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محض8يبلجلسةيبلخامسةيوبلستين

بلتاليخ: االثنين 05 ربيع اآلخر 1444ه )31 أكتوبر 2022(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي،  ادريس  السيد  بل8ئاسة: 
النواب.

بلتوق ت: ثالث ساعات وست دقائق ابتداء من الساعة الثالثة زوال 
والدقيقة الحادية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  بألعمال:  جدولي
الحكومية التالية:

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

- التجهيز واملاء؛

- الشباب والثقافة والتواصل؛

- االنتقال الطاقي والتنمية؛

- النقل واللوجستيك.

بلس ديبدليسيبشط بي،يلئيسيبلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

افتتحت الجلسة،

السيدان من فضلكم، من فضلكم السادة النواب، السادة النوب 
أطلب منكم الجلوس في أماكنكم.

بلس دبنيبلوزي8بن،

بلس دةيبلوزي8ةيوبلس ديبلوزي8يبملحت3مان،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 31 سؤاال شفهيا موزعا على 

القطاعات التالية:

- إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة؛

- التجهيز واملاء؛

- الشباب والثقافة والتواصل؛

- االنتقال الطاقي والتنمية؛

- وآخر قطاع هو قطاع النقل واللوجستيك.

إلى  نستمع  الداخلي  النظام  من   149 املادة  للمقتضيات  وطبقا 

املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 
املحترمة لتالوتها مشكورة، تفضلي السيدة األمينة.

بلس دةيإلهاميبلساقييأم نةيبملجلس:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين ب:

-مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق باملنظومة الصحية الوطنية؛

-مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدان النائبان املشوشان، تفضلي.

بلس دةيإلهاميبلساقييأم نةيبملجلس:

وبخصوص عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من 17 إلى 31 أكتوبر2022، توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب154 سؤاال شفويا، 268 سؤاال كتابيا، 162 جوابا 

على أسئلة كتابية، وتم سحب 18 سؤاال كتابيا، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شك8بيبلس دةيبألم نةيبملحت3مة،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
من فضلكم، سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت 
على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة 
األسئلة الشفهية هاته ويتضمن جدول أعمالها الدراسة والتصويت 

على مشاريع القوانين التالية:

وأجزائها  النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 رقم  قانون  مشروع   -
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛

باملناطق  يتعلق   102.21 رقم  قانون  مشروع  الثاني،  املشروع   -
الصناعية؛

- املشروع الثالث، مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون 
انتقالية خاصة  17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسّن أحكام  رقم 

بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية؛

بطاقة  باستعمال  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  ر 
ّ
وأذك

الحضور في نهاية الجلستين املذكورتين، ألننا سنشرع في تطبيق النظام 
الداخلي.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

من  توصلت  املجلس  رئاسة  أن  أعمالنا  جدول  في  الشروع  قبل 
مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  السيد 
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يلتمس من  البرملان برسالة–أنا ال يمكن أن أواصل وهذا الضجيج- 
خاللها السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ترتيب األسئلة الشفهية 
املوجهة إليه مباشرة بعد قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 
وسياسة املدينة، وذلك الرتباطه بالتزامات حكومية طارئة، ها الرسالة.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

أعمالها  بجدول  املدرجة  الشفوية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  بقطاع  ها 

ّ
ونستهل

املدينة. السؤال األول سؤال حول التأخر في إخراج تصاميم التهيئة، 
نعم، تفضلوا السيد الرئيس، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلع ا�شييبلف8فالي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، تطبيقا للقانون راك كتدير واحد الشارة تمييزية، 
أنت رئيس ديال الجلسة ديال مجلس األمة، ال يمكن إحداث أو ارتداء 

شارة للتمييز.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

لم  كنتم  وإذا  القانون،  على  وافتري  سابقة  عندو  هذا  اليوم  أنا 
تراجعوا القانون، أنا كنت متأكد مائة في املائة ال �ضيء يمنعي، ال �ضيء، 
س ما تعاوش تجاوب عطيتك الكلمة صافي، 

ّ
قرا املواد، أنا اللي كنتّرأ

وإذا  يمنعني  �ضيء  ال  يمنعي،  �ضيء  ال  تهز صبعك،  تبقى  تعاودش  ما 
م شوف، النظام 

ّ
كانت هنا جبد املادة وقراها، من فضلك أنّبهك تتكل

السيد  األولى،  للمرة  أنّبهك  الداخلي واضح،  الداخلي واضح والنظام 
الرئيس ما عطيتوش الكلمة ما عطيتوش الكلمة، عطيتو الكلمة أنا األن 
ماعطيتوش الكلمة، وأجيبه بالقانون، إذا وجدت مادة تمنعني من هذا 
أنا وأنت وغيرنا، أنا مستعد، افتري على القانون كان من واجبكم أن 

تقرأوا القانون، تفضل السيد الرئيس.

للعدبلةي بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي عبديهللاي بلس دي
وبلتنم ةي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، النظام الداخلي كاين 2 ديال املواد اللي فيها هاذ 
ال�ضي، لكن احنا اليوم ما�ضي األمر أكبر من هاذ 2 مواد، ما يمكّناش نساو 

نهائيا املهدي بن بركة، نهائيا ما يمكّناش ننساوه.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شنو ما سمعتش آش ما ننساوش؟

للعدبلةي بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي عبديهللاي بلس دي
وبلتنم ةي)نقطةينظام(:

ما يمكّناش ننساوه كأحد قادة هاذ املغرب واالختفاء ديالو، فلذلك 
احنايا كان باإلمكان أن نأخذ نقط نظام كاملين لكي نتضامن حول هاذ 

املوضوع، ولذلك تفاديا ألي لبس آخر قد يقع في املستقبل، هذا هو 
السياق اللي خصنا نحترمو، أما إيال رجعنا للنظام الداخلي كاينة مواد 

السيد الرئيس، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد الرئيس، أنتم دليتو املرة السابقة بمواد وثقنا بكم وكنتم 
أنت وزميلك تلوحان بالنظام الداخلي واملادة 4 دليتو بها، إيال يمكن لنا 
نقراوها اآلن وهو مضيعة للوقت أو قراوها أنتم بتأني قراوها بتأني إذا 
احنا اآلن، احنا اآلن، ألن هاديك املرة احنا كانت بحسن نية، الشارة 
كانت هنا كانت من قبل، ولكن أنتما عطيتو لها واحد الهالة ملي كتكون 
أنت تتكلم ما تنتكلمش أنا معك، شوف السيد الرئيس، عاله شكون 
اللي تيتكلم، بمعنى ما�ضي نقبل أنا تنسمعك أنت. إذن نمر، نمر، إذن 

احنا اقراوا املواد إذا وجدتم شيئا ما، يمنع، تفضلوا السيد الرئيس.

بلف8يقيبالشت3بكيي)نقطةي بل8ح ميشه ديلئيسي بلس ديعبدي
نظام(:

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلنوبب،

فعال كما قلتم سبق هاد نقطة نظام ثارت في املرة السابقة، ولألسف 

انزاحت في املرة املاضية عن مضمون النظام الداخلي، اليوم املادة 4 

من النظام الداخلي واضحة وتتكلم على اإلشهار وعلى املاركات املسجلة 

واملاركات اللي عندها، ما عمر بالنسبة لنا احنا كفريق اشتراكي غادي 

نعتبرو شعار ديال أي حزب كيفما كان وطني من عالمات إشهارية، 

هي عالمات ديال الهوية الوطنية بجميع التالوين ديالها، بالتالي اليوم 

أنا كنعتاقد من األفضل نمشيوا بالجلسة جماعة ما يخدم مصالح 

املواطنين واملواطنات.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، سؤال حول التأخر في إخراج تصاميم الهيئة 

وتصاميم التعمير للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني لألحرار تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبلك8يميبلزمزبمي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

حول تعثر إخراج وثائق التعمير وتصاميم التهيئة إلى حيز الوجود 
نسائلكم السيدة الوزيرة؟



13135 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للوضع  نظرا  مكانك  من  تتكلمين  أن  يمكنكم  الوزيرة،  السيدة 
الصحي تفضلي.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

شكرا السيد النائب على طرحكم هذا السؤال، وكنأكد ليك بأن 
الوزارة واعية كليا ألن تصاميم التهيئة من التصاميم األساسية لتنزيل 
السياسات العمومية وخاصة فيما يخص تشجيع االستثمار والتنمية 
املجالية، رغم ذلك كتعرف السيد النائب وأنت رئيس كتعرف الدور 

ديال تصاميم التهيئة ألن تتعاني من واحد املجموعة داإلكراهات:

األولى: هو طول وتعقيد املسطرة ديال املصادقة؛

ثانيا: املضامين ديال عشر سنوات اللي تتجمد واحد التراب خالل 
عشر سنوات؛

ثالثا: غياب املالءمة ما بين مختلف وثائق التعمير، كاينsdau وكاين 
les plans d›aménagements وهاد غياب املالءمة ما بينتهم خالقة 
كذلك مشكل، فهاد اإلطار الوزارة خرجات واحد الدورية فاتح مارس 
2022 واللي طلبت من جميع الوكاالت الحضرية يسرعوا في تخريج هاد 
تصاميم التهيئة وكيمكن اليوم نبشركم بالخير بأن هاد السنة خرجوا 
100 تصميم تهيئة، ما عمرها سبقات ومنهم 12 داخل املدن الكبرى 
اللي كتعاني من واحد الضغط ثقيل  الكبرى هي  بأن املدن  وتتعرفو 
وواحد الطلب ثقيل في ما يخص املشاريع، هاد 12 تصاميم تهيئة اللي 
األغلبية فيهم ماكانتش خرجات منذ 20 سنة وهذا إنجاز وإنجاز كبير، 
تيبقى هاد الحلول حلول مؤقتة وآنية في انتظار تنزيل املخرجات دالحوار 
الوطني اللي تيطالب وتينص باش يخرج نص قانوني بمضمون جديد 

أوال الالتمركز، ثانيا تبسيط املساطر وضبط اآلجال..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  تفضلوا  النائب،  السيد  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلك8يميبلزمزبمي:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم وكل التوضيحات اللي قمتم بها، 
لكن باملقابل السيدة الوزيرة تتعرف العديد من تصاميم التهيئة بعدة 

الجماعات الترابية تأخرا مهوال في اإلخراج إلى حيز الوجود وتيساهم هاد 
الفراغ القانوني من انتشار ظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري 

واللي تيستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة في عدة برامج منها بطبيعة 

الحال إعادة اإليواء، إعادة اإلسكان وإعادة الهيكلة، زيادة على ذلك 

االستنزاف املهول للعقار بهاد الجماعات اللي تيساهم هاذ تأخر في توقف 

عجلة التنمية واالستثمار بهاد املجاالت الترابية، كما أن توفر بعض 

الجماعات الترابية على وثيقة تعمير دون غيرها كيتعتبر تكريس مبدأ 
ال عدالة مجالية، من طبيعة الحال انبثقت عن الحوار الوطني حول 

اإلسكان والتعمير مجموعة من املخرجات اللي تكلمتوا عليها واقتراحات 

منها: الدور االستشاري للمجالس املنتخبة في إنجاز هاد الوثائق اللي 

كتكون أكثر فعالية وكتستجب ملطالبة السكان وتكون قابلة للتنفيذ، 

ما يمكّناش نخرجو وثيقة ديال التعمير اللي غادي يتنفذ منعا 10 % وال 

20 % طوال 10 سنوات، احنا ما�ضي بعيد غير فهاد األسبوع هذا فجوج 

ديال الجماعات اللي في اإلقليم ديال سطات توصلوا بتصاميم تهيئة 

كيتفتقد فيهم أقل ما يمكن االستشارة مع املجالس الترابية اللهم إيال 

كان املبدأ ديال »شاورها وما ديرش برايها« دابا غير شاورونا وحاولوا 

ديرو براينا فهاد.. عليك السيدة الوزيرة، باش تابعي هاد الورش وتبعي 

هاد املوضوع بأقرب وقت ممكن، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي من طرف املعارضة؟ ال، من األغلبية؟ ال. 

إذن السؤال الثاني حول تسريع برنامج املساعدة املعمارية والتقنية 

املجانية في العالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب املحترم، تفضل.

بلنائبيبلس ديلش ديبوكطاية:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيأعضاءيبملجلسيبملحت3مين،

بلس دةيبلوزي8يبملحت3مة،

لي عظيم الشرف بعدا باش يكون أول سؤال لي في املدة االنتدابية 

ديالي موجه ليك السيدة الوزيرة، ملا كيتعرف عليها في السيرورة ديالها 

والتواصل ديالها في العمل ديالها الديمقراطي السيا�ضي. فنرجعو للسؤال 

هو التدابير واإلجراءات املتخذة لتسريع برنامج ديال املساعدة املعمارية 

والتقنية املجانية الخاصة بالعالم القروي؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جوابكم السيدة الوزيرة، تفضلي.
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بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد النائب، وما يمكن ليا غير نهنيك على ثقة املواطنين 
الثقيل.  ديالك  املهام  في  يعاونك  البرملان، هللا  لقبة  ديالك  والدخول 
للتذكير هاد البرنامج ديال املساعدة التقنية واملعمارية لفائدة ساكنة 
العالم القروي كان عندو جوج داألهداف: الهدف األول هو إعادة هيكلة 
الدواوير املتواجدة فهاد املجاالت؛ الهدف الثاني استفادة األسر املعوزة 
من تصاميم معمارية وتقنية مجانية، وفهاد اإلطار الوزارة وضعت واحد 
التصور مع الجهات كان هاد التشاور خرج بواحد 7 تاع االتفاقيات من 
2018 ل2021، وكانت مساهمة مالية من طرف الجهة والوزارة لدعم 
مباشر للمهندسين املعماريين ملواكبة التصاميم ديال هاد األسر املعوزة. 
الحصيلة ديال هاد املشروع من 2018 ل2021: 2963 تصميم اللي هو 
رقم ضعيف جدا، واللي تيبين بأن خص يتعاود النظر فهاد امليكانيزمات 
اللي كنا واضعين، ألن تيعرف واحد املجموعة تاع اإلكراهات: أول إكراه 
عدم إنخراط بعض الشركاء فهاد البرامج؛ ثانيا إلزامية تتبع املساطر 
الخاصة بالصفقات العمومية، فاش تنبغيو نختارو هداك املهندس 
 ،infructueux املعماري تيخضع للصفقات العمومية وتيخرج داك �ضي
كذلك ضعف إنخراط املستفيدين من هذا البرنامج ألن الساكنة ديال 
العالم القروي ما بغاتش تصاميم ديال 100 مترو باش ينخرطو معانا، 
فلذلك أنا كنعتبر بأن هاد البرنامج برنامج مهم اللي انطلقت فيه الوزارة، 
فقط خاص يتعاود فيه النظر ونتجاوبو مع الساكنة ديال العالم القروي 
كيفما درناها في القافلة اللي كنت واعدتكم بها، واللي هاديك القافلة 
منذ أسبوع اشتغلت أسبوع مع العالم القروي، مشات ل 223 جماعة 

و383 دوار، وتجاوبات مع االنتظارات ديال الساكنة على 5938..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلش ديبوكطاية:

برنامج املساعدة التقنية واملعمارية للمجال القروي هو لبنة من 
اللبنات األساسية في تجويد العمل ديال التعمير بالنسبة للجماعات 
القروية والجبلية، لذا وجب إنجاح هاد البرنامج هذا والسيرورة على 

الديمومة ديالو واالستمرارية ديالو، وشكرا السيدة الوزيرة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي من طرف املعارضة؟ من األغلبية؟ إذن 
نمر للسؤال الثالث ومن فضلكم اإلخوة في فريق هنا واألخ واإلخوان في 
الفريق أظن كنظن نفس العنوان ال�ضي مضيان، وحدة املوضوع، باش 
ما غادي �ضي السيدة الوزيرة، إذن أنا ما غنديش ولكن الحظت نفس 

العنوان ما فهمتش كيفاش ما تبرمجوش هكا، إذن نطرح السؤالين 3 و4 
دفعة واحدة ويتعلق األمر بتبسيط مساطر التعمير بالعالم القروي، إذن 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي 

تفضلوا اإلخوان.

بلنائبيبلس ديمحمديبملخنت3:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نتساءل السيدة الوزيرة عن تدابير القانون واآلليات املزمع توفيرها 
لتأطير التعمير بالوسط القروي؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السؤال الثاني من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديك8اوب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دةيبلوزي8ة،

بلس ديبلوزي8،

بإل وةيوبأل وبتيبلنائبين،

بتبسيط  الكفيلة  املتخذة  التدابير  الوزيرة عن  السيدة  نسائلكم 
في  الدستوري  يعني حقهم  القروي، وضمان  بالعالم  التعمير  مساطر 

السكن الالئق؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السادة النواب على طرحكم هذا املوضوع املهم، وتتعرفوا 
بأن اإلشكالية ديال العالم القروي ما�ضي فقط في تراخيص البناء بل 
هو أكبر من ذلك، العالم القروي تيمثل %98 من التراب ديالنا و40% 
من ساكنة ديال املغرب، والخطورة اللي كاين اليوم على هاد الساكنة 
واللي كنعيشوها منذ سنوات هي الضغط للهجرة، وهاد �ضي كيتفسر 
بواحد النقص حاد في البنيات التحتية كذلك واحد النقص في جودة 

الخدمات، وواحد الصعوبة في تطبيق مساطر التعمير.

ندخلوا  عاد  املوضوع  على  عامة  بطريقة  نجاوبكم  وغادي  لذلك 
فاملسألة ديال البناء، كيبان لينا اليوم بأن هاد املراكز الصاعدة اللي 
تنتكلموا عليها منذ سنوات حان الوقت باش تفعل وتطبق في أقرب 
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بينات  اللي  الدراسة  واحد  دارت  كانت  الوزارة  تتعرفوا  وقت، وكيما 
548 مركز صاعد اللي كيمثل تقريبا %60 ديال الساكنة ديال العالم 
القروي، واعتبرت بأن خصها تم�ضي في واحد األولوية ديال 77 مركز 
صاعد، هاد السنة كيما واعدتكم بها خالل السنة التشريعية السابقة، 
بأن 12 مركز تختار مع الجهات، وهاد 12 مركز انتهو الدراسات فيهم 
وغادي ينطلقوا هاد السنة، وهاد املراكز هي اللي غادي تسمح كذلك 
هداك الضغط ديال البناء اللي كاين اليوم وغايوليو الناس والساكنة 
تم�ضي لجهة هاد املراكز في بالصة ما تغادر وتم�ضي للمدن، هاد 12 ملركز 
غادي يدار لهم تقييم في نهاية تاع الورشات ديالهم وديك الساعات 
غادي نعمموها على 77 كمرحلة أولى ديال إنقاذ العالم القروي. وكذلك 
الوزارة قررات هاد السنة باش تشتاغل على واحد البرنامج طموح ديال 
281 جماعة أكثر هشاشة، وغادي انطلقوا في األشغال وفي التهيئة ديال 

2 دالجماعات من كل جهة اللي تتعاني من هاد الهشاشة.

فيما يخص التعمير %83 من العالم القروي مغطي بوثائق التعمير 
باش نكونوا باش ما نتزايدوش %83 مغطى بوثائق التعمير، هاد السنة 
26 كانت في العالم  100 تصاميم اللي هضرت عليها  من أصل ديك 
القروي مصادق عليها، كذلك في نهاية شتنبر 2022 تمت دراسة 23 ألف 
و777 ملف %60 حظيت باملوافقة، من خالل القافلة كما قلت ليكم في 
الجواب السابق عالجنا 5 آالف و938 ملف اللي كان عالق وهذا كيبين 
على النجاح ديال هاد القافلة اللي غادي تولي تعمم وفي واحد وغادي 

تبدا تخرج كل 3 أشهر إن شاء هللا في جميع أقاليم اململكة.

ورغم ذلك احنا ما راضيينش على الوضعية ألن تنعرفوا بأن الواقع 
واإلشكالية الحقيقية هو عندنا قوانين اللي اليوم غير مالءمة مع الواقع 
ديال العالم القروي، وأي إجراء درناه وتنديروا واحد املجموعة تاع 
L›AVENA تشجيع اإلستثمار في  l›attestation تاع  اإلجراءات للمثال 
العالم القروي، وهادي الحمد هلل حالت واحد املجموعة ديال امللفات 
اللي كانت عالقة منذ سنوات، وهاد اإلجراءات احنا عارفين بأن إيال 
ما خلقناش أقطاب خاصة للعالم القروي داخل الوكاالت الحضرية، 
غاديش  ما  الحضرية  الوكاالت  في  يجي  غادي  اللي  الجديد  فالتصور 
نوصلو لواحد النتيجة، وإيال ما عودناش النظر في النص غادي نبقاو 

غاديين في الترقيع وما عّمرنا نلقاو حل شامل للعالم القروي.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، الفريق الحركي تفضلوا التعقيب.

بلنائبيبلس ديمحمديبملخنت3:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، غير أننا نؤكد على أن العالم 
القروي في حاجة ماسة إلى إعمال الحكامة والتيسير واملرونة في دراسة 
اشتراط  دون  التراخيص  منح  مواصلة  الترخيص،  طلبات  مشاريع 
اللجان اإلقليمية الخاصة بدراسة  الواحد، وتفعيل  الهكتار  مساحة 

طلبات البناء ألقل من 6 آالف متر، الحرص على عدم إلزام املواطنين 
بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، واالكتفاء بالحد األدنى منها في تكوين 
ملفات الحصول على رخص البناء للسكن، عدم التشّدد في اشتراط 
وسيلة إثبات امللكية أو حق التصرف في منح التراخيص، وضع برامج 
الدواوير  ملحاذاة  التدريجي  التجهيز  ذات  التجزئات  قبل  من  جديدة 
واملناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، السيدة الوزيرة، مشروع قانون 
املالية الحالي جاء بإجراءات تهّم دعم املقبلين على السكن، هنا نتسائل 

أين حصة أبناء العالم القروي من هذا الدعم؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب الفريق االستقاللي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديك8اوب:

فالسيدة  قّدمتو،  اللي  التوضيحات  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
الوزيرة ال يخفى على أحد بأن إصالح التعمير يعتبر يعني رافعة مهمة 
وخاصة  الوطني،  االقتصاد  وإنعاش  االجتماعية  الدولة  ركائز  لدعم 
بالعالم القروي لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، فجّل البرامج 
الحكومية املخصصة لتنمية العالم القروي يعني مرتبطة ارتباط قوي 
بهاذ الوثائق ديال التعمير، اللي مع األسف كما جاء في مداخالت سابقة 
يعني أصبحت متجاوزة، بل أكثر من هذا بأنها كتعيق التنمية ديال هاذ 
السكان كتعيق هاذ التنمية وكتزيد كتفّقم يعني من هاذ الفوارق املجالية 
واالجتماعية، لهذا هاذ البرامج يعني املرتبطة يعني يجب يعني تبسيط 
مساطر التعمير بل تحيينها بل تحيينها لتنزيل هاذ املشاريع املخصصة 
يعني لتنمية العالم القروي، فالسيدة الوزيرة، هاذ الوكالة الحضرية 
 قلتي واحد العدد ديال املشاريع فأنا نعطيك أقرب 

ّ
مع كامل األسف وخا

جماعة، اللي هي عامر ما عرفتش هنا في سال ما عرفش تصميم التهيئة 
ي كتجي هاذ 

ّ
 أسميتو، ومل

ّ
منذ 25 عام، 25 عام ما�ضي عشر سنين وال وال

ي كتجي كتجيب.. تعجيزية 
ّ
التصاميم كتجي بشكل.. تعجيزية، حتى مل

يعني ما يمكنش تنّزل هاذ البرامج ديال الحكومة اللي خّصتها لهاذ العالم 
تنجح كفريق استقاللي احنا حرصنا كفريق  بغيناها  القروي، واحنا 

بغينا تنجح هاذ املشاريع اللي خصصتها هاذ الحكومة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعادليبلسباعي:

للتعمير اآلن  القوانين املؤطرة  الوزيرة فعال  السيدة  في كالم  جاء 
باملغرب ال تالئم العالم القروي، كنتحدثو على %98 من التراب الوطني، 
ي كيسري على املعاريف كيسري على دّوار آني في جماعة 

ّ
القانون الل

قروية، لذلك نطالبكم السيدة الوزيرة، بتحديث القوانين املعمول بها، 
ما يمكنش لواحد السيد اللي عندو امللك ديالو فيه 5 آالف متر في الدّوار 
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لبو ليه خص يكون عندو على األقل هكتار ال 
ّ
ن حداه ولدو كط

ّ
بغا يسك

يمكن، لذلك نطالبكم مرة أخرى بتحديث هاذ القوانين وهاذ ال�ضي 
ي كيطالبوه بهكتار كيضطر 

ّ
ما يجعل الناس كتم�ضي تهاجر للمدن، مل

باش يبيع هذاك ال 5 آالف متر، ويم�ضي لهامش املدن ويدير حتى هو 
ي حتى هو من الباعة املتجولين، وكيخلق مشكل في املدينة 

ّ
الكّروسة ويول

وكنضطروه باش يهاجر من القرية إلى املدينة، شكرا السيدة الوزيرة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ إذن تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلعالييب8وكي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيدة الوزيرة شكرا على العمل الذي تقومون به من أجل تنفيذ 

وإنزال تصاميم التهيئة بمختلف املناطق وخصوصا بالعالم القروي، 

فقط أريد أن أشير إلى أهمية التحسيس كذلك بموازاة مع هاذ اإلنزال 

وتنفيذ هاذ التصاميم كذلك باملحافظة على الهوية املعمارية باملناطق 

الهوية  على  للحفاظ  بهاذي  التحسيس  ألن  بالخصوص،  الجبلية 

املعمارية وهناك عدة نماذج عندنا في املغرب مثال منطقة »مكداز« في 

إقليم أزيالل التي تتميز بمعالم معمارية مهمة جدا يجب اإلبقاء عليها 

والحفاظ عليها في سياق تنزيل كذلك هاد املشروع هذا، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

ال�ضي احويط ولكن اسمح لي ال�ضي احويط أذكر التعقيب اإلضافي، 

يجب هذا النظام الداخلي، يجب أن ينصب على ما طرحته الحكومة 

هنا في القاعة، من فضلكم وهذا يجب أن نحترمه كلنا كنهادي ولكن 

اآلن أنا غنضطر ألن الدور األسا�ضي ديالي األول هو أي متكلم خرج عن 

املوضوع يجب إيقافه فورا، إذا لم يتكلم في املوضوع، تفضل ال�ضي 

احويط.

السيد الرئيس، اسمح ليا ال�ضي احويط، السيد الرئيس أنا غير أذكر 

بالقانون، إيال كنتو التذكير بالقانون فيه �ضي حاجة ما�ضي هي هاديك 

قولوها لنا احنا ما�ضي نبدلوه، أنا غير أذكر إذا أمكن، ال أذكر اللي جا 

ال ما أتكلم على.. ال أذكر اللي غيجي أما لو كان كنت نوقفو، إذن تفضل 

ال�ضي احويط.

بلنائبيبلس ديمحمديبحويط:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديلئيسيبلجلسة:

ال يمنعني �ضيء ما نوقفوش، تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديبحويط:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلس دةيبلوزي8ة،

شكرا السيدة الوزيرة على املجهودات اللي كتقومو بها على رأس هذا 
القطاع، اللي كنعرفو جميع أن التنمية البناء وال التعمير هو التنمية 
خاصة في العالم القروي، تعقيد املساطر وغالء مواد البناء كتجعل 
الناس ديال العالم القروي ما يتشبتوش باألرض ديالهم ويهاجرو نحو 
املدن، وهي اللي كتمنع باش يتوسعوا املراكز القروية، وهي اللي كتخلق 
بؤر البناء العشوائي على هوامش املدن. هللا يجازيك السيدة الوزيرة، 
عاونونا في تبسيط مساطر البناء وتصفية العقارات والوضعية العقارية 
السيدة  وشكرا  فعال،  االستثمار  بغينا  إيال  القروي  بالعالم  لألرا�ضي 

الوزيرة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ إذن السيدة الوزيرة تفضلي، آه اسمح لي اسمح 
لي سيد الحاج، تفضل.

بلنائبيبلس ديف صليبلزلهوني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، واحد التعقيب إضافي بالنسبة للبناء في 
العالم القروي، كاينة أرا�ضي جموع وأرا�ضي الحبوس أو باألخص أرا�ضي 
الجموع يجب تسوية الوضعية ألرا�ضي الجموع السيدة الوزيرة باتفاق 
الجموع.  أرا�ضي  في  يكون  االستثمار  باش  الداخلية،  وزير  السيد  مع 
بالنسبة لواحد الجماعة اللي أنا كنترأسها جماعة قروية »ايير« بآسفي، 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي آخر، تفضلوا السيدة الوزيرة، تفضلوا.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

بلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلسادةيبلنوبب،

هاد العدد ديال التعقيبات كتبين على أهمية املوضوع واإلشكالية اللي 
كتعاني منها الساكنة ديال العالم القروي وأنا واعية كليا بهاد اإلشكالية 
وداك �ضي عالش انطلقنا في الحوار الوطني اللي انتهى ودابا احنا تنشتغلو 
على التوصيات واملخرجات ديال الحوار الوطني باش نفعلوها، وكان ما 
بين هاد املحاور، 4 د املحاور اللي تناقشات في التراب وفي جميع جهات 
اململكة محور أسا�ضي ديال العالم القروي واللي ساهموا فيه فوق من 
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5500 رئيس جماعة، منتخب محلي، مهنيين، مجتمع مدني وتناقش 
هاد املوضوع بحدة ألن كلنا واعيين بأن اليوم كيما قال السيد النائب 
املحترم، كاين غياب املالءمة ما بين الواقع وانتظارات الساكنة وبغينا 
نغطيو غير الشمس بالغربال إيال بقينا غاديين بهاد الطريقة كنقولو 
راه العالم القروي والعالم الحضري يمكن لينا راه والو كلهم جماعات 
ترابية ما�ضي جماعات قروية وجماعات حضرية هادو جماعات ترابية 
ونطبقو عليهم نفس القانون هذا ال يعقل، وداك �ضي عالش الوزارة في 
استعداد من بعد املخرجات ديال الحوار الوطني باش تجيب، إن شاء 
بواحد  مختص  قانوني  النص  واحد  والبرملان  الحكومة  للبرملان  هللا، 
باش  جديدة  وقوانين  قواعد  وكذلك  القروي  العالم  ديال  الحكامة 
نضبطوا هاد عملية البناء في العالم القروي وداك �ضي عالش هضرت 
على املراكز الصاعدة ألن املراكز الصاعدة كيما قلت لكم %60 تتمثل 
%60 ديال ساكنة العالم القروي إيال تجاوبنا بعد غير مع 60 % بواحد 
الجودة ديال الخدمات والبنية التحتية راه غادي نفعلو خطوة مهمة 
فيما يخص العيش الكريم ديال الساكنة ديال العالم القروي، فيما 
يخص كذلك هاد املسألة تنشتغلوا مع وزارة الداخلية وغادي تخرج 
إن شاء هللا قريبا واحد الدورية اللي تتوضع سبل العمل فيما يخص 
العالم القروي غادي نخلقو واحد اآللية تحت إشراف السيد العامل 

انتظار  في  القروي  العالم  في  نبسطو اإلجراءات  نزيدوا  نخففوا  باش 

املصادقة وال املناقشة ديال هاد النصوص القانونية اللي غادي تجي بها 

إن شاء هللا الوزارة، كذلك كنشتغلوا على واحد الدورية اللي غتخرج 

قريبا واليوم كاين اجتماع في هاد املوضوع ديال تسوية املخالفات في 

العالم القروي باش على األقل الناس اللي بانيين حاليا نتجاوبو معهم 

وهاد  عشوائية،  حالة  في  نخليوهمش  ما  ديالهم  الوضعية  ونسويوا 

هاد  بين  اختصاصات مشتركة  كاين  بأن  وتتعرفوا  النص كنشتغلوه 

تخرج  قريبا  باش  وكنتمناوا  كنشتغلوا  وراه  الداخلية  ووزارة  الوزارة 

هاد الدورية اللي كنعتبروها أساسية في كرامة املواطن باش ما يبقاش 

خارج القانون وخارج األنظمة، كذلك األخ تدخل وقال أشنا هي الحصة 

ديال العالم القروي في الدعم املباشر اللي الدعم املباشر إن شاء هللا 

قريبا غادي يجي فاش نكملو املرسوم ونعطيكم جميع التفاصيل ديال 

الدعم املباشر هاد الدعم املباشر ما كيميزش ما بين املغاربة، هذا دعم 

مباشر لجميع املغاربة من العالم القروي والعالم الحضري تنتمناوا ديك 

الساعات باش املقاولين يشتغلوا معنا كذلك في العالم القروي ويعطيو 

واحد العرض ما�ضي فقط في..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

معيقات  عن  سؤال  الخامس  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
تنزيل وثائق التعمير للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية.

بلنائبيبلس ديمحمديزك8بني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة للتعجيل بإخراج 
مدونة التعمير إلى حيز الوجود بعدما أصبحت املنظومة املؤطرة لهاد 

املنظومة املؤطرة لهذا املجال املتجاوزة؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد النائب وتنشكرك صراحة على هاد السؤال اللي كان 
من األسباب األولى ديال الحوار الوطني اللي انطلقنا فيه ألن ال يعقل 
بأن النصوص القانونية املؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز 30 سنة، ما 
يمكنلناش نبقاوا غاديين يواحد القانون في الوقيتة اللي بالدنا تطورات 
بواحد الطريقة رائعة هاد 30 سنة األخيرة، فلذلك وال واحد الفرق 
كبير ما بين النصوص القانونية والواقع ديالنا وما تليناش تنفهمو هاد 
بالعكس  وال  للتنمية   un freinهي والت واش  تتحكم  آش  النصوص 
خصها تكون نصوص قانونية اللي تطلق التنمية فبالدنا، هاد النصوص 
قاموا بدورهم ولعبو دورهم ولكن اليوم غادي نمشيوا بواحد املجموعة 
داملبادئ واش غتكون مدونة وال غادي يكونوا نصوص ديك الساعات 
البرملان اللي غادي يشوف واش قاد على مدونة فيها 3 آالف و 4 آالف 
فصل، إيال انتما مستعدين لها احنا راه مستاعدين لها، املبادئ األساسية 
الدينامية  مع  املالءمة  منطق  إلى  الجمود  منطق  من  نخرجوا  غادي 
التنموية، اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية والالتمركز كذلك 
تشجيع  واملعماري،  الحضاري  املشهد  يخص  فيما  االبتكار  تشجيع 
االختصاصات  وتحديد  املساطر  تبسيط  االستثمار،  جاذبية مجاالت 
مع منح الحق في اللجوء والتحكيم هادي مسألة مهمة، كذلك تعميم 
التدبير الالمادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة هادو هم املبادئ الكبرى اللي 

غادي نعتمدوا عليها باش نوضعو نصوص قانونية جديدة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديزك8بني:

نجاح  على  الوزيرة  السيدة  أهنئكم  أوال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الحوار الوطني حول التعمير واإلسكان الذي نظم يوم 21 شتنبر في جميع 
الوزيرة،  السيدة  الورشات،  في  الجهات، وفعال كنا حضرنا وشاركنا 
بالنسبة للمدونة اللي ذكرتوا دابا عرفتو القوانين اللي عندنا عدد ديال 
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القوانين كما قلت القوانين 12.90 والقوانين 25.90 في ظرف 1992 
تجاوزو 30 سنة واحنا خدامين بها إذن دابا أصبحوا يعني املنظومة 
ديال القوانين أصبحت عائق بالنسبة لكل �ضيء، ولهذا نحن مستعدين 
واحد  دابا عندنا  لحقاش  املدونة  واحد  تكون عندنا  باش  كبرملانيين 
العدد ديال القوانين يعني كاين بعض القوانين اللي متناقضة ال اللي 
كتخص وضع تصاميم التهيئة وال اللي كتخص املراقبة ولهذا كانت واحد 
املدونة جامعين فيها جميع القوانين يمكن املعاملة مع القطاع بشكل 
خاص. بالنسبة ذكرتو السيدة الوزيرة في بعض األجوبة حول تصاميم 
التهيئة أنا رئيس جماعة تم التهيئة عندي في 2018 واآلن أصبح متجاوز، 
دايرين ليا واحد zone RS خاص الواحد إيال بغى يبني فيها خاصو 20 
ي 

ّ
هكتار، déjà تصميم التهيئة تيبقى 10 سنين وهو كيتنجز من بعد مل

كنبداو نزلوه على أرض الواقع كنصيبوه déjà راه فات عليه اآلجال، 
وكاين مشاكل ديال املراقبة، كاين مشاكل ديال السكن واحد العدد 

ديال املشاكل وهذا مدونة راه احنا مطالبين باش جميعا..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب، نعم اسمح 
لي من املعارضة، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس دييوسفيبيزيد:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيدة الوزيرة، خصنا نعرفو بأن أكبر معيق لوثائق التعمير هما 
الوكاالت الحضرية، ألن الوكاالت الحضرية اليوم ما كتقومش بالدور 
بأن  البرملان  ديال  القبة  فهاد  وعترف  اليوم  نعترفو  وخصنا  ديالها 
وثائق  مستوى  على  ديالهم  املهام  أداء  في  فشلوا  الحضرية  الوكاالت 
 le plan d›aménagement ،التعمير، ونعطيك مثال السيدة الوزيرة
ديال مدين الجديدة ما وقع فيle plan d›aménagement والطريقة 
كيفاش ّدّبر ها انت كنشكرك بعدا السيدة الوزيرة، ألن اعطيتيني واحد 
 le plan d›aménagement األمل في لجنة الداخلية وقلتي بأنني هداك
الجديدة أنا غندبرو بنف�ضي، وأنا كنشكرك على هاد املسألة. غير السيدة 
الوزيرة تكلمتي على واحد املجموعة ديال الدوريات، أنا الدورية املهمة 
اللي كتكلم على أنه تشرك املهنيين في تصاميم التهيئة اليوم كنشوفو أن 
الوكاالت الحضرية ما كيتعاملوش مع الدوريات السيدة الوزيرة، بأن 
الوكاالت الحضرية كيغيبو واليوم كلنا كنعرفو الصغير والكبير كيعرف 

بأن شكون كيدبر تصاميم..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب من تفضل السيد النائب املحترم من األغلبية.

بلنائبيبلس ديعبديبلسالميبلحسناوي:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

السيدة الوزيرة املحترمة، آمال املغاربة فيكم، إن شاء هللا، كيف 
يعقل أن ننزل وثائق التعمير في العالم القروي، العالم القروي ال طريق، 
ال ماء، ال صرف صحي، ونطبق عليه ونفرض عليه الوثائق التي نفرضها 
غير  البناء  في  ساهمنا  قد  نكون  الكفاية  بهذه  الحضري،  املدار  على 

القانوني أو الهجرة إلى املدن، وشكرا السيدة الوزيرة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة، ما كاينش تعقيب 
آخر من املعارضة؟ تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيسح8يأبدوح:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

تبذلينها  التي  الوزيرة املحترمة، أشكركم على املجهودات  السيدة 
وعلى الدينامية املتميزة التي حرصتم على خلقها في هذه الوزارة املهمة، 
بإخراج  اإلسراع  أهمية  على  التأكيد  أجدد  التعقيب  هذا  من خالل 
وثائق التعمير بضوابط تعميرية حديثة ومقتضيات تقنية مرنة قادرة 
على اإلسهام في استقطاب املشاريع االستثمارية خاصة وأننا مدعوون 
جميعا إلى تنزيل مضامين امليثاق الوطني لالستثمار طبقا للتعليمات 

امللكية السامية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي آخر، تفضلوا السيدة الوزيرة.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلس دةيبلنائبةيبملحت3مة،

بلسادةيبلنوبب،

اللي تدخلتو فهاد املوضوع باش نكونوا واقعيين مع بعضياتنا، واش 
دابا نخليو العالم القروي بدون تصاميم تهيئة؟ واش هذا هو قرار قبة 
البرملان؟ تيصعاب، تيصعاب راه ما يمكن ليناش نمشيو بواحد الطريقة 
عشوائية باش نبسطوا املساطر، دابا أي مشكل كاين عندو حلول آنية 
وهاد ال�ضي اللي حاولنا نديروه بواحد املجموعة دالدوريات باش نبسطو 
املساطر باش نقربو اإلدارة للمواطنين، باش نتجاوبو مع االنتظارات 
ديال رؤساء الجماعات، باش نلقاو حلول دابا آنية. ولكن الواقع إيال ما 
تغيرش القانون ما غادي يتغير حتى حاجة، أنا ما نكذبش على املغاربة 
ونجي ونقولهم صافي راه غادي يتغير داك �ضي، احنا دابا تنمشيو قلتها 
قبيال تنرقعو، في انتظار نص قانوني اللي غادي يتجاوب مع االنتظارات 
ديال الساكنة وديال واحد الواقع اللي مختلف كليا مع الواقع ديال 
العالم الحضري. تصميم التهيئة ديال الجديدة راني متبعاه شخصيا، 
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متبعاه شخصيا وعرفت املراحل فاش وصل، وكن على يقين بأن هاد 
امللف، هاد امللف بين يديا أنا وما عمرني نقبل باش �ضي حاجة تدوز اللي 
ما غاديش تما�ضى مع مصلحة املنطقة، هذا التزام ديالي معاك السيد 
النائب ومع الساكنة ديال الجديدة، ولكن باش نقبل منك باش مدراء 
وال املوظفين ديال الوكاالت الحضرية ما كيقوموش بالدور ديالهم، غير 
صحيح من هذا املنبر، بغيت أنا نحييهم على املساهمة والعمل اللي 
كيقوموا به فهاد التراب ديالنا، وخاصة في الحوار الوطني اللي ساهموا 
فيه باألفكار ديالهم واالبتكار ديالهم، اللي كاين هو هاد الوكاالت الحضرية 
خصنا نعرفو بأن تحت الضغط، تحت الضغط حاليا هو تيهضر لي بأن 

جاي واحد السؤال اللي غادي يمكن لنا نجاوب فهاد املوضوع..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السؤال السادس، سؤال عن سبل االرتقاء بدور الوكاالت 
التقدم  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الحضرية 

واالشتراكية.

بلنائبيبلس ديمحمديعوبد:

التخطيط  في  كبيرة  خبرة  إنشائها  منذ  الحضرية  الوكالة  راكمت 
ليس هو فقط ضبط  اليوم  الرهان  لكن  الحضري،  والتدبير  املجالي 
النمو الديموغرافي وإنتاج نمو التعمير وثائق التعمير ال تجد طريقها إلى 
التنفيذ الكامل واملنتج، بل الرهان اليوم هو إطالق جيل جديد من 
الوكاالت الحضرية تؤسس لتخطيط حضري مرن وجذب االستثمار، 
وعليه نسائلكم حول رؤيتكم بخصوص دور الوكاالت الحضرية اآلن 
إمكانياتها  الترابي واملؤسساتي، ومن حيث  تموقعها  ومستقبال وحول 

وظائفها؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الحقيقة جا من  في  اللي  السؤال،  النائب على هاد  السيد  شكرا 
بعد املداخلة ديال األخ النائب على الوكاالت الحضرية، كي كتعرفوا 
الوكاالت الحضرية كتقوم بواحد الدور أسا�ضي في التخطيط والتدبير 
الحضري، وكتعرفوا كذلك بأن كاين 30 وكالة حضرية على الصعيد 
الوطني، 29 مرتبطة بالوزارة وواحدة ديال وزارة الداخلية اللي هي ديال 
الدار البيضاء، هاد الوكاالت الحضرية إيال جينا نشوفو التركيبة ديالهم 
والطريقة باش توضعات غير مفهومة، ما مبنية على حتى �ضي منطق، 
غادي ناخدو للمثال جهة عندكم جهة الرباط غتلقاو تمارة فيها وكالة 
حضرية، وغادي تم�ضي لواحد الجهة غادي تلقاو 4 األقاليم يالاله فيهم 

وكالة حضرية، وهاد التمثيلية غير املتوازنة وغير صحيحة خصها تتغير 
ونمشيو باملنطلق ديال الجهوية، احنا عندنا واحد الخريطة ديال التراب 
ديالنا اللي مبني على الجهة واألقاليم وهذه هي الطريقة الوحيدة باش 
نمشيو بمعايير وتخطيط جيد، كذلك هاد الوكاالت الحضرية اليوم 
تحت الضغط ديال تدبير امللفات الصغرى، وهاد ال�ضي اللي كيجعلو 
ما  قبل  التخطيط  تدير  الوكالة خصها  التخطيط،  في  البطء  بواحد 
تدير التدبير، والطريقة الوحيدة اللي غادي نجيبو بها، إن شاء هللا، في 
القانون باش نخففوا هذا الضغط على الوكاالت الحضرية هو نحيدو 
املشاريع الصغرى ما بين يد الوكاالت الحضرية ونعاودو التوزيع ديال 
اإلختصاصات ما بين الفاعلين في ميدان التعمير، ديك الساعة غتكون 

عندها واحد التصور جهوي..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديعوبد:

السيا�ضي يسير بسرعة والحكومة تحدثت عن إصالح املؤسسات 
العمومية منها الوكاالت الحضرية، فاملواطن ينتظر واملقاوالت تنتظر، 
األمر يتطلب منكم إعادة النظر في تموقع الوكاالت الحضرية ترابيا أوال، 
وكذلك من حيث وظائفها ووسائلها، فاملغرب في حاجة إلى وكاالت حضرية 
للتجهيزات  بالنسبة  بالتنفيذ  التخطيط  بنجاعة أكبر، تستطيع ربط 
العمومية املقررة في الوثائق التعميرية، وأن يكون لها منطق اجتماعي 
واستثماري محض مع القدرة على املساهمة في التهيئة العقار وتجهيزه، 
نحن في حاجة إلى جيل جديد من الوكاالت الحضرية باختصاصات 
حقيقية مع التركيز على االرتقاء بأوضاع مستخدميها وتنويع املرجعية 
التكوينية لهم، وبإدماج التخصصات املقاوالتية وتخصصات التهيئة 

والتعمير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من األغلبية؟ من املعارضة؟ إذا 
السؤال الثامن، سؤال عن االختالالت التي تشهدها البرامج السكنية 
االجتماعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة، نعم، ايوا السابع، سؤال عن سياسة 
إعداد التراب الوطني التجمع، اه التجمع، اسمح لي، واخا، هادي ونرجعو 

لو، تفضل، تفضلي السيدة النائبة، ما�ضي مشكل، تفضل، تفضل.

بلنائبةيبلس دةيعت قةيج 3و:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

اإلجراءات  هي  ما  الوزيرة،  السيدة  ديالنا  الفريق  ديال  السؤال 
والتدابير التي ستتخذها، تتسالي..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدة الوزيرة.

بلنائبةيبلس دةيعت قةيج 3و:

السيدة الوزيرة عندك التوقيت، ما هي اإلجراءات والتدابير التي 
ستتخذها الحكومة، لتجاوز االختالالت والعراقيل التي تواجه برامج 

السكن االجتماعي؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدة الوزيرة تفضلوا.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

كان يمكن �ضي سؤال قبل؟ ال؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

اللي من بعدو، اللي من بعدو.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

اللي بغيتي الرئيس. فيما يخص السكن االجتماعي، السكن االجتماعي 
ما�ضي فقط برنامج، بل هو إرادة، إرادة ملكية منذ 20 سنوات، عدة 
ديال البرامج اللي انطلق فيها البالد من أجل إعطاء كرامة للمواطنين، 
من أجل السيدة النائبة املحترمة، من أجل إعطاء الكرامة للمواطنين، 
من أجل تفعيل الدستور في الحق في السكن، والسكن الالئق. وفهاد 
اإلطار كان أكيد البرنامج ديال السكن االجتماعي 250 ألف درهم، قبل 
منو كان 200 ألف درهم، كاين كذلك برنامج ديال مدن بدون صفيح، 
كاين البرنامج ديال املدن ما�ضي ديال املدن، ديال معالجة الدور املهددة 
بالسقوط، وهاد البرامج كلها خالل هاد عشرين سنة األخيرة، هي اللي 
مكنات واحد املجموعة داألسر اللجوء لواحد السكن الئق، رغم أن 
أكيد كاين إكراهات، أوال اإلكراه اللي عاناوا منو هاد البرامج، هو ضبط 
هو ضبط املستفيدين، الحاجة الثانية هو تسوية العقار، هادو هما 
العراقيل األساسية اللي لقيناها. فيما يخص ضبط املستفيدين، ألول 
مرة هاد الوزارة خرجات بواحد السجل وطني، اللي غيمكنا باش نعرفوا 
هاد  داخل  تسمسيرة  داك  يكون  باقيش  وما  كل مستفيد مستفيد، 

البرامج..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيدة النائبة املحترمة، تفضلي 
السيدة النائبة، الوقت.

بلنائبةيبلس دةيعت قةيج 3و:

شك8بيبلس دةيبلوزي8ة،

الوقت، شكرا السيدة الوزيرة، ولكن رغم ذلك هناك اختالالت 
اختالالت  كيعرف  االجتماعي  السكن  هاد  أوال  بها.  نعترفوا  خصنا 
السكن،  هاد  بسبب  إسمنتية  مدن  أصبحت  املدن  أن  منها  كثيرة، 
هاد  بجانب  االجتماعية  املرافق  غياب  واملشكل  الجودة،  وكتنقصوا 
السكن، باإلضافة إلى وسائل التواصل. ثانيا غياب األثر األسا�ضي على 
املستفيدين، ما كنعرفوش شنا هو األثر اللي كاين على املستفيدين فهاد 
السكن. النقطة الثانية على أن تحدد الثمن والثمن كيكون في اإلشهار، 
ولكن املواطن وال املواطن ملا كيم�ضي يشري كيتفاجأ بنوار، وهذا راه 
فعال من ضمن الخلل الخطير. النقطة الثالثة هي أنه هاد السكن تحول 

فقط كأنه إلى دورتوار، ما تحولش فيه �ضي حاجة أخرى.

في الحقيقة البد إيال بغينا نجحوا هاد املشروع، راه هو اللي داخل في 
التنمية، وهو اللي داخل في السكن االجتماعي. صحيح درتوا برنامج مهم 
بالقانون ديال 2023، وغادي يتغيروا من املساهمة اللي كانت كتم�ضي 
عند املنعشين وتعطيوها للمواطن، ولكن لألسف االستراتيجية ديال 
الدفع، أو اإلعطاء للمواطن، باق ما واضحاش فهاد املشروع، لذلك إننا 

في الفريق االشتراكي نؤكد على حل هذه االختالالت، لن يكون إال..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من األغلبية؟ من األغلبية؟ من 
الوطني،  التراب  إعداد  السابع حول سياسة  السؤال  إذا  املعارضة؟ 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلوبحديبلشافقي:

السيدة الوزيرة، عن سياسة إعادة التراب نسائلكم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدة الوزيرة تفضلي.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

ما تنساش السيد النائب غدا عندنا الدورة في مراكش.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلنائبيبملحت3م،

ديموغرافي  النمو  بواحد  بالدنا  تتشهد  السؤال،  هذا  على  شكرا 
متسارع، وهاد �ضي الجميع تيعرفوا، كذلك تفاوتات مجالية واقتصادية 
مهمة ما بين الجهات، وداخل نفس جهة، وتوزيع مدارات املدن، مما 
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يفرض واحد السياسة عمومية مندمجة، تمكن من تحقيق توازنات 
مجالية واقتصادية واجتماعية. داك ال�ضي عالش هاد الوزارة اشتغلت 
على املخططات الجهوية إلعداد التراب، لحد اآلن تمت املصادقة على 
11 من أصل 12، ياهلل بقات درعة تافياللت تا هي غير مصادق عليها. 
وهاد املخططات الجهوية اللي غيمكنوا مجالس الجهات باش يوضعوا 
االستراتيجية  واحد  على  بناء  ديالهم،  الجهوية  التنمية  مخططات 
 les schémas تيتسماوا les SRAT اقتصادية مهمة، اللي تتخرج مع هاد
باإلضافة  وكذلك   ،régionaux d›aménagement du territoire
للمخططات الجهوية، يتم إعداد 32 مخطط مديري للتهيئة والتعمير، 
120 ألف هكتار جديد للتعمير في أفق سنة  والتي ستمكن من فتح 
2040، منها 55 ألف و800 هكتار كمناطق مخصصة لألنشطة، و61 
ألف و900 هكتار كمناطق اندماج وظيفية وموجهة للسكن، مع إعطاء 

أهمية مهمة للعالم القروي، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم، تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبلوبحديبلشافقي:

فعال  هو  اللي  ديالكم،  الجواب  هاد  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
جواب مقنع. أطلقتم يعني أكبر استشارة وطنية فيما يخص التعمير 
واإلسكان، على صعيد املغرب على اإلطالق، وهادي كانت بادرة طيبة، 
قمتم بإخراج أكثر من 100 تصميم تهيئة، قمتم بإخراج واحد مجموعة 
ديال القوانين، خرجتوا واحد املجموعة ديال املذكرات، هذا كيدل 
على تجاوبكم مع اهتمامات املواطنين، وهذا مشكورين عليه للسيدة 
بها  تقدمتي  اللي  األجوبة  في  مشكورة  لسانكم  على  جا  كما  الوزيرة. 
للسادة النواب املحترمين، أنه راكم كتشتغلوا على أساس أنكم تخرجوا 
أو  القروية  سواء  املناطق،  ديال  لخصوصيات  مالئم  القانون  واحد 
الجبلية أو الصحراوية، وكذلك املدن ألنه ال عدالة مجالية، ال عدالة 
في مجال التعمير دون إحقاق العدالة املجالية فيما يخص هاد الباب. 
خصوصا وأن املغاربة السيدة الوزيرة، كيطمحوا أنهم يكون عندهم 
يخص  فيما  االستثمارات،  ديال  التوزيع  يخص  فيما  مجالية  عدالة 
التوزيع ديال املشاريع، فيما يخص االقتناء ديال السكن. اليوم املواطن 
املغربي السيدة الرئيسة، تتواجهوا العراقيل ديال واحد املجموعة ديال 
القوانين، اللي أصبحت متجاوزة، احنا كنطمعوا أن هاد القوانين في 
األيام القليلة املقبلة، أو ال الشهور القليلة املقبلة تخرج لحيز الوجود. 
واحنا كنتيقوا فيكم، ألنه كنعرفوا الدينامية باش كتشتغلوا، وبأنكم 

قادرين على هاد ال�ضي.

كانت اختالالت كبيرة جدا في املا�ضي، اليوم احنا راه كنتغلبوا عليها 
في هاد الحكومة هادي، وراه احنا زعما غاديين بواحد الشكل اللي هو 
كيلبي الطموحات ديال املواطنين. وكنطلب منكم السيدة الوزيرة من 
هذا املنبر، إطالق واحد املناظرة وطنية فيما يخص فن املعمار. السكن 

أو البناء ليس هو التعمير، ليس هو فن العمارة، لهذا تنطلب منكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب من املعارضة؟ من األغلبية؟ 
في ما تبقى، ال. إذا أمر للسؤال التاسع، سؤال آني عن تسريع دراسة 
امللفات االستثمارية في مجال العقار ببالدنا، للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديحم ديبلشاية:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دةيبلوزي8ة،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

تعلمون السيدة الوزيرة، أن االستثمار في مجال العقار يعد أحد 
الرهانات الكبرى لبالدنا، ألنه من جهة يساهم في تعزيز مناخ األعمال، 
ووطنية  دولية  استثمارات  استقطاب  على  يساعد  أخرى  جهة  ومن 
في هذا املجال. كما أنه يطلع بدور محوري في تحريك عجلة التنمية 
االقتصادية، وتقليص التفاوتات املجالية، وترسيخ العدالة االجتماعية. 
لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتسريع 

وتيرة دراسة ملفات االستثمار في هذا املجال، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جوابكم السيدة الوزيرة، تفضلي.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على أهمية هاد املوضوع، وأنا متفقة 
معك بأن االستثمار هو اللي تيخلق واالستثمار الخاص تيخلق واحد 
واحد التنمية اللي البالد محتاجة لها. أول أول ما درات هاد الحكومة 
فهاد القطاع، وأول دورية خرجت أنا فهاد القطاع، في شهر فبراير تيظهر 
ليا من السنة املاضية، هي واحد الدورية اللي بتعاود النظر وعودة النظر 
في دراسة هاد امللفات املرفوضة بسبب تقني أو إداري، ..إعادة النظر 
في 3500 ملف، ومن أصل 3500، 1538 بواحد الغالف املالي ديال 17 
مليار درهم اللي اليوم تصادق عليها، واللي هاد امللفات كانت غادي تم�ضي 
فحالها. لحد الساعة من هاد امللفات 14.65 مليار درهما اللي تفعل من 
بعد هاد الدورية، واللي غيخلقوا 68 ألف منصب شغل، وما يمكن لي 
غير نفتخر كوزيرة وكحكومة بهاد الحصيلة بواحد اإلجراء الوحيد وداك 
ال�ضي عالش غادي نكررو كل سنة هاد العملية ديال لجنة إعادة القراءة 
ديال امللفات، في جانب هاد ال�ضي خرجنا la VNA donc الدورية ديال 
الشهادة ذات الصبغة غير الفالحية لواحد املجموعة تاع األجانب اللي 
جاو استثمروا في بالدنا واللي في نهاية املطاف تنرفضو نعطيوهم هديك 
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الشهادة، هاد الدورية املشتركة بيننا بين وزارة الداخلية مكنت من 
ديالهم   les permis d›habiterو التسليم  ياخذوا  باش  األجانب  هاد 
ويستثمروا بارتياح داخل بالدنا، كذلك باإلضافة من هاد هاد املشاريع 
الكبرى، كاينة دراسة ديال 94500 مشروع خالل هذه السنة في إطار 

التدبير اليومي تامللفات، واللي حظيت باملوافقة %65 منها..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديحم ديبلشاية:

شكرا السيدة الوزيرة، ال بد أوال من اإلشادة بالدور الكبير واملجهود 
القيم اللي بدلتوه من أجل القيام بهذه اإلجراءات وهذه اإلصالحات، 
ورقم واحد أعتقد ضخ ترويج 17 مليار درهم كمشاريع استثمارية في 
هاد السياق هذا وفي هذا الظرف، أعتقد أنه مؤشر إيجابي جدا ال بد 
من تثمينه، وال بد من ترسيخه باتخاذ املزيد من اإلجراءات، واللي نذكر 
منها تبسيط املساطر اإلدارية املتعلقة باالستثمارات في مجال العقار، 
ثم إعادة النظر في طرق اشتغال الوكاالت الحضرية وحتها إلى مزيد من 
التنسيق مع املراكز الجهوية لالستثمار، كما ندعوكم السيدة الوزيرة 
إلى توجيه جزء من هذه االستثمارات في مجال العقار إلى املدن الصغيرة 

واملراكز الصاعدة لتخفيف وطأة االختناق..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املعارضة؟  من  إضافي  تعقيب  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمنصفيبلطوب:

شكرا السيدة الوزيرة على، ما علينا إال أننا نثمنو هذا الكالم وهاد 
اإلجراءات اللي قمتي بها فهاد املجال ديال االستثمار في املجال العقاري، 
ولكن دايما كيبقى كاين عندنا واحد كنلقاو عراقيل ألن في مجال العقار 
في بعض األقاليم اللي كيعتمد على العقار خصوصا ما كتلقاش فيها 
صناعة، ما كتلقاش فيها فرص الشغل، إال عن طريق املجال العقاري 
بحال مثال ايال عطينا مثال في إقليم تطوان ديما كيبقى عندنا هاد 
املشكل ديال العراقيل واملساطر اللي كيعيشها قطاع العقار، والسيدة 
ديال  العديد  واحد  عندكم  كاين  راه  اللي  ديالكم  الحوار  في  الوزيرة 
التوصيات اللي خرجتو بها خصوصا الوكالة الحضرية اللي حاليا ما زال 
في نفس التوجه، كاينة عراقيل فكنتمناوا السيدة الوزيرة أنكم تدخلو 
فهاد املوضوع، ألن الفرصة الوحيدة ديال الشغل كاينة في تطوان هي في 

قطاع العقار، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

�ضي بودريقة، تفضل تعقيب إضافي آخر.

بلنائبيبلس ديمحمديبودليقة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيدة الوزيرة نشكرك على املجهودات اللي كتبدلي surtout هاد 
األرقام اللي تكلمتي عليهم، سيدنا هللا ينصره تكلم عليها فهاد القاعة 
على االستثمار، وأنا نبغي نقول ليك السيدة الوزيرة خصوصا الدار 
البيضاء العملية اللي تكلمتي عليها ديال 3 آالف ملف اللي رجع، ما 
كنظنش غتكون في مدينة الدار البيضاء، ألن الدار البيضاء كتعرفي 
فيها كثرة املتدخلين، الوكالة الحضرية ما تابعاش للوزارة ديالكم، هذا 
كنعرفوا هاد املشكل هذا وهذا مشكل كبير، ولكن السيدة الوزيرة هذا 
هي مسؤولية أن االستثمار في مجال العقار اللي هو استثمار منتج فهو 
في مدينة الدار البيضاء فهو متوقف ومجمد لكثرة املتدخلين، وشكرا 

السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ ال، السيدة الوزيرة تفضلوا.

بلت3ببي إعدبدي وزي8ةي بملنصوليي بلزه8بءي فاطمةي بلس دةي
بلوطنييوبلتعمي3يوبإلسكانيوس اسةيبملدينة:

السيد النائب في الحقيقة وضعت األصبع في اإلشكالية الحقيقية 
ديال التعمير، هو كاين واحد العدد كبير ديال املتدخلين فواحد القطاع 
ومن  الوطني  الحوار  أسباب  ومن  الرؤية،  وحدة  ديك  كيصعب  اللي 
املخرجات ديال الحوار الوطني اللي فوق من 2500 توصية اللي توصلنا 
بها، هاد ال�ضي خارج املنصة اللي مفتوحة لجميع املواطنين واملواطنات، 
اللي كتبين بأن خص هاد املتدخلين يوضاح الدور ديالهم، أشنا هو دور 
كل متدخل؟ ولكن باش نخليو هاد املجال مفتوح بهاد الطريقة ويتدخل 
كل �ضي هي أحسن طريقة باش نقتلوا بطريقة نهائية التنمية في بالدنا، 
وهاد املشكل ما كاينش فقط في الدار البيضاء، دزنا من واحد الفترة ديال 
االستثناء واللي والفناها والفنا االستثناء، اليوم خصنا نرجعوا للقوانين 
وخصنا في دماغنا كذلك نتقبلوا بأن خصنا نرجعوا في القانون، ولكن 
أنا متفق معاك بأن هاد القانون باش نرجعوا ليه خصوا يوضح وخصوا 
يطبق بطريقة شفافة وبنفس الطريقة لجميع املواطنات واملواطنين، 

شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على حسن املساهمة. وننتقل إلى 
قطاع الشباب والثقافة والتواصل، سؤال حول الخصاص في املنشآت 
الثقافية والشبابية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الوطني لألحرار أحد واضعي السؤال تفضل السيد 
النائب، السيد النائب ننتظرك تفضل، غير إيال ما كانش غير املكان 

صافي راه خدام.
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بلنائبيبلس ديعبديبللط فيصنديل:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي سيتم اتخاذها لسد 
الخصاص في الفضاءات الثقافية والشبابية بالعالم القروي، وخاصة 

على مستوى إقليم الرحامنة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد الوزير مرحبا تفضلوا.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نتكلموا على العالم القروي ومن بعد ندوزوا للرحامنة ايال بغيتي 
السيد النائب املحترم، Allor في العموم كاين حاليا تقريبا 293 بناية 
شبابية على الصعيد الوطني، بالطبع في العالم القروي كنتكلموا على 
%44 من اإلجماع ديال البنيات املوجهة للشباب، و10د املشاريع اللي 

غيوجدوا إن شاء هللا في 2022.

بالنسبة للمجال الثقافي كنتكلموا على 39 بناية موجهة في العالم 

القروي، ومجموعة دالبنيات حالية دابا يعني كاين مشاريع نتكلم على 

إنزكاد صفرو، تنزكان في تطوان في بوملان في والد عي�ضى في الجديدة، تيداز 

الخميسات، الفقيه بن صالح، سيدي مختار في شيشاوة، ومجموعة 

داملشاريع أخرى اللي يعني كاينة من بعد في إطار شراكات مع الجماعات، 

ولكن نحن نتفق السيد النائب أنه ما هاد االستثمار املهم اللي كتقوم 

به وزارة الشباب والثقافة؟ هاد �ضي كاين واحد النقص ولهذا كنفكروا 

كذلك وتكلمنا عليها déjà معا في البرملان هما دوك املركبات يعني دار 

الشباب أو دار الثقافة املتنقلة اللي غادي دور على العالم القروي ألن 

كنشوفوا بأن مجموعة ديال كاين طلبات مجموعة ديال الجماعات 

وكتكون ساكنة قليلة وفاش كيدار في العاصمة ديال داك اإلقليم إال 

وأن الجماعات األخرى حتى هي كطالب بحقها في التنشيط الشبابي 

وثقافي وكنلقاو إشكاليات لهاد فكرنا فهاد نقطة.

هي  حتى  عليها  نتكلموا  خصنا  اللي  األخرى  اإلشكالية  بالنسبة 

التنشيط ديال هاد املجاالت ها احنا استثمرنا ها احنا بنينا ها احنا 

وهاد  الثقافة؟  ودور  الشباب  دور  هاد  غينشط  اللي  صايبنا شكون 

واحد  كيكون  ألنه  القروي  العالم  في  خاصة  كنعيشوها  اإلشكالية 

 des النقص في واحد الخواص، فلهذا فكرنا أنه يكون مؤسسات جهوية

fondations اللي غنشركوا فيها املجتمع املدني باش يعاونونا ويساعدونا 

في إطار بالطبع التمويل ديال مجموع دالبرامج ديال نشطوا هاد املجاالت 

مابقاتش فقط في البنايات..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبللط فيصنديل:

شكرا السيد الوزير على كل هاد التوضيحات، كما يجب العمل 
الحكومي وخصوصا في الشق الثقافي والسياسات العمومية املوجهة 
للشباب املتمثلة في املنشآت الثقافية وبنيات االستقبال، لكن السيد 
وخصوصا  العناية  من  الكثير  ينقصه  الزال  الرحامنة  إقليم  الوزير 
بوشان،  الرحامنة،  مكا صخور  بالذكر  وأخص  القروية،  الجماعات 
راس العين، سيدي بوعثمان، حيث تتمالك هاد %70من من ساكنة 
اإلقليم أي ما يعادل 250 ألف نسمة، لهذا السيد الوزير نقترح عليك 
عقد شراكات مع الجماعات الترابية عطفا عن إدماج املجتمع املدني 
بالجماعات للمساهمة في التسيير وتنشيط هذه املنشآت لتقوم بدورها 
الشباب،  فئة  لذا  االنحراف  ولتفادي  والثقافي  والتكويني  التأطيري 

وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي من املعارضة؟ ال من األغلبية ال؟ السؤال التاسع 
عشر عن البرامج املوجهة للشباب للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية تفضل السيد، نعم شكون 

اللي غادي يطرح السؤال؟ كاين؟ تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميبنعب دة:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

معالييبلوزي8يبملحت3م،

بلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

طبعا أنا سعيد على أنه هذا أول تدخل ديالي داخل هذه القبة 
املحترمة، وغادي يكون سؤال موجه خاص بالشباب. تعلمون السيد 
الوزير على أن املغرب الهرم السكاني ديالو كلو شباب، ولكن لألسف 
عطاتوا  اللي  التقرير  واحد  قرينا  إيال  الشبابية  البنية  هاد  الشديد، 
املندوبية السامية للتخطيط، كيقول لينا على أن 3 أرباع الشباب خارج 
سوق الشغل، بمعنى على أنه %76 من هؤالء الشباب ال شغل لهم، 
وهذا في الحقيقة رقم صادم بالنسبة لنا، وكيساءلنا كحكومة وكبرملان. 
غادي  اللي  االستراتيجية  هي  ما  الوزير،  السيد  معكم  كنتساءل  أنا 
تنهجها الوزارة ديالكم إلدماج الشباب، ولألخذ بعين االعتبار، أن هؤالء 
الشباب اليوماتية كيعيشوا في واحد الفراغ، يعني فراغ في سوق الشغل، 
فراغ في مجموعة من املجاالت خصوصا بالنسبة للمناطق الهامشية، 
واملناطق يعني اللي ال تنتج الثروة، مثال املنطقة اللي كنمثلها وهي إقليم 
كلميم، كتحتل لألسف الشديد الرتبة األولى وطنيا في نسبة البطالة. 
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وهذا رقم مخيف، هذه املنطقة ديالنا فما بالك بباقي املناطق. لهذا 
السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تنوي وزارتكم القيام بها، خصوصا 
بالنسبة الشباب اللي حاملين املقاوالت املشاريع الصغرى واملتوسطة، 
واللي كيعرفوا اليوماتية واحد الكساد كبير جدا، اللي كيأدي بهم إلى 

الهجرة خارج أرض الوطن، تحياتي والسالم عليكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير، تفضلوا.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في الحقيقة، هو جواب خصني نجاوبك أنا شوية، ويجاوب ال�ضي 

سكوري كذلك، ولكن في ظل اختصاص وزارة الشباب، بيت نذكر بأن 

ما غاديش نتكلم على األنشطة التقليدية اللي كتقوم بها وزارة الشباب، 

األنشطة  الشبابية،  األنشطة  الثقافية،  األنشطة  على  كنتكلم  وهنا 

كذلك الرياضية، ولكن ركزتي على واحد مثل النقطة اللي هي مهمة 

ومهمة جدا. كنا غير هادي سنة فاش درنا الحمالت االنتخابية ديالنا، إال 

وأن الشباب كانوا كيتكلموا على اإلشكالية ديال التشغيل، مباشرة بعد 

تأسيس هاد الحكومة إال وفكرنا، كيفاش قطاع الشباب يقدر يساهم 

بطريقتو حتى هو، باش يعاون الشباب ينخرطوا في سوق الشغل وفي 

املجال االقتصادي. وفي نفس الوقت كيفاش نمكنوا هاد ديور ديال 

الشباب من أنشطة جديدة، احنا في 2022، وبالطبع املتطلبات ديال 

تستجيب  رقمية  ورشات  ننظم  اليوم  هناك  فكاين  متغيرة.  الشباب 

ملتطلبات الشباب كالبرمجية والربوتيك، cooking وrobotique، وكذا 

 ،gaming إعداد فضاءات بدور شباب مخططة لأللعاب اإللكترونية

وتنظيم مسابقات إلكترونية. كذلك كاين هناك ببرامج لريادة األعمال 

االجتماعية واالبتكار، بشراكة مع اليونيسكو، ويهدف إلى تعزيز اإلدماج 

وتحقيق  سنة،  و24   15 بين  ما  للشباب،  واالقتصادي  االجتماعي 

املتحدة  برامج أخرى بشراكة مع األمم  كاين  الجنسين.  بين  املساواة 

مشاركة  وتعزيز  الشبابية  املبادرات  تطوير  دعم  إلى  ويهدف  للتنمية، 

الشباب ما بين 15 و30 سنة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

املشروع  واحد  والقروية،  الحضرية  املناطق  في  االجتماعي  واالبتكار 

مهم جدا، ياهلل بديناه بشراكة مع املكتب الشريف للفوسفاط ووزارة 

الرقمنة، اللي هو سميناه يوكود، وينص على إحداث مدارس رقمية من 
جيل جديد، تقدم تدريبات مهنية ملدة سنتين، لفائدة الشباب الذين ال 
 ،l›ENIT يتوفرون على شهادة أو أي مهارات تقنية، وذلك كنتكلموا على
وذلك في مهن املستقبل في مجال تكنولوجيا املعلومات، مع التفكير في 

تعميم هذه..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت، السيد النائب، 
نعم.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميبنعب دة:

السيد الوزير املحترم، هاد �ضي كامل اللي قلتوا زين، ولكن أنا كنقول 
لك على أنه هاد الشباب اللي تكلمتي عليهم، وهاد الرقمنة، راه كاين 
شباب اللي ما القي كاع ما ياكل، عاد يفهم لنا في الرقمنة، راه احنا ما 
مغطيينش املغرب بالويفي، وهاد املسائل اللي قلتي كلها، ال يمكن أن 
تتحقق في الهوامش، وفي القرى، وفي بعض البوادي اللي تعاني التهميش.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ إذا 
السؤال 20، سؤال حول املستجدات املتعلقة بمشروع جواز الشباب، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيزينةيشاه م:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن مصير إحداث جواز الشباب؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيدة النائبة على هاد السؤال، اللي كنعتبروا مهم، ألن 

جواز الشباب هو من املشاريع ديال البرنامج الحكومي، وحاليا احنا يعني 

التطبيق اإللكتروني يعني l›application هي موجودة حاليا، مجموعة 

دالخدمات موفرة لهاد التطبيق يعني خدمات ثقافية في الرياضة في 
التكوين في النقل العمومي كذلك بالنسبة ملراكز االستقبال وغيكون 

واحد التجربة أوليةune expérience pilote اللي غتبدا إن شاء هللا في 

أواخر هاد الشهر كنتسناو فقط وهاد األسبوع غيكون مقابلة مع السيد 
التطبيق،  القطاعات هاد  ديال  الحكومة ألن كتعني مجموعة  رئيس 

 l›expérience مباشرة من بعد رأي رئيس الحكومة غانبداو بهاد التجربة

بشوية  بشوية  وأنذاك  سال  الرباط  جهة  في  غنديروها  اللي   pilote

غندوزوا للجهات األخرين حتى من هنا للسنة املقبلة يولي وطنيا، شكرا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، تفضل.

بلنائبةيبلس دةيزينةيشاه م:

شكرا السيد الوزير على هاد املعلومات، أنتما كتعرفوا السيد الوزير 

أن عندنا شباب طموح شباب عندوا كفاءات ولكن لألسف كاين كيلقى 

صعوبات كثيرة لولوج لبعض املرافق، وأيضا أنه ما كيكونش عندوا 

اإلمكانيات املادية باش ينخارط في بعض املؤسسات، وأنه أيضا هاد 

املشروع ديال جواز الشباب جاء في البرنامج الحكومي استجابة ملطلب 

هذا الشبيبة اللي كطلب أنها تكون مأطرة وأننا نكونوا واقفين معها، 

أنتم كتعرفوا أن الهدف ديال هاد الجواز عندوا 3 دأهداف اللي هي:

- تمكين االندماج، تمكين في التنقيل والتمكين أيضا في التمكين 
الثقافي.

شباب  فيها  الحالية  الظرفية  أن  كتعرفوا  الوزير  السيد  وأيضا 

محتاجين أننا نأطروهم وشباب محتاجين أننا ما نخليوهمش عرضة 

أنهم يكونوا أمام بعض األشياء السلبية، لذلك كنطلبوا منكم السيد 

الوزير أنكم تسرعوا أكثر وكيما قلتيو في مرور إن شاء هللا في هاد السنة 

نشوفوا هاد املشروع، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ ومن األغلبية؟ السيد الوزير 

فيما تبقى لكم من الوقت.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيدة النائبة، هذا هو الهدف والتحديد وخلق واحد الثقة 

ما بين الشباب واملؤسسات التحدي هو هذا، أمام اإلشكاليات اللي 

كنعانيو منها، أمام العنف اللفظي أو العنف في بعض املباريات اللي 

كنشوفوها، التحدي اليوم هو كيفاش نجيب ديك الشباب وندمجوهم 

داخل هاد املؤسسات؟ وكنعتبروا بأن هاد le page jaune غادي يلعب 

هاد الدور إن شاء هللا بإذن هللا، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السؤال 21 سؤال عن مدى التقدم في تفعيل االستراتيجية الوطنية 

املندمجة للشباب 2015-2030 للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعم8يبعنان:

السيد الوزير، هل قمتم ب�ضيء ملموس من أجل تفعيل االستراتيجية 
املندمجة للشباب 2015-2030؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد النائب املحترم جوابا على سؤالكم أخبركم أنه تم بالفعل 
السابقة إعداد أرضية لالستراتيجية  الحكومية  الوالية  خالل إحدى 
من  العديد  بمساهمة   2030-2015 للشباب  املندمجة  الوطنية 
القطاعات الحكومية وهيئات املجتمع املدني العاملة في مجال الشباب 
وتم عرضها على املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ 3avril2014، إال أن 
هاد االستراتيجية لم تستكمل مسطرة املصادقة عليها ومن 2015 ل 
كاين  فاليوم  تغييرات،  الشبابية  الساحة  في  2022 حتى املستجدات 
واحد العمل جاد اللي كان تدار آنذاك كاين تحيين ديال هاد العملية، 
تكلمنا قبيلة على جواز الشباب هو اللي يمكن يفعل هاد السياسة لي 
كنتكلموا عليها، فإذن اليوم كاين تحيين ونحاولوا نعرفوا واش دوك 
الطلبات اللي كانوا آنذاك في 2014 ما زال حاليا في 2022 مطلوبة من 
طرف الشباب، خاصة أن النقط األساسية اللي كيتكلم عليها الجميع 

هي اإلشكالية ديال التشغيل نخلي شوية للتعقيب، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب تفضل.

بلنائبيبلس ديعم8يبعنان:

مضامين  لتفعيل  جاءت  راه  االستراتيجية  هاد  الوزير،  السيد 
الدستور 2011، وكذلك لترجمة التوجيهات السامية امللكية لخطابات 
20 غشت 2012 اللي جا فيه على الخصوص يجب التفاعل مع الشباب 
كقوة مفاعلة للتنمية، هذه االستراتيجية وضعت الشباب في محور 
السياسات  في  االستمرارية  أن  تتعرفون  وأنتم  العمومية  السياسات 
العمومية من املقتضيات التسيير الديمقراطي والحكامة، آه هناك خلل 
ما في هاد ال�ضي واحنا كنقلبوا على امللموس فين كاين؟ الوضعية ديال 
الشباب بقات كيما راه وال عاد زادت إلى األسوء، عندما نتحدث عن 
الشباب نقصد الثلث ديال السكان ديال املغرب أو أكثر الذي مازالت 
لآلفات  وعرضة  مهمشة  ونصف  ماليين   4 من  أكثر  منه  كبير  نسبة 
ة الشغل 

ّ
االجتماعية والنفسية، ألن ال تعليم وال تكوين وال شغل، وقل

مصيبة كيما كيقول املثل املغربي، وجهة الشرق نموذج لهذه املصيبة.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضلوا  املعارضة؟  من  األغلبية؟  من  إضافي  تعقيب  هناك  هل 
السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في بعض  املشاكل  الشغل كتخلق بعض  قلة  النائب  السيد  نعم 
األقاليم والجهات، لهذا قبيلة تكلمت على مجموعة ديال البرامج اللي 
زنا على هاذ اإلشكالية ديال التشغيل يعني 

ّ
خّدامين بها حاليا، واللي رك

ديال التكوين ألن وزارة الشباب يمكن لها تساعد في إطار يعني الشراكات 
مع القطاعات األخرى وles infrastructures اللي عندها في األقاليم فهاذ 
ال�ضي ديال التكوين، ألن الشباب اليوم خصو باش يدخل لسوق الشغل 
واحد التكوين اللي مطلوب في السوق، وهاذي إشكالية حقيقية كنعانيو 
منها مجموعة من الشركات غادرو املغرب ألن ما لقاوش واحد املوارد 
املجاالت  بهاذ  نهتّمو  فكنحاولو  املجال،  واحد  في  مخصصة  البشرية 

نساهمو مع القطاعات األخرى.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املجتمع  قيم  واستهداف  الغنائية  املهرجانات  عن  سؤال  شكرا، 
النيابية  النواب املحترمين من املجموعة  للسيدات والسادة  املغربي، 

للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزه8بءيباتا:

إنما األمم األخالق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا، السيد 
الوزير، عن النموذج الثقافي واألخالقي الذي تسعى وزارتكم إلشاعته بين 

الشباب املغربي نسائلكم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

بلس ديبل8ئيس،

في الحقيقة ما�ضي هذا هو السؤال اللي وصلنا ولكن نجاوبو على 
وزارة  هي  الثقافة  وزارة  النائبة  السيدة  نعم  هو،  السؤال حتى  هاذ 
امللحون  كاين  الثقافات  على  مو 

ّ
كنتل ا 

ّ
وملـــ تمغربيت،  وزارة  الثقافات 

كاين كناوة كاين الراب كاين مجموعة ديال األشياء اللي كاينة حقيقة 
في املجتمع، وال أعتقد أن دور وزارة الثقافة في 2022 هي تجي باش 
ف واحد الفنان أو واحد الفنانة، لكن في نفس الوقت أنا متفق 

ّ
توق

معكم باش نجاوب على السؤال اللي جاني في الحقيقة على املهرجان 
اللي تكلمتو عليه السيدة النائبة هو اللي جا في السؤال، احنا تكلمنا على 
هاذ املوضوع ال في الغرفة الثانية ال حتى مع الصحافة، وقلنا بأن واحد 
ش نتافقو عليه، واحد الكالم خايب 

ّ
الفعل غير أخالقي اللي ّدار ما يمكنا

اللي ّدار فواحد املجال العمومي ال يمكن أن نتفق معه عالش؟ ألن قبل 
ياش نكون غادي في الزنقة 

ّ
ما نكون فاعل سيا�ضي أو وزير أنا أب وما يمكل

ما�ضي غير في املهرجان، ما يكنش نكون غادي في الزنقة في التيران في 
املقاطعة ونسمعو واحد الكالم اللي يؤلم، يعني التربية اللي بغينا نعطيو 
ألوالدنا، ولكن في نفس الوقت خصنا ذوك الشباب اللي كيعّبرو على 
راسهم بديك الطريقة عالش؟ واش نتسائلو واش 10 سنين اللي دوزناها 
ما كانوش هناك سياسة عمومية للشباب؟ هللا أعلم، نتسائلو عالش 
هاذ الشباب كيستعملو هاذ العنف اللفظي وهاذ العنف في املهرجانات 
في التيرانات؟ ونواكبو هاذ العملية ونجيبوهم عندنا باش بشوية بشوية 

يبدلو األسلوب حتى من ديال التعبير ديالهم وهذا هو الهدف، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينع مةيبلفتحاوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، اسمح ليا السيد الوزير أن أقول لكم أن املشاكل 
كثيرة على املغاربة، لذلك تريدون يعني تخلل املجتمع مجتمعنا املغربي، 
من الدولة وكيحظروها عشرات اآلالف من اليافعين والشباب، ولكن 
والترويج  الخمر  ومعاقرة  لترويج  حمالت  أصبحت  الوزير،  السيد 
ممارسات  فيها  صادمة  جنسية  إيحاءات  فيها  منصاتها  للمخدرات، 
ماجنة، فيها كالم ساقط مخّل بالحياء، السيد الوزير، ندوات تدعو 
إلى سلوكات مشينة، السيد الوزير، هللا يكون في عوان املغاربة فينا هي 
الحكومة من هاذ املسخ؟ السيد الوزير فينا هي وزارة الثقافة املستأمنة 
على الهوية الثقافية ديال املغاربة؟ السيد الوزير فينا هما املالءمة ديال 
السياسة الثقافية ديالكم مع الدستور املغربي اللي هو املرجع ديالنا 
كلنا واللي كيحميي الهوية الثقافية ديال املغاربة؟ السيد الوزير، راه 
أنا كنقول بعض املسؤولين في الحكومة يا ليتهم سكتوا، السيد الوزير 
احنا كنقولو بأن مع الفن ومع الفنانين وكنقّدروهم ولكن الفن الراقي 

والهادف واحنا كنطالبو..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  تفضلوا  األغلبية؟  من  إضافي  تعقيب  هناك  هل  شكرا، 
الرئيس املحترم.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

... أن األخالق..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

ال السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد الرئيس، 
صافي صافي، يسحبها، يسحبها مكانه، تفضل.. تفضلوا، صافي السيدة 
من  فضلكم،  ومن  الرئيس،  السيد  تفضلوا  صافي،  تسحب  النائبة 
السيد  تفضلوا  البعض،  لبعضنا  لننصت  النائب،  السيد  فضلك 

الرئيس العزيز.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

يومي،  سلوك  فهو  نحمله  بشعار  ليس  األخالق  سلوك،  األخالق 
ويجب أوال الناس اللي ديورهم من زجاج ما خاصهمش يزفو بالحجر على 
الناس، ألننا نتذكر املهرجانات اللي كانت في الرباط، والكالم النابي الذي 
نسمعه باإلنجليزية وبالفرنسية في أيام حكومة اللي دارت 10 سنين في 

قمع وفي كبت الشباب..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

بدون تصفيق من فضلكم، تشوشون على السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

وعندما نتكلم عن األخالق، األخالق هو السلوك اللي كندخلو جوج 
وزراء هنا وكيتجوجو وكيخرجو هذا هو األخالق؟ ما�ضي أخالق، األخالق 
ال يجب أن يتكلم واحد عن األخالق وعندما نضبط وزير مع بنت في عمر 
بنته هاذو هما األخالق؟ األخالق ما�ضي هما هادو، األخالق هما سلوك 
يومي، سلوك ديال البشر أما فيما يخص داك �ضي اللي كنقومو به احنا 
اللي كيقوم به الوزير فيما يخص، اسمح اللي يقول أنه ثقافة ال يمكن 
لوزير اللي هو أن الدستور ديال بالدنا، دستور بالدنا. عندي الوقت، 

عندي الوقت..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

عندو الوقت.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

عندي الوقت، دستور بالدنا ديمقراطي يحكم علينا جميعا على أنه 
أن تكون الحرية واإلبداع هذا هو البشر، هذا هو املغرب.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أنا الوقت عندي ما زال، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ هل هناك 
غنجي، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ السيد الرئيس تفضلوا.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

مع األسف..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

فضلك،  من  النائب،  السيد  النائب،  السيد  يخليك، شوف  هللا 
السيد النائب رد الوقت لهادي، تفضل السيد الرئيس تفضل، السيد 

الرئيس تكلم معي.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

للسيد  وأنا قدمت  بأننا قطعنا أشواط،  نعتقد  مع األسف، كنا 
الوزير أن فيلم واعطيتو العنوان ديالو اللي دعموه ديال املثلية، طيب 
ال ما�ضي الحكومة السابقة، قرا التاريخ، احنايا كنقولو أودي كان على 
رئيس على السيد الوزير وعلى الوزير ديالو كذلك أنهم يعتذروا للمغاربة، 

جينا اليوم لواحد الهجوم غير منطقي، لذلك نتأسف، نتأسف.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ إذن الكلمة للسيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلس دةيبلنائبةيوبلسادةيبلنوبب،

فقط للمعلومة السيد الرئيس ما كنتش باغي نجبد هاد املوضوع، 
 ،2018-2017  ،2018-2017 في  تمول  منو  تأكدت  أنا  الفيلم  هداك 
 d›accord معنياش  ما  الحكومة  راه   2021-2020-2019 شوف حتى 
هداك الفيلم اللي تكلمتي عليه تمول شحال ألن خرج وساال وخرج على 
الصعيد الدولي، إذن ما يمكنلوش وفيلم ما تيدارش في 6 شهور هادي 
األولى؛ ثانيا األخوات واإلخوان عفاكم فاش تنتكلمو على القيم واألخالق 
الحكومة  حتى  أو  سماتها  الحكومة  هاد  الحاجة،  واحد  نساوش  ما 
والثقافة  الشباب  وزارة   d›accord والثقافة  الشباب  وزارة  السابقة 
عالش؟ باش باش نحاولو بشوية بشوية، راني قلتها قبيال، نجرو دوك 
الشباب عندنا في املؤسسات، هنا والشباب، الشباب، الشباب ما بين 
15 و20 و25 عام يمكن لو يغلط، وإيال غلط الدور ديالنا احنايا شنا 

هو؟ هو نصححو ليه، هادو أخطاء ّدارو، هادو أخطاء ّدارو..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

من فضلكم بدون تصفيق...السيدة النائبة ما اعطيتكش الكلمة، ال 
تلومينا عاد.. عفاك السيدة النائبة، السيدة النائبة ال تنسوا أننا تحت 

قبة البرملان، السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

السيد الرئيس، راه ما سمعتينيش، السيد الرئيس راه قبل ما تجي 
هاد ال�ضي جاوبتو...
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد النائبة راه ما اعطيتكش الكلمة، غادي، السيد الوزير، وا 
السيدة النائبة راه ما اعطيتكش الكلمة من فضلك املرة الجاية غادي 
الوزير  الوزير غتعطيه الوقت ديالو.. السيد  القانون، السيد  نطبق 
كنعرف أنا آش كندير والسيد الوزير كيعرف آش كيدير ال نحتاج ألحد، 
تفضل السيد الوزير، تفضل السيد الوزير، كمل ال�ضي، السيدة النائبة 
التنبيه األول راه تكلمتي بزاف، هللا يحفظك، براكة عليك، السيد الوزير 

واصل، واصل السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أنا قلتها قبيال قبل ما تجيو مزيان يكون الحضور باش نعاود نذكر 
لعائلة  شنو قلت قبيال قبل ما نكون فاعل سيا�ضي وال وزير أن أب 
والكالم الغير الالئق أو العنف اللفظي اللي كيفما سميناه ما يمكناش 
الحكومات  إيال  الوقت  وفي نفس  املؤسسات  أو خارج  تتقبلوه داخل 
السابقة تخالت على شبابها احنا ما نتخالوش عليسهم كيفما كانوا 
وغادي نفتحوا ليهم األبواب ديالنا ونفضل نقولها ونعاود نقولها اللي 
غلطوا عندي في املؤسسة وبشوية بشوية نصلحو دوك األخطاء اللي 
كيرتكبو ألن مرة أخرى الشباب ما بين 15 و25 عام إيال ما غلطش 
وقتاش غيغلط حتى يدير 50 عام؟ ال، خليو الشباب يعيش الحياة 
ديالو ونعالجو معاهم اإلشكاليات اللي كيلقاوها يوميا في الحياة هادي 
حقيقة مرة، هي مرة ولكن واقع، وخصنا كلنا نواكبوا هاد العملية باش 
بشوية بشوية هاد األشياء اللي كنشوفوهم ليس فقط في املهرجانات بل 
مورا املقابالت الرياضية وزيد وزيد مجموعة ديال األشياء ما خصهمش 
يبقاو، ولهذا خصنا نوفرو برامج ونحاولو نواكبو هاد العملية ونجيبو 
عندنا هاد الشباب، وإن شاء هللا، بإذن هللا، هاد الكالم ما يبقاش، 

وبغيت..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد النائب أنا وهللا ما فهمت.. زيد السيد زيد إيال كان عندك 
ما.. ما أنتاش كتنوب عليه أنا اللي هنا مسؤول، سكت هللا يهديك،.. أنا 
اللي مسؤول، ال يهمك، ال يهمك،.. اعطي الوقت، ال هذا تدخل فيما ال 
يعنيكم.. اعطي الوقت فيما ال يعنيكم.. رد الوقت للسيد الوزير،.. أنت 
اللي كتشوش عليه، هللا يهديك، أنت هو املشوش ألن خلي الوزير هو قاد 

براسو، ال يحتاج أحدا، تفضل السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

غنسالي بواحد الكالم كانوا كيقولوه ناس الغيوان: سامحوا لبكم 
إيال تكلم، احنا قالل ما فينا ما يتقسم، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، إذن آخر سؤال في هذا.. تفضل، تفضل وإياك وتخلق لها 
نظام، تفضل.. السيدة النائبة من فضلك راه بزاف ما عرفت غير إيال 
ما�ضي  الكالم  نعطيك  هاديك  هي  ما�ضي  عرفت  ما  حاجة  �ضي  كانت 

مشكل، تفضل، يااله ال�ضي.

ال�ضي السيمو صافي، السؤال 23 سؤال آني حول دور..، نقطة نظام؟ 
�ضي ادريس واش نقطة نظام؟ تفضل، ال، اعطيت للسيد الرئيس.

ال�ضي سيمو، شوف أ�ضي السيمو، �ضي السيمو، من فضلك ا�ضي 
السيمو،  دابا كنظن...أ�ضي  ايوا  بووانو،  ال�ضي  الكالم،  انتهى  ادريس 
ال�ضي السيمو، أ�ضي السيمو، وصافي، من فضلك، أ�ضي ادريس، هل هذا 
يليق بكما، انتما بجوج عزيزان علي ما بغيتش نطبق عليكم القانون، ما 
بغيت �ضي نطبق عليكم القانون، �ضي بووانو، من فضلكم، فتحنا واحد 
الفسحة، �ضي... آخر نقطة نظام ، واخا هو راكم خارقين النظام ولكن ما 

عليهش، ال بد شوية الحركية، تفضل.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، انت رئيس ديال هاد الجلسة، أرجو، أرجو أن كل 
ما يقال فيها احنا كاملين مسؤولين عليه، ولكن انت اللي الفوق، انت 
اللي كتسير خصك تضبط، إذا كانت خارجة على السياق، سأسحبها من 

املحضر أوال، هذه األولى.

نعم، ثانيا، أال نسقط مرة أخرى في مثل هذه يعني هاد نقاط نظام 
اللي هي خارج اإلطار، كاين التعقيب اإلضافي، كاين أسئلة أخرى، فاملرجو 

أن حتى واحد ما يعطينا الدروس، وخاصة ايال كان متابع، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شوف، إذن، إذن أنتم كتكاملوا فهاد االتجاه، كلكم كتكاملوا، ما 
دمتم تتكاملون، صافي ا�ضي السيمو، السؤال املوالي، ال�ضي السيمو، 
هاد املعزة غادي تم�ضي ونطبق عليك القانون، خليها، سؤال آني حول 
فضلك  من  تفضلوا،  الرئيس،  السيد  آني...  أالسيمو،  دور...السيمو 
السيد الرئيس انت متعقل، أنا أظن أنا تسامحت، أنا تسامحت مع 
السؤال كانت عندو حساسيته، وهذا معروف وجميع  اإلخوان، ألن 
�ضي شوية،  خليتكم  بهذا  معكم، شاعرين  واضح  أنا  نكون  النواب، 

تفضل السيد الرئيس.

بلوطنيي بلتجمعي ف8يقي لئيسي غ اتي محمدي بلس دي بلنائبي
لألح8بلي)نقطةينظام(:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أنا كنظن هاد املجلس املوقر املغاربة كينتظروا منو نقاش جدي 
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ومقبول، هاد ال�ضي اللي كيروج دابا غير مقبول السيد الرئيس، وانا 
ال�ضي إدريس أنا ما قبلتش هاد الكالم اللي قلتي في حق نائب من الفريق 

ديالنا، ال، اسمح لي..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املوضوع،  خارج  هو  ما  كل  سيسحب  فضلكم..سيسحب،  من 
سيسحب من املحضر، وتقال تقال، صافي. آخر سؤال في هذا القطاع، 
من فضلك، آخر سؤال آني حول دور املهرجانات الثقافية في .. ال ما�ضي 
من حقك، شوف ما�ضي من حقك، شوف، هاد من حقك أنا ما نقدرش 
نفوت ثالثة ديال األسئلة أنية نقط نظام، ما�ضي من حقي، ما�ضي من 
حق أي نائب وقتاش ما جاه لبالو يقول لك نقطة نظام، تفضل آخر 

نقطة نظام ألسيد النائب املحترم، غتكون آخر، نعم.

يمكن  ال  عليه  النائب  السيد  النائب،  السيد  عليك،  ير�ضي  هللا 
أنا هنا أسحبه وأقفك على االسترسال في  االسترسال في هذا الكالم 
الكالم. آخر سؤال من فضلك، من فضلك آخر، السؤال 23 سؤال آني 
حول دور املهرجانات الثقافية في التنمية االقتصادية ببالدنا للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيدة 

النائبة.

بلنائبةيبلس دةينجوىيككوس:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، أسائلكم حول دور املهرجانات الثقافية في التنمية 
االقتصادية ببالدنا؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير تفضلوا السيد الوزير.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نعم  ألن  السؤال،  هاد  على  كنشكرك  املحترمة  النائبة  السيدة 
املهرجانات والثقافة في العموم والصناعة الثقافية في العموم هي كذلك 
تشارك باش يكون واحد التطور اقتصادي واجتماعي للمجموعة ديال 
الشباب والشابات ديال مجموعة ديال املواطنات واملواطنين في العموم، 
وإيال جيا نعطيكم واحد املثل اللي هو في الحقيقة إيجابي جدا هو أن 
دارو 2 يعني قمنا بدراستين وحدة بالنسبة للمهرجان كناوة بالصويرة 
كناوة  ملهرجان  بالنسبة  بفاس،  الروحي  املوسيقي  باملهرجان  ووحدة 
دالصويرة الدراسة عطات أن كل درهم تم صرفه إال وكاينة العودة 
بالنسبة للمدينة وبالنسبة للمجال اللي هو فيه هذاك املهرجان تقريبا 

17 لدرهم pour كل درهم مستثمر.

فإن  قبيال  عليه  تكلمت  اللي  فاس  ديال  للمهرجان  بالنسبة  أما 
الدراسة التي موالها الصندوق االتحاد األوربي قد أثبتت أن املهرجان 
يحقق نسبة مبيت تعادل %100 من الطاقة االستيعابية للفنادق خالل 
فترة املهرجان، وإضافة إلى تحقيق صافي الدخل قيمته نصف مليون 
أنذاك  كتخلق  اللي  الشغل  مناصب  بالطبع  زائد  هذا  تقريبا،  درهم 
باملدينة، هاد �ضي أنا عارف بأن مجموعة ديال الجماعات ومجموعة ديال 
رؤساء الجماعات إال ومقتانعين بهاد املجال، لهذا مجموعة ديال رؤساء 
الجماعات إال وهما كيطالبوا باش يكون مهرجانات ثقافية في األقاليم 
وفي املكان وخصنا في الحقيقة نمأسسوا هاد املجال باش نعرفوا الدور 
اللي كيلعبوا ليس فقط على الصعيد املحلي بل على الصعيد الوطني 

وهاد �ضي اللي غخدموا عليه إن شاء هللا، وشكرا السيدة النائبة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

بلنائبةيبلس دةينجوىيككوس:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أكيد أنه.. جاهل بالصناعة الثقافية يعني اإلنجازات التي قدمتها 

وزارة الثقافة في هذه السنة، بحيث أنه في وقت وجيز أول مر في التاريخ 

أن  فيها، واألكيد  الثقافية واالستثمار  بالصناعة  املغرب نسمع  ديال 

هاد املجال يخلق فرصا أوال للعمل بحيث أن داك الفنان اللي اليوم 

كنحاكموه هو يتابع أو ال متابع ومحبوب لذا وحد العدد واملاليين من 

مواطنات ومواطنين فيهم شباب، وكيف ما اختلف الفن بجميع أنواعه 

واألذواق تختلف وهذا هو الغنى ديال الثقافة املغربية، وهادي الفرصة 

السانحة اللي خصنا احنا نستثمروا فيها في املجال الثقافي، بحيث أننا 

نخلقوا منصات في هدف احترام املجال الترابي والديمقراطية املجالية، 

نخلقوا منصات للفنانين املغاربة وفيها تعويضات من أموال الشعب 

ومن أموال الدولة وأنه بتمويل من الوزارة ألن هذا الدور ديال الوزارة، 

ما�ضي أن الفنانين األجانب هما اللي ياخذوا التعويضات هنا والفنانين 

املغاربة يتم تهميشهم، وهذا هو املشهود في هاد السياسة ديال الوزارة.

ثانيا في كل مهرجان أو منصة تخلق فهي عجلة استثمارية واقتصادية 

كيتم االشتغال فيها ديال املوسيقيين، ديال منصات، ديال مهندسين، 

ديال تقنيين، ديال الشركات ديال التظاهرات، وهذا كل كيخلق واحد 

يعني  بها  نشوفوا  اللي خصنا  النظرة  هي  وهادي  اقتصادي  النشاط 

الثقافية  املهرجانات  أن  واألكيد  الثقافية،  املهرجانات  ديال  املنظور 

فهي تمثل الشعب فإن كان الشعراء في زمن ما يلقبون بلسان الشعوب، 

كيمثلوا  فهما  املجتمع وحدثته  تطور  مع  اليوم  ديال  الفنانين  فحتى 

واحد الفئات معينة من الشعب، والدليل هما الناس اللي متابعين هاد 

الفنانين كاملين باختالف أذواقهم ال املوسيقية وال الفنية..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ شكرا مازال، هل 
هناك تعقيب إضافي ال استنفذتم وقتكم ال�ضي ابراهيم، نقطة نظام 
واش تعقيب إضافي؟ وال نظام؟ نظام، تفضلوا ال�ضي اإلبراهيمي وإياكم 

وتعاود تردونا الوراء، إياكم وإياكم تفضلوا نعم.

بلنائبيبلس ديمصطفىيإب8به ميي)نقطةينظام(:

وكتقولي إياكم وإياكم وأنا ما زال ما خدتش الكلمة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

ال نقط نظام، انتم العارفون، انتم العارفون دابا أنا غير كنقول.

بلنائبيبلس ديمصطفىيإب8به ميي)نقطةينظام(:

ياك أنا العارف غير خليني.. السيد الرئيس، دابا انت كتحذرني قبل 
ما نتكلم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

قبل ما دير نقطة نظام ألن سمعنا نقط نظام وال بغيتو نعطيكم 
الحكم ديالي عليها نعطيها، وصبرت وكان لي منتهى الصدر اتساع لها ودابا 

أنا كنقول لك ألن.

بلنائبيبلس ديمصطفىيإب8به ميي)نقطةينظام(:

انت راه كتحذرني السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

وقتاش ما بغيت نعطيك نقطة نظام أنا اعطيتها لك ال ما اعطيتكش 
ما بقيتش عاطيك نقطة نظام، شكرا السيد ما عاطيتكش ما كاين ما 
تنظم كل �ضي منظم، كل �ضي منظم، شكرا السيد الوزير. إذا ايال وأنا 
كنقول لك ماذا ستنظم أنا كنعرف ما عندكش، السيد الوزير شكرا، 
سأطبقه، آه يمكن يمكن أنا يمكن عندي. شكرا السيد الوزير على 
الوقت، ال شكرا شوف شحال ديال الوقت كضيع، التنبيه األول، التنبيه 
الثاني سجلو، سآمرك بإخالء املكان، نعم سآمرك، نعم لم تحترم، 
تفضل ال�ضي ادريس، ما�ضي بديك الطريقة، ما�ضي بديك الطريقة، ما 
نعطيها لكش وخليني نقول لك جلس نقول لك بعدا جلس، قلنا وما�ضي 
غير لك قلتها األخ وقلتها واملجلس املوقر كلو شايف فين اتجهت هاد نقط 
نظام في النبش في اآلخر كلها، ياك، إذا قلت وكن متعقل، إياكم ونرجعو 
الوراء، هل هذا فيه عيب؟ هل هذا فيه عيب؟ ليس فيه عيب، ال ليس 
فيه عيب، أ األستاذة خليني نتكلم معاه شوف ليس فيه عيب ال�ضي 
إبراهيمي ما تقوليش قلت إياك وانت بنفسك وانت مسؤول وال�ضي 
ادريس غير صبر، انتما تكملتو دابا غنتكلم أنا عاود واحد الساعة قدكم 

انت متعقل وكيخصك تعرف على أنه هاد نقط نظام، عالش؟ وانت 
عالش والش انت مالو ما قال آ مالو هذا؟ واش شكون هو؟ شوف أ ال�ضي 
املهاجري وغير ابدا تسمع، اسمع شوف ال�ضي املهاجري هاد الكالم قلته 
للسيد الرئيس أبحث عن املتعقلين لعلني أجدهم، أ ال�ضي املهاجري 
انت غير متعقل ال�ضي إبراهيمي ياله تفضل غير متعقل تفضل ياله سير، 

تفضل.

شكرا انتهى الوقت، انتهى الوقت ال�ضي اإلبراهيمي انتهى الوقت،.. 
شوف أنا قلت أنا قلت واألمناء واألمناء حاضرين قلنا كل ما ال يليق بهاذ 
الجلسة سنسحبه من محضرها، ولكن قيل إذا قيل الكالم قيل ماذا 

أفعل؟ تفضلوا تعقيب إضافي تفضل.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8ي:

للثقافة،  كوزير  عملكم  في  تستمرو  كنطالبوكم  الوزير،  السيد 
بعدالة  كنطالبوكم  املجتمع  حسب  على  ثقافية  بعدالة  كنطالبوكم 
مجالية اللي بدات كتنجز، وغنذكر على سبيل املثال مساهمة الوزارة 
البارح في تمويل موسم الولّي الصالح سيد املختار، اللي هو موسم ديني 
في مهرجان  الشخ�ضي  25 سنة، ونسّجل حضوركم ودعمكم  كيّدار 
األمداح النبوية أول البارح، ولكن كفريق األصالة واملعاصرة كنقولكم 
السيد الوزير لن نقبل أي تراجع على الفصل 25 من الدستور، حرية 
كاينة  خاطرو  ضّراتو  اللي  الدستور  ضامنهم  الرأي  وحرية  اإلبداع 
لهم  كياخذو  القضاء  وبالفنان  بالشاب  اللي شكاو  والناس  املحكمة! 
حقهم اليوم، لن نقبل أي تراجع إيال كان �ضي تيار سيا�ضي اليوم باغي 
يرجع للرقابة في الفن للحكومة والرقابة في الصحافة للحكومة، يديرها 
في برنامجو الحكومي ويخرج عند املغاربة يقول لهم أنا باغي ندير تراجع 
في الفصل 25 من الدستور ويحّضر األغلبية حتى يشاد األغلبية املطلقة 
غنقبلو  املغرب  فهاذ  احنا  حّدنا  ما  الدستور،  بتعديل  يطالب  عاد 
ي هّزو الكاليط على النظام، 

ّ
التعدد الدولة اللي تحاورات مع الناس الل

الدولة ودارت اإلنصاف واملصالحة الدولة اللي تحاورت مع التكفيريين 
والجهاديين واإلرهابيين ديال..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس شكرا، جواب السيد الوزير 
تفضلوا.

وبلثقافةي بلشباب،ي وزي8ي بنسع دي مهديي محمدي بلس دي
وبلتوبصل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في  النقاش  هاذ  على  النائبات،  والسيدات  النواب  السادة  شكرا 
الحقيقة اللي هو مهم جدا بالنسبة للمجتمع، وكيفما قلت قبايلة ونعاود 
نقولها نحن في حاجة إلى فتح حوار مع شبابنا مع أوالدنا، وخصنا عاود 
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ثاني حاجة أخرى نعتبرو بأن هاذ الولّيد وال هاذ البنيتة هاذ الشباب هاذ 
األطفال إيال ارتكبو أخطاء احنا اللي خصنا نوّريوهم الطريق الصحيح، 
ر أن مجموعة 

ّ
أما بالنسبة للسؤال ديال املهرجانات فقط بغيت نذك

ديال الدول أو مجموعة ديال املدن عبر العالم تعيش اليوم اقتصاديا 
 باملجال الثقافي، واحنا عندنا واحد املدن ثقافية 

ّ
 باملجال الثقافي إال

ّ
إال

جد ثقافية وال بّد االستثمار فهاذ املجال باش نخلقو واحد يعني أعمال 
اقتصادية وراء هاذ املجال الثقافي اللي كاين في العديد من هاذ املدن، 
قبيلة ذكرت الصويرة صويرة بدون املجال الثقافي ما تكونش صويرة 
وهاذي حقيقة، إذن بالطبع خصنا نحافظوعلى تمغربيت ديالنا بأصالتها 
ومعاصرتها وانفتحو على شبابنا وهذا هو التوجه ديالنا، فقط بغيت 
مو على التضييع ديال الفلوس ديال املغاربة 

ّ
نذكر واحد الرقم ألن كنتكل

بالنسبة للمهرجانات، نذكر فقط بأن وزارة الثقافة هاذ العام صرفت 
الجماعات  مع  كتدّعم  واللي  هي  كتنّضم  اللي  للمهرجانات  بالنسبة 
والجمعيات 40 مليون درهم، يعني درهم لكل مغربي! ال �ضيء مقارنة 
مع ما يجرى في العالم ال �ضيء 40 مليون درهم، عقلو على هاذ الرقم 
املالية، خارج  الثقافة فاش غناقشو قانون  وغنتكلمو عليه في لجنة 
 c›est ما كنتكلمش على الرباط العاصمة الثقافية خارج هذاك ألنه
un évènement كّدار مرة في كل 50 عام، يعني كل عاصمة إفريقية 
كتستغل هاد الفرصة كل 50 عام، أما املهرجانات اللي كتشوفو على 
الصعيد الوطني مساهمة الوزارة ما كتفوتش 40 مليون درهم، كنتكلم 
على 2022 يعني كل مغربي يااله كيستاهل درهم في املجال الثقافي؟ 

بالعكس راه خاصكم تجيو وتقولو لنا عفاكم راه خصكم تزيدو..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر 
لقطاع التجهيز واملاء، مرحبا السيد الوزير. إذن أول سؤال، أول سؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  السدود  مجال  في  الحكومة  سياسة  عن 
السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديإدمو�شى:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

لضمان  وحقيقية  أساسية  رافعة  السدود  تعتبر  الوزير،  السيد 
األمن املائي من خالل تثمين املوارد املائية، تأسيسا على ذلك نسائل 
الحكومة هل لديها سياسة يعني محددة األهداف من أجل يعني تحقيق 
األمن املائي؟ وكذلك هل لها برنامج محدد ومحكم من أجل يعني تعميم 
السدود الكبرى والصغرى واملتوسطة تبعا لخصوصية كل منطقة كل 

على حدة؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير تفضلوا، مرحبا تفضلوا.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

شك8بيجزياليبلس ديبل8ئيس،

السيد النائب املحترم، بغيت نشكرك على هاد السؤال الهام اللي 
طرحتيو، وبغيت في الواقع نأكد بأن الحكومة فهي لها سياسة خاصة 
فهاد املجال ديال السدود، وانتما تبعتيو كلكم الخطاب امللكي بمناسبة 
افتتاح الدورة التشريعية األخيرة، واللي اعطى واحد توجيهاته السامية 
في هذا املجال بالنسبة ملجال املاء، وبالطبع السدود فهي تلعب دور 
أسا�ضي في هذه السياسة. أوال أنتم تعلمون بأن عندنا واحد 149 سد، 
نحن مقبلين على إنجاز 20 سد إضافي اللي غيمكّنا، إن شاء هللا، باش 
أن السعة ديال التخزين توصل إلى 24 مليار متر مكعب اليوم عندنا 
19 مليار ديال متر مكعب، ومن جهة أخرى كذلك اشتغلنا على برنامج 
خاص بالنسبة للسدود التلية، هاد السدود التلية عندنا 129 سد اللي 
انطلقوا هاد السنة وتنشكر الجهات اللي انخرطت معانا فهاد اإلطار 
وكل األقاليم ديال اململكة وكل فهي لها كذلك سدود تلية، والهدف 
من السدود التلية وهو الحماية من الفيضانات من جهة، ثانيا العمل 
على  العمل  وكذلك  للماشية،  وكذلك  للري  املاء  على ضمان  كذلك 

تطعيم الفرشة املائية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديإدمو�شى:

بإيجابية  ونسجل  اإليضاحات،  هذه  على  الوزير  السيد  شكرا 
الرؤية الجديدة للسياسة القطاعية التي تستهدف يعني مواجهة هاد 
التحديات وإشكالية ندرة املاء وذلك من خالل البرامج واملشاريع يعني 
املسطرة وكذلك اإلجراءات املتخذة التي تنسجم وتتجاوب مع التوجهات 
يعني مستدامة ومتكاملة، هناك املخطط  اختيارات  باعتماد  امللكية 
بناء  يعني  على  كذلك  نحث  وكذلك  للماء،  الجديد  الوطني  السليم 
السدود وكذلك تعبئة للموارد املائية وكذلك التنزيل يعني تنزيل البرنامج 
الحكومي في هذا اإلطار. ويعني بالنسبة كإقليم الحوز وبدوره متأثر بهذه 
التغييرات املناخية وفي أمس الحاجة إلى مجموعة من السدود التلية، 
ملتم�ضي للسيد الوزير املحترم، أنه هناك يعني سدود استافدات منها هاد 
املنطقة، وكذلك هناك مناطق أخرى كآيت حكيم وآيت زياد وأوريكة 
هادي مناطق كلها يعني في أمس الحاجة ملياه السقي ومياه الشرب، يعني 

ملتم�ضي للسيد الوزير، األخذ بعين االعتبار..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم، تفضل.
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بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيلشهب:

شك8بيبلس ديبلوزي8،

فعال هذا املوضوع له عناية ملكية فائقة، إرادة حكومية قوية، عمل 
في امليدان من طرفكم السيد الوزير، احنا الرغبة ديالنا والرغبة ديال 
جميع املغاربة السيد الوزير بغينا هاذ املشاريع تنجز في أرض الواقع في 
املدة املحددة لها وفي السقف الزمني املحدد لها، ونتفداو ديك التأخر 
الكبير اللي كان في عهد الحكومات السابقة، بغينا كذلك السيد الوزير، 
تفكو املشكل ديال نزع امللكية والتعويض ديال الناس املتضررين من نزع 

امللكية، ال يعقل أن الجماعات الترابية هي اللي غتقوم بهاذ التسديد..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيجزياليبلس ديبل8ئيس،

مع  التفاعل  إطار  في  فقط  أنا  املحترمين،  النواب  السادة  شكرا 
هي  اللي  مهمة  برامج  هنالك  بأنه  ر 

ّ
نذك بغيت  اإلضافية  التعقيبات 

رة في هاذ اإلطار، أوال بالنسبة للقضية ديال الوتيرة ديال إنجاز 
ّ
مسط

السدود، اللي يمكن نأكد لكم وهو بعد الخطاب امللكي السامي فقمنا 
بعدة لقاءات مع املقاوالت التي تشتغل على إنجاز هاذ السدود، من 
أجل تقليص املدة الزمنية املحددة لبناء هاذ السدود، ألنه شفنا بأن 
صو على 

ّ
العديد من السدود مبرمجة على 6 سنين 7 سنين عنحاولو نقل

األقل 6 شهور عام باش أنها توصل اإلنجاز ديالها في أقرب وقت ممكن، 
حا بالنسبة لجانب 

ّ
باش يستافد منو الساكنة ويستافدو منو كذلك الفال

السقي.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، سؤال حول اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن غياب مخطط 
تصفية باملراكز القروية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمحمديبادو:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن إمكانية إنشاء محطات تصفية للمياه 
العادمة باملراكز القروية، وعن اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد 
بهذه  املائية  والفرشة  األنهار  نحو  الصحي  الصرف  مياه  تسّرب  من 

املراكز؟ شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيجزياليبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم، بالنسبة للسؤال ديالكم فهو سؤال 
مهم جدا، ألنه تيطرح إشكالية كبرى اللي هي مطروحة بالنسبة للعالم 
ي باغي نقول بأنه كان دارت الوزارة دارت واحد 25 مشروع 

ّ
القروي، أنا الل

فهاذ اإلطار وبعدها في سنة 2018 تّم إحداث واحد صندوق خاص، اللي 
هو صندوق تطهير السائل وتصفية املياه العادمة وإعادة استعمالها، 
ي هي تتشرف 

ّ
ي تتساهم فيه الوزارة ب 200 مليون درهم سنويا والل

ّ
الل

وتتبع  والتمويل  والبرمجة  التخطيط  الداخلية، من أجل  عليها وزارة 
إنجاز املشاريع املدرجة في هاذ اإلطار، وهاذ البرنامج الوطني فهو فيه 
150 مركز حضري و1200 مركز قروي، اللي هما غيستافدو من الرفع 

من شبكة التطهير السائل والرفع من إعادة استعمال املياه العادمة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

من  بالعديد  املياه  ندرة  حول  سؤال  املوالي  السؤال  إذن  شكرا، 
عندكم  مازال  تعقيبكم  النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا،  مناطق 

الوقت تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديبادو:

شكرا السيد الوزير املحترم على الجواب ديالكم، وعلى الجهود اللي 

كتقوم بها الوزارة في هذا الشأن وخصوصا في املدن، لكن بالنسبة 

للمراكز القروية السيد الوزير، البد ما نعترفو أن هناك يعني ساكنة 

باقي كتعاني في صمت بسبب غياب محطات التصفية، وكأمثلة أخص 

بالذكر املراكز القروية بإقليم خنيفرة اللي كتواجد بمناطق طبيعية 

بحال أكلموز، كسنسور، موالي بوعزة، القباب، كروشن، آيت إسحاق، 

تغسالين ومانا وغيرها كثير، هاذ املراكز ذات الطبيعة الجبلية واللي 

تبنات على ضفاف األودية عوض ما تستقطب السيد الوزير السياح 

والزوار كمتنفسات طبيعية، فهي كتعاني من حالة بيئية يرتى لها ومن 

والفرشة  لآلبار  اللي كتسّرب  ومياه عادمة سطحية،  متهالكة  قنوات 

املائية وكتصّب في األودية والشعب، وبالتالي كتشكل خطر على صحة 

اإلنسان والحيوان والنبات على حد سواء. السيد الوزير، الجماعات 

كتلجأ  املحدودة  املالية  ديالها  باإلمكانيات  معروفة  واللي  املعنية 

للمكتب الوطني للماء والكهرباء باش تلقا �ضي حلول لهاذ املعضلة، لكن 

املسؤولين كيرّدو دائما بالرفض بدعوى أن البرنامج الوطني للتطهير ما 

إلى إعادة  كيشملش هاذ املراكز هاذي، ولهذا أدعوكم السيد الوزير 
النظر فهاذ البرنامج ليشمل مثل هاذ املراكز، وأدعوكم إلى تقديم حلول 

مبتكرة لهاذ اإلشكالية عبر تظافر الجهود بين الوزارات املعنية ومجالس 

الجهات، وملا ال منظمات دولية لها تجربة في امليدان، وشكرا السيد 

الوزير.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

، إذن سؤال حول ندرة املياه بعدد من 
ّ
هل هناك تعقيب إضافي؟ ال

املناطق ببالدنا للسيدات والسادة النواب ال أظن، نعطيك من بعد 
فهادي، بعدد من املناطق ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيتضومانت:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، في ظل التغيرات املناخية عدد من املناطق النائية 
والقروية تعاني من قلة مياه الشرب وكذا الري كما الحال بإقليم طاطا، 

عن التدابير املتخذة من طرف الحكومة أسائلكم السيد الوزير؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جوابكم السيد الوزير، تفضلوا.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، فكما تعلمون هاد 
السنة وهي في الواقع السنة الرابعة ديال التراجع ديال التساقطات 
املطرية واللي أدت بنا إلى وضعية صعبة، وبالنسبة إلقليم طاطا فالتركيز 
أساسا على ثالثة ديال التدابير كبرى: التدبير األول مرتبط بالسدود، 
وأنتما عارفين بأن كاين سد متوسط وكذلك سدود صغرى اللي احنا 
بطور القيام بها، وهنالك إنتهاء أشغال سد »أكدز« سنة 2022، وكاين 
هنالك كذلك السد اللي هو مهم هو سد »مسالت« على وادي طاطا؛ 
من جهة أخرى كاين كذلك الفرشة املائية اللي هي، الحمد هلل، ال بأس 
بها اليوم في اإلقليم، ولكن اليوم تيخصنا نقولوها بكل وضوح فهنالك 
استغالل مفرط ديال هاد الفرشة املائية وهذا تيطلب منا كذلك في إطار 
عقد فرشة باش نلقاو اإلمكانية ديال التدبير املندمج لهاد الفرشة باش 
نضمنو االستمرارية ديال املاء الصالح للشرب واملاء للسقي كذلك في 
نفس الوقت باش يمكّنا نجعلو أن املواطنات واملواطنين فهاد اإلقليم 

أنهم نتجاوزو اإلشكاالت املطروحة في هذا اإلطار، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيتضومانت:

شك8بيبلس ديبلوزي8،

في البداية أننا كنشكرو الحكومة على البرنامج اللي دارتو ألنها باش 
اللي هي عندها  اللي تفرقهم على األقاليم  تاخذ شاحنات صهريجية 

نقص في املاء الصالح للشرب، ثانيا كيما كتعرفو السيد الوزير وكيما 
ذكرتو أنهم déjà مبرمجين بعض السدود في اإلقليم ديال طاطا، وأنكم 
déjà كنتو واعدتونا أنها غادي يكون واحد 8 ديال les barrages في 
الجهة ديال سوس-ماسة وكنلتمسو منكم السيد الوزير أنه باش يكون 
واحد 2 أو 3 ديال السدود أنهم يتبرمجو لإلقليم ديال طاطا كيما كتعرفو 
أنه إقليم فالحي بامتياز، والشساعة ديال اإلقليم راها كثيرة وكاينين 
الرحل السيد الوزير كيما كتعرفو أن النسبة ديال الرحل في اإلقليم 
كثيرة والصهاريج ما كافياش، وبعض املناطق اللي هي بعض الدواوير 
والجماعات حتى هي كتعاني النقص في املاء الصالح للشرب وكاينين 
كيما كتعرفو السيد الوزير راه كاينين بعض التقنيات اللي داروهوم 
بعض الدول وهي تقنية أنه كتحل املشكل ديال املياه في وقت وجيز أنه 
ممكن أنه يتم كراء des bateaux اللي كيديرو التحلية ديال ماء البحر 

وهادي في البحر..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال السيد الوزير، السيد الوزير إيال 
عندكم فيما تبقى من الوقت.

بلس دينزبليب8كة،يوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

بالنسبة لهاد النقطة بغينا نقول لألخ النائب املحترم بأن كاين سد 
اللي هو مبرمج في إطار السدود التلية ديال سد في »أقا« وفي نفس الوقت 
كذلك بالنسبة للجانب اللي تكلمتي عليه ديال البواخر تيخصني نقول 
لكم بأن أوال التكلفة ديالو هو 30 درهم للمتر مكعب وهذا بالطبع فهو 

عالي جدا بالنسبة للمواطنات واملواطنين، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إذن السؤال املوالي سؤال عن سبل القضاء على ظاهرة االستعمال 
غير القانوني للماء للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيزه8ةيبملومن:

بمناسبة  السامي  خطابه  في  هللا،  حفظه  الجاللة  صاحب  حدد 
افتتاح البرملان مقاربة جديدة وناجعة من أجل التعاطي مع إشكالية 
املاء، ومن بين أهم محاور هذه املقاربة القطع مع كل أشكال التبذير 
املياه  استعمال  وترشيد  الحيوية  املادة  لهذه  العشوائي  واالستغالل 
من  املتخذة  التدابير  نسائلكم حول  وعليه  عليها.  والحفاظ  الجوفية 
قبلكم من أجل التصدي لظاهرة االستعمال غير القانوني للماء؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير.
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بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، بالنسبة لهاد الظاهرة اللي هي ظاهرة 
خطيرة ألن في الواقع اليوم بالنسبة غير نعطيكم مثال بالنسبة ألم الربيع 
راه تيوقع االستغالل ديال أكثر من مليون متر مكعب في اليوم اللي هو 
السرقة ديال املياه اللي من بين اإلشكاالت الكبرى اللي هي مطروحة 

وهذا تيطلبنا واحد السياسة خاصة باش يمكنا نواجهو هاد األمر:

- أوال والخطاب امللكي السامي كان واضح فهاد اإلطار التوعية اللي 
أسا�ضي وهو املواطنين يوعاو باألهمية ديال املاء وضرورة أن ال يكون 

هناك تبدير وال استغالل مفرط؛

- ثانيا العمل كذلك على جرد اآلبار اللي هي غير مرخصة وصلنا ل 
%91 ديال هاد اآلبار فيها غير مرخصة باش أننا نديرو لها الضوابط 
ونديرو لها العدادات باش يتم كذلك املعرفة ديال ما هو النسبة ديال 

استغالل ديال الفرشة املائية باش نضبطوا الفرشة املائية؛

- ثالثا كذلك وهو أن هداك الناس اللي تيحفرو أننا غانديروا لهم 
واحد املرسوم خاص باش يكونو هم املسؤولين على حفر هاد اآلبار أوال 

ضمان السلم والسالمة للمواطنين من جهة ومن جهة أخرى كذلك 

أنهم ما يديروهاش من ما تكونش عندهم الرخصة والعمل كذلك على 

توسيع ما هو مرتبط بعقد الفرشة باش يكون االستغالل مندمج لهذه 

الفرشة، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة، تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيزه8ةيبملومن:

بل  أزمة جفاف موسمي فقط  املاء  أزمة  تعد  لم  الوزير،  السيد 

صارت بنيوية وفي هذه الظروف تقدر املوارد املائية املستنزفة والغير 

قابلة للتجديد ب 1.1 مليار متر مكعب سنويا ومما يزيد الوضع تدهورا 

وظاهرة سرقة املاء كما جاء في كالمكم، إذ يقدر عدد مستغلي املاء 

بدون ترخيص حوالي 102 ألف في حين ال يتجاوز املرخص لهم نصف 

هذا العدد، وهو اختالل ال يمكن القبول باستمراره. كما أن هناك من 

الزال يملئ مسابحه باملاء الصالح للشرب وذلك في الوقت الذي ال يجد 

فيه املواطنون واملواطنات نقطة ماء واحدة وخاصة املناطق الجبلية 

التي تعد موردا هاما لهذه املياه، ونريد السيد الوزير املحترم أن تبعثوا 

الروح في شرطة املياه التي نص عليها القانون في املادة 10.95 املتعلق 

باملاء والتي يندرج دورها في إطار األمن العام املائي من خالل الرفع من 

عدد عناصرها وتكوينها قانونا، وتزويدها بالوسائل الضرورية والكافية 

وتوفير الحماية لها، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال في ما تبقى لكم السيد الوزير إذا أردتم.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أنا بغيت نشكر السيدة النائبة املحترمة ونقولها بأن الكالم اللي 
تفضلتي به هو بالضبط اللي غانقوموا به، وبالتالي فنحن سنعمل في 

إطار امليزانية على رفع العدد ديال تقوية شرطة املياه، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

عن مآل مشروع القانون املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي 
االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  للدولة 

تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيبلز ن ني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

العمومي  امللك  باحتالل  املتعلق  القانون  الوزير، مشروع  السيد 
دخل إلى هذه املؤسسة في منتصف 2021 واعتبرناه بوابة للقطع مع 
الريع والفساد كأحد العوائق الكبرى أمام االستثمار ونحاول إنجاحه 
ويراهن عليه املغرب، لكنه سيسحب مع مطلع 2022 دون تبرير ودون 
أسباب معلنة، نسائلكم السيد الوزير ما مآل هاد املشروع؟ هذا سؤالنا 

لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أنا أوال بغيت نشكر السيدة النائبة 
على هاد السؤال ألن في الواقع عطاتنا فرصة باش نفسرو بالضبط 
اشنو وقع، واللي بغيت نوضح لكم بأن احنا مشينا بواحد املنطق مشينا 
بمنطق ألن اليوم من الضروري أن هاد الجانب ديال استعمال امللك 
العمومي البحري ضروري أن تكون هنالك واحد مشروع قانون اللي 
يكون فيه الشمولية ديالو نحددو ما هو امللك العمومي نحددو الكيفية 
ديال االستغالل ديالو، نحددوا اشنو باغيين احنا من هاد استعمال 
ديال امللك العمومي ألن تنتكلمو على واحد النسبة ضئيلة ولكن امللك 
العمومي البحري الحمد هلل راه هو مهم وهذا تيطلب منا واحد الرؤيا 
كفاعلين  وال  كبرملانيين  ال  ديالنا  الشركاء  مع  نتقاسموها  بغينا  اللي 
اقتصاديين وال كفاعلين اجتماعيين ورؤساء جماعات باش أننا نقدمو 
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واحد القانون اللي يكون شامل ومتكامل واللي ما يكونش فيه فقط 
واحد الجانب هو اللي تنتكلموا عليه، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة املحترمة تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيبلز ن ني:

أكيد السيد الوزير نقدر حسن نواياكم، ولكن احنا نتكلم اليوم 
عن مشروع سحب منذ ما يزيد على 9 أشهر هذا كنعتبروه هدر الزمن 
التشريعي هذا كنعتبروه أيضا هدر لواحد اإلمكانات مهمة اللي ممكن 
بل  ماليين  على  الفرصة  تفويت  من خالل  الدولة  مالية  على  تدخل 
ماليير الدراهم اللي ممكن أنها يرتبها هاد اإلطار القانوني الستغالل امللك 
العمومي، اليوم السيد الوزير سحب هاد املشروع عندو كلفته السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، سياسيا تراجع على محاربة الريع والفساد 
اللي علنها املغرب ونحن نتدين القائمة في مؤشر مدركات الفساد، كلفته 
االقتصادية واالجتماعية الناس ما بقاوش عندهم الخاطر أنهم يشوفو 
مقدرات البالد تهدر واالغتناء الغير املشروع لفئة معينة للناس اللي 
ممكن نسميوهم املحميين الجدد اللي اليوم كتحتاجو، السيد الوزير، 
إلرادة سياسية قوية وجرأة قوية فأنكم تعلنو القطيعة مع زمن أن 
مقدورة هاد البلد تهدر لفئة بعينها واليوم هاد الفئة لألسف أصبحت 

من الطبقات ما نسميهمش ربما السيد الوزير لذلك أنتما

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال بدون قصد أبدا، هل هناك 
تعقيب إضافي؟ ال، إذن نمر، ما تبقى لكم من الوقت، السيد الوزير 

تفضلوا.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

أوال: السيد الرئيس والسيدة النائبة املحترمة، أنا يمكن لي نأكد ليكم 
إيال كاين �ضي حكومة عندها إرادة حقيقية باش أننا نواجهو اقتصاد 

الريع هي هاد الحكومة إن شاء هللا وسنقوم بذلك.

ثانيا: أن ليس هنالك أي هدر للماء، الهدف وهو نديرو واحد املشروع 
اللي هو متكامل واللي غايكون صائب، الهدف ما�ضي نديرو السياسة تما 
درناه شهرين قبل االنتخابات، احنا بغينا نديرو �ضي حاجة اللي غتكون 
عندها الفائدة على املواطنين كلهم وبغينا كذلك أنه نفتحو االستفادة 
كذلك لشرائح مهمة من املواطنات واملواطنين وتندعوكم إن شاء هللا في 
إطار هاد الندوة اللي غانقومو في هاد اإلطار باش تعطيو اآلراء ديالكم، 

وتساهمو معنا إن شاء هللا في إنجاح هذا الورش الكبير، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن السؤاالن املواليان 15 و16 وهما سؤالين 

آنيين لهما وحدة املوضوع ويتعلق األمر بتحلية مياه البحر، لذا أقترح على 
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميوبعم8و:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس دةيبلوزي8ة،

بلسادةيبلوزلبء،

زمالئييزم التييبلنوببيبملحت3مين،

السيد الوزير، نسائلكم في فريق األصالة واملعاصرة على األشواط 
التي قطعها البرنامج الوطني الخاص ببناء محطات تحلية مياه البحر؟ 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبل8حوية:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

وقلة  املائية  املوارد  أزمة  تفاقم  أمام  املحترم،  الوزير  السيد 
الحكومة  مخطط  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  املطرية،  التساقطات 
لتحلية مياه البحر ومدى إمكانية تطوير استعماله في مجال السقي 

عوض السدود باإلضافة إلى املاء الصالح للشرب؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيجزياليبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيدين النائبين املحترمين على هاد السؤال الهام، هو في 
الواقع اليوم باش نكونو واضحين تحلية املياه عندنا 9 املحطات تتنتج 
147 مليون متر مكعب واحنا تنستهلكو مليار و300 مليون متر مكعب 
في مجال املاء الصالح للشرب زيادة على الفالحة بحال اللي تفضلتيو 
بها، هذا تيجعل أنه اليوم فهو غالبية املاء اللي تنستعملوا فهو تيجي أما 
من السدود أما من الفرشة املائية، إذن بعد التوجيهات امللكية السامية 
مشينا في واحد وجهة نظر أخرى واللي هي تتهدف إلى أن يكون هنالك توازن 
أنه املاء الصالح للشرب بغينا يجي على األقل %50 منه يجي من املحطة 
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التساقطات  كانت  كيفما  أننا  اللي غيجعل  املياه، وهذا  تحلية  ديال 
املطرية غنضمنو أنه يكون تواجد املاء بالنسبة للمواطنات واملواطنين، 
والهدف من هاذ ال�ضي كلو هو في نفس الوقت هاذوك املياه اللي هي كاينة 
في السد غيمكن لينا نستعملوها للفالحة ونستعملوها للمدن الداخلية، 
باش يكون هذاك التوازن ونضمنو هاذ االستمرارية، ولذلك احنا برمجنا 
غير هاذ السنة عندنا معلوم تحلية املياه في الدار البيضاء 300 مليون متر 
مكعب، عندنا كذلك الداخلة راه انطلقت اللي هي كذلك مهمة عندنا 
واحد 40 مليون متر مكعب وفيها البعد ديال الفالحة اللي تفضلتيو بها، 
كذلك الشأن بالنسبة ألكادير وعندنا كذلك اللي تنشتغلو عليه وهو أننا 
طلقنا كذلك آسفي والجديدة واحد 90 مليون متر مكعب إن شاء هللا 
من هنا ملارس املقبل، وعندنا كذلك انطلقنا في إطار الناظور إن شاء 
هللا محطة ديال تحلية املياه اللي غتوصل ل 200 مليون متر مكعب، 
ويكون فيها كذلك البعد الفالحي حاضر، من جهة أخرى فنحن نشتغل 
مع الوزارات املعنية باش نبرمجو العديد من املحطات ديال تحية املياه 
لو من الضغط على السدود 

ّ
األخرى بالنسبة للمدن الساحلية، باش نقل

ومن جهة أخرى باش يمكنا نفتحو املجال ال للفالحة وال كذلك للمدن 
الداخلية، وخصوصا املناطق الجبلية التي تعاني اليوم كذلك من قلة 

التساقطات املطرية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب من األصالة واملعاصرة، تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميوبعم8و:

جواب  الواقع  في  اللي  ديالكم  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 
 نستحضرو الخطب ديال سيدنا 

ّ
يناش السيد الوزير إال

ّ
مقنع، وما يمكل

هللا ينصرو وآخرها التوجيهات ديالوفي االفتتاح ديال البرملان، السيد 
الوزير، الكل كيعرف الّتغيرات املناخية أصبحت أكثر بحّدة وما يمكنش 
 نسايرو نتمشاو معها الغالب 

ّ
نتجاهلوها وما يمكنش نملكو �ضي حاجة إال

هللا أمر هللا هذا، وبالدنا بالطبع ليست في واحد املنآى على هاذ التغيرات 
لألسف الشديد، وخير دليل اللي كنعيشوه اليوم هللا يلطف من هاذ 
الحرارة اللي كاينة في هاذ األيام، نطلبو سيدي رّبي يشوف من الحال 
ويسقينا. السيد الوزير، البّد ما نشكرو الحكومة اللي بذالت مجهود 
في  العام  في تدبير هاذ اإلشكالية، حيث برمجت هاذ  الواقع جّبار  في 
مشروع امليزانية الحالي واحد 10.6 مليار درهم بزيادة ديال واحد 5 ديال 
 أنه السيد الوزير اللي كنطلبو 

ّ
املليار تقريبا على السنة اللي فاتت، إال

وخصوصا  املياه،  تحلية  ديال  القضية  بهاذ  الخطى  تسريع  ضرورة 
اعتماد شراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، باش يمكن لينا 
نشوفو القدرات اللي يقدر يبتكر القطاع الخاص في هاذ املجال، كذلك 
رو مزيان في مواكبة ديال ساكنة املناطق 

ّ
السيد الوزير، البّد ما تفك

األكثر تضررا وخصوصا العالم القروي، وأنتما كتعرفو باإلضافة ألن 
هاذ املادة مادة حيوية باإلضافة املاء الصالح للشرب كاين حتى املشكل 

ديال الفالحة، ألن كنعرفو اليوم املشكل اللي واقع في الحليب وما أدراك 
الناس راه باعت البقر ديالها ما بقاش ألن خص املاء يكون باش يمكن 

لإلنسان.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلوا 
السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبل8حوية:

السيد الوزير املحترم، إن السؤال يأتي في أوج أزمة املوارد املائية 
بسبب ضعف التساقطات املطرية والثلجية واالرتفاع امللحوظ في في 
درجة الحرارة، واعتبارا ألولوية تدبير هذا الورش الذي كان موضوع 
إلى مضاعفة  في فريقنا  امللكي األخير، لذلك ندعو وزارتكم  الخطاب 
الجهود للرفع من إيقاع التحديات املائية الحالية واملستقبلية، وذلك 
من خالل تنزيل البرنامج الوطني للتزويد باملاء الصالح الشرب والسقي 
املائي  الخصاص  ملواجهة  عليه  تعديالت..  وإدخال   ،2027-2020
وعرضها على لجنة قيادة هذا البرنامج. وفي هذا اإلطار نطرح مسألة 
توسيع شبكة تحلية مياه البحر واعتمادها كمورد مائي قابل لالستثمار 
لذلك،  الالزمة  الترتيبات  الخاص وبوضع  االستثمار  وملا ال  العمومي، 
ة ملختلف األغراض الصناعية والسقي 

ّ
وتوسيع استعماالت املياه املحال

وتزويد مختلف املنشآت املنتشرة والقريبة من السواحل، بهذه املياه 
كبديل متاح ملياه األمطار التي أصبحت نادرة، وتعزيز أمننا املائي بهذا 
ره لنا موقعنا الجغرافي على البحر األبيض 

ّ
املصدر البحري الذي يوف

باعتماد سياسة مستدامة  املتوسط شماال واملحيط األطل�ضي غربا، 
الستغالل هذا املعطى.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديأحمديزبهو:

شكرا السيد الوزير، أغلب جماعات إقليم سيدي إفني تعاني اليوم 
من ندرة املياه، السيد الوزير، 10 سنين واحنا كنتسناوا تثنية قناة 
الجر من سد يوسف بن تاشفين إلى منطقة لخصاص. اليوم جماعة 
آيت رخا وسيدي عبد هللا أو بلعيد وغيرها من الجماعات، تعيش مشاكل 
بالجملة، املطلب ديالنا اليوم السيد الوزير هو إحداث محطة لتحلية 

مياه البحر على مستوى إقليم سيدي إفني، وشكرا معالي الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ من نفس الفريق، نعم آه ال تعقيبين في نفس 
السؤال ال ما�ضي في نفس السؤال، تفضلوا إيال ما�ضي في نفس السؤال.
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بلنائبيبلس ديبدليسيبلش8بيبي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

غي بغيت نلفت انتباه السيد الوزير على املحطة ديال تحلية املياه، 
فكاين مشاكل على البيئة، فش هاد املحطات كيمصوا املاء وكيرجعوه 
من بعد la saumure أو املحلول امللحي كيف كيتسمى باللغة العربية، 
فكيخلق بعض ضرر كثير على البيئة وبغينا خصكم تشدوا بهاد الفكرة 
 on leباش توجدوا فاش نحطوا هاد املحطات، نفكروا في هاد �ضي و

traite à l›avance وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد الوزير تفضلوا.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيجزياليبلس ديبل8ئيس،

شكرا السادة النواب على التدخالت الهامة، أنا بغيت أوال نطمأن 
أخ النائب املحترم بالنسبة لسيدي إفني، فهي مبرمجة إن شاء هللا، وراه 
غتنطلق مع تزنيت كذلك، هادي من بين األمور مركزين عليها. النقطة 
الثانية، وهو أن هاد املحطات ديال تحلية املياه، غتدار في إطار شراكة 
ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وباش يمكنا أوال نسرعوا في 
الوتيرة ديالها، وثانيا كذلك باش يمكنا نضمنوا كذلك التمويل ديالها، 
ولكن من بين األمور اللي ركزنا عليها، وهذا في إطار كذلك التوجيهات 
امللكية، وهو أنه من الضروري أن يتم إستعمال الطاقات املتجددة، من 
أجل أوال التقليص ديال التكلفة، ديال إنتاج املياه اللي هي تم التحلية 
ديالها، من جهة أخرى كذلك باش نزيدوا نطوروا البعد ديال البيئة 
اللي تفضلتيوا به. الجانب ديال امللوحة اللي تكلمتيوا عليها كذلك كاين 
تقنية ديال استغالل هذه امللحة ألغراض صناعية، وتنشتغلوا مع وزارة 
الصناعة، مع الوزارة ديال التنمية املستدامة، باش يمكنا ناخذوا بعين 
االعتبار كل هذه النقط، اللي أسا�ضي اليوم باش نكون معكم واضح، 
وهو أننا نضمنوا أوال القضية ديال تحلية املياه، باش تساعدنا باش 
نحلوا املشكل ديال املاء الصالح الشرب، ما بغيناش أن هاد ال�ضي اللي 
واقعين فيه اليوم، أنه يتجدد بعد 4 أو 5 سنوات املقبلة، ضروري أننا 
نكونوا احنا مرتاحين، أن بعدا املاء الصالح للشرب يكون حاضر بقوة 

بالنسبة لكل املواطنين.

املياه  استعمال  وهو  عليها،  تكلمناش  ما  اللي  أخرى  نقطة  ثانيا 
العادمة املعالجة، في مجال كذلك ديال السقي اللي تكلمنا عليه ديال 
املساحة الخضراء، ولكن كذلك في مجال الفالحة، وحيت أنتوما عارفين 
بأن تيدار واحد املعالجة الرابعة، اللي تتجعل أن هاد الفالحة كذلك 
يمكن الواحد يستغلها، خصوصا بالنسبة لألشجار. واالتحاد األوروبي 
فهو تيقبل هاد النوع من التحلية، وأنتوما عارفين بأن العديد من الدول 

تستعملها. فكل ذلك تيم�ضي في اتجاه أننا نضمنوا ماء السقي بالنسبة 
الصالح  املاء  نضمنوا  أساسا  أننا  كذلك  الوقت  نفس  وفي  للفالحة، 

للشرب بالنسبة للمواطنات واملواطنين في كل أنحاء املغرب، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

آخر سؤال في هذا القطاع، سؤال آني عن التدابير املتخذة لتنظيم 
وتعبئة املوارد املائية، للسيدة النائبة املحترمة شفيقة لشرف.

بلنائبةيبلس دةيشف قةيلش8ف:

السيد الوزير املحترم، نظرا لالنخفاض املهول، والغير مسبوق على 
مستوى املوارد املائية في السدود، وعلى مستوى الفرشة املائية ببالدنا، 
الجديدة،  مدينة  إقليم  وباألخص  الفالحين،  معاناة  أكيد  ستتواصل 
الذين معظم سكانهم يعيشون على الفالحة، والذين أصال لديهم معاناة 
على مستوى مردودية مياه السقي، ألن املنطقة الحمد هلل ديال دكالة 
معروفة بتنوع املنتوجات الفالحية، فبالتالي هي كتحتاج للسقي طيلة 
السنة، إذن هنا السيد الوزير غتزاد املعاناة ديالهم، خصوصا في األخير 
مع بداية املوسم الفالحي وتأخر األمطار. السيد الوزير، نسائلكم اآلن 
عن التحديات والتدابير املتخذة لتعبئة املوارد املائية، لضمان تزويد 
الفالحين بمنطقة إقليم دكالة بمياه السقي، لدعم املنتوجات الفالحية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جوابكم السيد الوزير تفضلوا.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلس دةيبلنائبةيبملحت3مة،

أنا فقط بالنسبة للسؤال ديالكم بغيت أوال نعبر على أننا واعون 
بالنسبة  بالنسبة الفالحة خصوصا  كحكومة باإلشكاليات املطروحة 
ملنطقة دكالة ألن هنالك معاناة هذا ال شك فيه، وشفنا كذلك في عدة 
مناطق ال كنت مؤخرا كذلك في املنطقة ديال ميدلت إلى آخره نفس 
اإلشكالية مطروحة ومطروحة في العديد من املناطق ديال املغرب. هو 
في الواقع اليوم أنه خصكم تعرفوا اإلشكال اللي كانت، اإلشكالية األولى 
اللي كانت مطروحة علينا وهو كيفاش يمكن لنا نضمنوا املاء الصالح 
للشرب بالنسبة للمواطن، وبالتالي عطينا األولوية للماء الصالح للشرب 
على أساس أنه ما تبقى فهو تيم�ضي للسقي. هاد األمر بحكم أنه وقع 
واحد الجفاف كبير، إذن احنا الفكرة األساس باش يمكن لنا نتنجنبوا 
هاد األمر وهو الجانب ديال تحلية مياه بالنسبة للدار البيضاء و بالنسبة 
للجديدة راه إن شاء هللا في مارس تكون جاهز، هذا غادي يجعل أن 
ما يبقاش عندنا اإلشكالية مطروحة بالنسبة للماء الصالح للشرب 
بالنسبة للجديدة وهذا غيوفر إمكانيات مائية إضافية اللي غتم�ضي 
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إن شاء هللا للسقي باش تكون هاديك االستدامة إن شاء هللا هذا هو 
الهدف اللي تنشتغلوا عليه، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيشف قةيلش8ف:

.. مع السؤال وبالتعليمات امللكية السامية في آخر خطاب لصاحب 
الجاللة نصره هللا، ستستثمرون في الفالحة وتطوير الفالحين وتزويدهم 

بإمكانيات جديدة على مستوى اإلنتاج بمدينة الجديدة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعديي زو:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، شكرا بزاف على العمل اللي تتقوموا به، والسيد 
الوزير بغينا نعرفوا البرنامج ديالكم من أجل بناء قنوات املاء الصالح 

للشرب واملاء السقي للفالحة في على سد تودغة، وشكرا جزيال.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب إضافي آخر؟ السيد الوزير فيما تبقى لكم إذا أردتم من 

الوقت.

بلس دينزبليب8كةيوزي8يبلتجهيزيوبملاء:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلس دةيبلنائبةيوبلس ديبلنائبيبملحت3م،

تكلمنا  اللي  للجانب  بالنسبة  ال  بأن  لكم  نأكد  لي  يمكن  اللي  أنا 

عليه بالنسبة لدكالة وال بالنسبة للقضية ديال سد ديال تودغة احنا 

تنشتغلوا مع وزارة الفالحة في إطار مشترك، الهدف األسا�ضي وهو أن 

يكون هنالك تدبير مندمج باش أننا تكون القنوات ويكون استغالل ديال 

هاد السدود واملياه اإلمكانيات ديالها بالنسبة للفالحة والسقي، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

قطاع  إلى  وننتقل  القيمة،  مساهمتكم  على  الوزير  السيد  شكرا 

عن  سؤال  األول  السؤال  إذن  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال 

من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الشمسية  األلواح  تعميم 
الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي السيد النائب.

بلنائبيبلس ديطالقيأتكالت:

تعميم  ألجل  املمنوحة  التحفيزات  عن  الوزيرة  السيدة  نسائلكم 
األلواح الشمسية لالقتصاد في الطاقة الكهربائية؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدة  لي  لي سمح  الوزير جواب، اسمح  السيد  الوزير،  السيد 
الوزيرة رأيتكم تتحدثون حسبت أنه نسيان، تفضلي السيدة الوزيرة.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

الشمسية  الطاقة  ديال  املكانة  على  نأكدوا  باش  مناسبة  هادي 
ديالها  االنطالقة  اعطى  اللي  الوطنية  الطاقية  االستراتيجية  إطار  في 
إنجاز  تم  السادس نصره هللا، وحيث  امللك محمد  الجاللة  صاحب 
واحد املجموعة ديال املشاريع ديال الطاقة الشمسية قدرتها اإلجمالية 
كتجاوز 800 مغاواط 830 ميغاواط، و لتفعيل هاد البرامج واملشاريع 
الترسانة  أوال  لتطوير:  املجهودات  بمواصلة  الوزارة  كتقوم  الطاقية 
القانونية والتنظيمية اللي كتهم قطاع الطاقات املتجددة، أنذكر منها 
طبعا املصادقة من طرف مجلسكم املوقر على املشروع ديال قانون 
40.19 اللي كيتمم وتيغير القانون 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة 
مشروع  وطبعا  املستشارين،  بمجلس  املناقشة  قيد  حاليا  هو  اللي 
أجل  من  النواب  بمجلس  يوجد  اللي  الذاتي  اإلنتاج  ديال  القانون 
املناقشة وتم مؤخرا إصدار نصوص تنظيمية اللي كانت منتظرة منذ 
2010، ال سيما القرار املتعلق بالجهد املتوسط، والقرار املحدد ملناطق 
استقبال مشاريع الطاقة الشمسية. فبالنسبة لإلجراءات التحفيزية، 
فأوال علنا إعفاء املواد اللي كدخل في الصناعة ديال األلواح الشمسية، 

لإلعفاء الكلي من الضريبة ديال القيمة املضافة للمضخات املائية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديطالقيأتكالت:

أجل  من  وزارتكم،  بها  تقوم  التي  الجبارة  املجهودات  نثمن  فعال 
النجاعة الطاقية. فنحمد هللا أنه هللا سبحان وتعالى أنعم علينا بهاد 
شمس، فنستغلوها بشكل اللي هو جيد، من أجل يعني نستغلوا هاد 
الطاقة،  مجال  في  ذاتي  إلكتفاء  الوصول  أجل  من  املجانية  الثروة 
ونكونوا مبتكرين بحلول جديدة، وبحلول طاقية يعني بوضع برنامج 
وطني، كيحفز املواطنين واملستثمرين في اإلستثمار فهاد امليدان ديال 
الطاقة الشمسية. إما أوال بدعم الفالحين مباشر دعم مباشر، باش 
ندخلوه تا هو في الدعم املباشر ديال الفالحين، ومن أجل يعني التكلفة 
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باش تكون الطيح التكلفة ديال الري كان أحسن، اللي غيكون عند 
un impact direct على الناس، على الساكنة، في املنتوج غيكون تا هو 
طايح في الثمن. بالنسبة من غير هذا، فكما قلتوا املراسيم يعني القانون 
السيدة  فيعني  الرحيم.  الرحمن  إن شاء هللا  الطريق  في  فهو  املنظم 
الوزيرة إيال كنا كان ممكن نبحثوا على مستمرين، باش بال ما نبقاوا 
في l›importation ديال األلواح الشمسية، فنديروا وحدات صناعية 
اللي غنصنعوا فيها هاد األلواح الشمسية، تكون بتحفيزات ضريبية، 
نسيان، ألن  املجال. وكذلك دون  هاد  في  يعني  بنكية  بمساعدات  أو 
هاد الطاقة الشمسية مرتبطة باملاء الصالح للشرب، فإما يكون دعم 
الجمعيات املكلفة بتزويد املاء الصالح للشرب بالعالم القروي، يعني 

باش نقصوا التكلفة على املواطنين في ضخ املياه الجوفية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال�ضي السيمو تفضل، الوقت.

بلنائبيبلس ديمحمديبلس مو:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيدة الوزيرة، املخلفات ديال العافية اللي عرفات اململكة مؤخرا، 
املناطق الجبلية اللي صبحت اآلن، األعمدة كالتها العافية، واألسالك 
على األرض، واش كاين �ضي استراتيجية باش تحرصوا كل الحرص على 
الطاقة البديلة؟ واش يمكن نفكوا املشكل في أقرب وقت ممكن؟ راه 
األسالك،  على  كيم�ضي  املواطن  األسالك،  على  كتم�ضي  املاشية  اآلن 
اللي كتقول  املعطيات  وكاين بعض  اللي وقعت.  وكاين عدة حوادث 
على أن هاد اآلفة راه جا من املخلفات ديال عدم االهتمام ديال املكتب 

الوطني، لذا كنطلبوا منكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة 
تفضلوا.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

أوال  ديال  البرنامج  في  لها،  اللي تطرحوا  املسائل  ديال   2 كان  هو 
تزويد ديال املنشآت الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، تكلمنا عليها، 

وكنحولوا هو باش نزلوا ونساعدوا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

�ضي  عطيتك  ما  سيمو  ال�ضي  نعم  هذا،  الوزيرة  السيدة  الوقت 
الوقت، أنا كنشوف الوقت عندي هنا، ما عنده �ضي هي 3 دقايق، ما 
عندهاش، السيمو تتكلم بدون إذن، هذا يهمني أنا، أنا كندير لي هنا 

3 دقايق وهادي للسيدة الوزيرة، كتقول لو غير الوقت، هذا يهمني، ال 
تتدخل فيما ال يعنيك، تفضلي السيدة الوزيرة.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

نكمل التعقيب، شكرا، كاين 3 ديال املسائل اللي غنحث عليها، 
أوال باش ندعموا القطاع الخاص املحلي في مجال الطاقات النظيفة، 
حاولنا نزلوا برنامج ديال مثالية اإلدارة، اللي باش اللي احنا كنعدوه 
وكنبرموا، برمنا بزاف ديال االتفاقيات مع القطاعات املعنية بخصوص 
هاد البرنامج. وثانيا فيما يخص السالمة ديال األلواح الشمسية، وحتى 

ديال الشبكة الكهربائية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، سؤال عن تعميم الكهرباء في العالم القروي، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبل8حمانيبلعم8ي:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة حول تعميم الكهرباء باملناطق 
الجبلية والقروية؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

شكرا السيد النائب املحترم من فريق التجمع الوطني لألحرار اللي 
تفضلتو بهاد السؤال اللي هو جد هام، طبعا هو برنامج الكهربة القروي 
الشمولي كان وصل لحدود نهاية شهر شتنبر 2022 ل %99.85، فاحنا 
كنشتغلو على استكمال هاد البرنامج واللي مبرمج هو كهربة 410 دواوير 
بين هاد الفترة اللي ممتدة ما بين 2022 و2025 وغتوصلنا ل 99.94% 
الدواوير  ديال  بالدراسة  كنقومو  لذلك  الصعيبة،  هي  فهاد 0.06% 
اللي هي غير مبرمجة، اللي الربط ديالها غادي يتطلب حوالي مليار ديال 
الدرهم، وهاد اإلطار األولي ديال البرنامج وصل للحدود ديالو، فاحنا 
الشمولي،  الكهربة  لبرنامج  جديد  إطار  نشوفو  باش  دابا  كنشتغلوا 
الوزارة قامت ببلورة برنامج جديد سميتو PERG 2.0 باش نستكملوا 
ومنعزلة عن  نائية  هي  اللي  املناطق  فهاد  القروية خصوصا  الكهربة 
الشبكة الكهربائية الوطنية من خالل التأهيل الطاقي ديال البنايات، 
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ودور  واملساجد  واملستوصفات  املدارس  دابا  بحال  التربوية  واملرافق 
الطلبة، وهاد البرنامج غادي يتمكنا من توليد الكهرباء من الطاقات 
املتجددة، والبرنامج االخر اللي كنحاولو ناخدو منو اإلمكانيات هو برنامج 
تقليص الفوارق الترابية والجماعية، غنذكركم بأن امليزانية اإلجمالية 
ديال هاد البرنامج كانت تقريبا 50 مليار ديال الدرهم، من بينها واحد 
أقل من 2 مليار ديال الدرهم وال 2.7 مليار ديال الدرهم، اللي تخصصت 
للمساهمة ديال املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح الشرب، اللي هاد 
ال�ضي تيورينا هو أن وصلنا للحدود ديال برنامج الكهربائي الشمولي لهذا 

كنبلورو واحد برامج جديدة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب املحترم. تفضل السيد 
النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبل8حمانيبلعم8ي:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم القيم، كما أننا نشكر الحكومة 

على دعمها للطاقة الكهربائية لضمان األمن الطاقي، وكذا ضمان فاتورة 

ثمن الفاتورة على املواطنات واملواطنين، السيدة الوزيرة، نعم هناك 

مجهودات جبارة، ولكن هناك باقي بعض االختالالت ألن العالم القروي 

باقي ما خداش حقو، باقي عدة تجمعات سكنية وقرى، وكذلك الشتات 

ما يسمى بالشتات، نريد منكم السيدة الوزيرة إطالق بعض الصفقات 

فيما يخص البرنامج ديال الشتات لتغطية الكهرباء، ألن أغلب السكان 

في العالم القروي متشتتين، وكان هناك واحد البرنامج نطلب منكم 

تسّرعو في االنطالقة ديالهم، كذلك السيدة الوزيرة، ما نساش األهمية 

ديال املتساقطة ألن وصلتو اآلن على حساب اإلحصاءات ديالكم 98% 

فيما يخص التغطية، ولكن ليس كما نريده أو كما هو املطلوب ألن أغلب 

الدواوير وال أغلب الجماعات على مستوى ديال الدواوير في الجماعات ال 

تخرج جماعة جماعة إال وهناك عدة أعمدة متساقطة و األعمدة طبعا 

تشكل خطر على املواطنات واملواطنين، كذلك السيدة الوزيرة، ضعف 

الصبيب الكهربائي ألن املواطن في العالم القروي باألمس كان يستعمل 

البولة فقط واآلن أصبح يستعمل تا هو الثالجة تا هو climatiseur إلى 

آخره، كذلك، السيدة الوزيرة، ملا دوار من الدواوير يتم اإلتالف ديال 
املحول الكهربائي كايبقى ما يقرب 3 شهور أو 4 شهور داك الدوار دون 

كهرباء..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي على هذا السؤال؟ ال، 
السؤال املوالي، سؤال عن تعزيز األمن الطاقي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، نعم، تفضل.

بلنائبيبلس ديبسماع ليبنبي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في ضمان االستقرار  الطاقي  األمن  الوزيرة، نظرا ألهمية  السيدة 
االقتصادي واالجتماعي لبالدنا، فإننا نسائلكم عن مدى تقدم الحكومة 

في تنفيذ مخططها لضمان األمن الطاقي الوطني؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدة الوزيرة، الجواب.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  عن  املحترم  النائب  السيد  كنشكرك 
والتعادلية اللي طرح هاد السؤال اللي هو جد مهم فهاد الراهنة اللي 
هي صعبة في العالم وفي بالدنا، فكيفما كتعرفوا الوزارة قامت باتخاذ 
مجموعة من املبادرات والبرامج اللي هي جديدة اللي كتساهم في تزويد 
الكهربائية  الطاقة  ففي  نحتاجها،  هي  اللي  الطاقات  بمختلف  بالدنا 
كيف ما كتعرفوا كاين واحد النمو ديال الطلب، اللي كان %6 في 2021 
مقارنة مع 2020. وعندنا الفرضيات نسبة الطلب في الكهرباء ما بين 
2022 و2035 ما بين %4.2 %4.4 . فالتخوف ديالنا، التخوف ديال هاد 
الوزارة، هما هاد الفرضيات هي متحفظة، خصوصا بعد االضطرابات 
اللي تيعيشها العالم. فاحنا كنحثوا على تعزيز الشبكة، وتقوية وتعزيز 
الشبكات النقل الكهربائي، فاحنا كنشتغلوا مع املكتب الوطني للكهرباء، 
على املشاريع ديال النقل الكهربائي، إيال شتوا في املخطط املديري اللي 
عندنا ما بين 2022 و2025، عندو واحد الكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8 
املليار ديال الدرهم فقط . فاحنا كنشتغلوا على تعزيز هاد االستثمارات، 
وباش نواكبوا الرؤية املستقبلية للضمان ديال األمن الطاقي، خذينا 
واحد املجموعة من اإلجراءات، الستكمال مبادرات في اإلطار التشريعي 
والقانوني، خصوصا في الطاقات املتجددة، كما قلنا من قبل. والحكومة 
كتولي واحد األهمية خاصة للنجاعة الطاقية، وغادي نطلقوا غدا إن 
شاء هللا واحد الحملة جديدة، فريدة من نوعها في النجاعة الطاقية في 
هاد اإلطار، اللي غادي توعي حول توفير الكهرباء والوقود، من خالل 
املمارسات الجيدة، وتحول املستهلك إلى منتج إن شاء هللا. فيما يخص 

املحروقات..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، السيد النائب تعقيبكم، تعقيب تفضلوا.

بلنائبيبلس ديبسماع ليبنبي:

شك8بيبلس دةيبلوزي8ة،

كما تعرفون، ما يعيشه العالم اليوم من اضطرابات في مختلف 
املناطق، أضحى يؤثر مباشرة على وضعيتنا االقتصادية واالجتماعية، 
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وعلى القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين، ولذلك فجاللة امللك دعا 
إلى تعبئة كل موارد الدولة، لتأمين سيادة متعددة األبعاد، وخصوصا 
موضوع  الوزيرة،  السيدة  تعرفين  كما  ألنه  الطاقي،  األمن  مجال  في 
استراتيجي ويتطلب تدبيرا محكما على املديين املتوسط والبعيد. وإننا 
السيدة الوزيرة، إذ نشيد بالجهود الجبارة التي تقومون بها، لضمان 

تزويد السوق الوطنية سواء باملنتجات الطاقية الكهربائية وال النفطية، 

لكننا نتطلع في نفس الوقت:

أوال- إلى استثمارات أكبر في مجال تخزين وتثمين املواد الطاقية، من 

أجل توفير وتأمين مخزون استراتيجي أكبر.

ثانيا- إلى سياسة حكومية واضحة في مجال تكرير النفط، وإجابة 

وموقف واضح في هذا املجال السيدة الوزيرة.

ثالثا- إلى إجراءات استثنائية في مجال التنقيب عن النفط، وعن 

الغاز، وذلك باالنفتاح على شركاء جدد.

رابعا- إلى سياسة عمومية أكثر طموحا ونجاعة، في مجاالت الطاقات 

املتجددة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال إذن، ها الشرقاوي 

تفضل.

بلنائبيبلس ديبلش8قاوييبلزنايدي:

شك8بيبلس دةيبلوزي8ة،

الفرضيات  إلى  إلى جوابكم، أشرتم  الوزيرة، وأنا أستمع  السيدة 

التي ربما على إثرها سيرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية. وأشرتم إلى 

األزمة، فما أنتم فاعلون لطمأنة هذا يعني املجتمع؟ أشنو درتوا باش 

واألحداث  اإلجراءات  هاد  كيسمعوا  من  الناس  ألن  الناس؟  طمأنوا 

اللي تدور حاليا في الحرب الروسية األوكرانية، آش نا هي الطمأنة اللي 

غتبعتوا لهاد املواطنين؟ ال أنتم دعمتم يعني إنتاج طاقة من مواد يعني 

من طاقات يعني بديلة، وال أنتم دعمتم يعني في جوابكم عن السؤال 

األول ديال األلواح الشمسية اللي من خاللها إنتاج طاقة ذاتية أو طاقة 

يعني نظيفة، وال أنتم طمأنتم من خالل مجموعة من اإلشارات، بعض 

اإلشارات اللي تتداول في وسائل التواصل االجتماعي، اللي ربما كل مرة 

كنسمعوا بأنه راه تم اكتشاف أحد الحقول النفطية، كذلك كنشوفوا 

في وسائل التواصل االجتماعي، أن بعض املعامل اللي ربما ركزتم عليها، 

هاد  واش  يعني  السد،  الريحية  الشفرات  إلنتاج  ديال طنجة  معمل 

االستراتيجيات وهاد االستراتيجية ديالكم واش بدلتوها؟ وال عندكم 

�ضي تصور آخر؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، شكرا، تعقيب إضافي آخر؟ السيدة الوزيرة، عندكم شوية 
دالوقت تبغيوا؟ تفضلوا.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

غادي نزيد غير واحد املالحظة أخيرة هو أنها احنا طبعا كنواكبوا هاد 
األسئلة اللي كتطلب واحد الرؤية استراتيجية، االستراتيجية الطاقية 
الوطنية ما تبدالتش 2009 باقي كترتكز على ثالثة املحاور اللي هي مهمة 
الطاقات املتجددة، النجاعة الطاقية، l›intégration régionale، فهاد 
التحيين ديال االستراتيجية  تنشتغلوا على  دبا شنو  باقين  املحاور   3
الطاقية الوطنية، وكذلك باش نرجع للسؤال ديال املخزون االستراتيجي 
وال االحتياطي احنا خصنا واحد نتكلموا عليه، طلقات الوزارة ديالنا 
مع وزارة التجهيز واملاء والوزير ديال التجهيز واملاء كان هنا قبل قليل 
في 13 أكتوبر 2022 انطالق أشغال ديال واحد اللجنة جديدة ديال 
التخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية بأشملها برمتها اللي كتعمل 
متوازنة  بطريقة  برمتها  الطاقة  ديال  التدفقات  ديال  التخطيط  على 
وإعداد البنية التحتية اللي الزمة من أجل تحسين القدرة التنافسية 
للمغرب من جهة والحفاظ على األمن الطاقي من جهة أخرى وإن شاء 

هللا نتلقاو في يناير 2023.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تأثير  لتفادي  املتخذة  االستباقية  اإلجراءات  عن  السؤال  شكرا، 
السياقات الدولية على التزود بالغاز واملواد الطاقية للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق الحركي تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكشوتي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

التوقعية  الدراسات  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
واالستشرافية املتعلقة بالتزود بالغاز واملواد الطاقية سواء على املستوى 
الوطني أو الدول املتعامل معها؟ وهل هناك إجراءات استباقية لتفادي 

تأثير األوضاع الدولية وسياقتها الجيو استراتيجية على بالدنا؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيدة الوزيرة تفضل.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

كنتقدم بالشكر للفريق الحركي باش اللي طرح هاد السؤال اللي هو 
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جد مهم، ولكن خصنا أكثر من دقيقة و55 ثانية باش نجاوبوا على هاد 
السؤال اللي هو مهم، فغنحاول نجاوب على أوال املواد البترولية، احنا 
كنراقبوا بطريقة منتظمة املستوى ديال املخزون االحتياطي ديال كل 
املواد اللي كتحتاج السوق الوطنية، ولكن دابا خصوصا الغازوال وفي 
يوم 27 أكتوبر وصلنا ل 38 يوم ديال االحتياطي دالغازوال ألنه هادي 
واحد املادة اللي كتعرف بزاف داإلضطرابات، كيف ما قلت طلقنا واحد 
الدراسة مع وزارة التجهيز واملاء تكلمنا عليها. بالنسبة للغاز الطبيعي 
كيف ما كتعرفوا الوزارة كانت منذ أكتوبر 2021 عمالت واحد الخطة 
استعجالية بهدف تلبية الحاجيات ديال املحطتين ديال تهدارت وعين 
مطهر ديال الكهرباء والحاجيات القطاع الصناعي، فإرتكزت هاد الخطة 
االستعجالية الغازية على 4 ديال املحاور، تكلمنا على هذا 4 داملحاور 
من قبل، دبا اليوم احنا كنشتغلوا على املحور الرابع، الخطوة الرابعة 
اللي هي كنشتغلوا عليها اليوم على املخطط الرئي�ضي للبنيات التحتية 

الغازية.

املكتب  كتعرفوا  ما  كيف  كيحرص  الكهرباء  إنتاج  يخص  فيما 
بتنسيق  الخاص  القطاع  مع  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني 
مع الوزارة على تأمين املخزون االحتياطي الالزم للمحروقات لضمان 
استمرارية التشغيل وسائل إنتاج كهرباء، وطبعا احنا كنشتغلوا على 
املتجددة،  الطاقات  كتهم قطاع  اللي  والتنظيمية  القانونية  الترسانة 
فاليوم احنا منكبين مع املكتب بالتعاون مع الوزارة على عمل البرمجة 
اللي   ،2026-2022 املدة  على  الكهرباء  إنتاج  ديال  املشاريع  وتطوير 
كتترتكز أساسا على طبعا الطاقات املتجددة والوسائل املرنة بما فيها 

املحطات الغازية، ومحطة تحويل الطاقات عبر الضخ ..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  تفضل  النائب  السيد  أو  النائبة  السيدة  تعقيب  شكرا، 
النائب.

بلنائبيبلس ديعوبضيبعمالة:

شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم وتنقول ليك السيدة 
ديال  امليزانية  ميزانية،  ما عندكش  ولكن  أفكار  بأنك عندك  الوزيرة 
الوزارة هي مليار الدرهم ميزانية ديال اإلجراءات وتصنطنا للسيد رئيس 
الحكومة اللي قالينا بأن املكتب وال الدولة تتخلص في الضوء %70 زايدة 
حتى تبان لينا أنه هناك استمرارية الحلول السهلة وانعدام االجتهاد 
واالبتداع، وهاد امليزانية وتنسمعوا دابا في هاد املكتب الوطني للكهرباء، 
هاد املكتب الوطني للكهرباء تيستنزف دابا 40 مليار درهم اللي غتعطيه، 
هذا 40 مليار درهم لدعم األغنياء، ألن هاد 40 مليار تالدرهم راه امليزانية 
ديال التعليم راه 69 مليار، امليزانية ديال لصحة 28 مليار، وامليزانية 
ديالكم في الوزارة راه مليار، عالش هاد الدعم وهاد الريع الطاقي اللي 
خدامة عليه الحكومة ما�ضي الوزارة، هاد الريع اللي تنشدوا فلوس ديال 
 l›hôtel الفقراء وتنعطيوهم لألغنياء، كيفاش غنمشيوا ندعموا واحد

في مراكش، اللي تيبيع la nuitée ب 4000 درهم وال ب 5000 درهم، 
وندعموه ب %70، خص تكون هناك إجراءات. هضرنا على النجاعة 

الطاقية، هضرنا هاد اإلجراءات خصهم يكونوا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن السؤال املوالي سؤال حول 
دعم وتشجيع البحث والتنقيب على الغاز، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب تفضلوا.

بلنائبيبلس ديحسانيبلتابي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيبلوزلبء،

إ وبنييوأ وبتييبلنوببيبملحت3مين،

السيدة الوزيرة املحترمة، مباشرة بعد توقف أنبوب الغاز املغاربي 
األوروبي، شعر الجميع بكون بالدنا ستواجه نقصا حادا في إمدادات 
هذه املادة، يعني الغز. ولعل هذا األمر هو الذي حدا ببالدنا، إلى العمل 
على تسريع وتيرة تشجيع االستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز، 
بالعديد من املناطق ببالدنا، وال شك أن الحرب الروسية األوكرانية قد 
زادت من أهمية هذا املوضوع، وجعلته يحظى بأولوية قصوى، في سبيل 
التقليص في التعبئة الطاقية، بالنسبة لبالدنا. غير أنه البد من اإلقرار 
وتأمين حاجيات  الطاقية  السيادة  تحقيق  بأن حلم  الشأن،  في هذا 
بالدنا من هاد املادة الحيوية، ما يزال حلما بعيد املنال، خاصة في 
ظل الضبابية وشح املعلومات املكشوف عنها من قبل املسؤولين. إلى 
درجة أصبحنا نسمع معها، أن هذه االكتشافات املتعلقة بحقول الغاز 
هنا وهناك، ال تبعث مطلقا على االطمئنان، ألن األمر يرتبط بشركات 
أجنبية، تدعي اكتشافاتها لكميات هائلة من الغاز بهذه املنطقة، أو تلك 
العرائش، تندرارة، أكادير إلى آخره ذلك. لكن هذه االكتشافات سرعان 
ما تتبخر ويصير املوضوع طي النسيان والكتمان، وبما أن املغرب مازال 
السيدة  نسائلكم  فإننا  الطاقية،  حاجياته  من   90% نحو  يستورد 
الوزيرة املحترمة عن استراتيجية وزارتكم فيما يخص دعم وتشجيع 

البحث والتنقيب عن الغاز ببالدنا، إمكانياته تطوير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيدة الوزيرة.

بلس دةيل لىيبنعلييوزي8ةيبالنتقاليبلطاقييوبلتنم ةيبملستدبمة:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

البحث  فطبعا  السؤال،  هاد  على  املحترم  النائب  السيد  وشكرا 
والتنقيب واالستثمارات في البحث والتنقيب، وما أدراك ما االستثمارات 
في البحث والتنقيب. ولكن الوزارة ما تقدرش تحلم، الوزارة كتحط 
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استراتيجيات وكتحط برامج، فلذلك احنا كنشتغلوا أوال على، باش 
نلقاوا واحد التوازن، توازن في الدعم والتشجيع ديال البحث التنقيب، 
ولكن ما بين الهيدروكربونات، ما بين البيترول والغاز وقطاع املعادن، 
اللي هو قطاع املعادن اللي هو داخل في االستراتيجية الطاقية للمملكة، 
وخصوصا نظرا لهاد التغيرات اللي كاينين في العالم. فطبعا سألتينا على 
قطاع الغاز، التنقيب والغاز، فكيفما كتعرفوا كيتسم هاد األنشطة 
ديال البحث والتنقيب باملجازفة، كيتسم بإمكانيات مالية جد مهمة، 
كيتسم بتدبير املخاطر، املخاطر الجيولوجية. فطبعا احنا عندنا واحد 
اإلجراءات تحفيزية اللي عندنا في املغرب، من أحسن اإلجراءات التحفيزية 
اللي كاينة في العالم، في البحث والتنقيب على املواد البترولية والغازية، 
منها إعفاء الرسوم الجمركية والضريبة إلى آخره إلى آخره. اليوم أشنو 
عندنا؟ اليوم كنستغلوا الغاز الطبيعي في 2 مناطق، طبعا منطقة الغرب 
البرية ومنطقة الصويرة، وعندنا 2 ديال املناطق اللي تم فيها البحث، 
تندرارة، وكيفما كتعرفوا بعد أكثر من 4 سنوات ديال التأخير، الوزارة 
ديال  االكتشاف  هاد  تطوير  وقمنا غيتم  املشروع،  هاد  زمام  خذات 
تندرارة، أوال بالحفر واستكمال ربط اآلبار بوحدة املعالجة قبل املرور 
إلى مرحلة التسويق، وثانيا بخط األنبوب خط األنبوب ديال الغاز 120 
كيلومتر اللي غادي يوصل تندرارة للمحطات ديال تهدارت وعين مطهر 
على أنبوب الغاز املغربي األوروبي، وثانيا منطقة العرائش البحرية اللي 
كانت فيها واحد الشركة بريطانية قامت بإنجاز واحد البئر استكشافي ما 

بين دجنبر 2021 ويناير 2022..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، إذن نشكر 
السيدة الوزيرة املحترمة على املساهمة ديالها القيمة، وننتقل إلى آخر 
قطاع وهو قطاع النقل واللوجستيك، السؤال األول في هذا القطاع 
سؤال عن مآل تأهيل وكهربة الخط السككي فاس وجدة، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلكبي3يقادة:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، مما ال شك فيه أن خطوط السكك الحديدية هي 
آلية من آليات التنمية املجالية، ولهذا نسائلكم عن أسباب تأخر هيكلة 

الخط السككي الرابط بين فاس ووجدة واملنطقة الشرقية ككل؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جواب السيد الوزير، مرحبا السيد الوزير، تفضلوا.

بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجست ك:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

كنشكرك السيد النائب على طرح هاد السؤال، وبغيت بداية نأكد 
وتحديث  لتأهيل  بالغ  اهتمام  كتولي  واللوجيستيك  النقل  وزارة  أن 
وتوسيع شبكة السكك الحديدية ببالدنا، وبخصوص تأهيل وكهربة 
الخط السككي اللي كيربط بين مدينتي فاس ووجدة اللي جا في السؤال 
ديالكم، بغيت نذكر بأن املكتب الوطني للسكك الحديدية كان قام 
باستثمار ما يناهز مليار درهم باش يأهل هاد الخط بتجديد أزيد من 
100 كيلومتر من السكة، إعادة تأهيل األنفاق على طول 5 كيلومترات، 
أيضا  أوتوماتيكية،  بحواجز  ممر   39 وتجهيز  ممر مستوي   20 حذف 
تحديث محطتي وجدة وبني وكيل، أما بخصوص مشروع الكهربة اللي 
جا في السؤال ديالكم، الدراسات األولية املخصصة للربط بالشبكة 
الكهربائية أبانت عن كلفة جد مرتفعة مليار ونصف ديال الدرهم، األمر 
اللي تيستدعي تعبئة موارد مالية إضافية، في هاد اإلطار املكتب كينجز 
حاليا دراسة جديدة حول كهربة هذا الخط تأخذ بعين االعتبار اآلثار 
البيئية لهذا املشروع على أن نجد حلول تمويل مبتكرة في هاد الباب، 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلكبي3يقادة:

تم  الذي  السككي  املخطط  أن  عليكم  غير خاف  الوزير،  السيد 

تقديمه أمام جاللة امللك بمدينة وجدة ال زال لم يعرف النور، وذلك 
املستوى  على  إن  الشرقية،  املنطقة  تعرفه  التي  التهميش  إلى  مرده 

االقتصادي أو املستوى االجتماعي، وال أدل على ذلك من أنه في الوقت 

الذي تعرف فيه جل املناطق البالد، يعني، نوع من التنمية فاملنطقة 

الشرقية ال زالت تسير تنميتها، كما جاء على لسان املندوبية السامية 

وجدة  فاس  يربط  الذي  القطار  بسرعة  تنميتها  زالت  ال  للتخطيط، 

ووجدة بسرعة 60 كيلومتر في الساعة، و لهذا، السيد الوزير، نطلب 

منكم، في إطار تكريس عدالة مجالية حقيقية، إعادة النظر في هاد 

املخطط وبالتالي إعادة النظر في هاد املخطط القا�ضي بتأهيل وكهربة 

الخط الرابط بين وجدة وفاس، وكذلك تشغيل الخط السككي الرابط 

بين بوعرفة ووجدة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي من املعارضة؟ من األغلبية؟ فيما 
تبقى لكم السيد الوزير، لكم، ال ما بقى، الوقت، آه، ما زال، تفضلوا 

ايال بغيتو.
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بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجست ك:

في بعض الثواني غير القضية اللي تكلمتي عليها مهمة جدا ومهمة 
بالنسبة للشبكة الحديدية في املغرب كل، القضية اللي كاين هو أنه 
التمويل اآلن ديال توسيع أو ديال التأهيل ديال الشبكة تيوجب علينا 
نلقاو حلول جديدة ألنه الحلول اللي كنا تنستغلوها قبل ما بقاش متاحة 

لنا نظرا للمديونية ديال املكتب الوطني للسكك الحديدية، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السير  قانون  مراقبة مخالفات  أجهزة  املوالي سؤال عن  السؤال 
بمقاطع الطرق للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الوطني األحرار، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلتهامييعكبي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في إطار االستراتيجية الوطنية الخاصة بالسالمة الطرقية، أعلنت 
وزارتكم عن تثبيتها ل 340 جهاز ملراقبة املخالفة لقانون السير بمقاطع 
الطرق الوطنية والجهوية، بناء عليه نسائلكم السيد الوزير املحترم، 
هل الرادارات القديمة التي تم تثبيتها في وقت سابق في عدد من الطرق 
أصبحت الغية؟ وما هي املعايير التي تم االعتماد عليها في توزيع هذه 

األجهزة؟ وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجست ك:

شك8بيبلس ديبلنائبيبملحت3م،

بالسالمة  املرتبط  الهام  السؤال  هاد  طرح  على  نشكرك  بغيت 
الطرقية، بالفعل الوزارة تتسهر على توسيع شبكات الرادارات ثابتة 
عندها برنامج تثبيت ديال 550 جهاز من الجيل الجديد، إضافة إلى 
الحظيرة املتوفرة اللي كانت تتبلغ 160 سنة 2006 ما زالت منها 140 
مثبتة باش يصبح مجموع رادارات املراقبة 690 جهاز موزعة على التراب 
الوطني في أفق 224، هاد الرادارات الجديدة تتميز بواحد العدد ديال 
الخصائص التقنية الوظيفية متطورة تتمكن من رصد مخالفة تجاوز 
السرعة القانونية طبعا، ولكن أيضا عدم احترام الضوء األحمر، تجاوز 
الخط املتصل، السير في االتجاه املمنوع وتيمكن ليها ترصد أكثر من 
مخالفة وما يعادل 24 مركبة في آن واحد، فضال عن قدرتها على التمييز 
بين مركبات الوزن الخفيف والتعقيل فيما يخص السرعة املسموح 
بها لكل الفئة، مع ضبط املخالفة في اتجاهين للسير تتوزع هاد األجهزة 

كالتالي:

204 ديال األجهزة باملجال الحضري، 276 غادي تكون خارج املجال، 
باإلضافة إلى 70 جهاز ملعاينة مخالفة قانون السير على الطرق السيارة 
لحوادث  الجغرافي  للتوزيع  قبلية  دراسة  وفق  ديالها  التثبيت  وكيتم 
السير. إضافة كما تم تسليم للمصالح املكلفة باملراقبة الطرقية خالل 
شهر أكتوبر املا�ضي 120 رادار محمول من الجيل الجديد، كل هذا سهرا 

على سالمة املواطنين، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلتهامييعكبي:

بتقديمه  التي تقدمتم  الوزير على كل املعطيات  السيد  نشكركم 
خالل جوابكم، وأود في البداية السيد الوزير أنا أؤكد لكم أننا داخل 
فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن جهود الوزارة في مواكبة التطور الذي 
يعرفه ميدان الرادارات الثابتة في العالم القروي، ذلك أن هذه األخيرة 
تعتبر من التقنيات التي تساهم بتعميم مبدأ املساواة بين مستعملي 
التأثير وتدخل العامل البشري في ضبط وتحديد  الطرق، وتقلل من 

املخالفات وزجر املخالفات لقانون السير بمختلف الطرق.

لذلك، فإننا نطالبكم السيد الوزير بمواكبة تثبيت هذه الرادارات 

الرادارات  هذه  بجعل  نطالب  كما  السوداء،  النقط  إصالح  بتعميم 

وسائل تساهم في سالمة مستعملي الطرق والتقليل من حوادث السير، 

وال تكون هذه الرادارات وسائل جزرية فقط ال غير ال تساهم في الحد من 

هذه اآلفة، وهناك البد من التساؤل السيد الوزير حول مدى نجاعة 

هذه الرادارات في جزر السائقين وإجبارهم على احترام قانون السير 

خصوصا فيما يتعلق بتجاوز السرعة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير ما بقا لكمش؟ ال، إذن 

نمر آلخر سؤال في هذه الجلسة سؤال حول حل إشكالية النقل املزدوج 

بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلشبشالي:

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة ألجل 

حل إشكالية النقل املزدوج بالعالم القروي وبإقليم صفرو على وجه 

الخصوص؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

جوابكم السيد الوزير.
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بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجست ك:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال اللي كيتعلق بإشكالية 
النقل املزدوج بالعالم القروي وخاصة بإقليم صفرو، بغيت نأكد بعد 
أن هاد الحكومة هادي تتدرك األهمية البالغة للنقل بالعالم القروي، 
ملا يمكن أن يلعبه من دور في تحقيق العدالة املجالية ببالدنا، كيف 
تتعرفوا، اعتمدت الوزارة منذ 1986 واحد العدد ديال املبادرات باش 

تطور النقل بالعالم القروي، من أهمها:

بتقديم  اإلقليمية  اللجنة  وتكليف  املزدوج  النقل  خلق  أوال، 
االقتراحات للجنة املركزية، ثم واحد العدد ديال الدوريات وسنة 2013 
دفتر للتحمالت باش يأطر استغالل خدمات هاد النمط من النقل، ثم 
إنجاز عدد من الدراسات امليدانية بمعية السلطات واملجالس املحلية 
كانت همت 58 إقليم من أجل تحديد املعطيات الالزمة بهدف وضع 
مخططات هاد النمط من النقل على مستوى كل إقليم، كما أن اللجنة 
الوطنية للنقل كانت وما زالت تتعطي دائما األولوية ملعالجة ملفات 
النقل املزدوج اللي توصل بها، كان أيضا ممكن استفادة النقل القروي 
من برنامج تجديد الحضيرة حيث كيمكن لو يحصل مبلغ الدعم إلى 
180 ألف درهم في حالة اقتناء املركبة الجديدة كما استفاد من عملية 
مواكبة حيث يستفيد كل عربة لهاد النقل من دعم يقدر ب1800 درهم 
بمناسبة العمليات الستة اللي قمنا بها منذ شهر مارس املا�ضي، رغم 
ذلك وكما تعلمون وكما هو الحال في إقليم صفرو الذي يستغل به 47 
رخصة فقط من أصل 109، ما زال سكان القرى تيعانيوا من ضعف 
الخدمات ديال النقل، ولذلك تفعيال للجهوية املتقدمة تواصل الوزارة 
التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواكبة املجالس الجهوية حتى 

تقوم باختصاصاتها في مجال النقل ومنه النقل القروي، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تعقيب السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلشبشالي:

السيد الوزير املحترم، إن النقل املزدوج أحدث ليلعب دورا هاما في 

التنمية االقتصادية واالجتماعية لساكنة القرى والبوادي، حيث يتيح 

الربط بين مختلف مراكز االستقطاب الداخلية والخارجية للدواوير 

والجماعات القروية ويساهم بشكل مباشر في فك العزلة عن ساكنتها 

عبر تلبية حاجياتها من التنقل، وعلى وجه الخصوص بإقليم صفرو، 

وعمال بالتوجهات الواردة في البرنامج الحكومي التي تجعل من النهوض 

بالعالم القروي إحدى الروافد األساسية للسياسة التنموية للبالد، 

أصبح من الالزم توفير خدمات عمومية للنقل الجماعي لألشخاص عبر 

الطرق توفر شروط السالمة والجودة والراحة لساكنة العالم القروي، 

هناك ظاهرة تؤرق بال املواطنات واملواطنين خاصة في العالم القروي 

وهي ظاهرة النقل السري على الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل 

ملفت في األوساط القروية بجماعة إقليم صفرو والحضرية أيضا؛

الرخصة  على  الحصول  صعوبة  إشكالية  هناك  الوزير،  السيد 

للنقل املزدوج لذا يجب تبسيط املسطرة الخاصة عن مجموعة من 

املواطنين الذين حاولوا الحصول على الرخصة يصطدمون بالشروط 

واملسطرة املعقدة ما يحول دون حصولهم عليها، وهذا في الوقت ال تحل 

فيه سيارات األجرة إشكالية النقل والتنقل في العالم القروي، السيد 

الوزير، يجب على الحكومة أن تجعل من النهوض بالعالم القروي أحد 

الروافد األساسية للتنمية وذلك من خالل..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيب إضافي؟ ال، السيد الوزير، شكرا السيد 

النائب، باقي، إذن نشكر السيد الوزير، وهكذا، بهذا نكون قد استوفينا 

طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، ونشكر، نعم، شكرا 
للمتتبعين الكرام، وشكرا للمساهمين وشكرا للجميع، لفعتيبلجلسة.
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محض8يبلجلسةيبلسادسةيوبلستين

بلتاليخ: االثنين 05 ربيع اآلخر 1444ه )31 أكتوبر 2022(.

مجلس  لرئيس  الثالث  النائب  اشطيبي  ادريس  السيد  بل8ئاسة: 
النواب.

السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وثالثون  سبعة  بلتوق ت: 
مساء والدقيقة الثامنة.

على  والتصويت  للدراسة  مخصصة  جلسة  بألعمال:  جدولي
النصوص التشريعية التالية:

مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها  .•
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛

مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية؛ .•

مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95  .•
املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم 

لحاملها إلى أسهم اسمية.

بلس ديبدليسيبشط بي،يلئيسيبلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح مي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلينيوعلىيآلهيوصحبه.

بلس دةيبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على:

أوال، مشروع قانون رقم 86

من فضلكم آ ال�ضي بووانو.

تتكلم في القاعة، أنا مالي، وأنا أش تندير دبا هنا، ياك انت اللي 
وانت  راني...  أنا  تنتكلم  أواصل  إذن  براسك مكرفس.  انت  مكرفس، 
تصيح بأعلى صوتك، وتتقولي مالك.باهلل عليكم هذه هي املسؤزلية، 
باهلل عليكم، يجب أن يعتذر، عليه أن يعتذر، إذا لم يعتذر سأطبق 

عليه القانون.

إذن أمر، أواصل، إذن أواصل.

املشروع األول، مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق باألسلحة  .-
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها،

املشروع الثاني، مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق  .-
الصناعية،

وتتميم  بتغيير   96.21 رقم  قانون  الثالث، مشروع  مشروع  .-
القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية 

خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

إذن نشرع بالقانون األول، هو مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق 
باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

بغيتوا،  إيال  تفضلوا  املحترم،  الوزير  للسيد  الكلمة  أعطي  إذن 
تفضلوا.

بلس ديعبديبلوبفييلفتيتيوزي8يبلدب ل ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يسعدني أن أتقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر بعرض حول مشروع 
قانون رقم 86.21 املتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 
الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  عليه  صوتت  بعدما  وذخيرتها، 

والسكنى وسياسة املدينة بإجماع أعضائها.

في هذا اإلطار، البد من التنويه بما عكسته مداخالت السيدات 
التفاعل  على  الحرص  من  النيابية  اللجنة  داخل  النواب  والسادة 
اإليجابي والبناء مع مشروع هذا القانون لتجويد مضامينه نظرا ملا 
يكتسيه من أهمية وراهنية كبيرتين كما يطيب لي في مستهل هذه الكلمة 
أن أعبر للسيد الرئيس والسيدات والسادة النواب املحترمين عن شكري 
وامتناني للمبادرة إلى عقد هذه الجلسة لدراسة ومناقشة مشروع هذا 

الفانون

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يهدف مشروع القانون رقم 86.21 املتعلق باألسلحة النارية وأجزائها 
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات 
الصلة باألسلحة النارية حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحوالت 
والتطورات القانونية واإلجرائية والتكنولوجية الحديثة، وتمكن من 
رفع التحديات األمنية التي أصبح يعرفها هذا املجال، خاصة مع التطور 
وتصديرها  واستيرادها  األسلحة  هذه  صناعة  عرفته  الذي  امللحوظ 

واملتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.

هذا وقد تبين أن اإلطار التشريعي الوطني الحالي أضحى غير قادر على 
تأطير جميع التصرفات والوقائع املرتبطة باستخدام األسلحة النارية مع 
اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل املطلوب، كما أصبح متجاوزا في 
العديد من مقتضياته بعد أن صادق املغرب بتاريخ 17 أبريل 2009 على 
النارية وأجزائها مكوناتها والذخيرة  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة 
املتحدة  األمم  التفاقية  املكمل  مشروعة،  غير  بصورة  بها  واالتجار 
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بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

كافة  بالدنا على  تعرفها  التي  التحديات  أوراش  أجل مواكبة  من 
والوطنيين  الدوليين  الفاعلين  مختلف  مع  وتفاعال  املستويات، 
املتدخلين في مجال األسلحة النارية، ومن أجل تمكين املغرب من نص 
لحقت  التي  والتقنية  التكنولوجية  التحوالت  ملختلف  مساير  قانوني 
بهذا املجال، والتنفيذ بإحداث التوازن بين االلتزامات الدولية للمملكة 
املبادرة  تمت  االقتصادية،  مصالحها  وحماية  أمنها  على  والحفاظ 
القانونية  الترسانة  استكمال  من  سيمكن  قانون  مشروع  بلورة  إلى 
مجال  في  للمغرب  الدولية  االلتزامات  وفق  النارية  لألسلحة  املنظمة 
مكافحة تصنيع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجارة 
غيرا ملشروع بها، وكذا تعزيز آليات مراقبة األسلحة النارية والتصريح 
املرتبطة بها ومراقبتها، فضال عن تنظيم جميع املعامالت املرتبطة بها، 

والسالم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن أفتح باب املناقشة وأقترح عليكم بما أن 
املوضوع كان فيه إجماع، إذا ارتأيتم، تفضل.

للعدبلةي بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي عبديهللاي بلس دي
وبلتنم ةي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس غير يجب أن تسجلوا في املحضر التقرير، السيدة 
والسيد النائب اللي كان مقرر في اللجنة باش أن التقرير سلم لكي يسجل 
السيد  بأنه بطلب من  باملناقشة أظن  يتعلق  ثانيا فيما  في املحضر. 
رئيس فريق التجمع الوطني األحرار، أن هناك واحد العمل كبير كاينة 
في مراكش، سيضطر اإلخوان الرؤساء أو بعض االخوان الرؤساء إلى 
مغادرة القاعة، فكاين اقتراح ديال عوض ثالث تدخالت في ثالث مشاريع 
قوانين، أننا غنديروا تدخل واحد في مشروع قانون واحد، وال أظن أن 
مشروع قانون يعني 86.21 يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتها سيكون محل نقاش مادام أنه كما قلتم يعني كان 
باإلجماع، وكان السيدات والسادة النواب، حنايا على كل حال، حنا لن 

نتدخل في هذا املوضوع، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أنا هذا التقرير وزع، ووزع منذ أربعة أيام وعندما يوزع التقرير ال 
يدعو، نعم يذكر، يذكر نعم، التقرير وزع وسنكتفي بالتوزيع ويذكر،ن 

عم؟

أردتم أن تسلم املداخالت؟ أردتم أن تسلموها مكتوبة، نعم تفضل 
أ الشريف، تفضلوا.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيلشهب:

ديال  املوضوع  وهاد  داملداخالت،  املوضوع  هاد  الرئيس،  السيد 
الجلسات التشريعية يتم مناقشته داخل ندوة الرؤساء، يتم فيها اتفاق 
على طريقة التدخل واش باسم الفرق أو باسم فرق األغلبية أوغير ذلك، 
وكذلك تحديد املدة الزمنية للمداخالت، حنا الفريق االستقاللي ما 

تشاور معانا حد ما الذاكر معانا حد متشبثون ب..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد النائب، السيد النائب دابا احنا مشينا للعملية أنا عندي هنا 
مسجلين 6 دالفرق املحترمة، السيد النائب هللا يخليك إلى ما كنتش 
على اطالع، شاء السيد النائب أنا معاك، نعم، كلهم عندهم مداخالت، 
كان عندي هنا 5 ديال املدخالت إذا اتفقتم وأما االتفاق راه كان وأنتم 
مسجلين هنا، حنا األغلبية اتفقت، تفضلوا ال�ضي اريس ولكن منعاودش 

نديروا هاد الل�ضي وإما ندخلوا غادي يكون أحسن، تفضل.

بلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شكرا السيد الرئيس فقط للتوضيح وربحا للوقت، تم االتفاق على 
تقديم مداخلة في كل موضوع ملن شاء، إذن فريق التقدم واشتراكية 
عندهم مداخلة ديالهم، وأظن هما بوحدهم فهاد املوضوع األول، ثم 

املوضوع الثاني فالثالث املهم مداخلة لكل فريق ويختار الفريق املوضوع 

اللي بغى يتدخل فيه ربحا للوقت طبعا، وتسلم املداخالت بين أيديكم 

لتدوينها في املحضر، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شوف السيد الرئيس، أنا عندي هنا ست مداخالت ما كاينش غير 

التقدم واالشتراكية، عندي ست ديال املدخالت انتم اللي اعطيتوهم، 

انتم براسكم اتفقتم مع اإلدارة إذن إما نسحب كلنا أو نخليوا االختيار، 

تفضل السيد الرئيس.

بلس ديعبديبل8ح ميشه ديلئيسيبلف8يقيبالشت3بكي:

املكتب  مع  كان  اللي  االتفاق  فعال  للتأكيد،  غير  الرئيس  السيد 

ديال املجلس ومع رؤساء الفرق، هو أن كل الفرق غياخذوا الكلمة في 
القوانين الثالث خمس دقائق لكل فريق، هاد الطارئ اللي حصل اليوم 
هو أن اإلخوان بعض اإلخوان قالوا مادام كاين الجميع، كاين االتفاق 
إذا  الكلمات،  نسحبوا  إمكانية  كاينش  ما  واش  الجماعي  والتصويت 
السلطة اليوم هو هاد التقدير اللي كاين وطبيعي أنه أثار شوي املشاكل 
ألن كانوا إخوان اللي موجدين املداخلة ديالوهم، كنظن كل فريق راه 
الرئاسة  على  ونسهلوا  نمروا  باش  بسرعة  ديالو  األمور  غادي حسم 

األمر، شكرا.
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مدب لةيبلنائبيبلس ديبملحفوضيكمال

)مسلمةيلل8ئاسة(

بسميهللايبل8حمانيبل8ح ميويبلصالةيويبلسالميعلىيأش8في
بمل8سلينيويعلىيآلهيويصحبهيأجمعين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيويبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
وذلك في إطار املناقشة العامة إلحدى مشاريع القوانين البالغة األهمية، 
بالنظر ملا جاء يتضمنه من مقتضيات تهم العتاد وتجهيزات الدفاع و 
األمن ، و هو املشروع قانون املتعلق باستعمال األسلحة النارية و أجزائها 

وعناصرها و توابعها وذخيرتها.

لقد أثبت الواقع و التجربة امليدانية، محدودية النصوص القانونية 
الجاري بها العمل في هذا اإلطار، وذلك على الرغم من مساهمتها في 
ضمان التدبير الـُمحكم لألسلحة النارية، والوقاية من املخاطر الناجمة 
عن االنحرافات واالستعماالت غير املشروعة لها، حيث اتضح فيما بعد 
عدم قدرتها على مسايرة التطور التكنولوجي ألصناف هذه األسلحة 
جميع  تأطير  يخص  فيما  قصورها  على  عالوة  استعمالها،  وطرق 

التصرفات، والوقائع املرتبطة باستخدام األسلحة.

و من املعطيات اإليجابية التي تضمنها هذا النص، كونه يأتي في إطار 
مواصلة تحديث املغرب لترسانته القانونية املتعلقة باألسلحة، وأيضا 
من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا املجال، ومواكبة أوراش التحديث 
املحيط  مع  أيضا  وتفاعال  املستويات،  كافة  املغرب على  يعرفها  التي 

الوطني والدولي، ومختلف الفاعلين واملتدخلين في مجال األسلحة.

إن هذا املشروع قانون املشتمل في طياته على مائة وتسعة 109 
مواد و عشرة 10 أقسام و الذي انكبت حوله لجنة فرعية قامت بإدخال 
تعديالت على بنوده و الذي حظي باإلجماع بعدما نال مناقشة غنية 
من طرف السيدة و السادة النواب مشكورين ، يمكن اعتباره مشروعا 
في  يجعلنا  مما  والضوابط  القواعد  لكل  وشامال  جوانبه  في  متكامال 
فريق التجمع الوطني لألحرار معتزين بمضامينه كمؤشر إيجابي نتمنى 
استكمال لبناته من أجل ولوج بالدنا فضاء الدول املنتجة و املصنعة 
لألسلحة ، و هذا تحدي آخر يرفعه املغرب و علينا كسب هذا الرهان 

بالنظر للتراكمات التي حققناها في هذا الباب.

و يظل أهم مكتسب جديد تضمنه هذا املشروع قانون، هو إحداث 
السجل الوطني لألسلحة النارية ، وهذا من شأنه العمل على ضبط 
والذخيرة  األسلحة  واستعمال  الدفاع  وتجهيزات  معدات  كل  وحصر 

ببالدنا .

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

األسلحة  وتداول  بتجارة  املتعلق  القانوني  اإلطار  هذا  نعتبر  إننا 
ببالدنا واملتمثل في مشروع القانون املتعلق باألسلحة النارية وأجزائها 
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، بمثابة قفزة نوعية و ثورة حقيقية ملا 
ستشهده بالدنا مستقبال في هذا املجال ، خصوصا ونحن مقبلون على 
دخول مجال التصنيع الخاص باملعدات األمنية والعسكرية، وانسجاما 
مع الرغبة األكيدة التي تحدو املغرب في فرض املزيد من التدابير الوقائية 

و إعمال قواعد الرقابة على جميع أنواع األسلحة بمختلف أصنافها .

على  الحرص  كل  حريصين  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
االتفاقيات  القانونية مع كل  الداخلية ونصوصنا  تشريعاتنا  مالءمة 
الدولية املتعلقة بمكافحة جميع أشكال االتجار غير املشروع باألسلحة 

النارية، تفاديا لكل ما من شأنه الوقوع في أحداث مأساوية.

و في الختام، و استحضارا للسياق العام الذي جاء فيه هذا املشروع 
الوطني لألحرار، إال أن نعرب عن  التجمع  في فريق  قانون، اليسعنا 
أن  آملين   ، النص  في مقتضيات هذا  املطلق والالمشروط  انخراطنا 
تتعزز الترسانة القانونية الوطنية بنصوص جديدة كلما دعت الضرورة 
إلى ذلك واتضحت الثغرات ليتم تداركها ، معبرين عن تصويتنا اإليجابي 
لفائدة هذا املشروع . شكرا على حسن إصغائكم والسالم عليكم و 

رحمة هللا تعالى و بركاته.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمحمديبحجي3ة

)مسلمةيلل8ئاسة(

مشروع مداخلة حول مشروع قانون رقم.86.21 يتعلق باألسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 رقم  قانون  مشروع  على  التصويت 

وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

وهي مناسبة ننوه من خاللها بهذا املشروع قانون الخاص باألسلحة 
الستكمال  به  التسريع  من  البد  كان  والذي  املدني  باملجال  املتعلقة 
عام،  بشكل  األسلحة  بمجال  املتعلقة  التشريعية  الترسانة  تحديث 
السيما بعد املصادقة على القانون رقم 10.20 املتعلق بعتاد وتجهيزات 

الدفاع واألمن السيبراني واألسلحة والذخيرة.
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كما ننوه بالتجاوب والتعاطي اإليجابي مع التعديالت التي تقدم بها 
أعضاء اللجنة الفرعية املنتمين ملختلف الفرق النيابية من أجل تجويد 

النص.

كما تعلمون، فحيازة وحمل وبيع واستيراد وتصدير وتخزين السالح 
ببالدنا يخضع لضوابط تجعل حمله مقتصرا على عدد محدود من 
الهيئات، كما أن حيازته من طرف األشخاص العاديين غير متاح بالشكل 
السلس بسبب املساطر القانونية التي هي في غالبيتها صارمة وهو أمر 
محمود، وهذا ما جعل بالدنا تحتل مكانة رائدة في مجال استعمال 
األسلحة النارية وضبطها، وجعلها تنعم باالستقرار واألمن الذي تفتقده 

العديد من الدول.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بهدف  جاءت  التشريعية  املبادرة  هذه  أن  على  التأكيد  من  البد 
الدولية  االتفاقيات  مع  املجال  هذا  في  الصادرة  التشريعات  مالءمة 
التي انخرطت فيها بالدنا واملتعلقة بمكافحة جميع أشكال االتجار غير 

املشروع باألسلحة النارية.

وفي هذا اإلطار نحييكم؛ السيد الوزير؛ على حرصكم من خالل 
هذا املشروع على وضع عددا من القيود على عمليات استيراد األسلحة 
النارية وإدخالها إلى التراب الوطني، بعدما أبانت املنظومة التشريعية 
الحالية عن قصور في هذا الباب، مما يصعب على اإلدارة ضبط وتتبع 
كل هذه العمليات، ناهيك عن ضبط املخاطر األمنية التي قد تنجم عن 

االستخدام الغير املشروع لهذه األسلحة النارية

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

النارية  لألسلحة  االلكتروني  الوطني  السجل  على  التنصيص  إن 
سيمكن المحالة من التدبير الـُمحكم لألسلحة النارية، السيما وأن بالدنا 
منكبة على تسريع تنزيل ورش الرقمنة ودمج التكنولوجيات الحديثة 
اليوم  الذي نحن بصدد مناقشته  القطاعات ومنها املجال  في جميع 
واملتعلق باألسلحة، وبالتالي هذا الورش سيمكننا من مواكبة التطور 
اليدوية  في هذا املجال. ويجعل حيازة املسدسات  التقني والخدماتي 
ومسؤولية،  وأماًنا  ضبطا  أكثر  املشروعة  الرياضية  الصيد  وبنادق 

وعملية بيع وشراء أو تبادل األسلحة والبنادق أكثر تدقيقا.

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

نتمنى في فريق األصالة واملعاصرة إيجاد صيغة مالئمة لألسلحة 
النارية املتعلقة بالصيد التي يتم توارثها، هذه األسلحة معظمها غير 
مسجل ولم يتم تحيين معطياتها لدى السلطات املختصة وال تحديد 

مالكها، مما يطرح إشكالية ضبطها وتتبعها،

نتمنى أن تعمل الحكومة باملوازاة مع هذه املبادرة التشريعية الهامة 
العمل على تسوية وضعية الحائزين على هذا النوع من األسلحة التي 

يمتلكها األشخاص واألفراد عن طريق التوارث.

في النهاية ال يسعنا داخل فريق األصالة واملعاصرة سوى التصويت 
في  غاية  بقطاع  يتعلق  والذي  البناء،  املشروع  هذا  على  باإليجاب 
األهمية، مما كان يستلزم نصا محكما يراعي كافة الجوانب املتعلقة 

بضبط األسلحة، وبالتالي ضمان األمن واالستقرار للمجتمع وأفراده.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمحمدينج بيبلخالدي

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة السيد النائب محمد نجيب الخالدي في مناقشة

مشروع القانون املتعلق باألسلحة النارية وأجزائها

وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

جلسة: 2022-10-31

يطيب لي أن أساهم، باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع القانون املتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتها؛ هذا املشروع الذي جاء إلعادة النظر في الترسانة 
مقتضياتها  أصبحت  م�ضى،  زمن  إلى  تعود  التي  السابقة  القانونية 
متجاوزة، ولم تعد تساير التحوالت االقتصادية واالجتماعية والحقوقية 
ومتطلبات التحديات األمنية ببعدها الداخلي والخارجي؛ أمام التطور 
الكبير الذي عرفته التكنولوجيات الحديثة في هذا املجال، بما تحمله 
من مخاطر على سالمة املواطنين وحياتهم، في ظل تنامي ظاهرة تهريب 
األسلحة، واسخدامها بشكل عشوائي، وتزايد مظاهر الجريمة املنظمة، 
هذه  ملواجهة  العمومية  السلطات  طرف  من  املبذولة  الجهود  رغم 

املخاطر.

لقد جاء هذا املشروع الذي ملالءمة املنظومة القانونية املؤطرة لهذا 
املجال مع بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها 
والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة سنة 2009، وذلك انسجاما 

مع أحكام الدستور.

هذا املشروع الذي جاء لتحصين بالدنا وحماية املواطنين من االتجار 
غير املشروع في األسلحة، وحيازتها بشكل غير قانوني، واستخدامها بطرق 
القواعد  العامة، وذلك من خالل ضبط  العام، والحياة  تهدد األمن 
وتصديرها،  واستيرادها،  األسلحة،  في  باالتجار  املتعلقة  القانونية 

وحيازتها، واستخدامها، بما يقت�ضي ذلك من مراقبة صارمة.

اإلنعاش  في  للمساهمة  أساسيا  املشروع مدخال  كما يشكل هذا 
الخاص  التصنيع  عالم  لدخول  املغرب  توجه  ظل  في  االقتصادي، 
باملعدات األمنية والعسكرية، وتطويرها، من خالل االستثمار األمثل 
للمؤهالت واإلمكانات التي يتوفر عليها املغرب في هذا املجال الذي أخذ 
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بعدا استراتيجيا في االقتصاديات العاملية الراهنة، والعالقات األولية 
املعاصرة؛ بما يقت�ضي ذلك من دعم حقيقي لهذا القطاع الجديد في 
في  الحكومة  اعتمدتها  التي  الجديدة  القطاعية  االستراتيجيات  إطار 

برنامجها من أجل خلق قيمة مضافة عالية وفرص العمل.

ومن جهة أخرى، فإن ضبط هذا املجال ال يقتصر على املقاربة 
األمنية فقط، بقد ما يتطلب أيضا اعتماد الولوج امليسر فيما يخص 
الحصول على اإلذن، والتراخيص املرتبطة بهذا القانون، في إطار تفعيل 
آلية  القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية، وإعمال 
املخاطب الوحيد أو الشباك الوحيد، بما يضمن االلتقائية بين مختلف 
الصعوبات  من  املرتفقين  لحماية  املجال  هذا  في  املتدخلة  الجهات 

واالكراهات فيما يخص دراسة طلباتهم، والتعامل معها.

إن األهمية البالغة التي يكتسيها هذا االطار القانوني تقت�ضي تسريع 
وثيرة إخراج النصوص التنظيمية الواردة في املشروع إلى حيز الوجود 

باملوازاة مع نشره في الجريدة الرسمية.

وسيصوت الفريق على هذا املشروع باالجماع بكل اعتزاز ومسؤولية.

مدب لةيبلنائبيبلس ديفاضليب8بس

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة النائب فاضل براس

باسم الفريق االشتراكي

في مناقشة مشروع القانون رقم 86.21

يتعلق باألسلحة النارية وأجهزتها وتوابعها وذخيرتها

____________________________

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم االثنين 31 أكتوبر 
2022

بلس ديبل8ئيس؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب.

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي في الجلسة العمومية 
املخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 86.21 يتعلق 

باألسلحة النارية وأجهزتها وتوابعها وذخيرتها.

ويأتي هذا املشروع في إطار مالءمة التشريع الوطني مع االتفاقيات 
الدولية املتعلقة بمكافحة جميع أشكال االتجار غير املشروع في األسلحة 
الوطنية  التشريعية  املنظومة  عرفتها  التي  النواقص  وتجاوز  النارية، 
التطور  مسايرة  في  كبير  قصور  عن  أبانت  والتي  باألسلحة  املتعلقة 
التكنولوجي والتحوالت الحديثة في صناعة األسلحة وعدم قدرتها على 

تأطير مختلف أشكال الجرائم باستخدام األسلحة النارية.

بلس ديبل8ئيس؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب.

سيعزز  الذي  القانون  هذا  مشروع  االشتراكي،  الفريق  في  نثمن 
الترسانة القانونية لبالدنا، انطالقا من املقتضيات الدستورية، السيما 
الفصل 20: »الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان....«، و الفصل 
21 »لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته...«، 
كما سيوفر الشروط الضرورية لحماية السالمة الجسدية للمواطنين 

كما تنص على ذلك الفقرة األولى من الفصل 22 من الدستور.

ونعتقد أنه سيساهم ال محالة في تحسين مؤشرات محاربة الجريمة 
باستعمال االسلحة النارية، والحد من الجريمة بشكل عام خاصة وأن 
األرقام املسجلة في السنوات األخيرة حسب تقرير املديرية العامة لألمن 
الوطني لسنة 2021، تشير إلى معالجة مصالح األمن ببالدنا خالل نفس 
السنة، مليون و153 ألف و741 قضية، من ضمنها القضايا املتعلقة 

باستعمال األسلحة.

وإن كانت هذه املعطيات مقارنة مع املعدالت الدولية تظل متحكما 
فيها، فإن تفعيل املقتضيات الواردة في هذا املشروع، ستمكن بدون 

شك، من تحقيق مؤشرات أفضل في محاربة الجريمة ببالدنا.

بلس ديبل8ئيس؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب.

األسلحة  بيع  أن  نعتبر  اجتماعي،  ديمقراطي  اشتراكي  كفريق  إننا 
واستيرادها وتصديرها، يعد تجارة مربحة، وهو ما يدعونا الستحضار 
الجانب االجتماعي عبر خلق فرص الشغل للشباب في هذه املحالت مع 

ضرورة احترام مقتضيات مدونة التشغيل.

وتعزيزا ملبدأ الشفافية، على أصحاب هذه املحالت، تعليق األثمنة 
ال فيما يخص بيع األسلحة أو استرجاعها أو وضعها. كما نقترح إعمال 
مبدأ تنازع املصالح في الجمع بين صاحب محل لبيع األسلحة ورئيس 

جمعية للقنص.

وفي األخير، ال بد من التوقف على الجدية وروح املسؤولية التي 
تحلى بها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة 
املدينة، وهي مناسبة نشكر من خاللها كل أعضاء اللجنة والوزارة على 
تفاعلها اإليجابي مع مقترحات اللجنة الفرعية التي سهرت على إعداد 

التعديالت.

وانسجاما مع موقفنا في اللجنة، وانخراطا منا في تعزيز منظومة بالدنا 
القانونية السيما ما سيتيحه هذا النص من ضمانات لضبط حمل وبيع 
واستيراد األسلحة النارية، فإننا في الفريق االشتراكي سنصوت باإليجاب 
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ملشروع القانون رقم 86.21 يتعلق باألسلحة النارية وأجهزتها وتوابعها 
وذخيرتها. وشكرا.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمحمديهشامي

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة النائب السيد محمد هيشامي

باسم الفريق الحركي في مشروع قانون رقم 86.21

يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

اإلثنين 31 أكتوبر 2022

باسميهللايبل8حمانيبل8ح م

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

حض8بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي في مشروع القانون رقم 
86.21 يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، 
والذي كان محط توافق واجماع من قبل لجنة الداخلية والجماعات 
الترابية والسكنى وسياسة املدينة وقبل ذلك في اللجنة الفرعية املنبثقة 

عنها.

بلس ديبل8ئيس

إن النص التشريعي الذي نناقشه اليوم، يعتبر نصا شامال متكامال، 
يتميز بصياغته الدقيقة ألحكام تساير العصر والتطورات والسياقات 
ذات العالقة بتنظيم األسلحة. فاإلطار القانوني الذي ينظم األسلحة 

يعود إلى سنة 1937، وأيضا إلى سنة 1958، وبالتالي، فإنه من الطبيعي 

التصرفات  وضبط  تأطير  على  قادرة  غير  النصوص  هذه  تصبح  أن 

والوقائع املرتبطة باستخدام األسلحة النارية.

باملناسبة، ندعو الحكومة إلى تحيين جميع القوانين املتجاوزة التي 

صدرت في عهد الحماية والزالت تطبق إلى اآلن، السيما أنها الزالت تحمل 

الفترة كاملنطقة  التي كانت مستعملة خالل هذه  بعض املصطلحات 

الفرنسوية واإليالة الشريفة وغيرها.

لذا، نثمن في الفريق الحركي هذه الخطوة الهامة التي قامت بها 

وزارة الداخلية بتحيين هذا النص، ونؤكد على أهمية املقتضيات التي 

تضمنها واألهداف التي حددها، كما نحيي املقاربة التشاركية التواصلية 
التي تم القيام بها إزاء املجلس األعلى للقنص والجامعة امللكية املغربية 
للقنص وقطاع املياه والغابات وغيره، األمر الذي ترتب عنه صياغة هذا 
النارية  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة  ينسجم مع  الذي  املشروع 
وأجزائها ومكوناتها واالتجار بها بصورة غير مشروعة كما صادق عليه 

املغرب بتاريخ 17 أبريل 2009، وهو البروتوكول املكمل التفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة املوقع بنيويورك في 31 ماي 2001، 

علما أن تنظيم هذا الحقل تولته الوزارة عن طريق الدوريات تفاديا ألي 

فراغ تشريعي أو تنظيمي أو إداري.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة

ال تفوتنا املناسبة دون أن نثمن ما تقوم به السلطات املختصة منذ 

سنوات على مستوى تشديد عمليات التدقيق في هوية ونفسية وسالمة 

الشخص الراغب في الحصول على الرخصة، والتأكد من خلوه من كل 

الشوائب التي قد تجعله يستعمل السالح الخاص بالصيد ألغراض 

أخرى خارجة عن القانون. وهو ما يدعونا إلى املطالبة بالحرص على 

أن يستعمل سالح الصيد في املجال املرخص به وهو قنص الحيوانات 
والطيور باعتبارها رياضة ترفيهية، وكذا تشديد املراقبة لكي ال يتحول 

هذا السالح إلى أداة إجرام من طرف املجرمين والشبكات اإلرهابية.

في هذا اإلطار، السيد الرئيس، ننبه إلى وجود تقصير واستهتار من 

قبل بعض األشخاص الذين يعملون على حفظ بنادقهم في ظروف 

غير آمنة، غير آبهين بخطورة هذا الفعل. فالشخص املرخص باسمه 

السالح يجب أن يكون مسؤوال على تأمين حفظه، واستعماله، وعدم 

ترك الفرصة ألي أحد مهما كان. مشددين على أهمية تأطير الجمعيات 

استخدام  بكيفية  والتحسيس  للتوعية  بحمالت  بالقيام  ملنخرطيها، 

السالح وحفظه، مع ضرورة توخي الحيطة والحذر من لدن القناصة 

بخصوص عملية حفظ السالح واستعماله. مع إعمال مقومات السالمة 

من قبل حائزي هذه األسلحة والحرص على تفكيكها فور استعمالها 

تفاديا لوقوعها بيد األغيار ال قدر هللا، على اعتبار أن األسلحة النارية 

تشكل عامال مساعدا للعنف والجريمة.

بلس ديبل8ئيس

التنظيمية،  ومراسيمه  قانون  املشروع  على  معقود  الرهان  إن 

لتتمكن املصالح املكلفة بتنفيذ القانون من التدبير املحكم لألسلحة 

الناجمة عن االنحرافات واالستعماالت  النارية والوقاية من املخاطر 

غير املشروعة لها، ومسايرة التطور التكنولوجي ألصناف هذه األسلحة 

جميع  تأطير  مستوى  على  قدراتها  من  والرفع  استعمالها،  وطرق 
التصرفات والوقائع املرتبطة باستخدام األسلحة النارية، ملواكبة تطور 

استعمال أسلحة القنص.

القانونية  ترسانتنا  الذي سيعزز  املشروع  لذلك، فنحن مع هذا 

يستجيب  كما  املسجلة،  التشريعية  الفراغات  وسيسد  الوطنية 

اللتزامات بلدنا على املستوى الدولي فيما يخص محاربة أشكال االتجار 

غير املشروع لألسلحة النارية، شاكرين لكم جميعا حسن االنصات. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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مدب لةيبلنائبيبلس دينوليبلدينيبلهالو�شي

)مسلمةيلل8ئاسة(

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

بألساتذةيبألفاضل،

لي الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي، للمناقشة واملصادقة على مشروع القانون 86.21 املتعلق 
باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مرحبين بهذا 
النص القانوني الوارد على املجلس في الوقت املناسب، وذلك لالعتبارات 

التالية:

العمل على تحيين النصوص القانونية السارية والتي تعود  .-
والتطورات  الواقع  بحكم  متجاوزة  أصبحت  والتي  خلت،  عقود  إلى 
العميقة التي يعرفها مجال األسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها، على جانب آثارها االقتصادية والسياحية والرياضية واألمنية.

ملء الفراغ التشريعي في مجال موضوع استعمال األسلحة  .-
بالتطورات  مقارنة  وذخيرتها،  وتوابعها  وعناصرها  وأجزائها  النارية 
واملستجدات الحديثة املقرونة بانتشار االستعمال واالتجار في األسلحة 
األبرياء  حياة  وتهديد  اإلرهابية  العمليات  في  واستخدامها  الخفيفة 
في  واالتجار  اإلرهابية  والعصابات  املنظمات  بين  الحسابات  وتصفية 

املخدرات وفي البشر.

تقادم وتجاوز النصوص التشريعية الحالية التي ترجع بدايتها  .-
إلى فترى الحماية ونصوص أخرى صدرت بعيد االستقالل، لم تعد 
قادرة على اإلحاطة والتأطير املحكم لألنشطة واالستخدامات املشروعة 
والغير مشروعة لألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها 
والتداولية  والتكنولوجية  التقنية  للتطورات  ومساير  محكم  بشكل 

لقطع األسلحة النارية.

ورياضيا وسياحيا  اقتصاديا  ونافعة  ظهور مجاالت حديثة  .-
في  وتوظيفها  الحدود،  عبر  نقلها  وقابلية  النارية  األسلحة  الستخدام 
الرواج السياحي والريا�ضي والفني والثقافي، هذه االستخدامات النافعة 
املؤطرة  الستخدامات  لهذه  مالئم  تشريعي  تأطير  إلى  تفتقر  الحديثة 
قطاعية  وإدارات  القنص  كجامعة  املجاالت  هذه  في  فاعلين  بظهور 

كاملياه والغابات.

مالءمة التشريع الوطني مع االتفاقيات الدولية التي التزم بها  .-
املغرب في السنوات األخيرة وكاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرائم 
 ،2001 ماي   31 في  بنيويورك  عليها  املوقع  الوطنية  الغير  املنظمة 
واالتفاقية املكملة لها املعروفة ببرتوكول صنع األسلحة النارية وأجزائها 

ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة مشروعة.

هذا، باإلضافة إلى بعض الحوادث ذات الطابع الجرمي في حق  .-
اآلخرين أو اإلقدام على االنتحار باستعمال ذخائر األسلحة املحمولة 
املرخص بها، أو الغير القانونية التي تقع لتصفية الحسابات أو ألسباب 

تتعلق بالسالمة النفسية أو العقلية الطارئة لحاملي األسلحة النارية.

لهذه السباب كلها، رحبنا في فريقنا بهذا املشروع قانون وساهمنا 
في مناقشة مقتضياته التقنية التي غطت كل املجاالت املتعلقة بحمل 
واستعمالها  وذخيرتها  وتوابعها  وعناصرها  وأجزائها  النارية  األسلحة 
حائزي  التزامات  جانب  إلى  وتصديره  واستيراده  وترخيصه  واالتجار 
األسلحة واستعماالتها ملختلف األغراض كالقنص والرماية واألنشطة 
الترفيهية، وضبط املخالفات املتعلقة بهذه االستخدامات التي تعرض 

لها مشروع القانون بكل دقة.

وقد ساهمنا من خالل اللجنة الفرعية املحدثة وفقا للمادة 94 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب من أجل إيجاد نص تشريعي حديث 
ذي جودة عالية، يغطي جميع مجاالت واستخدامات األسلحة النارية 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بكل جدية ومسؤولية، حرصا 

على سالمة الوطن واملواطن.

من أجل كل ما سبق، صادقنا على هذا املشروع القانون باإلجماع 
العمومية  الجلسة  هذه  في  عليه  مصادقتنا  ونعلن  اللجنة  داخل 

املخصصة للمصادقة على مشروع قانون 86.21.

غير أننا نطالب ببعض التوصيات التي ستراف تنزيل وتفعيل هذا 
القانون من قبيل:

لدى  الوطنية  البطاقة  بيانات  قاعدة  في  السالح  تضمين رخصة 
مصالح األمن الوطني والدرك امللكي لكي يتسنى ضبط مستعملي األدوية 
الخطيرة التي توصف في عالج األمراض النفسية والعقلية، من أجل 
األمراض  حديثي  األشخاص  خصوصا  الصيد  رخص  حاملي  مراقبة 

واالضطرابات النفسية والعقلية. وشكرا على إنصاتكم.

مدب لةيبلنائبةيبلس دةيناديةيتهامي

)مسلمةيلل8ئاسة(

عناصر مداخلة السيدة النائبة نادية تهامي

في املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 86.21

يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها

الجلسة العامة-االثنين 31 أكتوبر 2022

*****

بلس ديبل8ئيس؛

بلس ديبلوزي8؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب؛
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يشرفني، أن أتناول الكلمة باسم فريق التقدم واالشتراكية، ملناقشة 
وتوابعها  وأجزائها وعناصرها  النارية  باألسلحة  يتعلق  قانون  مشروع 
وذخيرتها، وهو املشروع الذي حظي باإلجماع أثناء التصويت عليه في 
لجنة الداخلية والجماعات التربية والسكنى وسياسة املدينة، بعدما تم 
تشكيل لجنة فرعية من داخل أعضاء اللجنة املوقرة، للنظر وتدارس 
التعديالت املقترحة من قبل الفرق واملجموعة النيابية، وهي مناسبة 
نشيد من خاللها، بتفاعل الحكومة اإليجابي مع جزء من التعديالت 

املقترحة.

الترسانة  من  الجديد،  الجيل  قوانين  من  القانون،  هذا  ويعتبر 
مواكبة  إطار  في  واملراجعة  للتحيين  تخضع  التي  الوطنية،  القانونية 
التي  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  في  واالنخراط  العاملية  التحوالت 
صادقت عليها بالدنا، السيما ذات الصلة بمكافحة جميع أشكال االتجار 
غير املشروع باألسلحة النارية، وما قد تشكله من تهديدات جدية على 

األمن الداخلي والخارجي للدول.

كما يأتي مشروع هذا القانون، في إطار تأهيل النصوص التشريعية 
ومواكبتها لظهور أنماط جديدة، سواء من املخاطر املهددة ألمن بالدنا، 
وما تقتضيه من إجراءات وتدابير محكمة وصارمة، أو من خالل اإلقبال 
املتزايد على بعض أنماط الترفيه الجديدة كسياحة القنص والرماية 
ما  وفق  لتنظيمها  إجراءات  اتخاذ  كذلك،  تستلزم  والتي  الرياضية، 
يضمن شروط السالمة لجميع املواطنات واملواطنين، واستعمالها في 
إطار ضوابط وشروط، ال تترك مجاال لالنحرافات واالستعماالت غير 

املشروعة لها.

ونسجل بإيجاب، في فريق التقدم واالشتراكية، إحداث سجل وطني 
إلكتروني خاص، بموجب هذا املشروع، والذي سيضم جميع املعطيات 
وعناصرها  وأجزائها  النارية  باألسلحة  الخاصة  بالعمليات  املتعلقة 
وتوابعها وذخيرتها، وهو ما سيمكن من التوفر على قاعدة بيانات مفصلة 
حول جميع العمليات املرتبطة باستعمال األسلحة سواء التقليدية أو 
أسلحة القنص، أو املسدسات اليدوية املخصصة للحماية، أو أسلحة 
الهواء املضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطالق املنافسات الرياضية، 
وكذا أجزاء األسلحة املذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، عالوة على 

تنظيم وضبط جميع عمليات استيراد األسلحة واملتاجرة فيها.

من دون شك، السيد الوزير املحترم، فإن هذا املشروع قانون، 
سيشكل لبنة تشريعية مهمة في هذا املجال الحيوي والحساس، بعد 
واألمن  الدفاع  وتجهيزات  بعتاد  املتعلق   10.20 رقم  القانون  إعداد 

واألسلحة والذخيرة.

املتعلقة  القانونية  الترسانة  تحديث  تواصل  بالدنا،  فإن  وبهذا 
باألسلحة، وإعطاء دفعة جديدة لهذا املجال، ومواكبة أوراش التحديث 
التي تعرفها اململكة على كافة املستويات، وكذا من أجل تمكين املغرب 
من إطار قانوني مساير ملختلف التحوالت التكنولوجية والتقنية التي 

يشهدها هذا امليدان على املستوى العالمي.

باإليجاب  سنصوت  واالشتراكية،  التقدم  فريق  في  فإننا  لذلك، 
لصالح هذا الشروع قانون.

وشكر لكم جميعا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إذن نمر للتصويت؟ نادية، نادية ... كيفما الناس ال ما يمكنش ال 
بحال، شكرا سأمر للتصويت، ال نقط نظام انتهت.

إذن أعرض املواد، مواد املشروع من املادة، من فضلكم، السادة 
النواب أنا بديت عملية التصويت. أنا بديت عملية التصويت.

أعرض املادة األولى للتصويت، أنا بديت فاملادة قلت لها وسكتت. 
أعرض املواد، أعرض مواد املشروع من املادة، من فضلك متنتكلمش 
معاك، أعرض مواد املشروع من املادة 1 إلى املادة 109 أعرض مواد 
املشروع من املادة 1 إلى املادة 109 مادة، مادة.باش منكررش مادة مادة.

املوافقون: إجماع

أع8ضيبملش8وعيب8مته:يبإلجماع.

شكرا لكم، هذا يهمكم، أمر... أنا اللي تنسير، قلت وقبلت تقبلت، 
انسحب هداك شغلك، كنتراس الجلسة، واتفقت معي األستاذة، أسير 
تلعب خالص، واالستاذة اتفقت معاي، أمر ملشروع، السيد الوزير أنتم 

النيت.

أمر ملشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية، أمر، 
راك تتكلمين، أنذرك نتوقف 10 دقائق، واكلس، ايوا كل�ضي، ال ديري 
نقطة نظام، واش واقفين، وا غير كلس بعدا، واش كاين �ضي حد تيدير 

نقطة نظام واقف، كل�ضي بعدا عاد.

اإلخوان، اإلخوان اإيال قدرتوا كنظن كلنا العياء أخذ منا مأخذ 
الجد، إيوا أظن أنا شوف اإلخوان، األخت النائبة أن طلبت من األخت 
نادية قالت غادي تنوض تدير الكلمة قلت لها نادية باالسم أخويا أ نادية 
خلي تكل�ضي، كلست،أنا بديت عملية التصويت، ال، ال، وقلت لك هاكا 
كان سوء فهم، ال قلتلك كول�ضي تيشوف هللا يهديك، ما كاين باس غادي 

نعطيها ليك دابا فهاد الجاي ما كاين مشكل، صافي. تفضل األخت.

بلنائبةيبلس دةيم8يميوبحساةي)نقطةينظام(:

جلسة،  في  اليوم  احنا  لكم  احتراماتي  كامل  مع  الرئيس،  السيد 
كنتوجهوا لكل الحاضرين هنا، هادي السيدة النائبة ما اسمهاش نادية 
هنا، هنا كتنوب على واحد الفريق اللي هو فريق محترم هو فريق التقدم 
واالشتراكية. السيد الرئيس، املجموعة النيابية اعطاو واحد املقترح اللي 
ساندوا فيه السيد رئيس الفريق الحركي، وهو أن كل فريق يتدخل في 
مشروع القانون اللي بغا، فريق التقدم االشتراكية أصر على أنه يتدخل 
في مشروع القانون األول اللي تقدم دابا، وبالتالي السيدة النائية كانت 
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بغات أن تتدخل، ما�ضي جا التصويت، السيدة بغات تتدخل منعتوها 
من أنها تتدخل هذا حق ديالها السيد الرئيس.

حنا كنحتجوا على أساس أنكم..، وخليني نكمل الكلمة ديالي، احنا 
ولكن  فيه،  وقعتوا  اللي  الغلط  تتداركوا  نكم  أساس  على  كنحتجوا 

نهجتم سياسة األذن الصماء اتجاه فريق التقدم واالشتراكية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أبدا، أبدا، أبدا، ما وقع أ نا آش عندي ماذا سيضرني، غير واحد 
الدقيقة ال�ضي ادريس هللا ير�ضي عليك، ماذا سيضرني أنا قالوا اإلخوان 
كلهم باإلجماع أننا غادي نسحبوا هادوك بقات األخت النائبة املحترمة 
طلبتها أنا قلت طلب مني قلت لها مادام �ضي خمسة دقائق، طلبتها أخويا 
قلت أنا راها فهمت، راها قيلت، أنا كون فهمت راها ما قباتش تزيد 
تتدخل ماطا سيضرني السيدة النائبة. غير صابني الحال بديت عملية 

التصويت. السيد الرئيس تفضلوا.

بلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميزبالشت3بك ةي)نقطةي
نظام(:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في البداية احنا بغينا نتافقوا على واحد املسألة السيد الرئيس ألن 
اليوم انت القدر ديالك أنك تدبر واحد املشكل ما عندكش فيه حتى �ضي 
ذنب، عادة تيتم االتفاق في ندوة الرؤساء مع الرؤساء، ونحدد تدخالت 
والوقت هاد�ضي كيتم االلتزام به داخل ندوة الرؤساء، كيمشيوا الفرق 
كيكلفوا السيدات والسادة النواب كيوجدوا مداخالت، يعني تيديروا 
مجهود، ملي كنجيوا القاعة كنوليوا هداك ال�ضي كامل اللي درنا ممنوش، 
هداك النائب كيحس براسوا بأن ضيع وقتو، وطبيعة الحال االلتزام 
اللي كيكون داخل ندوة الرؤساء متيتمش االلتزام به، هذا شق يتعلق 
بقراراتنا وهاد�ضي كيوقع حتى في قانون املالية، كنجيوا في إطار مناقشة 
القطاعات الليل كامل وهما تيوجدوا في ستة القطاعات كنوصلوا هنا ال 
عيينا ال نمشيوا، خصنا نبقاوا الناخذوا موقف ونحتارموه، إيال اتفقنا 
كرؤساء فرق ألن االتفاق كان خمس دقائق، وهاد�ضي ديال مراكش 
كان كل�ضي عارف غيم�ضي، يعني مكاين �ضي مستجد اللي هو جديد هذه 
األولى، املسألة الثانية االتفاق اللي تدار مع بعض الرؤساء أنا مكنتش، 
أنا  مشكل،  �ضي  حتى  مكاين  فريق  كل  ديال  مداخلة  يكون  األساس 
لتسهيل وتبسيط املسطرة، حنا براسنا نسحبوا هاد املداخلة، ولكن 
هاد ال�ضي خاصوا يتدارك املوقف من بعد باش إيال تخاد موقف في ندوة 

الرؤساء يجب أن يحترم، شكر.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، كالم في محله، ال�ضي ادريس غير نوضح واحد الحاجة ال�ضي 
ادريس، اعطيني واحد الثانية نوضح، هو حيث األخ اللي طرح السؤال 

من الفريق االستقاللي كان على صواب، لم تجتمع ولكن اتفق باتصاالت 
مع الرؤساء وهادو انتم اتفقتوا بمعنى بمثابة اجتماع.

دابا ملي جاو من بعد واإلخوان كلهم ومعارفش حتى الناس واش 
مسجلين وأنا عندي هنا مسجلين 6 وبعدا عطي هذا اللي جاني منين 

نعطيهم يتكلموا، تفضل األخ الرئيس، تفضلوا.

بلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

في الواقع السيد الرئيس الغاية كانت هي ربح الوقت، مع العلم أن 
هاد املوضوع ديال مراكش فيه نقاش، احنا تنفضلوا نبقاو ناقشوا 
قانون املالية بعدا ويدير هللا تاويل من بعد في املوضوع دمراكش العام 
الجاي، ال هداك شغلك أخويا، شوف احنا كالسين هنا ورجلنا على 

رجل وزير املالية...

بلس ديلئيسيبلجسلة:

ال�ضي ادريس ارحمنا، ارحمنا، تفضل.

بلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

.. مكاين مشكيل، دبا املرجوا السيد الرئيس الفاضل املحنك أنت 
راه  اللي تم  التصويت  نعلن على أن هذا  تتعرف األمور، أوال أن  راه 
يعني متافقين عليه كاملين وباإلجماع، باش ما يبقاش من بعد نقولوا 
تضمن  ثم  باإلجماع،  ..التصويت  يتم  لم  التصويت  تم  التصويت، 
املحاضر كلها في التقرير إن شاء هللا واللي يمكن تربح صحاب مراكش 

شوية د الوقت، احنا باركين معاك هنايا، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجسلة:

مرحبا. إذن نمر، نمر للمشروع وها انت ها، حتى أنا، أنا معكم. إذن 
املشروع الثاني، الكلمة املشروع الثاني هو لتقديم مشروع القانون رقم 
102.21 نعطي الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا السيد الوزير لتقديمه، 
تقدمهم ب2 ديالك، ياك السيد الوزير أنت اللي غتقدمهم ب2؟ تقدمهم 

ب2 دفعة واحدة؟ كيف بغيتوا أنتم؟ تقدموهم مره واحدة.

بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجيست ك:

اللي بغيتوا.

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،

اسمحولي نقدم لكم مشروع قانون 96.21 بتغيير وتتميم القانون 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة..

بلس ديلئيسيبلجسلة:

من فضلكم، من فضلكم.
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بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجيست ك:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 
وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، 
الذي يندرج في إطار انخراط اململكة املغربية بتاريخ 18أكتوبر2011 في 
املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية، حيث 
تعهدت بالدنا بصفتها عضوا في هذا املنتدى العالمي باالستجابة إلى 
املعايير الدولية، ال سيما تلك املتعلقة بتبادل املعلومات والتعرف على 

حاملي األسهم لحاملها في جميع الظروف.

وفي هذا الصدد، وكما جاء في التقرير املتعلق بتقييم املغرب من 
طرف املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات لسنة 2022، تعتبر 
شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم هي الوحيدة التي يمكنها 
إصدار أسهم لحاملها، أي ما يقارب %5 من شركات األموال من بينها 1% 

التي تنص في نظامها األسا�ضي صراحة على هذه اإلمكانية.

في هذا اإلطار إن مقتضيات القانون 17.95 عفوا السالف الذكر، ال 
سيما املادتين 12 و245 منه تتيح لهذه الشركات إصدار األسهم لحاملها 
دون وضع آليات تسمح بتحديد هوية حاملي األسهم في جميع الظروف، 
باستثناء تلك التي يتم إصدارها في إطار دعوة الجمهور لإلكتتاب طبقا 
ملقتضيات القانون رقم 35.96 املتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس 

نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يرمي مشروع هذا القانون إلى حذف إصدار األسهم لحاملها بالنسبة 
لشركات املساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار 

دعوة الجمهور إلى االكتتاب، وذلك لتحقيق األهداف التالية:

- تنفيذ االلتزامات الدولية للمملكة املغربية،

شركات  داخل  املتداولة  األسهم  على  الشفافية  طابع  إضفاء   -
األموال،

- مكافحة غسل األموال والتهرب الضريبي،

- الحفاظ على التصنيف املؤقت املتطابق في األهم املحصل عليه في 
تقرير تقييم املغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ تفادي التراجع في التصنيف املذكور، مما يترتب 

عنه إدراج املغرب في قوائم الدول غير املتعاونة مع االتحاد األوروبي.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يتضمن مشروع هاد القانون املقتضيات التالية:

- تحديد نطاق تطبيق مشروع هاد القانون على األسهم لحاملها 
الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات املساهمة باستثناء تلك 
التي يتم اصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور لالكتتاب، طبقا 
ألحكام القانون 35.96 املتعلق بأحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام 

لقيد بعض القيم في الحساب كما تم تغييره وتتميمه.

- التنصيص على حذف األسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها 
من طرف شركات املساهمة باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها في 

نطاق تطبيق املشار إليه أعاله.

- التنصيص على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا والتي يتعين خاللها 
التي أصدرت أسهما لحاملها قبل دخول هاد  على شركات املساهمة 

القانون حيز التنفيد. القيام بما يلي:

- دعوة الشركة في بداية كل اسدس داخل اآلجل املنصوص عليه 
أعاله حامل األسهم لحاملها هي تحويلها إلى أسهم إسمية.

- نشر إعالن في الجريدة الرسمية وفي جريدتين مخول لهما نشر 
اإلعالنات القانونية، تدعوا من خالله الشركة حاملي األسهم لحاملها 

إلى تحويلها إلى أسهم إسمية.

- تغيير األنظمة األساسية للشركة قصد التنصيص فيها على أن 
األسهم املكونة لرأس مالها هي إسمية حصرا.

- التنصيص بعد انصرام الفترة االنتقالية على اإلجراءات املتعلقة 
بإلغاء األسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية، كما يتضمن 

مشروع هاد القانون املقتضيات التالية:

- طلب الشركة فورا من رئيس املحكمة املختصة اإلذن بتفويت 
هذه األسهم إلى األغيار مع إرفاق الطلب بملف يعده مراقب الحسابات، 

وذلك عند فشل إنجاز عملية إلغاء األسهم لحاملها.

- إصدار رئيس املحكمة املختصة أمرا داخل آجل 30 يوما من تاريخ 
توصله بالطلب الذي قدمته الشركة املعنية بما يلي:

- رفض الطلب وإلزام الشركة فورا بإلغاء األسهم لحاملها أو السماح 
للشركة بتفويت األسهم إلى األغيار.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

 96.21 رقم  القانون  ملشروع  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 
املساهمة وسن  بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.
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لجنة  وأطر  الشكر ألعضاء  بخالص  ألتقدم  الفرصة  هذه  أغتنم 
املالية والتنمية االقتصادية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع 
هاد القانون واقتراحاتهم البناءة التي ساهمت في اغنائه وإثرائه راجيا 
أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة، والسالم عليكم 

ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السادة النواب، السادة النواب، من فضلكم 
السادة النواب راه احنا كاين شوية ديال التشويش واحنا في آخر....إذن 
بالنسبة للمقررين نشكرهما والتقرير وزع، والتقريرين بجوج توزعوا، 
نمر اآلن إذا أردتم نعم بغيتي تقدم الثاني؟ صافي تفضلوا ياهلل تقدموا 
الثاني تفضلوا، نعم، ال ما�ضي يقدمهم ب2 من األحسن أنا حسابي 
راه آه، هو راه مشا قدم الثالث احنا عندنا الترتيب، نديرو التصويت 
الثالث، صافي السيد الوزير صافي، صافي، إذن قلنا التقرير وزع، كاين 

هنا عندي مداخالت لكم واسع النظر ال صافي متافقين، نعم اسيدي.

بلنائبيبلس ديبلعباسيبلومغالي:

عندنا واحد االقتراح مزيان مندخلوش، ولكن البأس املداخالت 
ديالنا تسلم أيه.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

ايه، سلموها لنا.

بلنائبيبلس ديبلعباسيبلومغالي:

املداخالت تسلم ووكل واحد يديرها بسميتوا.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمحمادييتوحتوح

)مسلمةيلل8ئاسة(

تدخل فريق التجمع الوطني لألحرار بخصوص مشروع القانون رقم 
96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 
وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية

جلسة 31 أكتوبر 2022

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادة،يبلوزلبءيوبلنوببيبملحت3مون،

فريق  باسم  العامة  الجلسة  في هذه  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
التجمع الوطني لألحرار، ملناقشة مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام  القانون رقم  وتتميم 

انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.

ويأتي هذا املشروع في إطار انخراط اململكة املغربية سنة 2011 في 
املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية، حيث 
تعهدت بلدنا باالستجابة للمعايير الدولية، السيما تلك املتعلقة بتبادل 

املعلومات والتعرف على حاملي األسهم لحاملها في جميع الظروف.

يعد  اليوم  نناقشه  الذي  القانون  مشروع  أن  فيه  ال شك  ومما 
لبنة حقيقية في مسار تحقيق األمن املالي والقانوني من خالل وضع 
املخاطر،  لحمايتها من  الشركات  الواجبة على  الضوابط واإلجراءات 
وهو ما سيساهم فى مكافحة غسيل وتبييض األموال وتجفيف منابع 
تمويل اإلرهاب، ويق�ضي على كل وسائل إخفاء الثروة والتهّرب الضريبي 

و اإلثراء غير املشروع.

لدى  بلدنا  تصنيف  تحسين  فى  سيساهم  املشروع  هذا  أن  كما 
مؤسسات التصنيف الدولية، ألن وجود أسهم لحاملها ضمن املنظومة 
القانونية املغربية تعد نقطة سلبية فى التقييم الدولي ألي سوق مال، 
حيث إن املؤسسات الدولية املعنية بأسواق املال، وكذلك ما تفرضه 
علينا التزاماتنا اتجاه االتحاد األوربي تشدد على أهمية إلغاء األسهم 
املالية لحاملها درءا ألي سوء فهم من شأنه أن يؤثر على مصداقية بلدنا 

ويمس بسمعة منظومتنا املالية.

مالية  أوراق  بإصدار  تسمح  التي  الحالية  القانونية  الوضعية  إن 
لحاملها وبغض النظر عن االلتزامات الدولية امللقاة على عاتقنا، نجم 
عنها عدة سلبيات من أهمها؛ املخاطر التى يتعرض لها مالك األسهم 
حيازتها  هو  الوحيد  ملكيتها  سند  أن  حيث  معاملها  لتحديد  لحاملها 
املادية مما قد يؤدى لضياع حقوق مالكيها أو على األقل يتسبب في كثرة 
املنازعات بشأنها، كذلك ففي ظل هذا البياض القانوني قد يساعد 
األسهم  استبعاد  لسهولة  الضريبى  التهرب  على  به  املعمول  القانون 
لحاملها من اإلقرار الضريبي، بما يضيع حقوق الخزينة العامة فى هذا 
استخدامها  يمكن  األسهم  هاته  مثل  أن  ذلك،  من  واألخطر  الشأن، 
العمليات  وتمويل  األموال  عمليات غسل  فى  مالكيها  في ظل ضبابية 

اإلرهابية واإلجرامية.

وارتدادات  مالية  هزات  من  العربية  الدول  بعض  عرفته  ما  إن 
نقدية كان في جزء منه راجع لعدم تنظيم عمليات األسهم لحاملها، 
فأصبح نظامها املالي داخل البورصة رهينة في يد أشخاص مجهولين 
والسبب أن تلك الدول تأخرت كثيرا في ضبط تحركات األسهم لحاملها 
واضطرت بعد تأخر البرملان في انتاج قانون مناسب إلى اتخاذ اجراءات 
قضائية وحكومية لوقف االنهيار، ونحن ال نريد أن تعيش مثل هاته 

السيناريوهات املخيفة التي تجعل االستقرار املالي في مهب الريح.

إن مشروع القانون الذي نصوت عليه اليوم، من شأنه أن يقدم 
املشروعة  غير  لألموال  لقبلة  بلدنا  تتحول  ال  لكي  ضمانات حقيقية 
والتي يمكن استخدامها في عمليات غير مشروعة وهو ما سيكون له تأثير 
بالغ السلبية على تصنيفنا في مؤسسات الشفافية الدولية أو منظمات 
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التصنيف الدولي أو في شراكتنا باالتحاد األوربي أو على اتفاقية التبادل 
الحر مع الواليات املتحدة األمريكية.

إن تجويد الترسانة القانونية املتعلقة باالستثمار ومناخ األعمال لن 
يكون لها أي جدوى، دون وجود منظومة قانونية موازية تشدد الخناق 
على مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وتقر إجراءات قانونية 
يتيح تبادل املعلومات الضريبية مع الخارج، وتبني تدابير الشفافية في 
تعامالت الشركات لجهة اإلفصاح عن األسهم االسمية ومسك سجل 

خاص بها مكشوف للجهات الرسمية.

إن ما تضمنه املشروع الذي نصوت عليه اليوم من اجراءات إللغاء 
إمكانية إصدار األسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير املقيمة أسهمها 
في بورصة القيم، إضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية محددة في 
سنتين لتسوية األسهم لحاملها التي تم إصدارها قبل تاريخ نشر هذا 
بالنسبة  لحاملها  األسهم  مالكي  ناهيك عن حرمان  املعدل،  القانون 
من  االستفادة  من  القيم  بورصة  في  أسهمها  املقيدة  غير  للشركات 
الحقوق املخولة للمساهمين إذا لم يقوموا بتحويل األسهم لحاملها 
إلى أسهم اسمية داخل أجل 18 شهرا املحددة في املشروع، وما احتوي 
عليه من عقوبات بالنسبة ألعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير في 
حالة عدم مسك سجل التحويالت الخاص باألسهم االسمية أو القيام 
بإصدار أسهم لحاملها بالنسبة للشركات غير املقيدة في بورصة القيم، 
لهي رسائل واضحة للمال غير املشروع وهي كذلك، رسالة للمستثمرين 
األجانب ولدولهم بكون املغرب لن يقبل تحت أي مبرر بوجود ما يعكر 

صفو الورش امللكي بخصوص االستثمار ومحاربة عرقلته.

لذلك قررنا في فريق التجمع الوطني لألحرار، من منطلق الدفاع 
املنظومة  لبلدنا وتوخيا لجلب االستثمار وتنقية  املالية  السمعة  عن 
القانونية من كل املنافذ املشبوهة وتحريك عجلة االقتصاد الوطني، 
يغلق  لكي  عليه  نراهن  الذي  املشروع  هذا  على  باإليجاب  التصويت 

الباب محكما أمام املال الفاسد واملشبوه.

مدب لةيبلنائبةيبلس دةيإيمانيملوي

)مسلمةيلل8ئاسة(

ورقة في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 96.21

بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن 
أحكام

انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية

بلس ديبل8ئيس؛

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق األصالة واملعاصرة، لإلدالء 
بموقفنا ورأينا في إطار املناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 
96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 

وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

بلس ديبل8ئيس؛

تعتبر األسهم أهم القيم املنقولة التي تصدرها شركات املساهمة، 
واملشرع املغربي لحدود هذه اللحظة حافظ على الشكل التقليدي لهذه 
القيم، أي أنه ترك حرية إصدارها إما على شكل سندات اسمية غير 
مجسدة أو على شكل سندات للحامل أي سندات ورقية مجسدة )ال 

تحمل اسم مالكها(.

ما  الرقمية وكذا  والثورة  التكنولوجية  التطورات  بفعل  فاليوم، 
تعرفه املنظومة املالية واالقتصادية العاملية من ترابط وثيق فيما بينها، 
وكذلك مع املصالح األمنية والجبائية بين مختلف الدول عبر العالم، 
تفرض على بالدنا االنخراط وااللتزام باملعايير املعمول بها عامليا في مجال 
شفافية حركية األموال ومكافحة التملص الضريبي وغسل األموال... 

إلخ

اليوم مهم جدا ملسايرة  نناقشه  الذي  قانون  ثم، فاملشروع  من 
التوجه الحديث للتشريعات املقارنة في هذا املجال، بحيث سيسمح 
بإدخال تعديل تقني فعال لضبط تداول القيم املنقولة التي تصدرها 
شركات املساهمة غير املسعرة أسهمها في بورصة القيم، وذلك بإعدام 
املناولة..  بمجرد  تداولها  يتم  التي  لحاملها،  األسهم  شكل  إلغاء  أو 
وتحويلها إلى أسهم اسمية... وبالتالي التخلص من عيوب القيم املنقولة 
لحاملها وال سيما فيما يتعلق بالرقابة القانونية والضريبية، فضال عن 
التخلص من مخاطرها حتى بالنسبة ملالكيها من قبيل إمكانية ضياعها 
أو سرقتها...، غير أنه تم استثناء القيم املنقولة التي يتم إصدارها في إطار 
دعوة الجمهور لالكتتاب، والتي يمكن أن تحتفظ بإمكانية اتخاذ شكل 

قيم لحاملها.

وهذا االستثناء بالنسبة لألسهم التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار 
القانون يخضعها  باعتبار أن  دعوة الجمهور لالكتتاب وجيه ومبرر، 
آللية مناسبة لضبط التداول من خالل إلزامية التقييد في حساب لدى 
وسيط مالي مؤهل، أي لدى مؤسسات االئتمان واملؤسسات التي تدخل 
في حكمها املؤهلة قانونا بمسك هذه الحسابات لفائدة مالكي األسهم، 
بحيث ال يمكن تداول هذه األسهم للحامل إال من خالل التحويل من 

حساب إلى حساب، وبالتالي تسهل عملية املراقبة والضبط.

بلس ديبل8ئيس؛

فضال عن التعديل الذي جاء على مستوى املادتين 12 و245 من 
القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة، فإن مشروع القانون 
جاء بمجموعة من املقتضيات االنتقالية، التي تعتبر ضرورية لتدبير 
وتنظيم عملية إلغاء القيم املنقولة لحاملها وتحويلها إلى قيم منقولة 
كل  حقوق  حفظ  تضمن  مدروسة؛  مرحلية  ترتيبات  وفق  اسمية 

األطراف املعنية بهذا التعديل.

ونعتبر هذه اإلجراءات عملية وضرورية ومتدرجة، تعطي األسبقية 
ملالكي األسهم لحاملها في االحتفاظ بأسهمهم عن طريق تحويلها السهم 
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إسمية، ثم بعد انصرام األجل املخصص لذلك، يفتح باب الشراء لباقي 
املساهمين في الشركة، وأخيرا لألغيار بعد إذن القضاء بذلك.

بلس ديبل8ئيس؛

األسهم  تداول  تطوير  في  مهمة  نقلة  قانون  املشروع  هذا  نعتبر 
الدولية، وبسط  املمارسات  أفضل  مع  يتالءم  وبما  تامة  في شفافية 
نوع من املراقبة على حركة القيم املنقولة، مما سيساهم في تشجيع 
املستثمرين على توظيف رأس املال، ومن جهة أخرى خطوة محمودة 
في مجال محاربة التملص الضريبي وتبيض األموال، من خالل ضمان 
القيم املنقولة  الحقوق الضريبية للدولة املستحقة في مجال تداول 
غير املسعرة في البورصة، وبالتالي الحد من التالعب والعبث باالدخار 
الوطني من خالل فرض جزاءات رادعة. خصوصا وأن املالية العمومية 
في حاجة ماسة إلى املوارد، بالنظر إلى الضغوطات املفروضة عليها في 

هذه الظرفية املتأزمة،

لكن هنا، ال بد أن نشير إلى أن هذا اإلجراء، على أهميته، فإنه قد 
يحرم فئة صغار املستثمرين من حاملي األسهم لحامله، والتي هي شريحة 
تتكون في الغالب من أفراد الطبقة الوسطى الذين يفضلون استثمار 
مدخراتهم الصغيرة في هذا النوع من األسهم، لسهولة ويسر الولوج إليها.

وأخيرا، وأمام الحجم الضخم لظاهرة التملص الضريبي، وخاصة 
على مستوى كبار أصحاب رؤوس األموال، نتمنى أن تتخذ الحكومة 
مزيدا من اإلجراءات للحد مما تتكبده الخزينة العمومية من خسائر 
سنوية تقدر بماليير الدراهم، تصل إلى حوالي %2,5 من الناتج الداخلي 
مستوى  على  الثغرات  من  للعديد  نظرا  املغرب،  بنك  حسب  الخام 
االختالالت  معالجة  في  يكفي  بما  التقدم  الضريبية، وعدم  املنظومة 
البنيوية لالقتصاد الوطني، وخاصة طغيان القطاع غير املهيكل الذي ال 
زال يمثل حوالي %30 من الناتج الداخلي الخام. والسالم عليكم ورحمة 

هللا.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمحمديلحمامي

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة السيد النائب محمد الحمامي في مناقشة

مشروع القانون املتعلق بتمويل

األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية

جلسة: 2022-10-31

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون املتعلق بتحويل األسهم لحاملها 
إلى أسهم إسمية، هذا املشروع الذي جاء لتحيين القانون رقم 17.95 
تماشيا مع ما تقتضيه املواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، 
وجعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها املغرب، وفي نطاق أحكام 

فور  تسمو  الراسخة،  الوطنية  وهويتها  اململكة،  وقوانين  الدستور، 
نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريعات 

مع ما تتطلبه تلك املصادقة، كما ينص على ذلك الدستور.

شرع املغربي على مالءمة مقتضيات القانون 
ُ
في هذا االطار، حرص امل

رقم 17.95، مع ما يقتضيه انضمام اململكة املغربية للمنتدى العالمي 
للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية، مع ما يقتضيه الحفاظ 
على التصنيف املؤقت املحصل عليه في تقرير تقييم املغرب لسنة 2022 

من طرف املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات.

مع  الوطنية  التشريعات  مالءمة  على  الشديد  الحرص  هذا  إن 
للترسانة  الهيكلية  اإلصالحات  إطار  في  للمغرب  الدولية  االلتزامات 
القانونية ذات الصلة، ملن شأنها تعزيز مكانة بالدنا املتميزة بين األمم 
املؤسسات ذات  الدولية، وتقوية مصداقية  املنظومة  وعلى مستوى 
القانونية  منظومتنا  في  الثقة  وتكريس  واملالي،  االقتصادي  البعد 
والنسيج االقتصادي املغربي، يصبح معها املغرب القطب األكثر جاذبية 
على الصعيد اإلقليمي ويستفيد من موقعه الجغرافي ونعمة االستقرار 
التي يتميز بها في ظل الصراعات والتوترات والتقلبات التي يعرفها العالم؛ 
بما يقت�ضي ذلك من تعزيز لتخليق الحياة العامة في إطار تسريع وتيرة 
تنزيل االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد من خالل الرؤية الجديدة 
واملواكبة  والتتبع  الرصد  آليات  في  املتمثلة  الحكومة  بها  جاءت  التي 
ملختلف القطاعات الشريكة في عمليات التنفيذ، في إطار خطة مندمجة 
تستهدف توطيد عالقات التنسيق والتعاون والتكامل املؤسساتي، بما 
فيها أساسا تعزيز مهام وتطوير عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
الرشوة ومحاربتها، وإعادة النظر في القانون املتعلق بالتصريح اإلجباري 
للممتلكات، وإعداد مشروع القانون املتعلق بتضارب املصالح، وإعداد 
الفساد  أفعال  عن  املبلغين  املوظفين  بحماية  يتعلق  قانون  مشروع 

باالدارات العمومية.

وفي نفس السياق، فإن تعزيز الضمانات الكفيلة بتعزيز الحكامة 
في تسيير الشركات وتقوية تنافسيتها وحماية حقوق املساهمين فيها، 
بما فيها شركات املساهمة، تتطلب إعادة النظر في املنظومة القانونية 
املتعلقة بالشركات حتى تواكب متطلبات املرحلة، وكذا تقوية املنظومة 
الرقابية ملحاربة التملص الضريبي الذي ال زال ي ُيكبد خزينة الدولة 

مبالغ طائلة ما أحوج بالدنا إليها في ظل الظرفية الراهنة.

ونظرا لألهمية التي يكتسيها هذا املشروع، فقد مرت مناقشته في 
جو من التوافق بين مختلف مكونات اللجنة املختصة والتصويت عليه 

باالجماع، في إطار تعاون تام مع الحكومة.

مدب لةيبلنائبيبلس ديعبديبلقادليبلطاه8

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة السيد النائب عبد القادر الطاهر
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باسم الفريق االشتراكي بمجلس النوب

في مناقشة

مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون

رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام

انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية

___________________

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم اإلثنين 31 أكتوبر 
2022

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون.

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي، في إطار املناقشة 
العامة ملشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 
املتعلق بشركات املساهمة وسن حكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم 
لحاملها إلى أسهم إسمية. نحن داخل الفريق االشتراكي، ال يمكننا إال أن 
نثمن هذا املشروع القانون الذي يعتبر من املشاريع التي تحظى باألولوية 

في املصادقة عليها.

إن شركات املساهمة تعتبر إحدى أشكال الشركات التجارية األكثر 
أهمية، لذلك فقد حرص املشرع املغربي، شأنه في ذلك شأن العديد من 
َعد شركات املساهمة 

ُ
التشريعات، على تنظيمها وتأطيرها قانونيا. إذ ت

ها 
َ
اإلطار القانوني األنسب ملمارسة املقاوالت االقتصادية الكبرى نشاط

الذي  التقدم االقتصادي والتجاري  التجاري، فهي رافعة من روافع 
الضخمة  املشروعات  لتحقيق  قوية  أداة  أنها  كما  اإلنسان،  حققه 
والكبرى، ووسيلة ناجعة لالستثمار و تعبئة االدخار، وقد دخلت شركة 
املساهمة إلـى حظيرة التشريع املغربي بمقت�ضى ظهير 11 غشت 1922 
املتعلق   1867 يوليوز   24 لـ  الفرن�ضي  بالقانون  بالعمل  ق�ضى  الذي 

بشركات املساهمة.

وظل  املتالحقة،  التعديالت  من  العديد  القانون  هذا  عرف  لقد 
يؤطر شركات املساهمة حتى تم إلغاؤه بمقت�ضى القانون 96.21 الحالي 
وتتميم  بتغيير  ق�ضى  الذي   78.12 القانون  بمقت�ضى  عدل  والذي 
القانون 17.95، وذلك بهدف تحسين مناخ األعمال باملغرب ومالءمة 
تشريعنا الوطني مع املعايير و املتطلبات الدولية التي تفرضها حياة املال 
واألعمال، و كذلك من أجل استقطاب وجلب املزيد من االستثمارات 

الوطنية واألجنبية.

عرف شركات املساهمة، بأنها شركة تجارية بصرف النظر عن 
ُ
وت

موضوع نشاطها، حيث ُيقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول تمثل 
حصصا نقدية أو عينية، و تخضع هذه الشركة في تأسيسها إلى أركان 

موضوعية وأخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية وجنائية.

وال مبالغة إذا قلنا أن موضوع شركات املساهمة من أهم املوضوعات 
األهمية  أحد  على  يخفى  ال  إذ  ببالدنا،  األعمال  بمناخ  ترتبط  التي 
االقتصادية لهذه الشركات، هذه األهمية التي تبدو جلية من خالل 
هذا   96.21 رقم  بالقانون  املعدل   17.95 للقانون  املشرع  تخصيص 
األخير الذي يروم إلى وضع آليات تسمح بتحديد هوية حاملي األسهم في 
جميع الظروف، باستثناء تلك التي يتم إصدارها في إطار دعوة الجمهور 
لالكتتاب، طبقا ملقتضيات القانون رقم 35.96 املتعلق بإحداث وديع 

مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون.

ألجل كل هذا، نخن داخل الفريق االشتراكي حرصنا على تجويد 
مشروع هذا القانون عبر انخراطنا الجدي داخل اللجنة الفرعية التي تم 
تشكيلها طبقا للمادة 94 من النظام الداخلي، كما شاركنا باقتراحاتنا 

لتجويد مواد املشروع، ال�ضيء الذي جعلنا نصوت باإليجاب.

أملنا في الفريق االشتراكي، ونحن نتجاوب إيجابا مع هذا املشروع، 
ويتم  للمملكة،  الدستورية  للمبادئ  وفقا  تطبيق مقتضياته  يتم  أن 
املساهمة،  لشركات  بالنسبة  لحاملها  األسهم  إصدار  وحذف  القطع 
باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى 
في  واملتمثلة  املشروع  الغاية من هذا  تحقيق  إلى  والسعي  االكتتاب، 
القطع مع مجموعة من السلوكيات املالية، واالمتثال لغايات والتزامات 
الدولة التي أخذها املغرب على عاتقه، نبرز منها إضفاء طابع الشفافية 
على األسهم املتداولة داخل شركات األموال، ومكافحة غسل األموال 
والتهرب الضريبي والحفاظ على التصنيف املحصل عليه في تقرير تقييم 
املغرب لسنة 2022 الذي هو رهين بدخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

والسالم عليكم.

مدب لةيبلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكشوتي

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة النائبة السيدة فاطمة الكشوطي

باسم الفريق الحركي في مناقشة مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير 
وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة وبسن أحكام 

انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية

االثنين 31 أكتوبر 2022

بسميهللايبل8حمانيبل8ح م

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م
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بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لندلي بموقفنا من 
املشروع  هذا  اليوم،  دراستنا  موضوع   96.21 رقم  القانون  مشروع 
الذي يحيل الرقم الذي يحمله إلى سنة 2021، مما يطرح التساؤل عن 
تأخر إحالته على مجلسنا املوقر اال يوم 4 غشت 2022، على الرغم من 
األهمية والراهنية التي يكتسيها هذا املشروع، باعتباره جزءا من اصالح 
املنظومة املالية لبالدنا ومساهمته في الشفافية التي أصبحت أساسية 
من طرف منظمات عاملية، وذلك مباشرة بعد أحداث 11 شتنبر 2001، 
علما أن اململكة املغربية انخرطت بتاريخ 18 أكتوبر 2011، في املنتدى 
العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية وتعهدت بصفتها 
العالمي باالستجابة للمعايير الدولية، السيما  عضوا في هذا املنتدى 
تلك املتعلقة بتبادل املعلومات والتعرف على حاملي األسهم لحاملها في 

جميع الظروف.

بلس ديبل8ئيس

ال يمكننا إال أن نحيي الجهود التي يبذلها املغرب الذي يراهن على 
بلورها،  التي  العمل  خطة  خالل  من  الرمادية  املنطقة  من  الخروج 
ومالءمة التشريع املالي واملمارسة البنكية مع قواعد الشفافية وتبادل 
فتحتها  التي  االوراش  من  فالعديد  ضريبية،  ألغراض  املعلومات 
الحكومات املتعاقبة في هذا النطاق، وبالتالي، فقد انصب العمل على 
إنجاز االطار التشريعي ومختلف التدابير الكفيلة باالستجابة للمعايير 
الدولية التي تحث عليها بعض املنظمات الدولية نظير مجموعة العمل 
املالي ، األمر الذي سيمكن من تيسير املعامالت املالية املرتبطة بشكل 
خاص باالستثمار وتسهيل املفاوضات مع املؤسسات املالية الدولية، 

والسيما صندوق النقد الدولي.

بلس ديبل8ئيس

انطالقا مما تقدم يأتي مشروع القانون 96.21 ليعدل القانون 95-
17 لسنة 1996 املتعلق بشركات املساهمة ليضع حدا لألسهم لحاملها.

فإذا كان االمر في بعض الدول املتقدمة يتيح فرصة شراء أسهم 
لحاملها والتي تنسب الى مجهول، فذلك راجع لكونها تتوفر على قدرات 
كبيرة على تتبع التهرب الضريبي وتبييض األموال. أما بخصوص بلدنا، 
فإن االمر يحتاج الى القانون أوال، وإلى تقوية منظومتنا الرقابية عبر 
هيئة الرساميل وبنك املغرب واإلدارة العامة للضرائب واإلدارة العامة 
للجمارك والضرائب غير املباشرة وكل املؤسسات ذات الطابع الرقابي، 
وبالتالي، فال يمكننا إال أن نتفق مع أهداف هذا املشروع التي سوف 
تمكن املغرب من تحسين وضعيته في التصنيف الخاص بالشفافية، 
والسيما تنفيذ االلتزامات الدولية للمملكة املغربية بإضفاء الشفافية 
مكافحة  الى  باإلضافة  األموال،  داخل شركات  املتداولة  األسهم  على 
غسل األموال والتهرب الضريبي وتفادي التراجع في التصنيف املحصل 

عليه في تقييم املغرب لسنة 2022، مما سيترتب عنه إدراج املغرب في 
قوائم الدول غير املتعاونة مع االتحاد األوربي.

لذلك، كنا حضرات السيدات والسادة، متعاونين ومتفهمين من 
موقعنا كمعارضة مواطنة ومسؤولة تهمها املصلحة العليا للبالد بغض 
النظر عن املواقع، وقدمنا تعديالت على املشروع وشاركنا في اللجنة 
الفرعية املحدثة لهذا الغرض في إطار املادة 94 من النظام الداخلي 
التعاون،  من  للمزيد  أيدينا  نفتح  بأننا  دائما  ونعلن  النواب،  ملجلس 
حينما يتعلق األمر بمصلحة بلدنا، وباملناسبة نريد من الحكومة أن 
والبنكي  املالي  نظامنا  في  إصالحات  من  ينتظرنا  ماذا  أمامنا  تبسط 
في  نعرف أسباب وجودنا  تقييما شامال، حتى  ننتظر  والضريبي، كما 
املنطقة الرمادية والتي تضر بوضعنا االقتصادي رغم ما تم تسجيله من 

تقدم على مستوى مناخ األعمال.

كما أننا نود تحديد البوصلة التشريعية من خالل مخطط تشريعي 
لألنظمة التي سبق الحديث عنها آنفا، السيما تحيين الترسانة القانونية 
ومالءمتها مع مختلف االلتزامات الدولية للمغرب. حتى ال نضطر الى 

التشريع بضغط من املؤسسات الدولية.

نتمنى في الختام أن يكون هذا املشروع باعثا لنا على اإلسراع في 
اإلصالحات التي فتح أوراشها صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده.

وشكرا لكم على حسن االنصات والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 
وبركاته.

مدب لةيبلنائبيبلس ديبلعباسيبلومغالي

)مسلمةيلل8ئاسة(

تدخل النائب السيد العباس الومغاري

في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 96.21

القا�ضي بتغيير وتتميم القانون

رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة.

يسعدني أن ألقي أمامكم موقف الفريق الدستوري الديمقراطي 
رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   96.21 رقم  قانون  من مشروع 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل 

األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.

أوال يجب أن نعرف أننا تأخرنا كثيرا إلخراج هذا القانون منذ 2011 
للشفافية وتبادل  العالمي  املنتدى  في  املغربية  اململكة  انخراط  تاريخ 

املعلومات ألغراض ضريبية.

الدولية،  االلتزامات  لتنفيذ  مقدرا  أصبح  اليوم  الحكومة  فعمل 
وإخفاء طابع الشفافية على األسهم املتداولة داخل شركات األموال.
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األهم«  في  متطابق   « املؤقت  التصنيف  على  كذلك  وللحفاظ 
املحصل عليه في تقرير تقييم املغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله 
على دخول هذا القانون حيز التنفيذ وتفادي إدراج املغرب في قوائم 

الدول غير املتعاونة مع اإلتحاد األوروبي.

ومن املعروف بشكل عام أن التدفقات املالية غير املشروعة لها آثار 
سلبية على التنمية.

ووفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن هذه التدفقات 
واملمارسات  األساليب  أساسا عن طريق  تتولد  املشروعة  غير  املالية 
والجرائم التي تهدف إلى تحويل رأس املال املالي إلى خارج بلد ما في انتهاك 

للقوانين الوطنية أو الدولية.

وتتمتع هذه التدفقات بمصادر وقنوات متعددة تقع عموما في ثالث 
فئات عريضة.

واألنشطة  الفواتير  في  التالعب  مثل  بالتجارة  املتعلقة  األنشطة 
اإلجرامية مثل االتجار في املخدرات... والتهرب الضريبي وغسل األموال. 
وبالتالي ترتبط التدفقات املالية غير املشروعة ارتباطا وثيقا بالتهرب 

الضريبي وغسل األموال.

ولطاملا كان من الصعب قياس مدى التدفقات املالية غير املشروعة 
لكن وفقا للنزاهة املالية العاملية، تشكل هذه التدفقات ذات الصلة 
بالتجارة 30-20 % في املتوسط من إجمالي تجارة البلدان النامية مع 
االقتصاديات املتقدمة، وهذا يوضح أنه على الرغم من كونها مصدر 

قلق عالمي يؤثر على جميع البلدان إال أن البلدان النامية تتأثر بشدة.

وحسب تقديرها كذلك )أي النزاهة املالية العاملية( وتقرير الفريق 
الرفيع املستوى املعني باملنتديات املالية الدولية في إفريقيا بتكليف من 
مؤتمر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لالتحاد اإلفريقي 

ولجنة األمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا.

ماذا يقول: على مدار 50 عاما املاضية خسرت إفريقيا أكثر من 1 
تريليون دوالر أمريكي في التدفقات املالية غير الشرعية.

وهذا يعادل تقريبا جميع املساعدات اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها 
إفريقيا خالل نفس الفترة.

ويخلص التقرير إلى أن إقريقيا تخسر ما بين 50 و 70 مليار دوالر 
سنويا لصالح هذه التدفقات ويبدو أنها في مسار تصاعدي.

اإلنمائية  املساعدة  من  أكثر  هو  املبلغ  هذا  أن  للصدمة  واملثير 
الرسمية السنوية التي تتلقاها القارة.

الشرعية  غير  املالية  التدفقات  في  خسارة  أكبر  تتكبد  فإفريقيا 
بمتوسط 6,1 % من الناتج املحلي اإلجمالي سنويا مقارنة باملتوسط 

العالمي البالغ 4 %.

ففريقنا يعتبر هذا املشروع استجابة ملالءمة تشريعنا الوطني مع 

تشريعات شركائنا االقتصاديين وإدراج بلدنا في قوائم الدول املتعاونة 
والحاصلة على التصنيف الجيد في مجال الشفافية الضريبية.

كما نعتبره ضمانة ويوفر الحماية لحاملي هذه األسهم من الشبهات 
التي تحوم حولها.

لهذا كله سنصوت باإليجاب على مشروع قانون رقم 26.21 املتعلق 
بشركات املساهمة.

مدب لةيبلنائبيبلس ديحسنيأوم8ا ط

)مسلمةيلل8ئاسة(

تدخل السيد النائب أومريبط

عن فريق التقدم واالشتراكية

في الجلسة العامة التشريعية ليوم االثنين 31 أكتوبر 2022

بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 96.21 
بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن 

أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية

بلس ديبل8ئيس

بلس دةيبلوزي8ة؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

في  واالشتراكية،  التقدم  فريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  ُيشرفني 
مناقشتنا هذه ملشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل 

األسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.

ومن املؤكد أنَّ هذا النص يندرج في إطار انخراط بالدنا منذ أزيد من 
عشر سنوات في املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض 
 في هذا املنتدى باالستجابة 

ً
ضريبية. حيث تعهدت بالدنا بصفتها عضوا

للمعايير الدولية، وال سيما منها التعرف على حاملي األسهم لحاملها في 
جميع الظروف واألحوال.

وقد كانت مقتضيات النص القانوني الجاري به العمل تتيح لشركات 

صِدَر األسهم لحاملها، دون أّيِ آلياٍت 
ُ
املساهمة ولشركات التوصية أن ت

تسمح بتحديد هوية حاملي األسهم، باستثناء تلك التي يتم إصدارها في 

إطار دعوة الجمهور لالكتتاب.

ويتوخى هذا التعديل، اليوم، حذف إصدار األسهم لحاملها بالنسبة 

لشركات املساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار 

دعوة الجمهور إلى االكتتاب.

 من 
ً
ومن شأن هذا اإلجراء التشريعي الذي ننخرط فيه، انطالقا

قناعاتنا املبدئية في فريق التقدم واالشتراكية، أن يعزز سمعة بالدنا، 
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املؤقت  تصنيفنا  على  نحافظ  يجعلنا  وأن  أعمالها،  مناخ  ـــد  ِ
ّ
وُيوط

املحصل عليه في تقييم املغرب لسنة 2022 من طرف املنتدى العالمي 

على  الشفافية  من  مزيٍد  إضفاء  وكذا  املعلومات؛  وتبادل  للشفافية 

األسهم املتداولة؛ ومكافحة غسل األموال.

بإمكانه  ل  ُمَعدَّ  عن ذلك، فإننا اآلن بصدد نص تشريعي 
ً
وفضال

 أخرى، من قبيل تقوية الرقابة القانونية والضريبية، 
ً
أن يلعب أدوارا

وتفادي مخاطر ضياع القيم املنقولة لحاملها. وهو بذلك كله نص يكت�ضي 

أهمية بالغة ويندرج ضمن اإلصالحات الهيكلية للترسانة القانونية التي 

تعرفها بالُدنا.

ومن الجيد أن يتضمن التوجه الجديد مسطرة واضحة ومبسطة 

بالنسبة ملن يمتنع من أصحاب األسهم لحاملها عن تحويلها إلى أسهم 

اسمية.

يتعين خاللها على شركات  انتقالية  التنصيص على فترة  تم  كما 

املساهمة املعنية دعوة حاملي األسهم لحاملها إلى تحويلها إلى أسهم 

اسمية؛ باإلضافة إلى تغيير األنظمة األساسية للشركات املعنية من أجل 

.
ً
نة لرأسمالها هي اسمية حصرا املالءمة وجعل األسهم املكّوِ

ومن أجل تحصين وضمان التنفيذ، فقد نص التعديل الحالي على 
عقوباٍت مالية إزاء الشركات التي بواجباتهم في االلتزام واالمتثال ملنطوق 

هذا القانون الهام.

إننا، في فريق التقدم واالشتراكية، نرى في هذا املشروع فائدة كبرى 

 فالفائدة 
ً
لبالدنا، من حيث تموقعها الدولي اقتصاديا وماليا. لكن أيضا

 داخلية، بالنظر إلى أن النص يتعين أن يندرج في أفق 
ً
أيضا وأساسا

املالية  التعامالت  في  والوضوح  والنزاهة  الشفافية  ِقوامه  استراتيجي 

وطنيا.

وهنا، ال بد من التأكيد، مرة أخرى، أنه من الواجب على الحكومة 

أن تذهب إلى أبعد مدى في مواجهة االختالالت املضرة بالحكامة الجيدة، 

ليس فقط عندما تقتضيها الشروط واملعايير الدولية، بل ينبغي أن 

 من إرادة ذاتية وحقيقية ومبدئية للحكومة.
ً
يكون هذا التوجه نابعا

إلى تعزيز وتفعيل كافة األدوات  وندعو الحكومة، بهذه املناسبة، 

ُد  ّبِ
َ
واملؤسسات الرقابية، ذلك أن التهرب والغش والتملص الضريبي ُيك

خزينة الدولة ماليير الدراهم سنويا. وهذه األموال الضائعة هي التي 

من شأن استعادتها أن ُيسهم في تمويل البرامج االجتماعية التي وجدت 

لها برسم مشروع  في تخصيص مبالغ مالية   كبيرة 
ً
الحكومة صعوبة

قانون مالية 2023.

 على كوننا نمارس 
ً
في األخير، نعرب عن دعمنا لهذا املشروع، ارتكازا

.
ً
معارضة وطنية وَبّناءة ومسؤولة. وشكرا

مدب لةيبلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط

)مسلمةيلل8ئاسة(

مشروع قانون رقم 96.21

بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة

وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم

لحاملها إلى أسهم إسمية

مداخلة ذة عائشة الكوط

-املجموعة النيابية للعدالة والتنمية-

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م

بلحمديهلليلبيبلعاملين،يوصلىيهللايوسلميعلىيس دنايمحمدي
بل8سوليبألمينيوعلىيآلهيوصحبهيأجمعين

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أتشرف بتناول الكلمة 
في هذه الجلسة التشريعية الخاصة باملصادقة على مشروع قانون رقم 
96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 

وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.

ال يفوتني في هذه الجلسة أن أنوه بالجو التوافقي الذي ساد أشغال 
اللجنة الفرعية التي تكونت ملناقشة مواد مشروع القانون هذا املتمم 
في  النيابية جهدا  الفرق واملجموعة  بأحكامه االنتقالية. إذ لم تدخر 
تعديل وإيجاد الصيغ املناسبة املتوافق عليها وذلك كله من أجل تجويد 
هذا النص الذي يكت�ضي أهمية كبيرة والعتبارات عدة سنأتي على ذكرها 

بعده.

مبدأ  ترسيخ  إلى  يهدف  للمصادقة  املعروض  القانون  مشروع 
أصبح عضوا  واملغرب  الدولية خصوصا  املعايير  ومسايرة  الشفافية 
في املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية وهو 

ملتزم بتكريس مبادئه.

كما أن تحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية معروف مالكيها 
تعتبر آلية من آليات مراقبة عمليات غسيل األموال والتملص الضريبي، 
األموال وضمان  من جرائم  الوطني  االقتصاد  حماية  شأنه  من  كما 

العدالة الضريبية.

نثمن عاليا مسلسل تحيين التشريعات في مجال الشركات وتحسين 
مناخ األعمال بما يحفظ حقوق مختلف الفاعلين ونهيب بالحكومة 

امل�ضي في هذا املنحى.
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وصوال لهاته النقطة، نتمنى لو أن الحكومة تبنت مخططا تشريعيا 
شامال يضم مختلف القوانين املزمع العمل على تعديلها في محور خاص 
بعالم األعمال والتجارة يتميز بوضوح الرؤية واالنسجام في توجهاته 

وأهدافه.

نشدد على أن تنمية االقتصاد الوطني وتوفير مناخ األعمال املناسب 
التطور وخلق الثروة رهين باألمن القانوني فعال ولكن أيضا بالدرجة 
للمواطنين وضمان سبل  الشرائية  القدرة  بالعمل على حماية  األولى 
الرخاء للطبقات املتوسطة والفقيرة األكثر إقباال على استهالك املنتوج 

الوطني.

نحن في املجموعة النيابية للعدالة والتنمية نؤمن ونؤكد لكم كما 
يؤكد ذلك كل االقتصاديين أن نجاح ميثاق االستثمار وكل الشركات 
الوطنية بمختلف أحجامها ) صغيرة، متوسطة، كبيرة(، رهين بالدرجة 
األولى بمدى تطور الطلب الداخلي، وتحسين مناخ االستهالك والقدرة 

على االنفاق.

من هذا املنطلق، ندعو الحكومة موازاة مع تشجيع املستثمر، إلى 
إنعاش الطلب عبر الرفع العام من األجور.

توصية أخيرة، نتمنى أن يتسع صدر الحكومة لقبولها : إلى جانب األمن 
القانوني للشركات، يجب العمل على تأمين التوريدات وتنويع مصادرها 
والعمل على استقرار أسعار املواد األولية التي أججتها أسعار املحروقات 
وذلك بفتح هذا القطاع للمنافسة الحرة لكسر حالة االحتكار والهيمنة 

لشركات بعينها وبالعمل على ضمان السيادة الطاقية للبالد.

لكل ما سبق وألهمية مشروع القانون هذا سنصوت عليه باإليجاب. 
وهللا ولي التوفيق، والسالم عليكم ورحمة هللا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

انديروها في املحضر، نعم، نعم، نعم في املحضر، نعم في املحضر، 
غانديروها في املحضر، جميع املداخالت السيد النائب تكلم، جميع 
املداخالت غادي ندونوها في محضر الجلسة غادي نجمعوهم وغادي 

ندونها في محضر الجلسة.

إذن نمر إلى عملية التصويت على مشروع قانون رقم 96.21:

نعم، عاين حتى نقول لكم عالش ما�ضي نصوتوا، إذن أعرض مواد 
املشروع من املادة 1 إلى املادة 13.

سمع آش كنقول، حيت هي راه خصنا نصوتوا مادة مادة ، أنا أقول 
من املادة 1 إلى املادة 13 مادة، مادة، بال ما نبقا واحد.

املصوتون : اإلجماع.

أع8ضيبملش8وعيب8مته:يبإلجماع.

تفضلوا السيد الوزير قدموا املوضوع الثاني.

مشروع  على  باإلجماع  املجلس  صادق  اإلجماع،  قلنا   ... صادق 
القانون رقم 96.21، تفضلوا السيد الوزير.

بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجيست ك:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،

اسمحوا لي نقدم لكم مشروع قانون رقم102.21 املتعلق باملناطق 
الصناعية.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

بلس ديلئيسيبلجلسة:

النواب،  السادة  آ  الوزير،  السيد  آ  الوزير،  السيد  تفضلوا  نعم 
السيد الوزير يتكلم.

بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجيست ك:

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 
..102.21

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد النائب، السيد النائب، ال�ضي بووانو تشوش على الوزير.

بلس ديمحمديعبديبلجل ليوزي8يبلنقليوبللوجيست ك:

مشروع القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية، الذي 
يندرج في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها اململكة املغربية 
تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أيده 
املغربية تطورا  التحتية الصناعية  البنية  هللا ونصره، حيث شهدت 
مستمرا، يهدف إلى تسهيل ومواكبة االستثمار الصناعي، ودعم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. في هذا اإلطار مكنت االستثمارات العمومية 
من تعبئة الوعاء العقاري وتهيئته، وفقا ألفضل املمارسات في هاد املجال 
بالتوازي مع تدابير الدعم املباشر لالستثمار، وآليات الدعم لتكوين 

العاملين في املهن الصناعية الجديدة، وكذا دعم تمويل املقاوالت.

وقد ساهمت هذه السياسة الصناعية التي تمت بلورتها في إطار 
االستمرارية، في تطوير املنظومات الصناعية ببالدنا، مؤكدة على أهمية 
املناطق الصناعية ودورها الرئي�ضي في تنمية االقتصاد الوطني، وقصد 
معالجة مختلف اإلشكاالت املرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز 
الصناعة  وزارة  بادرت  الصناعية،  املناطق  بعض  تدبير  يخص  فيما 
والتجارة بتشاور مع القطاعات الوزارية املعنية إلى وضع إطار قانوني، 
يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة، ومنسجمة 
إطار  في  سيما  ال  الترابية،  الرهانات  ومع  املستثمرين  احتياجات  مع 

الجهوية املتقدمة.
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بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يهدف مشروع هذا القانون إلى تحقيق األهداف األساسية التالية:

تشجيع االستثمار في املجال الصناعي عبر توفير العقار املهيأ  .•

لهذا الغرض.

تهيئة وتدبير وتثمين املناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها  .•

ومحاربة ظاهرة املضاربة العقارية.

اآلليات  واملستثمرين  بالتهيئة  املكلف  إشارة  رهن  وضع  .•

للمناطق  وفعال  مستدام  تدبير  ضمان  شأنها  من  التي  الضرورية 

الصناعية.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يتضمن مشروع هذا القانون املقتضيات التالية:

واستغالل  املخصصة إلحداث  املناطق  في  تطبيقه  نقاط  تحديد 

واملنظمة،  املحدثة  املناطق  باستثناء  املنتجة،  الصناعية  الوحدات 

طبقا ملقتضيات القانون رقم 94.19 املتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وثيقة  باعتباره  الصناعية  للمناطق  وطني  مخطط  وضع  .•

مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات اإلستراتيجية للدولة في 

ميدان البنية التحتية الصناعية.

وضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق املناطق الصناعية،  .•

يحدد املتطلبات واملعايير واملواصفات التقنية املتعلقة بتهيئة وتطوير 

وتسويق هذه املناطق.

التنصيص على نظام عام لتدبير املناطق الصناعية، يحدد  .•

املتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو املكلف 

بالتهيئة، من أجل تدبير هذه املناطق.

األرضية  القطع  ملعاينة  إدارية  مسطرة  على  التنصيص  .•

واملنشآت الصناعية غير املثمنة.

التنصيص على مسطرة إلسترجاع القطع األرضية واملنشآت  .•

الصناعية غير املثمنة.

السماح  قصد  انتقالية  مقتضيات  على  التنصيص  .•

للمستثمرين املقيمين داخل املناطق الصناعية املحدثة قبل دخول هذا 

القانون حيز التنفيذ، فيما يخص تدبير مناطقهم من إستفادة من 5 
سنوات ملالءمة وضعية تدبير هذه املناطق، مع مقتضيات هذا القانون 

والنصوص الصادرة لتطبيقه.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 21.102 
بخالص  ألتقدم  الفرصة  هذه  وأغتنم  الصناعية،  باملناطق  املتعلق 
الشكر ألعضاء وأطر لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، على 
تجاوبهم مع مشروع هذا القانون واقتراحاتهم البناءة التي ساهمت في 
إغنائه وإثرائه، راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه 

اللجنة. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمحمديبلس مو

)مسلمةيلل8ئاسة(

تدخل فريق التجمع الوطني لألحرار

بخصوص مشروع قانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية

31 أكتوبر 2022

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادة،يبلوزلبءيوبلنوببيبملحت3مون،

فريق  باسم  العامة  الجلسة  في هذه  الكلمة  أتناول  أن  لي  يطيب 
التجمع الوطني لألحرار، ملناقشة مشروع قانون رقم 102.21 املتعلق 

باملناطق الصناعية.

بداية، نحن محظوظون بأننا نصوت على هذا املشروع أيام قليلة 

على افتتاح جاللة امللك محمد السادس لدورة أكتوبر حيث طالب 

الحكومة والبرملان بالعمل على تحفيز االستثمار املنتج، كرافعة أساسية 

القطاعات  في  البالد  انخراط  وتحقيق  الوطني،  االقتصاد  إلنعاش 

الواعدة، لذلك فهذا املشروع يعكس في مقصده األول تحقيق التجاوب 

املؤسساتي مع اإلرادة امللكية السامية، والتنزيل الفعلي لتوجيهات جاللة 

امللك في مجال تحسين مناخ االستثمار.

لذلك فمناقشتنا وتصويتنا اليوم على هذا املشروع، يدخل ضمن 

هذه الرؤية الشمولية التي سطرها جاللة امللك في مجال االستثمار، 

وربط مصير بلدنا به كما جاء في خطاب افتتاح البرملان، وهو ما جعل 

مجلسنا يتعامل مع هذا املشروع االستراتيجي بأهمية خاصة، حيث من 

املفروض عن تغيب فيه الحسابات السياسية الضيقة والتجاذبات، 

ألنه مرتبط بقضايا سيادية مجال االستثمار وكذلك لالكتفاء الذاتي في 

املجال الصناعي لعدد من الخدمات واملنتجات الغذائية والغير غذائية 

لسد حاجة السوق الوطني.
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حض8بتيبلس دبتيوبلسادة؛

إن املشروع الذي بين أيدينا اليوم له مكانة خاصة، فهو تنزيل فعلي 
للتوجهات امللكية الداعية إلى تحسين وضعية االستثمار وتجويد مناخ 
األعمال، وال يخفى على أحد تلك العالقة التي تربط االستثمار باملناطق 
الصناعية، فهما وجهان لعملة واحدة، فال استثمار بدون قانون جيد 
ينظم ويشجع على االستثمار في املجال الصناعي، وال استثمار دون تعزيز 
الترسانة القانونية املرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين املناطق الصناعية، 
وال استثمار دون وضع اآلليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير 

مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

إن تدفق االستثمارات األجنبية والوطنية وتلك التي يريد أن يقوم بها 
افراد الجالية املغربية، ال بد أن تبحث أوال في الترسانة القانونية املنظمة 
للمناطق الصناعية في سياق دولي مقارن. صحيح أننا نتوفر وهلل الحمد 
على نعمة االستقرار السيا�ضي واالجتماعي بفضل جاللة امللك الساهر 
البالء  تبلي  التي  والقضائية  األمنية  ومؤسساتنا  الوطن  حماية  على 
الحسن لحماية األمن القضائي واملادي، لكن ال بد أن نتوفر على أمن 
قانوني يحمي االستثمار في التصنيع ويضمن الحقوق والواجبات لكل 

املستثمرين في املجال الصناعي.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة؛

إن النجاعة االستثمارية، تتطلب التقائية السياسات، الفعالية، 
والنجاعة والشفافية، وهو الذي ال يتجسد في تنظيم املناطق الصناعية 
التي ال زالت تمثل عائقا رئيسيا أمام العديد من املشاريع االستثمارية 
الصناعية  للمناطق  املنظمة  القانونية  فالترسانة  لذلك  املعطلة، 
بصيغتها الحالية، أصبحت متجاوزة وتؤتي عكس ما هو مطلوب منها 
خصوصا في ظل التحوالت التي يعرفها العالم واملنافسة الشديدة بين 
الدول وحالة الاليقين التي نعيشها جميعا، فلم تعد النصوص القانونية 
املنظمة لهذا املجال تستطيع مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه 

بلدنا على االقتصادي واالجتماعي.

القانونية  الترسانة  تعزيز  تهم  املشروع من مقاصد  يرومه  ما  إن 
املرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين املناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها 
للمناطق  وطني  مخطط  ووضع  العقارية،  املضاربة  ظاهرة  ومحاربة 
البنيات  ميدان  في  للدولة  االستراتيجية  التوجهات  يحدد  الصناعية 
التحتية الصناعية، وترتيب جزاءات في حالة عدم احترام املستثمر 
القطع األرضية، لهي  العقد واسترجاع  في ذلك فسخ  بما  اللتزاماته، 
للريع والصفقات  ضمانات فعلية لتحويل املناطق الصناعية مصدر 

املشبوهة إلى دعامة حقيقية لتحقيق قفزة استثمارية.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة؛

التالعب  أشكال  كل  مع  التامة  القطيعة  لتحقيق  األون  آن  لقد 
بالعقار املخصص للنشاط الصناعي، حيث يستغل املضاربون األوعية 
العقارية في املناطق الصناعية ملمارسة نشاطات، ال تتالءم مع تلك 

املتعهد بها عند الحصول على العقار ألغراض صناعية، فكم سمعنا 
من فضائح حول تحويل وحدة إنتاجية إلى مؤسسة تعليمية خاصة، 
باستغالل ثغرات تصاميم التهيئة املديرية، وكم من منطقة صناعية 
تحولت إلى متاجر ومحالت رياضة وغيرها. ومثل هذه املمارسات ما حاول 
مشروع القانون الذي سنصوت عليه اليوم أن يضع حدا لها عندما 
نص على ضرورة أن تتضمن عقود عمليات بيع أو كراء القطع األرضية 
داخل املناطق الصناعية التزام املستثمر بتثمين القطعة األرضية داخل 

اآلجال املحددة تحت طائلة جزاءات قانونية.

كما أن هذا املشروع سيسمح بتسويق العقار الصناعي من أجل 
وضعه رهن إشارة املستثمرين بأسعار تنافسية، ويضع أيضا، نظام عام 
يحدد املتطلبات واملعايير واملواصفات التقنية املتعلقة بتهيئة املناطق 

الصناعية، والقواعد القانونية املنظمة لتطويرها وتسويقها.

إن ما نهدف من هذا القانون هو تحقيق مشاريع متكاملة تضم عرضا 
عقاريا يتما�ضى ومتطلبات املستثمرين، وإنجاز مواقع صناعية مهيأة في 
للبيئة، وإنشاء مساحات مهّيأة بصفة جيدة،  الصارم  إطار االحترام 
تقّدم مناخا صناعيا متماسكا ومنسجما. وتضمن ملستخدمي املناطق 
الطرق و وسائل االتصال املثلى، وقبل ذلك حماية أمالك الدولة من 

التطاول والتالعب بها.

لذلك قرر فريق التجمع الوطني لألحرار، من منطلق تنزيل التوجيهات 
ترسانتها  وتجويد  االستثمارية  األنشطة  كل  لتشجيع  الرامية  امللكية 
القانونية، باالضافة إلى انسجام املشروع مع البرنامج الحكومي الذي 
صوتنا عليه ناهيك عما تضمنه من مستجدات تحقق الصالح العام 
وتحمي العقار الوطني من التالعب واالتجار غير املشروع، بالتصويت 
باإليجاب على هذا املشروع وكله أمل في أن يحقق لبلدنا كل االنتظارات 

املرجوة من أجل تحقيق رهانات الدولة االجتماعية.

مدب لةيبلنائبيبلس ديإدليسيبلشبشالي

)مسلمةيلل8ئاسة(

ورقة حول مشروع قانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين؛

يشرفني أن أتناول الكلمة، باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب، في إطار املناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 102.21 

املتعلق باملناطق الصناعية.

االيجابية  األجواء  أهمية  على  نؤكد  كي  مناسبة  هذه  أن  والحال 
التي ميزت هذا املشروع القانون خالل أطوار جلسات املناقشة العامة 
والتفصيلية، وذلك بالنظر إلى الدور الريادي الذي ما فتئ يضطلع به 
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القطاعات  دواليب  لتحريك  مهمة  قاطرة  باعتباره  الصناعة،  قطاع 
االقتصادية التي يرتكز ويعتمد عليها االقتصاد الوطني إلنتاج الثروة 

الوطنية.

وكما هو معلوم، فإن مشروع القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق 
الصناعية يعزز املسار التطوري للمملكة املغربية باتجاه جعل املغرب 
قاعدة صناعية معترف بها على املستوى العالمي، ويقوم بتنزيل توصيات 
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، السيما فيما يتعلق بإقامة 
املناطق  تطوير  وكذا  تنافسية،  جودة  ذات  صناعية  تحتية  بنيات 

الصناعية بما يتما�ضى مع متطلبات وحاجيات املقاوالت الصناعية.

أضف إلى ذلك، أن هذا املشروع القانون قد استجاب للظرفية 
الزمنية املناسبة، حيث سيشكل دعامة أساسية لتعزيز مناخ االستثمار 
الذي عرف تطورا مهما في بالدنا، ومن ثم سدا للفراغ التشريعي املرتبط 
بتهيئة وتدبير املناطق الصناعية، وتكريسا آلليات الحكامة الجيدة فيما 
يخص املناطق الصناعية، ناهيك عن محاربة املضاربات واقتصاد الريع 
في هذا املجال، وبالتالي معالجة العديد من اإلشكاليات التي ظلت على 

الدوام عقبة كأداء أمام االستثمار الوطني واألجنبي على حد سواء.

للتحوالت االقتصادية عن طريق تقوية  هذا فضال عن مواكبته 
القطاع الخاص والدفع به لجعله قاطرة حقيقية للتنمية االقتصادية 
للمقاولة  التنافسية  القدرة  تعزيز  ابتغاء  املنشودة،  واالجتماعية 
املغربية، وتقوية جاذبية اململكة فيما يخص االستثمار الوطني واألجنبي.

بموازاة ذلك، فإننا ننوه أيضا بمقتضيات هذا املشروع القانون 
الذي يهدف كذلك إلى تحقيق العدالة املجالية فيما يخص البنيات 
الفوارق  تقليص  باتجاه  سيدفع  الذي  األمر  االستراتيجية،  التحتية 
الجهوية  إطار  في  املستدامة  التنمية  وتحقيق  واملجالية،  االجتماعية 

املتقدمة، على مستوى خلق الثروة وخلق فرص الشغل.

غير أن كل ما سبق ال ينبغي أن يمنعنا من اإلقرار بأنه رغم كل 
اإليجابيات التي أتى بها هذا املشروع قانون، فإنه التزال هناك العديد 
من اإلشكاليات ذات الصلة باملناطق الصناعية في عموميته، والتي من 
شأنها أن تعيق التنزيل السليم ملشروع القانون رقم 102.21 املتعلق 

باملناطق الصناعية، وهي اإلشكاليات التي يمكننا اختزالها فيما يلي:

أمام املستثمر الصناعي تحد  العراقيل  وجود مجموعة من  .-
من رغبته في االستثمار في مجال تجزئة املناطق الصناعية، من قبيل 
األثمنة الخيالية لتكلفة التجزئة، إضافة إلى تعقيد مسطرة الحصول 

على الوثائق املطلوبة من طرف بعض اإلدارات.

تف�ضي ظاهرة املضاربة العقارية باملناطق الصناعية، إذ أن  .-
هناك من يتخذ من امتالك البقع أو الوعاء العقاري داخل املناطق 
الصناعية استثمارا في حد ذاته، دون أي ممارسة للنشاط الصناعي، 
وذلك عبر احتكار العقار وإعادة بيعه وفق شروط خاصة، وبثمن ووقت 

يحددهما املستثمر وفق ما يناسبه.

نرى أنه بات من الضروري أن يوازي هذا املشروع قانون اتخاذ  .-
تدابير وإجراءات في اتجاه إحداث املرافق االجتماعية وخدمات القرب 
الضرورية داخل املناطق الصناعية وفق دفتر تحمالت دقيق وواضح كي 
تصبح املناطق الصناعية املغربية ذات جاذبية، ومن ثم مراعية لوجود 

االنسان فيها مستثمرا كان أو عامال.

من  الضرورية  املوازية  التحتية  البنيات  توفير  على  الحرص  .-
قبيل: الطرق السيار، والسكك الحديدية... ألن هذه البنيات تساهم 
بشكل كبير في توفير مناخ األعمال وجلب رؤوس األموال والتحفيز على 

االستثمار في القطاع الصناعي على مستوى املناطق الصناعية.

ضرورة الحرص كذلك على استعمال أكثر من لغة فيما يتعلق  .-
بملفات املشاريع، ألن اعتماد اللغة الفرنسية فحسب يحد من جذب 
املستثمرين الناطقين باللغات األخرى )السيما اللغة اإلنجليزية( تلبية 

لرغبات كل الفاعلين االقتصاديين مهما كانت جنسيتهم.

تبعا لكل ما سبق، وبالنظر إلى األهمية البالغة التي يكتسيها هذا 
بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  ـ  قررنا  فإننا  التشريعي،  النص 
النواب ـ التصويت باإليجاب على مشروع قانون رقم 102.21 املتعلق 
باملناطق الصناعية، آملين أن يساهم هذا النص إلى جانب قانون اإلطار 
بمثابة ميثاق االستثمار في إعطاء دفعة قوية لالستثمار الخاص ببالدنا، 
وطنيا كان أو أجنبي، ألننا في حاجة ماسة إلى توفير مناصب الشغل 

ومعالجة اشكالية البطالة. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مدب لةيبلنائبيبلس ديمنصفيبلطوب

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة السيد النائب منصف الطوب في مناقشة

مشروع القانون املتعلق باملناطق الصناعية

جلسة: 2022-10-31

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يسعدني 
والتعادلية، في مناقشة مشروع القانون املتعلق باملناطق الصناعية، 
هذا املشروع الذي جاء لسد فراغ قانوني من أجل ضمان التدبير الجيد 
تظل  وتثمينها حتى ال  الصناعية  املناطق  تهيئة  فيما يخص  واملحكم 

عرضة لالستغالل العشوائي واملضاربات.

حيز  إلى  إخراجه  على  الحكومة  حرصت  الذي  املشروع  هذا 
الوجود من أجل االسثمار األمثل ألرا�ضي الدولة، بهدف إعطاء دفعة 
وتعبئة  الصناعي،  القطاع  وتنمية  لتطوير  املبذولة  للمجهودات  قوية 
االستثمارات الوطنية، واألجنية، وتعزيز قدرات صناعة جديدة، قادرة 
التنموي،  إليه النموذج  على ضمان التحول االقتصادي، الذي دعا 
قوامه تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق الثروة وفرص الشغل، وُيشكل 
مصدرا لنمو أكبر، من خالل استغالل املؤهالت واإلمكانات التي تتوفر 
عليها بالدنا، بما فيها أساسا الرأسمال الطبيعي، الرأسمال الالمادي، 
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واملوقع الجيو-ستراتيجي، قادرة على ضمان االندماج في سالسل القيمة 
املضافة.

يأتي هذا املشروع من أجل مواكبة متطلبات تعزيز االستثمار، بما 
يحمله القانون اإلطار بمثابة االستثمار، من تحفيزات مهمة لتشجيع 
االسثمارات الوطنية واألجنبية، وذلك من خالل توفير مناطق صناعية 
بمواصفات عاملية، بأثمنة تحفيزية وتنافسية، وبجودة عالية، انطالقا 
من القواعد املطبقة على هذه املناطق، واملخطط الوطني املتعلق بها، 
والنظام العام لتهيئته وتطوير تسويقها، باإلضافة إلى نظام عام لتدبيرها 
من حيث هيأة التدبير أو املكلف بالتهيئة عند االقتضاء، بعدما شكلت 
املناطق الصناعية إحدى العراقيل األساسية التي الزالت تحول دون 

تمكين املستثمرين من الولوج امليسر لالستثمار.

إن التفعيل السليم لهذا االطار القانوني، يبقى ضرورة ملحة من 
املحددة  التنظيمية  النصوص  إخراج  على  الحكومة  حرص  خالل 
لكيفيات إعداد املخطط الوطني للمناطق الصناعية، والنظام العام 
ومراجعته،  عليه  واملصادقة  املناطق  هذه  وتسويق  وتطوير  لتهيئة 
وتثمينها،  املناطق  هذه  تسويق  تقدم  حول حصيلة  التقرير  ونموذج 
وتركيبة اللجنة املكلفة بمعاينة عدم تثمين القطع األرضية وكيفيات 
اشتغالها، وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون 
في الجريدة الرسمية، حتى يحقق األهداف املتوخاة منه، بالتالزم مع 

دخول القانون االطار بمثابة االستثمار إلى حيز الوجود بالنظر لتكاملها.

حرص  فقد  املشروع،  هذا  يكتسيها  التي  البالغة  لألهمية  ونظرا 
وتقديم  املناقشة،  خالل  من  بإيجابية  معه  التعامل  على  الفريق 
الفرق  مختلف  بين  التوافق  إطار  في  بتحسينه،  الكفيلة  التعديالت 

واملجموعة النيابية، تفاعلت معها الحكومة مشكورة بكل مسؤولية.

وسيصوت الفريق على هذا املشروع باإليجاب، وهللا ولي التوفيق.

مدب لةيبلنائبيبلس ديعبديبلنوليبلحسناوي

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة السيد النائب عبد النور الحسناوي

باسم الفريق االشتراكي بمجلس النوب

في مناقشة القانون رقم 21.102 يتعلق باملناطق الصناعية

_______________

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم اإلثنين 31 أكتوبر 
2022

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي في املناقشة العامة 
ملشروع القانون رقم 21.102 يتعلق باملناطق الصناعية.

من املؤكد أن مشروع قانون رقم 21.102 املتعلق باملناطق الصناعية 
يهدف الى تشجيع االستثمار في املجال الصناعي عبر توفير العقار امليهئ 
لهذا الغرض، كما يدخل كذلك ضمن تعزيز الترسانة القانونية املرتبطة 
بإعداد وتهيئة وتثمين وتدبير املناطق الصناعية ببالدنا، بهدف الرفع من 
جودتها وتحسين مردوديتها، كذلك، من أجل التصدي ومحاربة ظاهرة 
املضاربة العقارية التي أصبحت أرا�ضي املناطق الصناعية ضحيتها، مما 

جعل ذلك عائقا أمام املستثمرين.

لطاملا اعتبر تحسين التنافسية الصناعية في املغرب، أحد العوامل 
املحددة لخيارات التنمية االقتصادية العامة، ملا لها من تأثير مباشر على 

استدامة النمو والكفاءة االقتصادية.

واعية  كمعارضة  دورنا  من  وانطالقا  االشتراكي،  الفريق  في  إننا 
القانون، نظرا ألهميته  اهتماما كبيرا ملشروع هذا  أولينا  ومسؤولة، 
البالغة في تشجيع االستثمار املرتبط باملجال الصناعي والخدمات ذات 
القطاعات  )لجنة  اللجنة  في  مناقشته  أثناء  حرصنا  لذلك،  الصلة. 
اإلنتاجية( على مبدأ التجويد التشريعي، ملا ملشروع هذا القانون من 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  املتوقع  وتأثيره  استراتيجي  بعد 

ببلدنا.

وفي هذا السياق، أسس الفريق االشتراكي تعديالته على مشروع 
قانون املناطق الصناعية، انطالقا من دوره كقوة منبهة واقتراحية، في 
انسجام تام مع روح مضامين الدستور )الفصل 35(. ووعيا منا في حزب 
الصناعي  القطاع  تطوير  بأهمية  الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتحاد 
وتثمين  وتهيئة  تعبئة  مجال  في  األساسية  املبادئ  وضع  خالل  من 
املناطق الصناعية، املتمثلة في التنمية االقتصادية، التنمية البشرية 
املستدامة، الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، حقوق األجيال 

القادمة، والعدالة االجتماعية واملجالية.

ونظرا لألهمية القصوى الذي يكتسيها مشروع هذا القانون في بعده 
بلدنا  يعرفها  الذي  االستثمارية  الدينامية  تعزيز  بهدف  االستراتيجي، 
والرفع من جودتها. قدم الفريق االشتراكي أثناء املناقشة التفصيلية 
مجموعة من التعديالت الهادفة والبناءة )29 تعديال( بغرض التجويد 
واالرتقاء بالنص التشريعي، انطالقا من الغيرة والحس الوطني الذي 
يسكننا، بعيدا عن كل املزايدات السياسية الضيقة. وفي هذا الصدد 
الفريق  بها  تقدم  الذي  التعديالت  من  بمجموعة  واألخذ  اعتماد  تم 

االشتراكي في الصيغة التوافقية للجنة الفرعية.

حرصا  باإليجاب،  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  في  صوتنا  لذلك، 
وضع  على  املقدمة،  التعديالت  بخصوص  االشتراكي  الفريق  في  منا 
التدبير  تضمن  أن  شأنها  من  التي  الالزمة  واآلليات  املتينة  األسس 
الفعال واملستدام للمناطق الصناعية ببلدنا، واعتبارا منه أن مشروع 
هذا القانون ذو راهنيه وأولوية في مجال تشجيع االستثمار. من أجل 
التوجهات  الى  يستند  الصناعية  للمناطق  متكامال  عاما  نظاما  وضع 
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االستراتيجية للدولة في مجال البنيات التحتية الصناعية، وإلى األهداف 
املسطرة في املخطط الوطني للمناطق الصناعية الذي تضعه الدولة 

بتنسيق مع الجهات ومع اإلدارات واملؤسسات العمومية املعنية.

كما حرصنا في الفريق االشتراكي على تكريس آليات قانونية لبلورة 
الصناعية  املناطق  لتأهيل  جديدا  نموذجا  تحدد  متكاملة  سياسة 
تلبية  على  باالرتكاز  املستدامة،  الصناعية  املناطق  وتطوير  القائمة، 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتشجيع  السوق  حاجيات 

واالستدامة البيئية واالجتماعية.

والسالم عليكم.

مدب لةيبلنائبيبلس ديإب8به ميأوعابا

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة النائب السيد إبراهيم أعبا

باسم الفريق الحركي في مناقشة مشروع قانون رقم 102.21 
يتعلق باملناطق الصناعية

اإلثنين 31 أكتوبر 2022

باسميهللايبل8حمانيبل8ح م

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبألفاضل

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
القانون املتعلق باملناطق الصناعية، هذا املشروع الذي يعتبر تجسيدا 
التنموي  بالنموذج  الخاصة  اللجنة  تقرير  توصيات  إلحدى  عمليا 
الجديد، الذي دعا إلى إقامة بنيات تحتية صناعية ذات جودة وبأسعار 
تنافسية، تكون في متناول جميع املقاوالت، والسيما من خالل وضع 
إطار قانوني للبنيات التحتية الصناعية وتطوير عرض مناطق صناعية 

يلبي حاجيات املقاوالت.

شك  بدون  سيعزز  املشروع،  هذا  أن  إلى  اإلشارة  من  والبد 
التي عرفتها الصناعة الوطنية برعاية جاللة امللك حفظه  الدينامية 
الصناعي  لإلقالع  الوطني  امليثاق  وتوقيع  إقالع  مخطط  منذ  هللا، 
أن  .واألكيد  الصناعي،2020-2014  التشريع  2009،ومخطط  سنة 
اإلصالحات املتتالية التي عرفها االستثمار املنتج في املجال الصناعي، 
ارتقت ببالدنا إلى قاعدة صناعية معترف بها على الصعيد العالمي، بل إن 
بعض املنصات الصناعية الوطنية كطنجة املتوسط صنفت من قبل 
إحدى املجالت املتخصصة سنة 2020 كثاني أفضل منطقة اقتصادية 
في العالم ،وبالتالي، فإن انخراط بالدنا في هذا الخيار االستراتيجي البد 
أن يستمر، والبد أن يواكب هذا الخيار بالكثير من اليقظة واملواكبة 
املستمرة ،أخذا بعين االعتبار أن املغرب يتوفر على كل املؤهالت التي 

بإمكانها الرفع من قدرته التنافسية، على رأسها االستقرار السيا�ضي، 
واملوقع االستراتيجي، والبنيات التحتية املتطورة من موانئ ومطارات 

وطرق سيارة، وأيضا على مستوى النقل أو اللوجيستيك.

لكن، السيد الرئيس، يتعين في تقديرنا، التقييم الدائم لسياساتنا 
العمومية وأثرها على املواطنين واملواطنات، صحيح أن االستراتيجية 
الصناعية الوطنية مكنت من زيادة قدرة بلدنا التصديرية وإحداث 
العاملية، لكن  مناصب الشغل، واستقرار شركات رائدة في الصناعة 

السؤال هو هل استنفدت هذه املنصات كل فرص الشغل املطلوبة تبعا 

للتكوين والكفاءة؟ ليتم اللجوء إلى فرص شغل مؤقتة من قبيل برنامج 

أوراش مثال أي اإلنعاش الوطني بصيغة أخرى.

بلس ديبل8ئيس،

لالستثمار من خالل  آخر  نفسا  اليوم ستعطي  بالدنا  أن  صحيح 

مبادرات جاللة امللك حفظه هللا، وكلنا يتذكر جلسة العمل التي ترأسها 

جاللته باإلقامة امللكية ببوزنيقة خالل شهر فبراير املا�ضي، والتي تم 
خاللها تحديد الخطوط العريضة للميثاق الجديد لالستثمار امتدادا 
لتوجيهات جاللته في خطاب افتتاح البرملان في أكتوبر 2021، الداعية 
إلى اعتماد ميثاق تناف�ضي جديد لالستثمار في أسرع وقت، وأيضا خطاب 
الذي خصه  التشريعية  السنة  لهذه  البرملان  افتتاح  في  امللك  جاللة 

جاللته ملوضوعي املاء واالستثمار.

امللكي  التوجه  مع  اليوم،  نناقشه  الذي  املشروع  لتقاطع  ونظرا 

السامي، فإن املراهنة على االستثمار املنتج، كرافعة أساسية النعاش 

االقتصاد الوطني يتطلب اإلسراع في تنزيل التوجيهات امللكية السامية، 

والسيما رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق االستثمار الوطني إلقالع 

املبادرة  الوطنية، وتشجيع  الطاقات واالمكانيات  حقيقي وتحرير كل 

الخاصة وجلب املزيد من االستثمارات األجنبية، باإلضافة إلى ضرورة 

املساطر  ورقمنة  وتبسيط  اإلداري  الالتمركز  مليثاق  الكامل  التفعيل 

،وتسهيل الولوج إلى العقار و إلى الطاقات الخضراء وكذا توفير الدعم 

املالي لحاملي املشاريع، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات 

في هذا املجال .

تعبئة  والسادة-يتطلب  السيدات  –حضرات  االستثمار  رهان  إن 

شاملة ومستمرة لكل املؤسسات بروح من املسؤولية سواء بالقطاع 

العام أو الخاص أو املقاوالت الوطنية والقطاع البنكي واملالي الوطني 

واملراكز الجهوية لالستثمار.

وفي هذا اإلطار ننتظر بلورة التعاقد الوطني لالستثمار الذي دعا إليه 
جاللة امللك حفظه هللا بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي 
في أفق تعبئة 550 مليار درهم من االستثمارات وخلق 500 ألف منصب 

شغل في الفترة ما بين 2022و 2026.
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بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

في ظل هذا التوجه ،ندعو الحكومة ونحن نناقش هذا املشروع قانون 
إلى مواجهة التحديات التي تحد من القدرة التنافسية لبلدنا، وللوحدات 
الصناعية املتواجدة في اململكة، والسيما ما يتعلق بالعقار وغياب هياكل 
لتدبير املناطق الصناعية وعدم مالءمة التجهيزات املتواجدة، ومحاربة 
كل أشكال الريع واملضاربات العقارية وتأمين ديمومة املناطق الصناعية 
وجعلها منسجمة مع متطلبات املستثمرين، على أننا، وإذ نؤكد على 
األهمية التي يكتسيها املخطط الوطني للمناطق الصناعية الذي سيتم 
إعداده بالتنسيق مع مختلف الجهات واملؤسسات العمومية واإلدارات 
املجالي، من خالل توطين  البعد  فإننا نؤكد على استحضار  املعنية، 
املناطق الصناعية بشكل عادل على مستوى مختلف الجهات، وهي 

مسؤولية الحكومة ومسؤوليات املجالس التي تسير الجهات.

شكرا لكم على حسن اإلصغاء والسالم عليكم.

مدب لةيبلنائبيبلس ديف صليبلزلهوني

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة النائب السيد النائب فيصل الزرهوني

عن الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

في املناقشة واملصادقة على مشروع القانون

رقم 102.21 املتعلق بإحداث املناطق الصناعية.

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي ي بل8ح مي بل8حماني بسميهللاي
بمل8سلين،

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

بداية نتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي كانت وراء إعداد هذا 
مع  تام  انسجام  وفي  املناسب،  الزمن  في  للبرملان  وتقديمه  املشروع، 
مخرجات النموذج التنموي الجديد، وتجاوب مع متطلبات الظرفية 
الدولية والوطنية، وتعزيزا ملناخ جاذبية االستثمار الذي يشهد وسيشهد 
تطورا نوعيا في بالدنا، بعد مصادقتنا على القانون – إطار رقم 03.22 

بمثابة ميثاق لإلستثمار،

وفي نفس الوقت، سيساهم هذا املشروع في ترسيخ قاعدة صناعية 
وطنية؛ بجودة تنافسية عالية مؤطرة بأداة تشريعية حديثة، تكرس 
وتحقق  واملضاربات  اإلحتكار  أساليب  مع  وتقطع  الجيدة،  الحكامة 
مما  التقليدي؛  املحور  خارج  الصناعي  املجال  في  املجالية  العدالة 
الفوارق  من  والتقليص  املجالية  التنموية  الفجوة  سد  في  سيساهم 

االجتماعية بموازاة مع سياستنا التنموية الجهوية.

وإننا في فريقنا، نأمل أن نحقق نقلة نوعية في مجال االستثمار 
لفرض  مدرة  مشاريع  إلقامة  مؤهلة  عقارية  أوعية  بتوفير  الصناعي 
الشغل وتحقيق األرباح املرجوة، وترشيد تكلفة اإلنتاج بناء على تخفيظ 
تكلفة التجزئات الصناعية، والقضاء على أشكال املضاربات العقارية 

باملناطق الصناعية.

لقد كانت مناقشة هذا املشروع قانون فرصة لنا كنواب للتعبير 
وتقديم العديد من اإلقتراحات الهادفة إلى املساهمة في إرساء بنيات 
تحتية صناعية وطنية باملعايير الحديثة واملالئمة الستقبال اإلستثمارات 
الداخلية واألجنبية وتعزيز املرافق والخدمات الداعمة واملكملة لهذه 

املناطق الصناعية.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة،

لقد كان الهاجس البيئي حاضرا بقوة في مناقشتنا لهذا املشروع 
نظرا ملا للنشاط الصناعي من آثار مباشرة وغير مباشرة على سالمة 
البيئة وتوازنها في جميع أبعادها، من هواء وتربة وماء وطاقة، مسجلين 
ارتياحنا لتجاوب السيدة الوزيرة مع العديد من التساؤالت واإلقتراحات 
املثارة بمناسبة تنظيم املناقشة العامة والتفصيلية، والتفاعل اإليجابي 
مع التعديالت املقترحة من خالل اللجنة الفرعية املحدثة لهذا الغرض 

تفعيال للمادة 94 من النظام الداخلي.

واعتبارا ملا سبق، فإننا سنصوت باإليجاب على هذا املشروع الهام. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

مدب لةيبلنائبةيبلس دةينزهةيمقدبد

)مسلمةيلل8ئاسة(

مداخلة السيدة النائبة نزهة مقداد

باسم فريق التقدم واالشتراكية

في املناقشة العامة

ملشروع القانون رقم 102.21املتعلق باملناطق الصناعية

الجلسة العامة ليوم اإلثنين 31 أكتوبر 2022

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

في  واالشتراكية،  التقدم  فريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروع القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية. وهو 
النص الذي يكت�ضي أهمية بالغة، ويندرج ضمن اإلصالحات التشريعية 
ـــهيِكــــلة. ومن شأنه أن ُيسهم في إحداث تلك الدينامية القوية املتوخاة 

ُ
امل

في املجال الصناعي.
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بلس ديبلوزي8؛

إنَّ هذا النص املعروض على مؤسستنا التشريعية، ال شك في أنه، 
 ،

ً
متينا قانونيا   

ً
أساسا سُيشكل  أخرى،  تشريعية  نصوٍص  جانب  إلى 

، من أجل تهييئ أرضية وطنية تسمح بحفز 
ً
 تشريعيا مناسبا

ً
ومدخال

نتجة، الوطنية واألجنبية.
ُ
االستثمارات امل

فلقد راجعنا، قبل أيام، بالغرفة األولى، جذريا، ميثاق االستثمار، 
الجهوية  للمراكز   

ً
جديدا  

ً
قانونا بالُدنا  وضعت  قليلة  سنواٍت  وقبل 

 
ُ

مَّ إحداث
َ
 عن قانون تبسيط املساطر اإلدارية. كما ت

ً
لالستثمار، فضال

اإلصالحات  من  ذلك  وغير  لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق 
واملبادرات األساسية.

ه  في نفس الوقت، اقتناُعنا راسٌخ، في فريق التقدم واالشتراكية، أنَّ
ــِن أْن  مهما كانت جودة النصوص التشريعية والتنظيمية، فمن املتَعـــيَّ
يتلوها ُجهٌد حكومي من أجل ضمان شروط التفعيل األمثل في امليدان 
وعلى أرض الواقع. ألنَّ أثر السياسات والقوانين ُيقاُس بمدى اإلنجاز، 
وبدرجة  األفضل،  نحو  للمغاربة  املعي�ضي  املستوى  ر  يُّ

َ
غ

َ
ت وبمستوى 

االنعكاس على تقوية النسيج االقتصادي الوطني.

لكية السامية 
َ
نقول هذا، ونحن نستحضر، باعتزاز، التوجيــهاِت املـــ

كل  التزامات  ترجمة  أجل  من  والبنكي،  الخاص  والقطاع  للحكومة 
 من 

ً
طرٍف في شكِل تعاقٍد وطني لالستثمار، عبر تعبئة 550 مليار درهما

االستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 
و2026.

 من مقاربتنا 
ً
إن مشروع القانون، هذا، الذي يحظى بدعمنا، انطالقا

ُن، وال شك، من سد الفراغ القانوني املرتبط  ِ
ّ
الوطنية والبّناءة، سُيمك

بإعداد وتثمين املناطق الصناعية، عبر وضع املخطط الوطني للمناطق 
الصناعية؛ والنظام العام للتهيئة والتسويق؛ وتوفير العقار؛ ومحاربة 

ظاهرة املضاربة العقارية؛ وتطوير البنية التحتية الصناعية.

 أنَّ 
َّ
ورغم املستجدات العميقة التي جاء وردت في هذا املشروع، إال

األجدر هو تجاُوُز النظرة التقنية، بأفِق توفير املقومات الالزمة إلدماج 
َز 

َ
ك

َ
رت

ُ
املناطق الصناعية في إطار مقاربة شاملة تجعل التصنيع هو امل

األول لبناء اقتصاٍد وطني قوي وتناف�ضي.

ة، اليوم، لربط التنمية الصناعية بسياسٍة  كما أن الحاجة ماسَّ
التنموية، والحد  بلوغ األهداف  التراب والتعمير، ألجل  أنجع إلعداد 
من التمركز الترابي للثــروة الوطنيــة، ومن التفاوتات املجالية املهولة، 

اقتصاديا وتمويليا واجتماعيا.

وهي مناسبة، لنؤكد، في فريق التقدم واالشتراكية، على أنه، بالنظر 
إلى عدٍد من التحوالت والتحديات، بما فيها التحدي املناخي، فبالدنا 
الهيكلي، من خالل  ِلــها االقتصادي  َحوُّ

َ
ت إنجاز  الوقت من أجل  حان 

جعل الصناعة قاطرة حقيقية لالقتصاد، وإرساء منظومات صناعية 

قادرة على جعل املغرب دولة صاعدة صناعيا، ال سيما في القطاعات 
ضافة، دون إغفال الُبعد اإليكولوجي الذي 

ُ
نتجة للقيمة امل

ُ
الواعدة وامل

قة في  حقَّ
ُ
يظل أساسيا بالنسبة إلينا. مع االرتكاز على تثمين النجاحات امل

بعض املجاالت الصناعية.

بلس ديبلوزي8؛

 تصنيعية جديدة، 
ً
 انطالقة

ً
من أجل أن ُيشكل هذا النص التشريعا

نعتقد أنه ال بد من:

 موضوعيا للمناطق الصناعية القائمة، 
ً
أوال: إنجازكم تقييما .•

، أو تم تشغيلها في أنشطة ثانوية، أو جسدت 
ً
والتي ظل جزٌء منها مهجورا
مجاال للمضاربة العقارية؛

ثانيا: إرساء أسس تصنيع حقيقي قائم على تنويع القطاعات  .•
اإلنتاجية، مع تفكيك أنظمة الريع؛

بمفهومه االقتصادي  التخطيط االستراتيجي،  اعتماد  ثالثا:  .•
العمومية،  والسياسات  البرامج  التقائية  على  والحرص  الحديث، 

لتحقيق الفعالية في تدبير املوارد؛

َفس أقوى للجهوية، من خالل التوزيع العادل 
َ
: إعطاء ن

ً
رابعا .•

العمومية، وخلق أقطاب اقتصادية جهوية. مع إعطاء  لالستثمارات 
 في املناطق النائية والبعيدة؛

ً
نِتـــجة، خاصة

ُ
األسبقية للمشاريع امل

، إحداث وتطوير مشاتل للتنمية الصناعية باألقاليم 
ً
خامسا .•

واملناطق ذات الخصاص التنموي؛

: تطوير البحث العلمي والتكوين املنهي وتأهيل العنصر 
ً
سادسا .•

البشري، واالنفتاح على مهن املستقبل، طاملا أنه ال استثمار وال تصنيع 
.
ً
من غيِر يٍد عاملة مؤهلة. وشكرا

مدب لةيبلنائبةيبلس دةيسلوىيبل 3دعي

)مسلمةيلل8ئاسة(

مشروع قانون رقم 102 .21 يتعلق باملناطق الصناعية

مداخلة ذة. سلوى البردعي

-املجموعة النيابية للعدالة والتنمية-

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م

بلحمديهلليلبيبلعاملين،يوصلىيهللايوسلميعلىيس دنايمحمدي
بل8سوليبألمينيوعلىيآلهيوصحبهيأجمعين

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م؛

بلس ديبلوزي8يبملحت3م؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون؛

 102.21 رقم  القانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  تتزامن 
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السامية  امللكية  التوجيهات  مع  الصناعية  املناطق  بإحداث  املتعلق 
الوالية  من  الثانية  السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  بخطاب  الواردة 
االستثمار  إنعاش  على  جاللته  أكد  إذ   ، عشرة  الحادية  التشريعية 
ببالدنا لتحقيق االنطالق االقتصادي بقطاعات واعدة ببالدنا .كما دعا 
جاللته في خطاب العرش لسنة 2022 الحكومة واألوساط السياسية 
التي  األجنبية،  االستثمارات  جلب  تسهيل  على  للعمل  واالقتصادية، 
تختار بالدنا في هذه الظروف العاملية، وإزالة العراقيل أمامها ألن أخطر 
ما يواجه تنمية البالد، والنهوض باالستثمارات، هي العراقيل املقصودة، 
مصالحهم  وخدمة  شخصية،  أرباح  لتحقيق  أصحابها  يهدف  التي 

الخاصة وهو ما يجب محاربته.

بتهيئة  القانونية املرتبطة  الترسانة  لقد جاء هذا املشروع لتعزيز 
وتدبير وتثمين املناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة 
املضاربة العقارية، باإلضافة إلى وضع الـآليات الضرورية لضمان تدبير 

مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

بلس ديبل8ئيس

بلس ديبلوزي8

بلسادةيوبلس دبتيبلنائبات

لقد عرفت الصناعة املغربية، في ظل الرعاية السامية لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نموا غير مسبوق، حيث تحولت اململكة 

املغربية، في غضون العشرين سنة املاضية إلى منصة وقاعدة صناعية 

للشركات الصناعية خاصة في مجال السيارات والطيران والنسيج .

هذا  بإخراج  نشيد  والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  في  إننا 

النص القانوني الذي يضع االطار القانوني للمناطق الصناعية قصد 
تطويرها وتدبيرها تدبيرا مستداما، تنزيال لتوصيات النموذج التنموي 

الجديد بخصوص إقامة بنيات تحتية صناعية ذات جودة تنافسية كي 

تتما�ضى املناطق الصناعية مع متطلبات وحاجيات املقاوالت، و تعزيزا 

ملناخ االستثمار ومناخ األعمال وكذلك سد الفراغ التشريعي املرتبط 
بتدبيرها هذا املجال،وفي هذا الصدد نشيد بتضمين مشروع القانون 
للمناطق  الوطني  املخطط  على وضع  تنص  مقتضيات   102.21 رقم 

الصناعية الذي سيتم إعداده بتنسيق مع مختلف الجهات و اإلدارات 
تنزل  مرجعية  وثيقة  بمثابة  ليكون  املعنية  العمومية  واملؤسسات 
التوجهات االستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، 
سيما حاجيات القطاع الصناعي التي تتعلق بتطوير املناطق الصناعية 
عبر التراب الوطني، والتموقع االستراتيجي للمناطق الصناعية املزمع 
االستراتيجية  التوجهات  وكذا  الوطني،  التراب  صعيد  على  تطويرها 
فيما يخص تسويق العقار الصناعي بما يجعله رهن إشارة املستثمرين 
بأسعار تنافسية، إضافة إلى محاربة املضاربات العقارية واقتصاد الريع 

في هذا املجال ..

بلس ديبل8ئيس

بلسادةيوبلس دبتيبلنائبات

الوزير  السيد  لتذكركم  املناسبة  هذه  النيابية  املجموعة  تغتنم 
باملشاكل والعراقيل التي يواجهها القطاع الصناعي باملغرب و هي كالتالي:

أوال: تتخبط األحياء الصناعية باملغرب بين إشكالية عدم ممارسة 
زاولت  هناك شركات  أنه  يعني  ما  العقار،  واالستحواذ على  النشاط 
نشاطها الصناعي ملدة زمنية معينة، غير أنها لم تستمر في هذا النشاط، 
حيث يوجد منها من توقف نشاطها املنهي ملدة طويلة ، األمر الذي يجعل 
من املناطق الصناعية في عموميتها أحياء خالية من األنشطة الصناعية.

ثانيا:غياب العدالة املجالية في توزيع املناطق الصناعية ببالدنا،حيث 
أن  إذ  املجالية،  الفوارق  إيقاع  باملغرب على  الصناعي  املجال  يعيش 
اململكة  تعيشه  الذي  الصناعي  اإلقالع  من  استفادت  جهات  هناك 
من قبيل ( جهات الدار البيضاء و طنجة والرباط القنيطرة في حين 
أن هناك جهات عديدة لم تستفد من املسار التصنيعي الذي يسير 
فيه املغرب على مستوى خلق الثروة وخلق فرص الشغل، األمر الذي 
يستدعي تعزيز مؤهالت هذه املناطق لتتمكن من جلب االستثمار األجنبي 
والوطني،ولتكون منصات صناعية، بما يعزز من التوزان بين الجهات 

ويحد من الفوارق املجالية في هذا املجال؛

ثالثا:- وجود مجموعة من العراقيل أمام املستثمر الصناعي تحد 
من رغبته في االستثمار من قبيل تعقيد املساطر اإلدارية وارتفاع كلفة 
العقار و تجزئة املناطق الصناعية خاصة في مجال الربط بشبكات املاء 

والكهرباء والتطهير .

- تف�ضي ظاهرة املضاربة العقارية باملناطق الصناعية، إذ أن هناك 
من يتخذ من احتكار العقار وإعادة بيعه وفق شروط خاصة، وبثمن 
ووقت يحددهما هو النشاط الرئي�ضي له مما يضر باملستثمرين الذين 

يريدون فعال استثمار أموالهم في أنشطة صناعية.

وملعالجة هذه اإلشكاليات نقترح عليكم السيد الوزير اإلسراع بتنزيل 
التوصيات الواردة بتقرير لجنة النموذج التنموي والتي أوصت بما يلي:

توجيه  أجل  من  لالستثمار  التحفيزي  اإلطار  مراجعة  .•
املستثمرين إلى األنشطة املنتجة ودعم أقوى لتنمية املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة.

تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصالح القطاع واللجوء إلى  .•
الطاقات املتجددة ذات املستوى املنخفض من انبعاثات الكربون.

وضـع إطـار معيـاري لبنيـات االستقبال مـن أجـل تقديـم عـرض  .•
ملناطـق األنشطة الصناعيـة والخدمـات، يسـتجيب لحاجيـات املقاوالت( 

فيمـا يخـص الخدمـات والتدبيـر والربـط بالشـبكات، إلـخ.)

اعتماد إنجـاز وتدبيـر هـذه البنيـات التحتيـة علـى الشـراكة بيـن  .•
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القطاعيـن العـام والخـاص وتعميـم نمـوذج تدبيـر بعـض املناطـق )مثـل 
املنطقـة الحـرة بطنجـة، مدينـة صناعـة السـيارات بالقنيطـرة، إلـخ)

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلسادةيوبلس دبتيبلنائبات،

نظرا ألهمية هذا املشروع في تشجيع االستثمار في املجال الصناعي من 
خالل تعزيز الترسانة القانونية املرتبطة بتهيئة وتدبير املناطق الصناعية 
ومحاربة ظاهرة املضاربة العقارية، فإننا في املجموعة النيابية للعدالة 
والتنمية سنصوت باإليجاب على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق 

باملناطق الصناعية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إذن نمر إلى عملية التصويت، إذن أعرض مواد املشروع من املادة 1 
إلى املادة 18 مادة، مادة أنا عرفت ما�ضي تقول لي ال�ضي بووانو، تفضل، 

تفضل.

للعدبلةي بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي عبديهللاي بلس دي
وبلتنم ة:

السيد الرئيس، هو ما فيها باس تاخد يعني اإلخوان ال كانوا غايدخلوا 
باش تقول ما كايناش عاد تمر، وهداك التقرير نفس األمر، أنا سمعتك 
أنا بغيت نخليها حتى  اللي كتعتمد  السيد رئيس، لكن هاد املسطرة 

لآلخر، غير باش في املحضر تكون مسجلة، األستاذ عبد الواحد الرا�ضي 
كانوا كيديرو هاد  املالكي  الحبيب  في صحيحتو وال�ضي  له  هللا يجدد 
املسطرة حتى ال�ضي راشيد الطالبي كيديرها، غير هي السيد الرئيس 
مزيان تضيف لها طبقا ملقتضيات الفصل 83 من الدستور واملادة 158 
من النظام الداخلي، عاد يمكن لك تدوز في هاد املسطرة، وإال تعتامد 
األولى،  املادة  اللي هي ساهلة كذلك، كنصوتو على  األخرى  املسطرة 

وكتقول نفس العدد على كل�ضي شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أن أظن الجملة واضحة، احنا خصنا نصوتو مادة، مادة، أنا قبيل 
120 وال 100 وشحال وكذا، إيال جينا نصوتو للمادة األولى املوافقون 
وكذا وهادي خصنا ساعة، احنا غير كنقولو من املادة 1 للمادة 18 
مادة، مادة بحال اللي قلت 1 2--3-4-5 بحال بحال كنظن لغة عربية، 
كنظن حيث كون كان كاين إجماع السيد الرئيس، وكاين بزاف ديال، 

أنا تسهيال أنا...

إذن أعرض مواد املشروع من املادة واألولى املادة 1 إلى املادة 13 
مادة، مادة حتى املادة 18: إجماع.

أع8ضيمش8وعيبلقانونيلقمي131.11يب8مته:يبجماع

صادق مجلس النواب على املشروع رقم 102.21 باإلجماع.

شكرا لكم، شكرا وعلى الرؤساء الذين ال يحترمون القانون. شكرا.

ولفعتيبلجلسة.



13165 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

محض8يبلجلسةيبلسابعةيوبلستين

بلتاليخ: االثنين 12 ربيع اآلخر 1444ه )7 نونبر 2022(.

بل8ئاسة: السيد محمد والزين، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: ثالث ساعات ابتداء من الساعة الثالثة زوال والدقيقة 
الثالثة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  بألعمال:  جدولي
الحكومية التالية:

- الوزارة املنتدبة لدى وزيرة االقتصاد واملالية، املكلفة بامليزانية؛

- التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

- التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

مع  بالعالقات  املكلفة  الحكومة،  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزارة   -
البرملان.

بلس ديمحمديوبلزين،يلئيسيبلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

افتتحت الجلسة.

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبألفاضل،

طبقا للفصل 100 من الدستور، وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 37 سؤاال شفهيا موزع على 
القطاعات التالية: القطاع املكلف بامليزانية، التربية الوطنية والتعليم 
األوقاف  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  والرياضة،  األولي 
والشؤون اإلسالمية وأخيرا وليس آخرا القطاع املكلف بالعالقات مع 

البرملان.

املوقر  الداخلي ملجلسنا  النظام  149 من  املادة  طبقا ملقتضيات 
نستمع إذا سمحتم اآلن إلى املراسالت الواردة على الرئاسة فليتفضل 

السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

بلس ديمحمديبودليقةيأمينيبملجلس:

توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين بمشروع قانون رقم 
27.22 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية 

الصحية.

عدد األسئلة الشفوية الكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 31 أكتوبر إلى 7 نونبر 2022، 46 سؤاال شفويا، 97 

سؤاال كتابيا، 170 جوابا عن األسئلة الكتابية، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

والسادة  السيدات  أخبر  الذاكرة،  وإنعاش  للتذكير  فقط  شكرا، 
ستخصص  تشريعية  جلسة  سيعقد  املجلس  أن  األفاضل  النواب 
بتغيير  يق�ضي   27.22 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة 
وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، 

وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية.

حضرات السيدات والسادة، إذا سمحتم سنشرع اآلن في بسط 
املكلف  بالقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة 
إلى  ونمر  معنا،  الوزير  بالسيد  خاللها  من  نرحب  وبداية  بامليزانية، 
األسئلة 7 املندرجة ضمن هذا القطاع لها وحدة املوضوع، وهي أسئلة 
آنية وتتمحور حول حقيقة اإلجراءات الجمركية املشددة عند الدخول 
إلى التراب الوطني، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها 
دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلش ديبوكطاية:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبت،يبلسادةيأعضاءيبملجلسيبملحت3مين،

نسائلكم السيد الوزير حقيقة اإلجراءات الجمركية املشددة على 
املواطنين املغاربة واملغاربة املقيمين بالخارج، تداولت وسائل اإلعالم 
والشبكات االجتماعية مؤخرا أخبار تفيد بأن املواطنين املغاربة واملغاربة 
الوطني إلجراءات  التراب  إلى  بالخارج تعرضوا عند دخولهم  املقيمين 
اقتنوها  التي  والهدايا  الشخصية  أغراضهم  جمركية مشددة شملت 
لذويهم وأقاربهم، فما هي صحة هذه األخبار؟ وماهي األسس القانونية 

لهذه اإلجراءات؟ وما هي الغاية منها؟ شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للسيدات  الثاني  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار فليتفضل 

أحد واضعي السؤال تفضل السيد الرئيس.

بلوطنيي بلتجمعي ف8يقي لئيسي غ اثي محمدي بلس دي بلنائبي
لألح8بل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،
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بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يروج هاد األيام بأن مجموعة من املواطنين املغاربة تعرضوا من 
طرف إدارة الجمارك ببعض املطارات إلجراءات مشددة على األمتعة 
ديالهم وبعض الهدايا اللي كانت معهم، وخلصوا مستحقات خيالية، 
فإيال كان هاد ال�ضي صحيح، فكنظن السيد الوزير هاد ال�ضي خصو 
يحبس، وإيال كانت هاد ال�ضي مجرد إشاعات ومغالطات فبغينا نعرفوا 
التصور ديال الحكومة باش تحط واحد املنظومة قانونية وربما إعالمية 
باش تواجه هاد اإلشاعات وهاد املغالطات اللي كتضر بالسمعة ديال 

املغرب، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للسيدات  الثالث  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة  تفضلوا  واالشتراكية،  التقدم  فريق  من  املحترمين  والسادة 

النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةينزهةيمقدبد:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نتوجه إليكم من أجل طرح سؤاال شفوي آني حول 
فرض  تفيد  والتي  األخيرة،  الفترة  في  بقوة  تروج  التي  األخبار  حقيقة 
إدارة الجمارك والضرائب الغير املباشرة للرسوم مرتفعة على األغراض 
الخاصة والهداية التي يقتنيها املسافرين لذويهم عند ولوجهم إلى التراب 

الوطني مما فيهم املغاربة املقيمين بالخارج.

ونعتبر مناسبة طرح هذا السؤال فرصة لنعبر من خاللها مجددا 
عن رفضنا املطلق ألسلوب االبتزاز التي يعتمده البعض عبر نشرة األخبار 
الزائفة بمن جهات أجنبية معروفة بعدائها للمغرب، وتسعى بشكل 
مستمر إلى التشويش على العناية التي توليها اململكة املغربية ملواطنيها 
ومساهمتهم  بوطنهم  تربطهم  التي  الروابط  ومتانة  بالخارج،  املقيمين 
القوية في تنمية البالد، وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير املحترم عن 
مدى صحة األخبار املوضوع هذا السؤال والغاية منه في السياق الوطني 

الحالي؟ شكرا جزيال السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الرابع للسيدات  إلى السؤال  النائبة املحترمة، نمر  شكرا السيدة 
والتنمية،  العدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين من  النواب  والسادة 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةينع مةيبلفتحاوي:

السيد الوزير، عن مدى صحة اإلجراءات الجمركية على مقتنيات 
الجالية املغربية نسائلكم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا نمر إلى السؤال الخامس للسيدات والسادة النواب املحترمين 
النائب  السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 

املحترم.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلشنتوف:

واحد  انطلقت  مؤخرا  أنه  الجميع  كيتبع  كما  الوزير،  السيد 
املجموعة ديال األخبار اللي في الحقيقة كنتساءلوا على التوقيت ديالها، 
اللي كتخص فرض بعض الرسوم الجمركية على بعض املقتنيات والو 
بسيطة اللي ممكن يحملوها العائدين من سفرهم في الخارج وخاصة 

أفراد الجالية املغربية، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى السؤال السادس للسيدات 
الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

االجتماعي، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعباسيبلومغالي:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالمي بل8ح م،ي بل8حمني بسميهللاي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

نريد توضيحا صريحا حول مزاعم بعض  الوزير املحترم،  السيد 
قنوات التواصل االجتماعي التي تّدعي تعرض املغاربة إلجراءات مشددة 

من قبل إدارة الجمارك تصل إلى حد حجز أغراضهم الشخصية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للسيدات  السابع  السؤال  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيكلثوميبلنع م:

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

تداولت بعض وسائل اإلعالم وبعض وسائط التواصل االجتماعي 
أخبار تفيد بأن املواطنين املغاربة بما فيهم املقيمين بالخارج خضعوا 
إلجراءات مشددة تتعلق بالهدايا واألغراض الشخصية عند ولوجهم 
التراب الوطني، وهو األمر الذي فنده بالغ وزارة املالية، وباملناسبة نود 
منكم تنوير الرأي العام الوطني في هذا الشأن كما نطلب منكم توضيح 
خلفيات قرار سابق للحكومة بخصوص استثناء املعامالت املنجزة عن 
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طريق املنصات اإللكترونية من اإلعفاء من الرسوم الجمركية واآلثار 
التي خلفها بالنسبة لشريحة واسعة من املجتمع تعتبر هذا النوع من 

التجارة متنفسا لها، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير يمكن لكم تستعملوا 
منبر املنصة، إيال اسمحوا اإلخوان املصورين جازاكم هللا خيرا.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

شكرا على أسئلتكم اآلنية حول موضوع يهم شريحة عريضة من 
املغاربة  أو  املغرب  في  مقيمين  مغاربة  مواطنين  كانوا  املجتمع، سواء 
املقيمين في الخارج. وفي هاد الباب وحول الشائعات التي تم ترويجها 

مؤخرا ال بد من تقديم توضيحات أساسية:

-التوضيح األول هو أن التشريع في مجال الجمارك لم يتغير ولم يطرأ 
عليه أي تغيير، معناه أن القوانين اللي كانت مرتبطة باملراقبة الجمركية 

في مختلف املناطق الحدودية هي اللي ساري بها العمل؛

-املسألة الثانية وهي أساسية، هو أن التشريع الجمركي ال يهم إال 
ال  الجمارك  التجارية  العمليات  أن خارج  معناه  التجارية،  العمليات 

تتدخل وال تتدخل في أي مراقبة سواء كانت مشددة أو غير مشددة؛

-املسألة الثالثة وهي نتيجة لهذا، فاملغاربة اللي تيسافرو ومن بعد 
تيرجعو للبالد، أو ال املغاربة املقيمين بالخارج واللي تيحظاو بعناية خاصة 
من طرف جاللة امللك نصره هللا، فما كاين إجراءات تتعلق باألغراض 

الشخصية نتاعهم، وال الهدايا اللي تيجيبوها ألقاربهم أو لذويهم؛

-ورابعا، إدارة الجمارك وفي إطار تسهيل وتبسيط املساطر قامت 
وستقوم، وهذا التزام من الحكومة، بكل اإلجراءات ولن تذخر أي جهد 
املغاربة  تسهيل سفريات  وعلى  املغاربة  تنقل  على  املأمورية  لتسهيل 
املقيمين بالخارج، وهذا هو اللي ثبتاتو خالل العمليات نتاع »مرحبا« 
األخيرة والتي نالت استحسان وإعجاب جميع املغاربة املقيمين بالخارج 
وكانت مصدر تنويه من طرف الجميع. وبالتالي فهاد املجال كما قلت 
واللي تيعني الحريات نتاع املغاربة املقيمين في املغرب والسفريات نتاعهم 
إلى الخارج وعودتهم إلى أرض الوطن أو ال املغاربة اللي كاينين في مختلف 
الدول األجنبية فال يتسع ال لإلشاعة وال لتصريف املغالطات تزرع شيئا 
من الشك في نفوسهم، وأقول بأن الحكومة وإدارة الجمارك متجندة مرة 
أخرى لتسهيل ليس لتشديد املراقبة بل لتسهيلها، وأن عمل الجمارك 

يتعلق باملبادرات وباألنشطة التجارية فقط، شكرا لكم مرة أخرى.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى التعقيبات إذا سمحتم 
لفريق  األول  التعقيب  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  األول  والتعقيب 

األصالة واملعاصرة لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديلش ديبوكطاية:

إجابة السيد الوزير كانت واضحة، هاد ال�ضي كانوا كيتمناو املواطنين 

احنا سمعناها من السيد الوزير، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى التعقيب الثاني لفريق التجمع 

الوطني لألحرار تفضلوا السيد الرئيس.

بلوطنيي بلتجمعي ف8يقي لئيسي غ اثي محمدي بلس دي بلنائبي
لألح8بل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد الوزير على اإلجابات ديالكم الواضحة هاد ال�ضي اللي 
كنا كنتاظرو منكم، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، التعقيب الثالث لفريق التقدم واالشتراكية 

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةينزهةيمقدبد:

ديال  التفنيد  يعني  وعلى  التوضيحات  على  الوزير  السيد  شكرا 

األخبار الغير الصحيحة، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، التعقيب املوالي للمجموعة النيابية 

العدالة والتنمية تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط:

شكرا السيد الوزير تنثمنو هاد التفنيد ديالك ولكن السيد الوزير 

إيال كنا غاديين نفرضو الرسوم الجمركية على هاد الهدايا واملقتنيات 

الشخصية ديال الجالية املغربية فهادي ما كتمثل حتى حاجة قدام 
80 مليار والزيادة اللي كتدخلينا ديال التحويالت اللي كتعادل املداخيل 
اللي  الناس  نجازيو هاد  العام، واش هكذا غادي  الجمركية كل هاد 

تضامنو مع العائالت ديالهم..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيدة  النائبة بالتي بالتي ال ال،  السيدة  ال ال ال أرجوكم بالتي 
والسادة النواب أرجوكم أرجوكم سمحي ليا، التوقيت ديالك راه.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط:

العائالت  مع  ديالهم  التضامن  على  نجازيوهم  غادي  هكذا  واش 
ديالهم وصلة الرحم ديالهم مع البلد ديالهم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

 la régie السيدة النائبة السيدة النائبة واحد الثانية، اإلخوان في
السيدات  أرجوكم،  ثم  أرجوكم  اإلخوان  دابا  الوقت،  على  يحافظو 
والسادة النواب األفاضل هللا يرحم لكم الوالدين هاد الكالم ما بغيناش 
نبقاو نكرروه ونعاود نكرروه، الكلمة محفوظة لكل نائب ونائبة أنا ما 
كنفهمش عالش فين ما ياخذ الكالم شوف راه ما�ضي ال بد راني قلتها 
نتافقو هللا ير�ضي  الحقيقة، يمكن نختالفو يمكن  ما كنملكوش كل 
عليكم نتصنتو ناخذو الكلمة ونعقبو وإال غادي نصدقو في الفو�ضى هللا 
يرحم لكم الوالدين، أرجوكم ثم أرجوكم. السيدات والسادة النواب 

املحترمين، تفضلي السيدة النائبة، لك الكلمة.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط:

السيد الوزير، تنقول أنا أن هاد الشائعة راه هي مدة وهي تتروج 
وانتما ساكتين وخليتو حتى دارت ما دارت من قالقل، إذن كان واجب 
على الحكومة أنها تواصل منذ ترويج هاد اإلشاعة وتفند هاد ال�ضي 
ما دارت عاد نجيو  املغاربة، ما�ضي نخليو حتى دير اإلشاعة  وتطمن 

نكذبو، إذن هاد ال�ضي عالش تنقولو حكومة صماء بكماء.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدات والسادة النواب هللا يهديكم وهللا 
يهديكم وهللا يهديكم، أنا غادي نقول لكم بصدق راه ما يمكنش نكملو 
االشتغال في هاد الجو، ما يمكنش ما يمكنش واش ما قادرينش نتقبلو 
االختالف ونتصنتو لبعضياتنا هللا يرحم لكم الوالدين هللا يرحم لكم 
الوالدين وكتقولو لي زيد زيد ولكن خصنا، خصنا نتقدمو، التعقيب 
املوالي للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، هاد ال�ضي ما تيضحكش.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبلشنتوف:

شكرا السيد الوزير على هاد اإليضاحات اللي قدمتي، غير أنا بغيت 
نضيف واحد املسألة اللي هي في الحقيقة مهمة جدا ألنه يجب أن نكون 
استباقيين في التعاطي مع مثل هاد اإلشاعات اللي تتشوش بشكل أو 
بآخر، يعني كان من املمكن باش من خالل التمثيليات الديبلوماسية 
ديال بالدنا وأنتم تتعرفو أن مغاربة العالم يحضون بعناية ملكية وهم 

كذلك من جانب مرتبطون بقضايا الوطن..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للفريق  املوالي  التعقيب  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضلو السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبلعباسيبلومغالي:

النفي ديالكم السيد الوزير املحترم له داللة واحدة على أن هناك 
مؤامرة مؤامرة تحركها أيادي خفية وتوظف لها بعض قنوات التواصل 
االجتماعي لضرب النتائج واإلنتعاشة اإليجابية اللي حققاتها القطاع 
السياحي في هاد السنة رغم الظروف العاملية املتأزمة، وبالتالي ضرب 
االقتصاد الوطني الذي أثبت قدرته على مواجهة األزمات املتتالية. لهذا 
الفريق ديالنا السيد الوزير، تيطلب من الحكومة تحريك املتابعات 
استقرار  زعزعة  يريدون  الذين  املفسدين  حق  في  الالزمة  القضائية 

املغرب باسم حرية التعبير والصحافة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفاجأت كيفاش  أنا غير  الحركي،  للفريق  املوالي  التعقيب  شكرا، 
كيمكن نذكرو املؤامرة ونصفقو عليها هاد هو اللي ما فهمتش، تفضل 
السيد الرئيس، ما كيصفقوش على هاد ال�ضي، تفضل، تفضل، تفضل 

السيد الرئيس، تفضل.. تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في حين أن  اللي قدمتو  التوضيح  الوزير، ألف شكر على  السيد 
الشق الثاني من السؤال ديالنا كان تيهم التجارة اإللكترونية اللي سبق 
وتقدمنا لكم بواحد السؤال في املوضوع، تنتمناو باش تّراجع الحكومة 
على القرار ديالها وتعمل باملرسوم نتاع 19.177 اللي تيق�ضي بإعفاء 

املشتريات..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الكالم، هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ ال يبدو، إذن رد السيد الوزير تفضلوا.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

أعتقد بأنه احنا هناك تتبع يومي لعمل إدارة الجمارك في مختلف 
النقط الحدودية، كان عندنا علم بالشائعة ولكن أعتقد بأننا خذينا 
الوقت الكافي باش أوال نشوفو املدى نتاع التأثير، ونشوفو واللي أسا�ضي 
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هو أن العمل كان يستمر بشكل عادي واعتيادي في مختلف النقط 
الحدودية، والتكذيب د الشائعة إيل كان فيه �ضي تأخر غادي نعالجوه 
ما عندناش إشكال باالستباقية وبما أن األمر كذلك، وأنا أشيد وأنوه 
نتفاعل  أن  يجب  أننا  على  النواب  والسادة  السيدة  وأشاطر حرص 
بسرعة وأن نتفادى يعني الجنوح إلى الصم والبكم، أعتقد بأنه هناك 
إشاعات أخرى أستغل هذه الفرصة لتفنيدها املرتبطة بالدعم املوجه 
للمواد األساسية وغياب االعتمادات الضرورية، 40 مليار اللي كاينة هاد 
السنة في نفقات املقاصة فيها 25 للمواد األساسية، وفيها 15 استثنائية 
القمح،  خاصة  الحبوب  باستيراد  الدرهم  ديال  داملليار   10 مرتبطة 
وفيها 5 داملليار استثنائية لقطاع النقل، وفيها 25 مرتبطة بغاز البوتان 

والسكر والدقيق املدعم.

قانون أو مشروع قانون املالية لسنة 2023 تيوضع 26 مليار وهي 
السنة  خالل  مدعمة  املواد  هذه  على  للحفاظ  تكفي  التي  النفقات 
املالية 2023 ب40 درهم للبوطة وبالحفاظ على الثمن دالسكر اللي 
كاين حاليا في السوق في مختلف أنواعه، وداك الكوطا اللي باقا نتاع 
الدقيق املدعم. واإلجراءات االستثنائية اللي تتطلب من الحكومة أنها 
تّبع الوضع العالمي وتاخذ القرارات سنعمل على تتبعها خالل السنة 
املالية املقبلة، واش غادي نطلعو الدعم أكثر وال يبقى في نفس املستوى 
حسب هذه الظروف العاملية، واإلجراءات ستتخذ في وقتها، وأؤكد أنها 
إجراءات استثنائية مرتبطة كما قلت بالوضع العالمي وباألثمان انتاعو 
ب إجراءات استثنائية، أما نفقات املقاصة العادية املرتبطة 

ّ
ل
ّ
واللي كط

بغاز البوطان والسكر والدقيق املدّعم فاالعتمادات التي يعني أرصدتها 
ورصدها مشروع قانون املالية لسنة 23 هي كافية حسب توقعات انتاع 
السيدة  بالخارج  املقيمين  املغاربة  800 دوالر، وفيما يخص عائدات 
النائبة، فاملجال ال يسع للثناء عليهم وشكرهم وانخراطهم في التنمية 
كل  مات 

ّ
حط انتاعهم  والعائدات  لبلدهم،  واالجتماعية  االقتصادية 

األرقام وتجاوزت وستتجاوز ل 100 مليار ما�ضي 80 مليار، شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

توضيحاتكم  وعلى  مساهمتكم  حسن  على  الوزير  للسيد  شكرا 
والتعليم  الوطنية  التربية  قطاع  إلى  ننتقل  الجلسة،  هذه  في  القّيمة 
األولي والرياضة ونرّحب بالسيد الوزير معنا، ونمّر مباشرة إلى سؤال عن 
إشكالية االكتظاظ باملؤسسات التعليمية والخصاص املهم املسّجل 
على مستوى األطر التربوية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
النيابية للعدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي السؤال  املجموعة 

مشكورا.

بلنائبيبلس ديبب8به ميبجنين:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

عن االكتظاظ باملؤسسات التعليمية وخاصة األقسام اإلشهادية 
والخصاص املسّجل على مستوى األطر التربوية نسائلكم؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الجواب لكم السيد الوزير تفضلوا.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

شكرا السيد النائب، أوال في بداية بغيت نشير بأن املسألة ديال 
على  والطلب  العرض  بين  التوازن  واحد  بغياب  كترتبط  االكتظاظ 
الّتمدرس، وهذا تنتجه أحيانا معطيات التخطيط على املدى املتوسط 
التالميذ والخريطة املدرسية والبناءات  بين توقعات عدد  بعالقة ما 
وتوزيع املوارد البشرية، واحنا تنحاولو كل ما يمكن باش نحّسنو هاذ 
العملية ديال التخطيط، بعض األحيان هناك أيضا االكتظاظ اللي 
الدخول  في  اللي هي ظرفية  اللي هي عوامل  العوامل  تتفسرو بعض 
املدر�ضي نظرا للحركة االنتقالية ديال أشخاص، نظرا لنسبة النجاح 
ديال التالميذ، نظرا التحاق بعض املدّرسين باألقسام وهذا تيعني هناك 
و هاذ املوضوع، احنا 

ّ
حلول اللي خّصها تكون حلول محلية باش نحل

تنحاولو باش نعطيو واحد الهامش ديال التعامل على الصعيد املحلي 
و هاذ اسميتو، الزم نأكد بأن خالل هاذ املوسم راه 

ّ
واإلقليمي باش نحل

تم واحد فتحنا 5300 قسم جديد، وفتحنا واحد 15 ألف منصب شغل 
في السنة هاذي الحالية 2022-2023، وغنفتحو 20 ألف منصب شغل 
في السنة املقبلة، وهذا كل الهدف منو هو باش نحّسنو نسبة نقصو من 
نسبة االكتظاظ، واحنا تنشوفو بأن النتائج الحمد هلل تتحسن من سنة 

إلى سنة، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى تعقيب السيد النائب أو السيدة 
النائبة عفوا.

بلنائبةيبلس دةيناديةيبلقنصولي:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، أولويات برنامج العمل وامليزانية برسم السنة املاضية 
ارتكزت على مجالين اثنين، املجال األول هو اإلنصاف وتكافؤ الفرص 
واملجال الثاني هو االرتقاء بجودة التربية والتكوين، السيد الوزير باعتبار 
دراسة األثر اللي نادى به النموذج التنموي الجديد، كنشوفو على أن 
الواقع كيعطي واحد األرقام اللي هي بعيدة بزاف على ما تمت برمجته 
أقسام  االكتظاظ  ديال  تعميم  عندنا   ،2022 ديال سنة  امليزانية  في 
للتعليم اإلعدادي تبلغ 48 فيها نسبة االكتظاظ، يعني عدد التالميذ 
نفسو  املشكل  فاس،  الفطواكي  حمان  إعدادية  كمثال  بالقسم   48
في مكناس 46 ثانوية أنا�ضي، سيدي الطيبي 48، سوس ماسة أقسام 
مشتركة بست مستويات ما يصطلح عليه بسلسلة يعني هاد ال�ضي هذا 
بعيد على ما واعدتم به يعني عدد ديال التالميذ لن يتجاوز الثالثون 
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بالقسم، هاد االرتباك هذا كنتمناو باش تداركوه ألن باعتبار ما يمكن أن 
يحدث والتوقعات في التخطيط هذه من مسؤوليتكم السيد الوزير، 
فهذا في أحسن األحوال، من جهة أخرى التالميذ من بعد م�ضي شهرين 
على الدخول املدر�ضي ما عندهمش أساتذة ديال مواد أساسية غادي 
يتمتحنو فيها في مستويات إشهادية يعني أين هو تكافؤ الفرص ؟ هذا 
السيد فاش غادي يخضع ملعايير النجاح ما غاديش يعذرو �ضي واحد ألن 
األستاذ ما التحقش بالقسم ديالو في بداية السنة، أين هو تكافؤ الفرص 
السيد الوزير؟ هاد املشكل هذا اعتمدت الحكومات السابقة القضية 

ديال التعاقد..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، نمر إلى التعقيبات 
في  إضافي  تعقيب  املوضوع؟  في  إضافي  تعقيب  هناك  هل  اإلضافية 
املوضوع ال يبدو نرجعو للسيد الوزير فيما تبقى له من الوقت أو ربما ما 
بقاش له الوقت إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو عن وضعية املؤسسات 
التعليمية املتعثرة اإلنجاز للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، السيد النائب املحترم لك الكلمة.

بلنائبيبلس ديمحمديبلح دبوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نسائلكم السيد الوزير أين يكمن الخلل في تعثر إنجاز املؤسسات 
التعليمية..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

وقف امليكرو باش يتسمع الكالم ديالكم، شكرا.

بلنائبيبلس ديمحمديبلح دبوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نسائلكم السيد الوزير أين يكمن الخلل في تعثر إنجاز مؤسسات 
تعليمية رغم رصد كل اإلمكانيات املادية؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، السيد الوزير لكم الجواب.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

..فبعض األحيان تيكون تعثر في إنجاز بعض املشاريع وهذا راجع 
لواحد العدد ديال العوامل، العامل األول هو بعض األحيان مرتبط 
بالصعوبات اللي هي ديال مسطرة اقتناء ديال القطع األرضية املخصصة 
للمؤسسات والحصول على التراخيص وهذا تنحاولو نتجاوزوه بواحد 

التخطيط اللي هو باستباقية وتخطيط مسبق، هناك عوامل اللي هي 
مرتبطة باملقاوالت اللي بعض األحيان يمكن يكون عندها مشاكل أو 
ضعف القدرات وما كتمكنش باش تنجز الصفقات في الوقت املناسب، 
مرتبطة  هي  اللي  ظرفية  عوامل  كانت  هي  اللي  أيضا  عوامل  هناك 
بتداعيات كوفيد واللي أثرت على بعض املقاوالت اللي ما تمكناتش نظرا 
الرتفاع بعض املواد ديال البناء ما تمكناتش باش تنجز الصفقات ديالها 
وفي الحقيقة في بعض األحيان تم فسخ هاد الصفقات وإعادة اإلعالن 
على صفقات جديدة. والزم ما نشير بأن الوزارة في نفس الوقت حاوالت 
باش يتم اإلشراف املنتدب في ما يخص هاد مشاريع البناء باش تسهل 
هاد العملية وضبطها في املستقبل، واحنا كل املشاريع اللي هي موقفة 
قامت  بالوزارة  اإلدارية  الشؤون  ديال  العامة  املفتشية  سنين  لعدة 
بواحد العملية ديال جرد هاد املشاريع واآلن كاين إجراءات عملية باش 

نعاود هاد املشاريع كلها تعاود تلقى واحد املسار ديالها العادي، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  أو  النائبة  للسيدة  التعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النائب عفوا تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديبلح دبوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شكرا السيد الوزير، على ما جئتم به من معطيات والتي تدل على 
حرصكم العميق في إصالح املنظومة التعليمية وتوفير كافة الظروف 
والشروط املناسبة، لكن في املقابل يبقى املشكل قائما وخصوصا على 
سبيل املثال إقليم آسفي بكل من ثانوية عبد الكريم الخطيب وثانوية 
أحمد شكري اللي كيعرفوا التعثر، نأمل السيد الوزير أن هاد املؤسسات 
يلقاو الحل في القريب العاجل، كما نحيطكم علما، السيد الوزير، أن 
ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بآسفي و ملا لها من تاريخ وسمعة طيبة 
ووقع إيجابي على مستوى التعليم باملدينة فإن كتعاني هاد السنة من 
ارتباك على  اللي خلق  ال�ضيء  للسقوط  آلية  إغالق مجموعة أقسام 
مؤسسات  على  وزعوا  الذين  التالميذ  على  أو  بها  العاملين  األساتذة 
أخرى، لهذا ألتمس من سيادتكم تسريع وتيرة اإلنجاز وإعادة بناء هاد 
األقسام عبر تخصيص ميزانية هذه العمليات ضمن ميزانية 2023، 
وتوجيه تعليماتكم األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل حل 

هذا املشكل عاجال، وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال يبدو، إذن نمر إلى السؤال املوالي في الواقع هي أربعة أسئلة موالية: 
10 و11 و12 و13 لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر بالدخول املدر�ضي 
الحالي، لذا إذا سمحتم أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها 
دفعة واحدة لتنال جواب موحد من لدن السيد الوزير. والسؤال األول 
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للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيوس لةيبلساحلي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، كيتزامن الدخول املدر�ضي لهاد السنة مع الشروع 
في التنزيل الفعلي ملضامين النموذج التنموي الجديد، ومرور سنة من 
عمر الحكومة الحالية، لذا كنساءلوكم السيد الوزير، عن مستجدات 

وظروف الدخول املدر�ضي الحالي اعتبارا لهذين الحدثين؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

للسيدات  الثاني  للسؤال  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
والسادة النواب األفاضل من فريق األصالة واملعاصرة، لكم الكلمة 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعادليبلدفوف:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلكراهات اللي عرفها الدخول املدر�ضي 

ديال هاد السنة؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

االستقاللي  للفريق  الثالث  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم لكم الكلمة.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيدلويش:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، كاين السؤال هو مشكل التمويل في العالم القروي 

ألن ما بقاش تيوصل التمويل ديال املطاعم، واإلجراءات ديال الوزارة 

لتنزيل مادة اإلنجليزية في السنة املقبلة، إن شاء هللا، كيفية التكوين، 

كيفية يعني باش تسايرو هاد املادة اللي هي مادة يعني استحسناها، 

وكذلك واحد املذكرة وزارية السيد الوزير، هي 2018/157 اللي تتلزم 

على 2 د األساتذة أنهم يقريو قسم في الصباح ويعاودو يراجعو في العشية 

نفس القسم، واش ما تتشوفوش أنه راه هنا كاين ضياع الوقت ديال 

األساتذة وال التالميذ؟ شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السؤال املوالي لفريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديحدبدي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

سؤالنا السيد الوزير حول ليس حول الدخول املدر�ضي كيوم واحد 
أو يومين، لكن حول املجهودات التي قامت بها الحكومة في قطاع التربية 

الوطنية والتعليم األولي استعدادا للدخول املدر�ضي؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا للسيد النائب املحترم، جوابكم السيد الوزير تفضلوا، السيد 
الوزير يمكن ليكم تستعملوا منبر املنصة.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنائباتيوبلنوببيبملحت3مون،

كما تعلمون أوال الدخول للدراسة ملوسم 2022 و2023 انطلقت في 
املوعد ديالها املحدد أي 5 شتنبر، وكان من األهداف احنا حددنا 3 ديال 

األهداف اللي هي أهداف رئيسية:

-الهدف األول هو كيفاش نضمنو تمدرس جميع األطفال في سن 
الدراسة، وخاصة وبغينا ركزنا على التعليم األولي وركزنا على التعليم 

االبتدائي؛

من  التالميذ  تحكم  مستوى  نحسنو  كيفاش  هو  الثاني  -الهدف 
التعلمات األساسية؛

-والهدف الثالث كان هو كيفاش تعزيز تفتح التلميذات والتالميذ 
وتشبعهم بالقيم.

بغيت نعطيكم غير بعض األرقام بسرعة، أوال هاد الدخول املدر�ضي 
تقريبا 7 د املليون و700 ألف تلميذ اللي التحقوا باملدرسة العمومية، 
وهذا عندنا واحد الزيادة ديال 2,2 %، وفي السنة األولى ديال االبتدائي 
راه تسجلوا 771 ألف تلميذ أو تلميذة جديدة وتم فتح واحد العدد 
اللي  مؤسسات  إما   ،166 عاد جديدة  هي  اللي  إما  املؤسسات  ديال 
كانت مغلوقة واللي تم الفتح ديالها ومجموع هاد املؤسسات 258 وهذا 
وهناك  العرض،  توسع  باش  الحكومة  به  تتقوم  اللي  املجهود  تيبين 
أقسام الزم نأكد أن أقسام التعليم األولي وصالت إلى تقريبا 26 ألف 
قسم ديال التعليم األولي وهناك أيضا واحد العدد ديال املراكز مدرسة 
ديال الفرصة الثانية اللي هي موجودة واللي تّم توسيع حجمها، من 

املستجدات ديال هاذ الدخول املدر�ضي:

أوال- فيما يخص التعليم األولي، راه تّم واحد الزيادة ديال تقريبا 
%14 ديال عدد التالميذ اللي هما تسجلو هاذ السنة، الدعم االجتماعي 
كيف شرتيو لو كان واحد املجهود إضافي بالنسبة ملا تّم في السنوات 
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املاضية، هناك تحسين عدد املستفيدين من املبادرة امللكية مليون 
محفظة، هناك تحسين أيضا عدد املستفيدين من التيسير بأكثر من 
%4.4، هناك أيضا هاذ العام الزيادة ديال %6 من عدد املستفيدين من 
املطاعم اإلطعام املدر�ضي ومن الداخليات، وأيضا نسبة املستفيدين 
زنا فهاذ اإلجراءات 

ّ
من النقل املدر�ضي تحّسنت تقريبا %8.5، احنا رك

املحاور  هي  اللي  املحاور  ديال   3 على  زنا 
ّ
رك املدر�ضي  الدخول  ديال 

األساسية، اللي جات بها خارطة الطريق ديال القطاع، محور التلميذ تم 
إدراج 3 أنشطة اعتيادية يومية باإلبتدائي اللي هي القراءة والرياضيات 
واألنشطة الحركية، واللي تّم اآلن العمل بها في 800 مؤسسة في مرحلة 

تجريبية قبل ما نوّسعو ونعّممو هاذ التجربة.

 TARL ثانيا- كان اعتماد مقاربة التدريس وفق املستوى املناسب
وهاذ  اإلبتدائي،  بالسلك  التربوي  الضم  مشروع  إرساء  مواصلة  مع 
العملية اللي هي شملت واحد 250 مؤسسة وتقريبا واحد 10 آالف 
ديال التالميذ وكّونا واحد 600 ديال األساتذة املدّرسين فهاذ العملية 
غادي يتم من دبا آلخر هاذ السنة، وتقييم هاذ العملية توسيعها باش 
تقيس خالل الفترة الثانية من سنة 2022-2023، نوصلو حتى ل 100 
ألف خالل املوسم القادم ديال التالميذ، هناك أيضا تحسين تعلمات 
لدى التالميذ من خالل إطالق عملية اللي هي تجريبية باستخدام املوارد 

الرقمية في تدريس املواد العلمية بالثانوي اإلعدادي، وهذا أيضا احنا 

انطلقنا بواحد التجربة اللي هي تتمس اآلن واحد 250 إعدادية اللي هي 

منخرطة فهاذ العملية.

من املستجدات أيضا ديال هاذ الدخول املدر�ضي أوال فيما يخص 

محور األستاذ هناك مواصلة الحوار االجتماعي القطاعي مع النقابات 

األكثر تمثيلية، هناك واحد العناية خاصة للجانب التطبيقي والعملي 

طيلة فترة التكوين ال التكوين األساس وال التكوين املستمر، وهناك 

أيضا واحد التركيز على االرتقاء باملمارسة البيداغوجية داخل األقسام.

باش  أوال  اشتغلنا  احنا  املؤسسة  اللي هو محور  الثالث  واملحور 

نحسنو الجاذبية ديال عدد ديال املدارس، وهذا داخل فواحد العملية 

اللي قمنا بها ديال تحسين فضاءات استقبال التالميذ داخل املؤسسات، 

وهناك أيضا تعزيز وتنويع أنشطة الحياة املدرسية وواحد العمل اللي 

هو مهم فيما يخص األنشطة ديال الجمعيات الرياضية بكل املؤسسات 

التعليمية، وتنعتبرو بأن هاذ اإلجراءات اللي هي إجراءات جديدة كلها 

غادية في اتجاه ديال تحسين الجودة ديال املدرسة العمومية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن للتعقيبات اإلضافية مع أول 
السيدة  تفضلي  االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  للفريق  تعقيب 

النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيوس لةيبلساحلي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الدستوري  فريقنا  في  واحنا  جوابكم،  على  الوزير  السيد  شكرا 
كتبذلوا  اللي  الجهود  في  الشك  عندناش  ما  االجتماعي  الديمقراطي 
في بداية كل سنة دراسية، لكن السيد الوزير ما كنلمسوش لألسف 
حقيقة هاد الجهود على أرض الواقع، لتراكم املشاكل على مر السنين، 
خاصة في العالم القروي ومحيط بعض املدن الكبرى، اللي كتعرف نمو 

ديموغرافي متصاعد.

السيد الوزير، باق بعض املؤسسات التعليمية لآلن غير مربوطة 
بشبكات املاء والكهرباء والتطهير، كما أن بعض اإلعداديات والثانويات 
كتفتقر للحجرات العلمية الخاصة بالفيزياء وعلوم األحياء، ناهيك عن 
االكتظاظ والتفويج والنقص في األطر التربوية. احنا في فريقنا كنتابعوا 
عن كثب وباستياء كبير لألسف، تدني مستوى التعلم، وارتفاع الهدر 
دور  لغياب  القروي  العالم  فتيات  صفوف  في  خصوصا  املدر�ضي، 
الطالبة في كثير من الجهات. الهدر املدر�ضي كنالحظوه أيضا مؤخرا بعد 
فاجعة الحرائق بشمال اململكة، حيث تم تفضيل أبناء األسر الفارة من 
الحرائق على أبناء األسر املحلية، يعني السيد الوزير كمية يفصل في 
بعض املدارس كانت كارثية، وال لسبب إال لتعويض تلميذ بآخر، ناهيك 
عن توالي سنوات الجفاف من هجرة ألسر بأكملها. إن خريطة الطريق 

ملذكرتكم 22/061 اللي وضعتوا لها 3 ديال األهداف أساسية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

النائبة، انتهى الوقت، نمر للتعقيب املوالي لفريق  شكرا السيدة 
األصالة املعاصرة، تفضل السيد نائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعادليبلدفوف:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الجواب ديالي السيد الوزير كان واضح، هضر على أنه كاين تحسن 
بالفعل، ولكن السيد الوزير راه اإلشكالية ديال اإلشكالية ديال التعليم 
راه هي املغاربة كاملين عارفينها، وراه ما جا تراكمات ديال سنين وعقود 
وليست وليدة اليوم. السيد الوزير أنا بغيت نثير االنتباه ديالك، على 
واحد اإلشكالية وقعات في مدينة طنجة، في إقليم طنجة بالخصوص، 
كان مهول،  اللي  االكتظاظ  املدر�ضي عرف واحد  الدخول  أن  بحيث 
هاد االكتظاظ عندو السبب ديالو مفهوم، ألن كاين كثر من 10 آالف 
طالب، 10 آالف تلميذ اللي جا من إقليم طنجة وفي الجديد، ما كانوش 
في السلك الخاص وجاوا للسلك العمومي، وإنما كانوا في أقاليم وجهات 
أخرى، اللي كتعرف الهشاشة، عرفات الحرائق، عرفات الجفاف فهاد 
األزمة العاملية، وجاوا الوالدين ديالهم باش يبحتوا على فرص الشغل، 
مرحبا بهم هادوا والدنا كيبقاوا، من الواجب أنهم يدخلوا. مشكورين 
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املديرين، وال السلطة املحلية، وال السيد الوالي، ألنهم قاموا بالدور 
أنا  للمدارس.  الشباب هادو، هاد األطفال هادو دخلوا  الالزم، وهاد 
السؤال اللي كيتطرح هنا السيد الوزير، هو أنه التوزيع ديال املدارس 
في إقليم طنجة غير متوازن، كنلقاوا بعض األحياء اللي فيها 4، 5 ديال 
املدارس، وكتكون la moyenne في القسم ديال 22 و20 تلميذ، وبعض 
األحياء اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف، ما فيهاش تا �ضي مدرسة. واملدارس 
املجاورة كنجبروا كيوصلوا ل حتى ل 53، 54 تلميذ، غير منطقية وغير 
معقولة السيد الوزير. لذا كنطلبوا منكم السيد الوزير باش ضروري 
تجيوا عندنا لإلقليم ديال طنجة، وتعقدوا اجتماعات مع الفاعلين، 
ألن هاد املشكلة يقدر يتكرر، نظرا للتغيرات املناخية اللي كنشوفوها، 
هللا يرحمنا باقي ما طاحت �ضي الشتا، فالدخول املدر�ضي املقبل في حالة 
ما تعاودات هاد الظاهرة هادي، غادي تكون إشكالية، ألنه في املدارس 
الحالية حتى املكتبات وال املرافق اللي كيشوفوها املديرين غير أساسية 

تحولت ألقسام، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترمة، التعقيب املوالي للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيزيدلويش:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

رأس  على  بها  تتقوم  اللي  املجهودات  ننكر  ال  أوال  الوزير،  السيد 
هاد الوزارة، ال أنت وال األطر التربوية وال األطر اإلدارية، هذا ال ننكره، 
ولكن باقي عدة مشاكل، وباقي أنه ما جاوبتنيش على األسئلة ديالي ب 3. 
أول مشكل التموين السيد الوزير أنه في العالم القروي، أن يعني اللي 
نزلوا عليهم الصفقات أنه نظرا للبعد من ديال باش يوصلوا اإلطعام 
لهاديك املناطق نظرا للزيادة في األثمان، يعني كاين مشكل لهذا يجب 
تدخل الوزارة على أنها باش تحل هاد املشكل، ألنه كاين مشكل ديال 
الزيادة في األسعار اللي والت كاينة. كاينة مذكرة ديال 157/2018 هاد 
املذكرة تتقول أنه نفس القسم تيجي في الصباح، ونفس القسم تيجيوا 
في العشية، ملا ال السيد الوزير أنه وتيجيوا 2 داألساتذة في الصباح 
االبتدائي، ملا ال أنه نوفروا على اآلباء وعلى األساتذة أنهم يخدموا مع 
فوج في الصباح قسم، وقسم في العشية. فيما يخص األطر اإلدارية وال 

الحراس..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، عفوا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، نمر إلى التعقيب 
املوالي لفريق التجمع الوطني لألحرار، لكم الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديحدبدي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، أنا بغيت نشير لواحد اإلشارة أن صمود الحكومة 
أمام 3 أمور كانت مهمة كانت صعيبة جدا كوفيد, قلة األمطار وكذلك 
لن  أنكم  وخالتكم  روسيا،  أوكرانيا  ديال  والحرب  العاملية  الحرب 
تتنازلوا عن إصالحات هيكلية فيما يتعلق بالتعليم والصحة والشغل 
الكاملة،  الشجاعة  هذه  نحيي  منكم  منكم شجاعة  وهادي شجاعة 
شجاعة الحكومة وشجاعة القطاعات املعنية أنها لم تغير البرنامج ولم 
تغير االستثمار ألن التعليم العمومي اللي كيستافدوا منو كاع األحياء 

الشعبية هو األهم.

نقطة أخرى في قضية التعليم العالي نشيد أن كيما تحل هاد املشكل 
ديال التعليم العالي وهادي ال ينكرها أحد نريد أن يتحل املشكل ديال 
األساتذة املتعاقدين، عالش؟ وأنتم لقيتو حل في األمس، هادي عام 
كانت شوارع مدينة الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى واحتقان اللي 
كان فيها بشكل كبير كان كارثي وكان فعال األمور اآلن اللي انتم وصلتوا 
عن طريق الحكومة أنكم ريحتوا مع املتقاعدين ونتمنى أن ينتهي هذا 
املشكل بصفة نهائية. نقطة أخرى وأخيرة لجنة تفعيل لجنة البين وزارية 
وهادي غادية تحل عدد من املشاكل في الدخول املدر�ضي والتنسيق بين 

القطاعات الحكومية، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم نمر إلى تعقيبات اإلضافية في املوضوع 
تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديبسماع ليبل 3هومي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، أريد فقط أن أثير إشكالية ديال الوليدات الطلبة 
اللي هو  البكالوريا، وهناك قانون  في  في حالة غش  اللي كيتضبطوا 
02.13 كيعطي الحق لواحد اللجنة إدارية تبعا للمادة 125 كتمنع هداك 
الطالب اللي كيتضبط في حالة الغش ما يدوزش االمتحان هاديك السنة 
والسنة املقبلة، اليوم كاينين وليداتنا واحنا كنحاربوا الهدر املدر�ضي، 
السيد الوزير أنتم على هذا القطاع يعني كتقوم بهاد اإلصالحات فعال 
هذا قانون اللي صدر في 2016 كنتمناو من خالل اإلصالحات اللي كتقوم 
وليداتنا شباب صغار  هادو  املسألة،  هاد  تراجعوا  الوزير  السيد  بها 
غلطوا ما نمنعهمش سنتين باش ما يجيوش يدوزوا الباكالوريا، شكرا 

السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع؟ نشوف 
إيال ما كانش في املعارضة نرجعوا ليك السيدة النائبة، ال يبدوا دبا هذا 
راه سؤال وجيه باش نحيدوا الشك غادي نعطيه تفضل عفوا السيدة 

النائبة احنا غادي نرجعوا ليك، تفضل السيد النائب.
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بلنائبيبلس ديبلحسينيبل8حوية:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الوزارة  بها  تتقوم  اللي  نن�ضى املجهودات  الوزير، ال  شكرا السيد 
في  الجميع  ويعلم  هناك خصاص  الوزير  السيد  ولكن  الشأن،  فهاد 
فيما يتعلق اللي طرا في هذا الدخول املدر�ضي ديال هاد السنة هادي 
هناك كاين اكتظاظ في واحد املجموعة داملؤسسات سواء االبتدائي أو 
اإلعدادي أو الثانوي، لذا فنطالبكم السيد الوزير يعني بمجهودات أكثر 
لتوسيع يعني املؤسسات التعليمية. باإلضافة لواحد املسألة اللي املهمة 
أال وهي الحراسة يعني الحراسة في املؤسسات التعليمية خاصة بالعالم 
اللي  قليلة  النسبة  واحد  كاين  تام  غياب شبه  هناك  كاين  القروي، 
كيشكل واحد خطورة على الوليدات اللي كيقراو وحتى على املؤسسات، 
اللي تيكلف امليزانية ديال الوزارة هو التخريب ألن املؤسسة كيتعرضوا 
للتخريب وهذا تيساهم يعني في امليزانية غير باش تصلح املؤسسات، لذا 

نطالبكم السيد الوزير باش تعمم هاد الحراسة العالم القروي.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةينولةيك8وم:

أوال أنا كنشكر، نشكرك كثيرا السيد الوزير، هنالك مجموعة من 
األقسام التي ال تليق إلى مستوى الدراسة خصوصا في مناطق تارودانت، 
هنالك أقسام في بناء غير الئق، لذلك تالميذ ليس لهم أبسط الشروط 
الضرورية للدراسة في املستوى يليق بهم، ولذلك نطلب منكم الحجرات 
الخاصة باملراحيض وعلى سبيل املثال ليس لها أبواب وكذلك هنالك 
مشكل التدفئة أيضا هنالك أقسام متفرقة ومنازل األطفال بعيدة على 

ذلك، لذلك نطلب منكم أن تنظروا للمناطق الجبلية برؤية تضامنية.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

أوال غير اللي بغيت نقول بأن، من طبيعة الحال، هناك اكتظاظ 
اللي هو راجع للحركة الديموغرافية اللي ما يمكنش نتحكمو فيها، واحنا 
ملزمين باش يكون قبول كل التالميذ اللي هما في سن التمدرس فداخل 
اكتظاظ  تيكون  األحيان  بعض  هناك  بأن  تيجعل  املؤسسات، وهذا 
اللي هو ظرفي، ولكن تنحاولو كيف قلت حلول محلية باش نوزعو هاد 

التالميذ على واحد العدد ديال املؤسسات باش نواكبوا هاد الحقيقة؛

النقطة الثانية، فيما يخص اإلطعام، غي بغيت نأكد بأن راه رفعنا 
من الغالف املالي اللي هو مخصص لهاد العملية نظرا ل2 ديال العوامل، 
العامل األول هو ارتفاع األثمان والزيادة في األسعار، العامل الثاني هو 

بغينا نوسعوا عدد املستفيدين؛

بأنه غنقدم  النظافة والحراسة يمكن لكم تالحظوا  فيما يخص 
قانون امليزانية ديال القطاع خالل هاد األسبوع في اللجنة املعنية، راه 
الغالف املالي املخصص للحراسة والنظافة غادي يرتفع بواحد صفة 
جد مهمة السنة املقبلة، وهذا، من طبيعة الحال، غادي يسهل باش 

نحسنو من، نستاجبو النتظارات فهاد امليدان؛

فيما يخص تأهيل املؤسسات بما فيها البناء ديال داك األقسام 
املفككة اللي أنتما اشرتيوا لها راه كاين واحد العملية واحد البرنامج 
اللي هو تيستمر اللي في الحقيقة تقدم بزاف، ألن واحد هاد العملية 
تقريبا قربنا ننتهيو من هاد التغيير هاد البناء البناء املفكك، ومن طبيعة 
الحال تيبقى املوضوع ديال كيفاش نجعلو املدارس في العالم القروي 
تبقى مدارس ديال القرب بالرغم أن بعض املناطق راه ما كاينش عدد 
التالميذ، ما تيكونش عدد التالميذ كافي، وهذا تيجعل بأن الزم نديرو 
أقسام اللي هي أقسام مشتركة واللي فيها عدد ديال املستويات، ايال 
بغينا نخليو هاد األقسام قريبة من الساكنة، ايال ما كانش تنتمكنو 
باش هاد التالميذ نجمعوهم في مدارس اللي هي مدارس جماعاتية، 

من بطبيعة الحال، هذا تيساعد ولكن هنا خصنا يكون إما النقل إما 
الداخليات باش هاد التالميذ يلتحقوا بهاد املدارس الجماعاتية، ويكون 

عندهم واحد التعليم اللي هو ذات جودة مرتفعة داخل هاد املدارس؛

فيما يخص هاد العملية ديال الغش، أنا ما يمكن غي نأكد مرة 

أخرى بأن خصنا نحاربو، زعم كلنا، نحاربو ألن هذا ما داخلش في القيم 

ديالنا، تيبقى هناك لجنة اللي هي لجنة محلية اللي تتشوف كاين اللي هو 

داخل في واحد الشبكة ديال الغش، من طبيعة الحال، العقاب خصو 

يكون واحد العقاب اللي هو مهم، وكاين اللي هو يمكن ما�ضي في نفس، 

ما غاديش في نفس اإلتجاه، واللجنة املحلية اللي هي يمكن لها تدرس 

هاد امللفات وتتخذ القرار املناسب فيما يخص هاد سميتو، ولكن اللي 

بغيت نأكد عليه هو خصنا نبقاو متجندين باش نحاربو هاد ال�ضي ديال 

الغش وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر إلى السؤال املوالي حول الخصاص 

النواب  والسادة  للسيدات  القروي  بالعالم  الرياضية  املنشآت  في 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب لكم 

الكلمة.

بلنائبيبلس ديسع ديلكولش:

بلس ديبل8ئيس،

بالعالم  الرياضية  املنشآت  في  الخصاص  عن  الوزير،  السيد 

القروي؟
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، الجواب لكم السيد الوزير، تفضلوا.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

فمن طبيعة الحال البنيات التحتية الرياضية هي عندها عندها 
تنعطيوها واحد إهتمام خاص داخل الوزارة، غي اللي بغيت نأكد عليه 
هو عندنا واحد الشبكة ديال املنشآت الرياضية اللي هي عندها واحد 
الصبغة وطنية واللي التدبير ديالها تيتم إما من طرف واحد الشركة 
اللي هي شركة sonarges في إطار مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة، 
داك les segma باإلضافة إلى هناك مراكز اجتماعية رياضية، اللي هي 

الصنف C ،B ،A التي يدبرها قطاع الشباب.

وأخيرا هناك مرافق القرب التي تسهر على تدبيرها الجماعات الترابية. 
احنا الوزارة تتحاول تعامل مع هاد املوضوع في إطار الشركات، اللي 
يمكن لها اللي تتوضعها مع كل القطاعات، إما مع الجماعات الترابية، 
والسلطات العمومية املعنية. هناك واحد العدد، عندنا واحد العدد 
ديال االتفاقيات أيضا في إطار برامج التأهيل الحضري للمدن، اللي فيها 
واحد العدد ديال التجهيزات اللي هي تجهيزات رياضية إضافية، وهناك 
أيضا برنامج ديال 814 ملعب للقرب، اللي هو موجه أساسا للعالم 
القروي. أنا اللي بغيت نأكد عليه هنا، هو التجهيزات راه احنا مازال في 
حاجة إليها، ولكن رغم داك سميتو هناك تنشيط هاد التجهيزات، هذا 
أهم ألن يمكنا من خالل واحد العملية اللي هي عملية تكون مشتركة، 
نرفعوا من استعمال واحد العدد ديال التجهيزات اللي هي موجودة، إما 

موجودة محليا، إما موجودة بعض األحيان دخل املدارس، إما..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، التعقيب لكم السيد النائب 
املحترم.

بلنائبيبلس ديسع ديبلكولش:

السيد الوزير، ال يخفى عليكم الدور الهام الذي تلعبه املنشآت 
الرياضية في تأطير الشباب، وتنمية قدراته، وترسيخ املواطنة الحقة. 
الزال هذا القطاع يشهد نقصا ملحوظا، في يتوفر هذه املنشآت الرياضية 
بالعالم القروي، والجماعات الترابية، وإقليم الحوز كنموذج. باملناسبة 
السيد الوزير، واحد االتفاقية ديال مالعب القرب اللي قلتي دابا 814، 
الوزير  السيد  نسولوكم  بغينا  عليها،  تنسمعوا  واحنا  شحال  هادي 
فين وصلتوا في التنفيذ ديال هاد االتفاقية. السيد الوزير الطموحات 
واإلنتظارات ديال الساكنة املحلية، وخاصة فئة الشباب منها، تنتظر 
منشآت  بتوفير  وذلك  الريا�ضي،  للقطاع  خاصة  عناية  إعطاء  منكم 
رياضية ملمارسة مختلف األنشطة الرياضية. والجدير بالذكر، إن إقليم 

الحوز يعتبر مشتال ألبرز املواهب والكفاءات الرياضية، التي كانت لها 
نتائج مشرفة، في مختلف التظاهرات الرياضية على املستوى الوطني، 
حيث بات من الضروري تعزيز دور الشراكات، إلحداث هذه املشاريع 

الرياضية، مواكبة للنمو الديموغرافي لساكنة هذا اإلقليم، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ غير بالتي، غير بالتي، املعارضة طيب، تفضل السيد النائب 

عفوا.

بلنائبيبلس ديعبديبلغنييمخدبد:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

احنا خالل الجواب ديالكم السيد الوزير، تحدثتم عن االتفاقية 
ديال مالعب القرب، هاد االتفاقية اللي ال زالت متوقفة ملدة ديال 3 
هاد  كلها عقدات  اإلقليمية  للمجالس  4 سنوات، وسبق  أو  سنوات 
االتفاقية مع الوزارة الوصية آنذاك، اللي كانت تابعة للشبيبة والرياضة، 
لكن خالل تغيير الهندسة الوزارية، أصبحت الرياضة تابعة إلى وزارتكم، 
لكن ال زالت هذه االتفاقية متوقفة، وهذا كخلينا احنا كإدارة مغربية 
املواطنين كيفقدوا الثقة ديالهم في اإلدارة املغربية، ألن االتفاقية اآلن 
ملي كتمر عليها 4 سنوات أو 5 سنوات، كل الوسائل الضرورية دابا 
متوفرة، نعطيك كمثال املجلس اإلقليمي ديال سيدي بنور، سبق لينا 
درنا االتفاقية اللي فيها 17 ملعب قرب، وإلى حدود الساعة ما تدارش ولو 
ملعب واحد. بغينا نتواصل ال مع الشبيبة والرياضة اللي أصبحت اآلن 
راه تابعة ليكم أنتوما السيد الوزير، بغيناكم تعطيوا العناية الالزمة 
كلها متوفرة،  العقارية  الوعاءات  باش يخرج هاد املشروع هذا، ألن 
واالتفاقية تم التوقيع ديالها كيف قلت لك ملدة ديال 4 سنوات، لكن لم 
تخرج إلى حيز الوجود، نطلبوا منكم السيد الوزير إلقاء العناية الكافية 

حتى تخرج هذه االتفاقية إلى حيز الوجود.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الكالم، تفضلوا السيد النائب 
املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحمامي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير املحترم، اإلشكالية مطروحة السيد الوزير، احنا ما 
كنتكلمو �ضي على التسيير ديال املالعب كيفاش تتسير، احنا كنهضروا 
وداخل  القروي،  للعالم  توجه  اللي خصها  املالعب  هاد  أساس  على 
الفضاءات ديال املؤسسة التعليمية. كتعرفوا بعض الحصص فحال 
اللي طرق السيد النائب، الطفل كيجي يقرا، ولكن كيم�ضي عاود في 
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العشية يرجع، احنا كنطلبوا الدعم ديال هاد مالعب القرب، ما تبقى 
�ضي مركزة غير في املدن، تلتاجأ للعالم القروي، حيث أوالد البادية ربما 
كيلعبوا الكورة، وكينشطوا كثر من الناس ديال املدينة الوعاء العقاري 
فحال اللي تكلم السيد النائب املحترم بأن الوعاء العقاري كنلقاوه داخل 
املدن ما كنلقاوش الوعاء العقاري، إذن االهتمام ديالكم السيد الوزير 
خصو يم�ضي في اتجاه هاد العالم القروي، كنعرفوا جماعة قروية ولو 
ملعب جماعات مجموعة دالجماعات ما كيتوفروش حتى على ملعب 

إذن هذا هو التوجه ديالنا بصفة عامة، وشكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، دائما في إطار التعقيبات اإلضافية هل 
هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ السيد الوزير لكم الكلمة.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

غير اللي بغيت نأكد عليه هو بأن هاد البرنامج ديال مالعب القرب 
فيه 814 اللي يمكن لنا نعتبروا كاين تقريبا واحد ثلث اللي هو العملية 
انطلقت، بعض األحيان كانت صعوبات مع املقاوالت وال في بعض األماكن 
ولكن العملية انطلقت في هاد تقريبا الثلث، قريبا عندنا ثلث العملية 
غتنطلق خالل هاد السنة وكاين تقريبا الثلث اللي مازال ما جاهزش 
واللي تنهيؤ لو باش نعطيوا االنطالقة ديالو، ناخذوا بعين اإلعتبار بأن 
هذا برنامج اللي كان كانت أيام كوفيد وكان سميتوا تقريبا توقف، ولكن 
في استمرارية من طبيعة الحال اليوم راه كل هاد العمليات كاين الغالف 
املالي املخصص لهاد العمليات واحنا مستعدين باش نسرعوا املشاريع 

اللي هي اآلن جاهزة واللي عندها الوعاء العقاري، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد وزير محترم، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال مرتبط 
باإلجراءات املواكبة لتأهل الفريق الوطني لكرة القدم إلى مونديال قطر 
2022 للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديسع ديبنم لي:

السيد الوزير، نسائلكم من خاللكم ما هي اإلجراءات املتخذة من 
طرف الحكومة ملساندة ومؤازرة املنتخب الوطني بمونديال 2022؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

أوال الزم نهنيو أنفسنا على النتائج اللي حصل عليها الفريق الوطني 
بتأهيل إلى مونديال 2022 وتنعتبروا هذا منجز مهم بالنسبة لبالدنا 

ويستحق من طبيعة الحال كل التنويه والتشجيع، الوزارة في الحقيقة 
تتواكب الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم وتدعمها باش تقوم بواحد 
بكرة  االرتقاء  أجل  الجهود من  كل  تبدل  وباش  املواكبة  ديال  الدور 
القدم على املستوى الوطني والقاري، ومن أجل تحقيق مشاركة متميزة 
للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، اللي من طبيعة الحال غادي 
ينطلق خالل هاد آخر هاد الشهر. بخصوص الظروف املتعلقة بالجانب 
اللوجيستيكي من إقامات وتنقل وتحفيز الالعبين يمكن نقول لكم بأن 
الجامعة امللكية املغربية راه وفرت كل الشروط باش يكون تيهيء لهاد 

املونديال في أحسن الظروف.

وفي األخير بغيت نأكد أيضا بأن الوزارة وقعت على واحد االتفاقية مع 
شركة الخطوط امللكية املغربية والجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
من أجل تمكين الجمهور املغربي من حضور مقابالت املنتخب الوطني 
الوطني،  املنتخب  ندعموا  باش  يكون مناسبة  باش  تفضيلية  بأثمنة 

ونتمناو من طبيعة الحال كامل التوفيق ملنتخبنا الوطني لتحقيق..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الكالم، التعقيب لكم السيد نائب محترم.

بلنائبيبلس ديسع ديبنم لي:

املنتخب  من هللا  نتمناو  الجواب  هذا  على  الوزير،  السيد  شكرا 
ديالنا يحقق نتائج مهمة خاصة ضمن املجموعة السادسة اللي فرق 
قوية وهذا ما غريبش على املنتخب ديالنا نتمناو على غرار ما حققه في 
مونديال سنة 1986 امللعوب باملكسيك، وما تفوتناش الفرصة أن نثمن 
املجهود اللي قدمتو الدولة املغربية للبلد املنظم لوجيستيكيا وبشريا 
قصد إنجاح هذه التظاهرة العاملية، واحنا مطمأنين على الدعم ديال 
الحكومة املادي واملعنوي للمنتخب غير أنه يعاب على الحكومة أنها ما 
توصالتش مع الرأي الوطني والجمهور فسر لوا كيفاش هاد الجمهور 
غادي يم�ضي؟ وشحال العدد وبشحال غادي يخلص؟ ثم نقل املباريات 
نقل املباريات الوطنية واش غتكون؟ شكون هم الشركات اللي غادي 
ياخذوها ألنه املجتمع املغربي باغي يتفرج خاصة أنه املنتخب مشارك في 
هاذ املونديال، ثم أنه تبين أنه للرأي الوطني أنه شحال صرفت شحال 
صرفت الوزارة على هاد املنتخب واش غادي تسير عليه، إن شاء هللا، 

ملي يكون في املونديال 2022.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع؟ تعقيبات إضافية؟ ال يبدو، السيد الوزير، كنظن ما بقى 
ليكش الوقت، إذن نمر إلى السؤال املوالي، سؤال عن اإلطعام املدر�ضي 
والسادة  للسيدات  باملغرب  االبتدائي  للتعليم  العمومية  باملؤسسات 

النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.



13177 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

بلنائبيبلس ديبملهدييبلعالوي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

ما هي اإلجراءات التي تنوون اتخاذها إلصالح املطاعم املدرسية؟ 
وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الوزير، السيد الوزير، تفضلوا لكم 
الكلمة.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

الدور مهم فيما يخص  راه كتلعب واحد  املدرسية  املطاعم  هاد 
الحد من الهدر املدر�ضي، وخاصة من طبيعة الحال في الوسط القروي، 
فتيستافدوا منها واحد العدد ديال التالميذ بالسلك اإلبتدائي بالوسط 
القروي، إما مكمل وجبة غذائية وهادي واحد اللجنة املحلية كتشرف 
أيضا،  في  أ  وأو  موضوعية،  هي  اللي  بمعايير  العملية  هاد  تدبير  على 
من طبيعة الحال، الداخليات أو مطاعم اللي هي على صعيد بعض 
املؤسسات، تيتم تخصيص تقريبا واحد، فيما يخص الداخليات، غير 
باش نعطيكم بعض األرقام تقريبا واحد 1800 درهم على كل ثالثة أشهر 
لكل املستفيدين من هاد مطاعم األقسام الداخلية، فيما يخص الناس 
اللي همdemi-pension اليوم اللي هم عندهم غير وجبة الغذاء تيتم 
تخصيص لهم تقريبا واحد 900 درهم كل 3 أشهر، أي 300 درهم تقريبا 
في الشهر، وفي الحقيقة هاد الغالف املالي غادي يرتفع شوية باش يأخذ 
بعين االعتبار غالء املعيشة، الغالف املالي اإلجمالي اللي هو مخصص 
لهاد العملية هو تقريبا مليار و700 مليون درهم واللي هي مبرمجة في 

امليزانية ديال الوزارة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، عفوا، انتهى الوقت السيد الوزير، نمر للتعقيب، تفضل 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبملهدييبلعالوي:

السيد الوزير، قدمتو التزامات كثيرة باش تحسنو الوضعية ديال 
التعليم، وتزيدو في الدعم االجتماعي اللي كيشجع األسرة باش تقري 
والدها، خاصة في البوادي واملناطق النائية، ولكن على أرض الواقع 
فين  هي،  هي  املدرسة  اإلطعام  ديال  واملشاكل  كاين  باقي  الخصاص 
التربية  ديال  اإلطار  القانون  ديال  املقتضيات  بتفعيل  االلتزامات  هي 

هي  وفين  الحكومي؟  البرنامج  ديال  االلتزامات  هي  فين  والتكوين؟ 
التوصيات ديال النموذج التنموي؟ خاصة الخدمة على أرض الواقع، 
املطاعم  من خالل  كيتم  اللي  االجتماعي  الدعم  ألن  الوزير،  السيد 
املدرسية خاصة في التعليم األولي هي الوسيلة األساسية باش نشجعو 
التمدرس ديال األطفال، وبالدعم االجتماعي يمكن لينا نحققو العدالة 
في  اللي  واألطفال  الفقراء  ديال  التمدرس  نشجعو  باش  االجتماعية 
املناطق املهمشة، الحصيلة الهزيلة، السيد الوزير، ديال 2.5 دراهم 
اللي كتعطيوا لكل طفل، واش هادي تكفي لكل طفل؟ وما وفرتوش 
القاعة ديال فين ياكلوا الدراري، راه املعلم اللي كيفرق الدراري وفيديه 
ما زال الطباشير في يديه وكيفرق عليهم املاكلة في الطاوالت، أحسن لنا 
الثمانينات والتسعينات فاش كياكلوا كاين بعد الفران البلدي، وكياكلوا 

العدس ويشبعو اللوبيا ويشبعو..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الوقت  أيضا  لكمش  بقى  ما  يبدو، كنظن  املوضوع، ال  في  اإلضافية 
السيد الوزير، إذن نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال متعلق بالنظام 
األسا�ضي لنساء ورجال التعليم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التقدم واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديحسنيأوم8ا ط:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، عن مصير النظام األسا�ضي ملوظفات وموظفي وزارة 
التربية الوطنية نسائلكم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير لكم الكلمة.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

أنتوما على علم بأن هناك واحد حوار اجتماعي مع النقابات اللي هي 
أكثر تمثيلية، واللي هو يترجم في الحقيقة واحد اإلرادة اللي هي مشتركة، 
ال للنقابات وال لإلدارة، باش نوصلوا لنتائج إيجابية. وفي هاد اإلطار 
تم عقد واحد العدد ديال االجتماعات، ال على صعيد اللجنة العليا 
أو على الصعيد التقني. الزم نذكر بأن أوال بأن هاد النظام األسا�ضي 
جديد، بغيناه يكون نظام موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، 
اللي غتوفر لها كل الضمانات الكافية باش يكون عندها ال الحقوق 
وال الواجبات، وفيما يخص االستفادة من كل األمور اللي هي متعلقة 
بالوظيفة العمومية، فيما يخص هاد أسميتو. احنا الحوار مازال مستمر 
بهدف الحسم، كاين هناك بعض النقط اللي هي نقط مازال خالفية، 
وعبرت الحكومة وتا النقابات في الحقيقة باش نحاولوا نتجاوزوا هاد 
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النقط، والحوار مازال مستمر في هاد اإلتجاه، على أساس إن شاء هللا 
نوصلوا لبعض النتائج عن قريب. وبغيت في هاد املناسبة نشكر كل 

النقابات على انخراطها فهاد الحوار، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب املحترم، 
تفضلوا.

بلنائبيبلس ديحسنيأوم8ا ط:

شك8بيبلس ديبلوزي8،

املشروع  هذا  كبيرا إلخراج  مجهودا  بذلتم  الوزير  السيد  بالفعل 
إلى حيز الوجود، ووفرتم جميع ظروف اشتغال لجنة الحوار، أو لجنة 
الصياغة املشكلة من النقابات األكثر تمثيلية ووزارتكم، إلخراج هاد 
واملوحد،  املوحد  باملشروع  الوزير  السيد  وصفتموه  الذي  املشروع، 
واملحفز واملنصف. صحيح فهو موحد وموحد، صحيح أيضا أنه محفز، 
لكن السيد الوزير اليوم ال يمكن الحديث عن اإلنصاف ما لم يتم 
إنصاف أساتذة التعليمين، أو السلكين اإلعدادي واالبتدائي، وملحقي 
التربويين وملحقي االقتصاد بخارج السلم. ال يمكن واحد الحجز عن 
اإلنصاف إن لم يتم الطي النهائي مع ملف املدمجين والعرضيين، ال 
يمكن الحديث عن اإلنصاف السيد الوزير، ما لم يتم يعني حلحلة 
بينهم  التدريب، من  في طور  يزالون  الذين ال  األساتذة،  يعني  مشكل 
أطر أكاديمية. ال يمكن الحديث عن اإلنصاف وللطي النهائي مع ملف 
10. ثم أيضا السيد الوزير ال يمكن  10 القابعين في السلم  الزنزانة 
الحديث عن اإلنصاف ما لم يتم إعادة النظر في شروط ولوج املسالك، 
مسلك الهيئة التربوية، ومسلك املفتشين، ومسلك التوجيه والتخطيط 
التربوي. لذلك السيد الوزير، رجاء يعني مشروع النظام األسا�ضي إن لم 

يتم اإلجابة والطي النهائي مع هذه النقط..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، نمر إلى األسئلة عفوا، 
السيد النائب املحترم نمر إلى التعقيبات اإلضافية في املوضوع، ال يبدو، 
إذن نمر إلى السؤال املوالي، وهو سؤال عن الدخول الدرا�ضي الحالي، 
وآفاق تنزيل اإلصالحات املتعلقة بالتعليم املدر�ضي، للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلكشوتي:

شك8بيس دييبل8ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة لتحقيق األهداف 
وحددها  التعليمية،  املنظومة  إصالح  تضمنها  التي  االستراتيجية، 
القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا 

أن النموذج التنموي الجديد؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير لكم الكلمة.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

أنا أوال عطيت بعض املعطيات فيما يخص الدخول املدر�ضي، وكل 
اإلجراءات اللي اتخذات فهاد اإلطار، وركزت بأن الهدف األسا�ضي، هو 
تحسين جودة املدرسة املغربية بالنسبة للجميع. ومن طبيعة الحال 
الطريق هي  ديال هاد خارطة  املرجعية  الطريق،  ملي وضعنا خارطة 
قانون اإلطار، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي. واحنا 
كنعتبروا بأن هاد خارطة الطريق راه تتلزم جميع كل املسؤولين في 
الحقيقة، وألن قانون اإلطار حدد اإلطار أو حدد كل املحاور األساسية 
اللي ضروري نشتغلو عليها إال بغينا نحسنو هاد املنظومة ولكن في نفس 
الوقت بجانب إلى جانب القانوني والتنظيمي اللي خصنا، تنشتغلو على 
النصوص وكانت واحد الدفعة األولى ديال هاد النصوص وهناك غتكون 
واحد الدفعة الثانية، إلى جانب هاد النصوص التشريعية والتنظيمية، 
احنا تنشتغلوا على كيفاش التنزيل هاد اإلصالح داخل القسم وهذا 
بعض األحيان راه ما تحتاج النصوص التشريعية وال قانونية، تيحتاج 
إلى واحد العمل دؤوب واحد العمل ميداني واحنا املنهجية اللي خذينا 
هي كيفاش نحسنو هاد التنزيل بأوال نجربو بعض سميتو في عدد ديال 

املؤسسات نديرو التقييم وننطلقو من هاد ال�ضي باش نوسعو املجال.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا انتهى الوقت، تعقيب لكم السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيفدوىيمحسنيبلح اني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، متى سيتم تنزيل هاذ القانون اإلطار؟ بغينا نشوفوه 
على أرض الواقع، فعال السيد الوزير قامت وزارتكم بعدة لقاءات من 
أجل تنزيل الرؤية اإلصالحية والتي كتترتكز على التلميذ وعلى املدرس 
وعلى املؤسسة واالرتقاء بمهنة التدريس واملدرس ما يمكنش كتكتمل 
بدون معالجة الوضعية املهنية ديالهم واإلدارية، فعال سمعنا بأنكم 
كلستو مع النقابات األكثر تمثيلية ولكن مع األسف لم يتم التوصل 
إلى أي تصور نهائي لنظام أسا�ضي ملوظفي القطاع من بعد ها احنا عاد 
كندرسوه وغنشوفوه ما عرت شحال هاد ال�ضي غادي ياكل ديال الوقت 
واحنا كنلقاو الحال على ما هو عليه؟ كذلك السيد الوزير التعليم األولي 
كيفما كتعرفو هو أحد الرافعات األساسية للرفع من التحصيل الدرا�ضي 
كيفما جا اآلن على اللسان ديالكم بأن العدد في ارتفاع اللي يمكن يوصل 
هاد السنة إلى %80 ديال األطفال ما بين 4 و6 ديال السنوات ولكن فين 
هي الفضاءات املخصصة لذلك، وناخدو كإقليم تازة نموذجا واألهم هو 
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توفير املربيات بالعدد الكافي والتكوين املناسب واعتماد املناهج الحديثة 
كيفاش غادي نطلبو من هاد املربيات باش تكون عندهم واحد املردودية 
وهما كيعيشو وضعية تشغيل مبهمة كنخليوه كيأطروها عقود عمل 
بين الجمعيات املسيرة واملربيات؟ وهادي إشكالية كيعاني منها الجميع، 
كذلك كنعرفو بأن التحصيل الدرا�ضي تدهور بعد كورونا بسبب إغالق 
املؤسسات التعليمية شنو دارت الوزارة ديالكم مازالين كنعانيو من 
ظاهرة االكتظاظ كما جا على لسان كل اإلخوان اللي سبقوني، كذلك 
كاين بعض النماذج اللي نزلتها الوزارة واللي دراري ما لقاوهاش ورجعنا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

التعقيبات  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  عفوا  النائبة،  السيدة  شكرا 
اإلضافية في املوضوع، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، 
إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال آني عن النهوض بالبنية التحتية 
لألقسام الدراسة باملناطق القروية والجبلية للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة السيد 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديحسينيآيتيأولح ان:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، الدولة كتقوم بمجهودات مهمة لتجويد منظومة 
الدراسية  الحجرات  بوضعية  يتعلق  فيما  خاصة  والتكوين  التربية 
بمختلف أنحاء البالد، إال أن هذا اإلنجاز يتطلب املواكبة واالستمرارية 
في الصيانة واملحافظة على البنية التحتية لهذه الوحدات، لذا نسائلكم 
السيد الوزير عن التدابير االستعجالية التي ستقومون بها لتأهيل البنية 
التحتية لألقسام الدراسية خاصة باملناطق القروية والجبلية لضمان 
تعليم مريح في ظروف آمنة وذي جودة ومحاربة الهدر املدر�ضي املبكر 

وتداعياته السلبية على الناشئة؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

يخص  فيما  إيجابي  التمييز  واحد  هناك  بأن  أوال  نأكد  بغيت  أنا 
العالم القروي والتمدرس في العالم القروي وخاصة املناطق الجبلية 
فإال خذينا غير عدد املؤسسات التعليمية اللي هي فتحناها أحدثت هاد 
السنة 166، 97 مؤسسة منها راها في الوسط القروي، إيال خذينا 5300 
حجرة جديدة اللي هي ستسغل هاد السنة فهاد املوسم، راه أكثر من 
3100 منها راها في العالم القروي. احنا فيما يخص واحد العدد ديال 
اإلكراهات اللي هي موجودة في العالم القروي، هناك واحد املجهودات 
تعليمية  مؤسسة   427 ربط  األرقام  بعض  نعطيكم  غير  دارت  اللي 

بشبكة املاء، تقريبا 600 مؤسسة بشبكة الكهرباء، تقريبا 330 مؤسسة 
بشبكة الصرف الصحي ومن طبيعة الحال هذا تيبقى هناك انتظارات 
يمكن هذا غير كافي ولكن هناك أنا اللي بغيت نأكد عليه، هناك واحد 
املجهود خاص بالعالم القروي احنا خالل هاد السنة املاضية تم تأهيل 
البرنامج اللي هو برنامج  واحد العدد ديال املؤسسات في إطار واحد 
مستعجل واللي غادي يستمر هاد السنة املقبلة في إطار أوراش أيضا 
كانت تعبئات واحد العدد ديال الوسائل أيضا باش نسرعو فهاد برامج 
التأهيل الخفيف في واحد العدد ديال املؤسسات والغالف املالي اللي هو 
مخصص لهاد العملية ديال التأهيل في امليزانية ديال السنة املقبلة راه 

في ارتفاع، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

آه  النواب،  السادة  أحد  التعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديحسينيآيتيأولح ان:

السيد الوزير، رغم يعني املجهودات اللي يعني تبذل في هذا املجال، 

لكن واقع الحال بمجموعة من األقسام الدراسية ومساكن األساتذة 

نوافذ  ومهترئة،  متآكله  وأسقف  آخر، جدران  �ضيء  القروي  بالعالم 

وأبواب محطمة، كرا�ضي وتجهيزات قديمة، غياب األسوار التي تحافظ 

على حرمة املدرسة وسالمة التالميذ، غياب املرافق الصحية، غياب 

الربط بشبكة املاء والكهرباء، غياب الخزانة املدرسية، غياب أقسام 

دراسية ببعض الدواوير كما هو الشأن بمجموعة من املناطق بإقليم 

شيشاوة على سبيل املثال بالجماعات التابعة لسكساوة، وواد مسيرة 

وواد متوكة، وأسيفنمال، وإلى غيرها، هذه األسباب السيد الوزير كلها 

تنعكس سلبا على نفسية التلميذ واألستاذ وتشكل خطرا على سالمتهم 

وتساهم في الهدر املدر�ضي املبكر، لذلك السيد الوزير يجب التدخل 

العاجل لتأهيل البنية التحتية للوحدات الدراسية بمختلف املناطق 

لتكون قادرة على أداء أدوارها املنشودة وضمان جودة التعليم وتقليص 

املساواة  لتحقيق  املجال  في هذا  املدن والقرى  بين  املجالية  الفوارق 

لبناء جيل واعي  التالميذ في املدرسة  وتكافؤ الفرص وكذلك تحبيب 

ومثقف قادر على التأثير اإليجابي في املجتمع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 

ال يبدو السيد الوزير كنظن ما بقاش لك الوقت، فإذن نمر إلى السؤال 
للسيدات  ودراسة  رياضة  مسالك  تأهيل  عن  آني  سؤال  هو  املوالي 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم.
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بلنائبيبلس ديطالقيحنيش:

السيد الوزير املحترم، عن تأهيل مسالك رياضة ودراسة نسائلكم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

بلس ديشك بيبنمو�شىيوزي8يبلت3ب ةيبلوطن ةيوبلتعل ميبألوليي
وبل8ياضة:

انطلقت هادي بعض  رياضة ودراسة  ..كل هاد مسارات مسالك 
السنوات وفي الحقيقة أعطت نتائج جد إيجابية وهذا داخل في واحد 
العدد ديال االتفاقيات، إما مع الجامعات الرياضية أو مع العصب أو 
مع جمعيات رياضية محلية، احنا كانت واحد املذكرة خالل شهر أكتوبر 
املا�ضي لتجويد هاد املسارات من خالل إحداث بنيات رياضية تربوية 
تمكن من توسيع االختيارات فهاد املجال، نظرا االنتظارات اللي احنا 
الحظناها في عين املكان، فتم أوال حددنا بأن توسيع هناك رغبة باش 
نوسعو هاد املسارات مسالك رياضة ودراسة من أجل االرتقاء برياضة 
من املستوى العالي وهدفها هو التميز الريا�ضي، هناك إرساء مسالك 
رياضة ودراسة في مدارس الفرصة الثانية من أجل أو الهدف منها هو 
تكوين ريا�ضي ومنهي مرتبط بمجال املهن ذات الصلة بالرياضة، وهناك 
ثالثا: تعزيز إحداث أقسام األمل الريا�ضي من أجل االرتقاء بالرياضة 
املدرسية  الرياضية  للمراكز  إرساء  مواصلة  رابعا:  وهناك  القاعدية 

الخاصة بسلك التعليم االبتدائي.

احنا اليوم تقريبا عندنا 60 مؤسسة اللي فيها هاد املسار رياضة 
ودراسة واللي فيها تقريبا 5 آالف تلميذ وتلميذة، بهاذ السياسة اللي 
يا غنوّسعو في الحقيقة هاذ العرض، وهذا 

ّ
احنا غنحاولو ندفعو بها محل

غادي يساعد باش نستاجبو لالنتظارات اللي هي كاينة محليا وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، السيد النائب لكم الكلمة للتعقيب.

بلنائبيبلس ديطالقيحنيش:

السيد الوزير املحترم، العقل السليم في الجسم السليم هو عنوان 
الرياضة املدرسية، خصوصا ملا لها من فوائد بدنية ونفسية واجتماعية 
فهي عامل تربوي عالي القيمة والفعالية، هي رسالة بناء اإلنسان لذا 
وجب مضاعفة الجهود واملساعي، لتتحول من دروس للمرح والترفيه 
إلى وسيلة من وسائل التربية الحديثة، الرياضة املدرسية يجب أن تكون 
مشتال خصبا للتنقيب واكتشاف املواهب الواعدة، ولتحقيق هاذي 
املساعي يجب أوال على املدرسة أن تكون ابنة بيئتها وتتفاعل مع محيطها 
والفضاءات الخارجية، وأخص بالذكر مالعب القرب والتي يجب أن 
تكون امتدادا للرياضة املدرسية ، خصوصا كرة القدم والتي ارتفعت 

أسهمها وسط الناشئة في السنوات األخيرة، غير أن هذه الفضاءات 
تعرف معيقات عدة أبرزها األثمنة الباهظة التي تفرض الستغاللها، 
علما أن فضاءات تقدم خدمة اجتماعية تربوية عمومية، يجب أن تكون 
رهن إشارة العموم بأثمنة رمزية تشّجع على ممارسة كرة القدم، السيد 
الوزير املحترم، الحديث عن مالعب القرب يجّرنا إلى الحديث كذلك 
من املالعب الرياضية الكبرى، وما تعرف بعضها من اختالالت وأسوق 
لكم نموذجا من ملعب مراكش الكبير الذي تظل مداخيله مجهولة 
ومبهمة، ففي الوقت الذي تستفيد جل الفرق الوطنية من مداخيل 
مباريات وتنعش بها خزائنها املالية، يحرم فريق الكوكب املراك�ضي من 
عائدات التذاكر التي يقتنيها الجمهور بامللعب الكبير ملراكش، بعد ما 
كانت مداخيل ملعب الحارثي أحد أهّم املوارد املالية للنادي، ال�ضيء 
الذي يدعوكم السيد الوزير، إليجاد التدابير واإلجراءات الالزمة بهذا 
الخصوص إنصافا لهذا النادي العريق وإنصافا لجمهوره شكرا السيد 

الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الثواني السيد  3 ديال  النائب املحترم، بقات ليكم  شكرا السيد 
هذه  في  معنا  مساهمتكم  حسن  على  نشكركم  سوف  إذن  الوزير، 
واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  إلى قطاع  وننتقل  الجلسة، 
نرحب بالسيد الوزير معنا، ونمر مباشرة إلى سؤال عن تأهيل منظومة 
البحث العلمي ببالدنا، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الوطني لألحرار، وقبله هناك نقطة نظام تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعبديبلنبييع دوديي)نقطةينظام(:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

ون به من 
ّ
كنخاطبو فيكم الكفاءة العالية والوطنية الزائدة ملا تتحل

حسن التسيير، احنا 20 سؤال اللي وجهت للسيد وزير التعليم العالي، 
 7، 13 ما لقيتش الجواب ديالهم حول هل سنذهب في أنوية 

ّ
لم أتلق إال

أم في أقطاب؟ وظل الوزير بين كر وفر وإقبال وإدبار نوّد السيد الرئيس، 
أنه يعطينا األجوبة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد النائب، السيد النائب، عفوا عفوا، هللا يخليكم شوف مازال 
نا، ما تغلطوش 

ّ
نا كنتحملو هاذ املسؤولية كل

ّ
مابغيناش نتفقوجميع وكل

راه ما�ضي مشكل ديال الرئاسة كل نائب ونائبة كيتحّمل هاذ املسؤولية، 
للتذكير بضوابط  راه  نقاط نظام وكنتمنى نقطعو معها، نقط نظام 
الجلسة واملقتضيات ديال النظام الداخلي، راكم إيال رّديتو البال راه 
الكل كيزيغ على هاذ النقطة فأرجوكم ثم أرجوكم، أنا بعدا كيحرجني 
رو يعني بأبجديات النظام الداخلي، 

ّ
بأن نائب يوقف أو نائبة ونعاود نذك

أرجوكم عفيونا من هاذ النقطة هاذي، أحد واضعي السؤال فليتفضل 
مشكورا، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.
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بلنائبةيبلس دةيسمي3ةيقص ول:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نسائلكم  العلمي،  البحث  منظومة  تطوير  بشأن  مقاربتكم  عن 
السيد الوزير؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير لكم الكلمة تفضلوا.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

في البداية البد من اإلشارة إلى املجهودات املتواصلة لهاذ الوزارة من 
أجل النهوض بالبحث العلمي وجعله رافعة ملواكبة األوراش التنموية 
الكبرى لبالدنا، ا ويعتبر تطوير البحث العلمي أحد املحاور االستراتيجية 
للمخطط الوطني لتسريع تحّول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 

واالبتكار، أوال تكوين جديد جيل جديد من طلبات الدكتوراه.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

ما  إوا  مشكل؟  �ضي  كاين  املشكل؟  هو  شنو  عفوا  الوزير  السيد 
ليه،  تصنطو  ليكم  كيتصنت  كيما  الوزير،  السيد  على  تشوشوش 

تفضل السيد الوزير.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

ما عندي حتى مشكل عندي الخاطر واسع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

تفضل.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

ويعتبر تطوير البحث العلمي أحد املحاور االستراتيجية للمخطط 
الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 

ويرتكز على توجهين أساسية:

انتقاؤهم من  يتم  الدكتوراه  تكوين جيل جديد من طلبة  -أوال- 
بين أحسن الكفاءات مع اإلطالع بشكل أسا�ضي بمهام البحث العلمي 
واالستفادة من برامج التأطير املشترك للبحوث بالتعاون مع جامعات 
دولية مرموقة، وسيمكن هذا الجيل الجديد من طلبة الدكتوراه من 

إعادة تشكيل هيئة األساتذة الباحثين التي ستعرف خالل السنوات 

القادمة اإلحالة على التقاعد لعدد كبير من خيرة األساتذة الباحثين.

على  ترتكز  املوضوعاتي  للبحث  الوطنية  معاهد  إحداث  -ثانيا- 

األولويات التنموية الوطنية خصوصا فيما يتعلق بامليادين ذات الصلة 

بالسيادة كاألمن الصحي، األمن املائي والغذائي واألمن الطاقي، تماشيا 

مع التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده.

املتعلقة  وستشمل أنشطة هذه املعاهد بعض املجاالت الحيوية 

الواعدة  الصناعية  املجاالت  في  الحديثة  والتكنولوجيات  بالرقميات 
التي من شأنها أن تعزز تموقع املغرب داخل سالسل القيمة العاملية. 
الوزارة  فإن  العلمي  البحث  ملنظومة  الهيكلي  التحول  هذا  وملواكبة 
منكبة حاليا على تعزيز آليات تمويل البحث العلمي ومراجعة الضوابط 
البيداغوجية والعلمية املنظمة لسلك الدكتوراه، باإلضافة إلى إعداد 

نظام أسا�ضي لألساتذة الباحثين..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، شكرا التعقيب لسيدة النائبة تفضل.

بلنائبةيبلس دةيسمي3ةيقص ول:

شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات اللي قدمتوها بخصوص 

هذا املوضوع، بال شك السيد الوزير أن البحث العلمي هو أساس تقدم 

املجتمعات، وبالدنا التحقت بركب الدول الصاعدة التي تتعتمد على 

البد  القدام  ببالدنا  نزيدوا  وباش  واالبتكار،  واملعرفة  العلم  اقتصاد 

بالنهوض بالبحث العلمي وإعطاء املكانة اللي كيستحق مع تخصيص 

املوارد الالزمة.

في  العلمي  البحث  أهمية  بينات  كورونا  جائحة  الوزير،  السيد 

النهوض بأنشطة البحث والتجديد على مستويات الطبية والصحية 

واالقتصادية واالجتماعية، وبينات أنه عندنا الطاقات وكفاءات قادرة 

تعطي إيال توفرت ليها الظروف، لذا السيد الوزير خاصنا ناخذوا املوضوع 

بجدية موضوع البحث العلمي بكل جدية ألنه املدخل األسا�ضي للتقدم 
الوطنية  للهيئة  وكما سبق  والثقافي،  واالجتماعي  االقتصادي  والنمو 
لتقييم املنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وحددت ثالث أهداف 
رئيسية: الهدف األول هو تقديم بانوراما عن واقع النظام البحث العلمي 
والتكنولوجيات باملغرب وإمكانياته؛ الهدف الثاني إعطاء مكانة أكبر 
للبحث العلمي؛ وفي األخير إلقاء املزيد من الضوء على تفعيل القانون 
اإلطار 51.17 املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. لذلك 
كان من الضروري السيد الوزير أن تقدموا دعم أكبر وفتح تسهيل باب 

الشراكات للدفع بهذا القطاع االستراتيجي إلى األمام، وشكرا.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  اإلضافية  التعقيبات  إلى  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، إذن نمر إلى 
السؤال املوالي عن العدالة املجالية في التعليم العالي للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق دائما التجمع الوطني لألحرار، السيدة 

النائبة املحترمة لكم الكلمة.

بلنائبةيبلس دةيسعديةيأمحزون:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل 
توزيع مجالي عادل للمؤسسات الجامعية بين الجهات وأقاليم ومدن 

اململكة؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الوزير لكم الكلمة.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

كبرى  أهمية  تولي  الوزارة  بأن  علما  أحيطكم  أن  البداية  في  أود 

الجماعات قصد  التحتية  البنية  البيداغوجي وتعزيز  العرض  لتطوير 

تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي في أفق الرفع من جودة عرض 

تكوينات وتيسير الولوج إليه على مستوى كافة األقاليم، وفي إطار إرساء 
الدور  وتكرس  رؤية واضحة  ترتكز على  فعلية  أسس عدالة مجالية 

املحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فإن الوزارة منكبة حاليا على إعداد 

تصميم مديري لعرض التكوينات الجماعية في أفق 2030 وفق مقاربة 

تشاركية ومندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات اإلنتاجية من 
حيث الرأسمال البشري واالبتكار، وفي انسجام تام مع األولوية التنموي 

على املستويين الوطني والجهوي. وسيشكل هذا التصميم اإلطار املرجعي 

ملالءمة الخريطة الجامعية، وترشيدها بما يتما�ضى ورهانات الجهوية 

املتقدمة، وذلك من خالل وضع املعايير التي على أساسها، سيتم تحديد 

نوعية املؤسسات التي يجب إحداثها، وطبيعة مسالك التكوين التي 

يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام مع الخصوصيات االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية للمجاالت الترابية، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد املحترم، التعقيب لكم السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيسعديةيأمحزون:

شكرا السيد الوزير على ما ورد في جوابكم، لكن اللي كنطمحوا له 
للسيد الوزير هو تكريس عدالة مجالية فعلية في مجال التعليم العالي، وال 
يعقل تكون عندنا أقاليم وعماالت، فيها كثافة سكنية مهمة، وعدد كبير 
من الطلبة ديالهم، كيتنقلوا ملدن بعيد من أجل تحصيل العلم، كمثال 
إقليم خنيفرة، اللي كيتجاوز فيها عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا 
4 آالف طالب سنويا. لإلشارة السيد الوزير، هاد اإلقليم تدارت فيه 
اتفاقية مع جميع الشركاء، إلحداث النواة الجامعية، اللي كيخصنا هو 
التنزيل ديال هاد املشروع على أرض الواقع، باش ما نخليوش والدنا 
ضايعين، وما يلتحقوش بالجامعات، تا إيال كان واحد الفئة كتلتحق، 
ما كيقدروش يكملوا لضعف اإلمكانيات، هاد الشباب كيرجعوا للبالد 
بدون تعليم، وبدون فرص ديال الشغل، األبواب مسدودة قدامهم، 
كيرجعوا غير على والديهم، وكيفقدوا الرغبة في الحياة. واألمثال اللي 
في األسبوع  بإقليم خنيفرة  ما وقع  الوزير، هو  السيد  القلب  كيبكي 
املا�ضي، انتحار ديال 3 ديال الشبان في مقتبل العمر ديالهم، ربما كانوا 
كيتمناوا يكونوا أساتذة، وال يكونوا مهندسين أو أطباء، ولكن لألسف 
بإنصاف  الوزير  السيد  نطالبكم  لذا  مأساوية.  ديالهم  النهائية  كانت 
هاد اإلقليم وتقريب الجامعة من الشباب، باش نقدروا نخرجوا والدنا 
من التهميش والبطالة والفقر، وكلنا كنعرفوا بأن التعليم هو أساس 

التنمية، والقلب ديالها النابض، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أنا غير بغيت نذكركم السيدات  النائبة املحترمة،  شكرا السيدة 
التصفيق  عليه،  وهضرنا  التصفيق  راه  األفاضل،  النواب  والسادة 
نهار  اإلنجاز،  على  النوايا،  إعالن  على  ما�ضي  اإلنجاز  على  كنصفقوا 
يكون اإلنجاز نصفقوا كاملين هللا ير�ضي عليكم. تعقيبات إضافية في 

املوضوع، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيياسين:

السيد الوزير، قلتوا بأن اختيار األنوية الجامعية، غير قادر على 
العالي، واش كظنوا السيد الوزير أن  التعليم  تطوير جودة منظومة 
اللي متوفر  املنحة  اللي متوفر اآلن، والغالف ديال  الجامعي  السكن 
اآلن غادي يساعد في تجويد التعليم؟ السيد الوزير راه كاين مجموعة 
من األهالي اللي كيبيعوا حوايجهم باش يقدروا أنهم يكريوا للوليدات 
ديالهم باش يكملوا قرايتهم، كاينة واحد الفئة هامة جدا من البنات اللي 
كينتميوا للقرى، بحال مثال اللي كاينين من زاكورة، ما كيخليوهمش 
األهالي ديالهم، أنهم ينتاقلوا من زاكورة يمشيوا يكريوا في مراكش وال في 
أكادير، يعني هنا كيتحرموا هاد الفئة هادي كتحرم من املسار الجامعي 
ديالها. واش السيد الوزير هاد الفئة هادي، احنا إيال كنا كنهضروا على 
تجويد التعليم العالي، راه ما�ضي هنايا كنهضروا غير على أن هناك واحد 
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الفئات صغيرة، راه فئة كبيرة 98 من التراب الوطني كتمثلوا القرى. 
السيد الوزير، احنا إيال كنا كنهزوا شعارات في واد، وقراراتنا في واد 

آخر، وكتجيب..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، عفوا السيدة النائبة، انتهى الكالم، انتهى الوقت وانتهى 
في املوضوع؟ تفضل  الكالم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر  معه 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديس دييصالحيبإلدلي�شي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير املحترم، بلغ إلى علمنا على أنكم درتوا واحد املبادرة، 
ديال واحد القطب جامعي في ورززات، وهادي خطوة اللي كنثمنوها، 
ولكن ديما في إطار العدالة املجالية، احنا كنطالبوا بإحداث جامعة في 
جهة الصحراء، ألن هي اللي تقدر تنتج لنا كفاءات اللي تساير النموذج 
التنموي الجديد، اللي عطا االنطالقة ديالو صاحب الجاللة، وشكرا 

السيد الوزير املحترم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيبات أخرى في املوضوع 
إضافية؟ إذن ما كاينش في هاد الجهة، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديعزيزيبلف دي:

السيد الوزير، في إطار تقريب التعليم العالي من املواطنين، يعتبر 
متخصصة  جامعية  نواة  إلحداث  الحاجة  أمس  في  الصويرة  إقليم 
تستجيب لخصوصيات اإلقليم، من أجل تمكين أبنائهم من متابعة 
دراستهم الجامعية ومحاربة ظاهرة الهدر الجامعي التي تساهم في حرمان 
هؤالء األبناء من حقهم الدستوري في التعليم وذلك بالنظر لوضعيتهم 
االجتماعية الصعبة، فإقليم الصويرة يعتبر من بين األقاليم الفقيرة، 
السيد الوزير، إقليم الصويرة ثاني إقليم من حيث عدد الجماعات 

وطنيا وأول إقليم من حيث عدد الجماعات جهويا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر في املوضوع؟ ال أعتقد إذن نعود للسيد الوزير فيما تبقى من 

الوقت تفضلوا.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بغيت غير نتكلمو مع بعضيتنا بصراحة، 75 إقليم اللي عندنا، واش 
بغينا الجامعة فكل إقليم؟ واش بغينا نقربو الجامعة للطالب وال الطالب 

الجامعة؟ واش متفقين بأن القراية ما�ضي هي املدرج وما�ضي هي القسم 
وال ما ما متفقينش؟ القرايا في الجامعة ما�ضي هي غير املدرج ما�ضي هي 
غير القسم، هي هداك التكوين ديالو فهاديك الظرفية، احنا ما لغينا 
حتى �ضي حاجة لحد الساعة تنخدمو على تصميم اللي غادي نقنعو 
 donc ،بعضيتنا عليه وغادي يكون على صعيد الجهوية اللي بغيناها
دابا أنا اسمعت ها الصويرة، اسمحوا ليا إيال جينا نتكلمو بحال هكذا 
راه غادي نمشيو كل �ضي فهاد ال�ضي، تنظن بأن احنا عارفين النقص 
ديالنا فين كاين، عارفين بأن الطلبة ديالنا ربما كيمشيو للكليات، راكم 
شفتو ربما التقرير ديال املجلس األعلى ومازال غادي يخرج التقرير دابا 
اللي درنا ديال الهيئة ديال التقييم، احنا عارفين أشنو خصنا، إيال جينا 
نتجاهلو هاد ال�ضي راه تنظن غادي نديرو إثم يا إما نكونو قادرين ونديرو 
وإيال درنا أنوية جامعية نديرو مركبات جامعية اللي غادي يكونو فيها 
األساتذة ساكنين غادي يكونو فيها الطلبة يخرج من املدرج، يخرج من 
القسم يم�ضي يدير الرياضة، يم�ضي يدير املسرح، يم�ضي يدير املوسيقى، 
يتعلم مع األصدقاء ديالو ويتعارف معهم، ما�ضي غير يجي يدخل ويم�ضي 
بحال إيال تنكفيو فيه تنعمرو فيه، راه اإلنسان كيتكون من 18، 17 
عام حتى 23، 24 عام وغير سمحو ليا، راه احنا عارفين والدنا فين قراو 
وعارفين فين كيقراو وفين غادي ينجحو donc خصنا نتعاملو بمرونة 
مع هاد ال�ضي، ما يمكنش 75 إقليم تكون فيه 75 جامعة ما يمكنش 
نهائيا، ما عندناش الوسائل ما عندنا ال أساتذة وال ما عندناش الرصيد 
املالي اللي نقدرو نتواجهو مع هاد �ضي، وتنظن بأن الشباب ديالنا إيال 
بغينا نديرو فيه خير خصنا نواجهو هاد التحدي اللي عندنا الضعف 
اللي عندنا اليوم ديال األحياء الجامعية، الضعف اللي عندنا اليوم ديال 
املنح، هاد ال�ضي عالش خصنا نخدمو جميع، أما اللي ساهلة راه سمحو 
أ �ضي وصافي وغاديين واحنا غاديين  اللي ساهلة هي نقولو نعم  ليا، 
بحال هكا بحال اللي موالفين هكذا كنديرو شوفو التجارب اللي جرات 
التجارب اللي كاينة في فرنسا، اللي كاينة في اسبانيا اللي كاينة في جميع 
الدول اللي مجاورنا، كلهم غارقين فيها وعلى األقل بعدا إيال درنا �ضي 
حاجة نديروها متفقين عليها أنا ما عنديش مشكل أنا خاطري واسع 
باش نتخاصمو مع بعضيتنا ما عنديش مشكل ولكن بغينا نديرو األمور.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، مع كامل األسف انتهى الوقت، إذن نمر 
إلى السؤال املوالي حول مستجدات وضعية الطلبة أوكرانيا للسيدات 
الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

االجتماعي، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيحك مةيسحاقي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، عن مستجدات ملف طلبة أوكرانيا والتدابير التي 
لضمان  املغربية  الجامعات  في  إدماجهم  ضمن  وزارتكم  بها  قامت 

مستقبلهم الدرا�ضي نسائلكم؟
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير لبسط الجواب.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

طلبتنا  مللف  كبيرة  أولوية  أعطت  الوزارة  بأن  التذكير  من  البد 
وفعالة  ناجعة  حلول  إيجاد  على  وحرصت  أوكرانيا  من  العائدين 
لتمكينهم من استكمال مسارهم الدرا�ضي، وكما تعلمون فقد قامت 
الوزارة على الفور بإحداث منصة رقمية لتجميع املعطيات املتعلقة 
بهؤالء الطلبة، بغية استشراف الحلول املالئمة لوضعيتهم، بالنسبة 
للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم باملغرب وبعد تنسيق مكثف مع 
األطراف املعنية تم فتح مباريات اللتحاقهم بمؤسسات التعليم العالي 
الطب،  املقننة  باملهن  املرتبطة  التخصصات  في  خصوصا  املغربية، 
والطب  الطبوغرافيا  املعمارية،  الهندسة  األسنان،  طب  الصيدلة، 
الناجحون منهم في املستوى  البيطري، وذلك على أساس أن يسجّل 
املطابق لوضعيتهم التعليمية األصلية برسم سنة 2021-2022، وفي 
هذا الصدد شارك ما يناهز 545 طالبة وطالب في هاذ املباريات وقد 
املباريات بنجاح أي بمعدل %33 من مجموع  179 منهم هذه  اجتاز 
املتبارين، كما تم فتح إمكانية التسجيل بمستويات تعليمية أدنى لفائدة 
الطلبة الراغبين في ذلك بتنسيق مع املؤسسات املعنية، وفيما يتعلق 
بباقي املسالك أي املسالك املماثلة لإلجازة واملاستر وبعض التخصصات 
الهندسية، فقد تم إصدار توجيهات إلى الجامعات قصد تسجيلهم مع 
مراعاة الضوابط البيداغوجية الجاري بها العمل، كما تجدر اإلشارة إلى 
أن الوزارة قامت بعقد لقاءات مع ممثلين عن السلطات الدبلوماسية 
والتربوية األوكرانية، في بداية شتنبر املا�ضي لتدارس إمكانية متابعة 
الطلبة املعنيين لدراستهم عن بعد بالجامعات األوكرانية التي ينتمون 

إليها.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نمر إلى تعقيب السيدة النائبة 
املحترمة تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيحك مةيسحاقي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

على  الحرص  باب  من  السؤال  لهذا  طرحنا  يأتي  الوزير،  السيد 
العائدين مكرهين  املغاربة  للطلبة  الجامعي  املسار  استمرارية  ضمان 
من أوكرانيا، في منتصف السنة الجامعية لسنة 2021 والذين كانوا 
من طب  الجماعية  املسالك  مستويات  مختلف  في  دراسته  يتابعون 
الحرب  ضحايا  من  باملئات  وعددهم  وهندسة،  وبيطرة  وصيدلة 
الروسية األوكرانية، إن هذه العودة االضطرارية تسببت لهم وألوليائهم 

في  عالقين  لشهور  ظلوا  أنهم  أخطرها  متباينة،  وأوضاع  أزمات شتى 
انتظار الحلول العملية واإلجرائية املنصفة واملراعية لحالتهم الدراسية 
والضامنة الستمرارية مساراتهم الجامعية، والخروج من دوامة البالغات 
والتصريحات املتناقضة، إن املطلوب هو إنقاذ مستقبل طلبتنا ضحايا 
هذه الحرب بإدماجهم املنصف في املؤسسات الجامعية الوطنية وفق 
لحماية  والسعي  التحصيلية،  ومكتسباتهم  واللغوية  املادية  قدراتهم 
حقوقهم من الضياع لدى الجامعات األوكرانية من شواهد ووثائق، 
ويجب على وزارتكم االعتراف واملصادقة على مواصلة الدراسة عن بعد 
وتوفير إمكانية االستفادة من التداريب امليدانية لفائدة هؤالء الضحايا 
بمختلف الشعب والتخصصات واملستويات، خصوصا الذين لم يتم 
إدماجهم في املؤسسات الجامعية الوطنية العمومية والخاصة، السيد 
الوزير، أنت الراعي الوحيد لهاذ الطلبة نتمنى من هللا تعتبرهم األبناء 

ديالك وتلقى ليهم الحل، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال يبدو، إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال حول تمويل البحث 
العلمي، للسيدات والسادة النواب املحترمين الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبلع ا�شييبلف8فال:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن آليات تمويل البحث العلمي؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

كما ال يخفى عليكم فإن البحث العلمي يعتبر رافعة أساسية للتنمية 
الشاملة، ووعيا منا بالدور املحوري للبحث العلمي واالبتكار في رفع 
التحديات االقتصادية واالجتماعية وتسريع اندماج املغرب في مجتمع 
املعرفة، وكذا الدفع ببالدنا إلى مصاف الدول الرائدة تعمل الوزارة في 
إطار املخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث 
العلمي، على إرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية مع العمل على تنويع 
واستدامة تمويل البرامج البحثية، وكذا تبسيط املساطر اإلدارية واملالية 
مبتكر،  نموذج جديد  اعتماد  املخصصة من خالل  امليزانية  لصرف 
إعطاء دينامية جديدة للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي واليوم 
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غادي نطلقو 600 مليون درهم فهاذ السنة هاذي من الصندوق لدعم 
البحث العلمي، وكذلك تعبئة املزيد من الفاعلين سوسيو اقتصاديين 
 la CGEM وكيفما فخبركم كاينة 300 مليون الدرهم اللي اليوم عند
وعند الشركات باش يكون واحد اإللتقائية ما بين الجامعات والشركات 
املتعلق  الحالي  العروض  طلبات  نظام  مراجعة  وكذلك  بالدنا،  ديال 
بالتمويل املشترك ملشاريع البحث العلمي وذلك من خالل إطالق برنامج 
جديد موحد وشامل ومتناسق ومنتظم لدعم مشاريع البحث العلمي، 
كذلك مراجعة القرار املشترك بتاريخ 2016 مع وزارة االقتصاد واملالية 
من خالل تبسيط املساطر اإلدارية واملالية لصرف امليزانية املخصصة 
للبحث العلمي وإقرار تدابير تحفيزية لتشجيع املقاوالت على االستثمار 
في البحث العلمي التنموي بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب للسيد النائب.

بلنائبيبلس ديبلع ا�شييبلف8فال:

السيد الوزير، صراحة ومن باب اإلنصاف ال أحد ينكر املجهودات 
التي تبذل لتأمين أو اللي أمنت الزمن الدرا�ضي الجامعي عبر االتفاق املهم 
ديال 20 أكتوبر 2020 الخاص بتأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي 
ورد اإلعتبار وتعزيز جاذبية مهنة أستاذ جامعي، لكن احنا أمام وزارة 
ما�ضي مهم تدبير الزمن أو اإليقاع العادي ولكن وزارة التعليم العالي 
ي كنوجدو أنه 2021 كانت عندنا فقط 

ّ
واإلبتكار، األرقام الصادمة مل

ي كنوجدو أنه أستاذ جامعي نصف مقال في كل 
ّ
156 براءة إختراع، مل

ي كنوجدو أنه القطاع الخاص ال يشارك إال ب%20 من تمويل 
ّ
سنة، مل

السلة التمويلية، أعتقد و70 % من املشاريع التي تقدم ال تنجز، هذا 
واقع صادم. اآلن نحن أمام مفترق طرق يا أننا نختارو نبررو وندبرو األزمة 
أو الخيار الثاني أننا نواجهو األزمة، أعتقد الوقت ال يسمح أننا إنتهى زمن 
الحلول الوسطى محتاجين إلى قرارات شجاعة وكنقول السيد الوزير، 
هاد الكالم اللي قلتوه كلو جميل وما بغيتش نقول بأنه رومان�ضي ولكن 
جميل، ما دمنا لم نستطع اجتياز الفيتو اللي دارتو الحكومة السابقة 
في 2019 وفرض ضريبة مجحفة على البحث العلمي كل الكالم سيكون 
فقاعة هواء، األستاذ اللي هو الحامل للمشعل فارضين عليه ضريبة 
مجحفة، كيفاش كتسناونا أننا فعال نمشيو نحو بحث علمي واالنتقال 

إلى مجتمع املعرفة وإقتصاد املعرفة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، إنتهى الوقت، نمر إلى التعقيبات اإلضافية في 
املوضوع، هل هناك تعقيبات إضافية في املوضوع؟ ال يبدو، نمر السيد 
الوزير؟ ما عرفتش واش بقى ليك السيد الوزير التعقيب في الوقت؟ ال 
انتهى الوقت عفوا السيد الوزير انتهى الوقت عفوا. غادي نمرو للسؤال 
الجامعية  املنح  من  النائية  األقاليم  حصص  عن  سؤال  هو  املوالي 

للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق التقدم واالشتراكية، تفضلوا 
السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

حصص  تعزيز  سبل  حول  نسائلكم  أخرى  مرة  الوزير،  السيد 
األقاليم النائية من املنح الجامعية؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، الجواب لكم السيد الوزير.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

املنح يحدد سنويا بمقت�ضى قرار مشترك  كما تعلمون فإن عدد 
لوزارة االقتصاد واملالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
في حدود االعتمادات املالية املرصودة لها في قانون املالية لكل سنة، 
ويندرج تخويل منح الطلبة الجدد ضمن اختصاص اللجنة اإلقليمية 
التي يترأسها السيدات والسادة الوالة والعمال والتي تضم في عضويتها 
الئحة  تجديد  مهمة  إليها  يوكل  التي  املنتخبة  املجالس  عن  ممثلين 
املعنية  السلطات  بعد قيام  املعنية  السلطات  املستفيدين من قيام 
واملادية  االجتماعية  بالوضعية  باإلحاطة  الكفيلة  التحريات  بجميع 
وصل  فقد  الحالي،  الجامعي  املوسم  وبخصوص  املترشحين.  ألولياء 
العدد اإلجمالي للطلبة بالتعليم العالي ملليون و238 ألف و239 طالبة 
وطالب أي بزيادة تقريبا %6 مقارنة مع املوسم املا�ضي، علما أن العدد 
على  أما  وطالب جدد.  طالبة  ألف   325 بلغ  الجدد  للطلبة  اإلجمالي 
مستوى طلبات االستفادة 224 ألف، تقريبا 225 ألف طلب جديد من 

البكالوريا الجديدة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت تعقيب السيد النائب، آه السيد 
الرئيس تفضلوا.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

السيد الرئيس، ما عرفتش عالش نعقب ألن ما جاوبنيش، السيد 
الوزير، السيد الوزير 2 داملرات في هاد الجلسة وأنت تتقول بغيت توسع 
خاطرك، ما بغيناكش توسع خاطرك أنت مسؤول حكومي، توسع املنح 
عدد املنح وتوسع االستفادة ديال الناس وتوسع من الطاقة االستيعابية 
أما خاطرك وسعو برا، اليوم كوزير تتحمل مسؤوليتك وقبل ما تجاوبك 



عدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان13186  

أنا عارف آش غادي تقول غتقول بأن طلعنا في امليزانية ديال املنح 
عندك مكتوبة، غتقول طلعنا في عدد الطلبة هاد ال�ضي كذوب، ما�ضي 
صحيح، نعطيك مثال السيد الوزير، إقليم بوملان في 2020، 1800 
طلب، استافدت 1714 ب %96 في 2021، 1790، 10 ديال الطلبة 
500 منحة فقدناها من  1250 يعني  باتوا، استافدت  اللي   10 يعني 
2020 فين تتم�ضي هاد الفلوس شحال تيستافد منها، السيد الوزير، 
هاد األرقام اللي تتالعبو بها على املغاربة هو خطير عرفتو شحال من أب 
ديالو كيشد البورس 2000 درهم تحرم من البورس يعني 60 درهم في 
النهار باش غادي يقري ولدو وانت من الصباح وانت تتقول لنا لتجويد 
يم�ضي للمسرح يم�ضي للثقافة، باش غادي يم�ضي، باش غادي يكري، إما 
غادي تحملوا مسؤوليتكم على األقل حافظو غير على %96 اللي كانت 
ما تنطالبوش %100 أو ال تخليو هاد األنوية الجامعية ما باغيينش احنا 
هداك السيد يا إما غادي يقرى ويدي ال ليسونس ما باغيش يكون عنده 

الكفاءة وال غادي يم�ضي يسرح..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ وبالتي نشوفو بعدا األغلبية تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيقشيبل:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير املحترم، عدد كبير من طلبة الجامعات واملعاهد العليا 
مثال  وبوملان  كتاونات  النائية  األقاليم  من  املنحدرين  أولئك  خاصة 
يعيشون في وضعية اجتماعية جد صعبة أثرت على سير تكوينهم بسبب 
عدم استفادتهم من املنح الدراسية رغم وضعيتهم املادية املزرية، لهذا 
السيد الوزير الجميع يتساءل عن سبب تراجع حصة إقليم تاونات من 
املنح والتي بلغت في عهد الوزير السابق إلى أكثر من %96 بينما هاته 
السنة لم تتجاوز%68، علما أن هذا اإلقليم الشاسع يضم 4 دوائر قرية 
ابا محمد، غفساي، تيسا، تاونات وعدد الطلبة املنحدرين من حوالي 
17 ألف طالب. لذا، نطالبكم السيد الوزير بتعميم املنح الجامعية كما 
نتشبث نحن كبرملانيين بالنواة الجامعية التي ألغيت في عهدكم والتي 

كانت مبرمجة من قبل وكانت الساكنة تنتظرها بشغف كبير، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبل 3دعي:

املستفيدين  لوائح  عن  اإلعالن  بعد  سنة  كل  في  الوزير،  السيد 
يصاب الطلبة واآلباء بخيبة األمل، الحكومات السابقة رفعت من قيمة 
املنحة وأنتم هل أصلحتم في املعايير لالستفادة من هاد املنحة كيف ما 
واعدتمونا السنة املاضية قلتو لنا غادي تعاودو النظر في املعايير 40% 

من الطلبة بإقليم شفشاون ووزان ما استافدو �ضي من املنحة السنة 
املاضية لدرجة أنهم لم يستطيعو اجتياز االمتحانات دآخر السنة، أين 

هي العدالة املجالية؟ كتمناو بالنسبة لهاد السنة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، آسف انتهى الوقت، تعقيب إضافي 
آخر، دابا كاين السيد الرئيس وكاين السيد النائب، اتفقو اتفقو تفضل 

السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هو في الواقع ال�ضي الوزير هاد املشروع اللي كتحملوه فيما يخص 
بناء جامعة مغربية ذات مواصفات دولية للتلميذ اللي تعلم فيه واحد 
العدد ديال اإلشكاليات األخرى املرتبطة بالتعليم بصفة عامة ما�ضي غير 
يقرى، هاد املشروع هذا ال يمكن أن ينجح إال إذا قمنا بتعميم املنح 
كبرملان  الحكومة  خاص  كوزير  أنت  ما�ضي  الدولة  خاص  الجامعية، 

داخل اللجنة باش ندافعوا باش يمكن يصبح الطالب ينجح بالبكالوريا 

تكون عندو بغض النظر اإلنتماء ديالو، استقاللية الطالب على اباه 

وعلى امه هو أننا نوفرو له واحد املنحة جامعية هاد املنحة الجامعية 

اللي غادي.. ونوفرو له واحد الحي جامعي نوفرو له واحد العدد ديال 

اإلمكانيات إذن هذا اللي في كل خطرة تنجيبو راه إشكالية كاين إشكالية 

فيما يخص هاد املنح الجامعية، كاين ما نكذبوش على راسنا في جميع 

األقاليم، وبالتالي كيخص الحكومة اآلن تاخذ بجدية املوضوع ديال 

التعميم يكون اباه يكون فقير ويكون ما يكون خاص تعطاه منحة باش 

يم�ضي يقرا باش يتعلم أوال تكون عندو هاد النوع دييال االستقاللية 

كيتعلم حويجات  اللي  الطالب  واحد  يكون  باش  نعطيوه  بغينا  اللي 

أخرين وكيعتمد على راسو ما كيعتمد على باه ال مو، إذن هذا مجهود 

اللي خصها تديرو الحكومة، هذا مجهود اللي يقوم به مجموعين احنا 

كبرملان داخل اللجان نقدرو نديرو تعديل فيما يخص هاد املادة ونجيبو 

فلوس ونعطيو فلوس باش يمكن الطالبات ديالنا والطلبة ديالنا كلهم 

ياخذو املنح باش يمكن نسدو هاد الباب ديال كل خطرة هذا ناقص ليه 

هذا عندو فالح كيكون ماليري مكتوب فالح ما كيعرفوه كيعطيه منحة، 

هذا باه مخزني عندو 2000 درهم ما كيقبطش املنحة ألن عندو مانضة 

ومعروف. إذن هاد ال�ضي خاصنا نسدوه باش؟ بالتعميم ديال املنح على 

جميع املغاربة واملغربيات اللي.. وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ ال أظن، 
غادي نرجعو للسيد الوزير، تفضلوا.
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وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

هنا  واسع  خاطري  املحترم،  النائب  للسيد  نقول  غير  بغيت  أنا 
وخاطري واسع في الخدمة، وخاطري واسع في كل جهة، ولكن ما نقدرش 
نقبل ما نقدرش نقبل تقول بأن بحال إيال املنح شديناها ودرناها ف�ضي 
حاجة أخرى، هاد السنة املاضية كانت 385 ألف منحة السنة اللي من 
قبل، هاد املرة طلعناها ل400.001 منحة، وهاد العام غادية تم�ضي 
ل421 ألف منحة، ما يمكنش تقول أنا شوف ما غاديش ندخل أنا 
كنقول ليك ما زال راه ما زال اللي كاين تما ما زال مشاورات أخرى وما 
زال غادي ناخذو فلوس من جوايه آخرين هللا يخليك أنا كنقول ليكم 
أنا عارف  للمنح،  أنا شخصيا  اللي كنعطيها  العناية كبيرة  بان واحد 
منين جيت، عارفين كلنا منين جينا، ولكن هللا يخليكم إيال كنا غادي 
نتعاونو غنتعاونو مع هاد الشباب، ولكن ما نبقاوش نلوحو لبعضياتنا 
بحال هكذا ونخليو الناس يدخلهم التشويش في عقلهم، احنا كنديرو 
يعني واحد أكثر من 2 داملليار ديال الدرهم اللي كتم�ضي، 14 مليار اللي 
كانت في السنة املاضية، 2 داملليار و100 مليون درهم اللي كتم�ضي غير في 
املنح، هاد العام 15 مليار اللي كنتمناو تم�ضي على األقل 2 داملليار و300 
مليون، احنا كنتقاتلو باش تكون املنح، ولكن راه خصنا نتعاونو عليها كل 
�ضي كيفما كان السيد النائب، كلنا خصنا نتعاونو عليها، وخصنا ما�ضي 
غير املنحة، خصنا نتعاونو على األحياء الجامعية أنتما عندكم األقاليم، 
أنتما عندكم الجهات، أنتما عندكم الجماعات، خصنا نتعاونو خصنا 
نديروun fond national، وle fond national.. أنا غير اسمح ليا أنا 

كنقول لك شوف...

بلس ديلئيسيبلجلسة:

أرجوكم، أرجوكم، السيد الو زير عفوا هللا يخليك، هللا يخليكم 
شوف فاش كنهضرو السيد الوزير كان كينصت يتفق أو يختلف كان 
كيتصنت، هللا ير�ضي عليكم نكرموه بنفس السلوك، أرجوكم تفضلوا 

السيد الوزير.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

أنا بغيت نكونو كلنا براغماتيين je penses بأن هاد املشكل ديال 
بأن  التمكين ديال اإلنسان تنظن  العالي وهاد املشكل ديال  التعليم 
نغيرو  باش  الوزارة  فهاد  خدامين  واحنا  كلنا،  عليه  نتعاونو  خاصنا 
األمور، راه اللي ساهلة هي ما نغيروش يا نمشيو في كل �ضي اللي كان من 
قبل ونقولو نعم أ �ضي وغاديين، je suis désolé أنا تنقول ليكم بأن 
احنا دايرين واحد l›effort كبير فهاد الحكومة هادي وعا نصفونا، غير 
نصفونا غير قولو بأن زدنا في املنح، ولكن راه ما زال عندنا لجنة وما زال 
عندنا غادي نشوفو غنشوفو املنح، وعاد السجل الوطني اللي غادي 

يحيد لينا هاد املشاكل ديال هذا فحالو هذا ما فحالوش، وكاين عندنا 
املشكل اللي كاين راكم كتعرفوه بعض املرات كنديرو اللجن اإلقليمية، 
وبعض املرات كنزلو لواحد العدد واإلقليم اللي حداه كاين الوالدين 
بعض املرات وأنت قلتيها ليا، اإلقليم اللي حداه اآلباء تيكونوا أطباء 
وتياخذو املنحة وهادو اللي من هنا عندهم 2000 درهم وما كياخذوش 
املنحة، وهاد السجل الوطني غادي غير خصكم تفهمو بأن راه ما�ضي 
وزارة التعليم العالي بوحدها اللي خدامة على هاد املوضوع راكم كترأسو 
حتى أنتما وكتكونو حاضرين فهاد اللجن هذا، خصنا نتعاونو عليها كلنا 
باش نغيرو املعايير وباش نمشيو بعيد ألن السكنى حتى هي راه �ضي حاجة 
كبيرة اللي خذينا فيها واحد، اللي خذينا فيها واحد retard كبير، كون 
كنا كنقولو كل عام هادي 10 سنين وال 20 عام نديرو غير 10 آالف غير 

10 آالف..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

وهو  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  الوزير  السيد  عفوا 
تزايد  مع  مقارنة  للجامعات  االستيعابية  الطاقة  ضعف  عن  سؤال 
أعداد الطلبة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، ال�ضي الحجيرة تفضل مشكورا.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي3ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، عدد الطلبة في الجامعات املغربية تقريبا مليون وواحد 
240 ألف طالب مؤسسات االستقطاب املفتوح واحد %86 كتم�ضي 
االستقطاب املفتوح عندنا إشكال آخر متعلق بالطاقة االستيعابية رغم 
املجهود اللي دار 21 ألف ألف مقعد ازدادت في التوسعة إال أنه نالحظ 
أنه ال زال هناك ضعف كبير في الطاقة االستيعابية الجامعات مقارنة 

مع الطلبة الجدد.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

لبسط  الكلمة  لكم  الوزير  السيد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الجواب.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

على  منها  اإلجراءات  من  مجموعة  الحالي  املوسم  هاد  سيعرف 
الخصوص الرفع ب 22 ألف مقعد هادو اللي بدينا فيهم دابا في سبتمبر 
وعاد كاينين اللي غادي نتسلموهم في السنة الجامعية منهم ما غاديش 
نعطي كاع األرقام كلها بني مالل 6000، أكادير 6000، جميع الجامعات 
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الطاقة االستيعابية وفي نفس  الرفع من  فيها  الجهات  تقريبا، جميع 
السياق تم رصد ميزانية مهمة في إطار مشروع قانون املالية ديال 23 
واللي غادي تخصص فيه، استكمال مجموعة من املشاريع في إطار 
اإلنجاز اللي ما عطيناهمش يعني املبالغ ديالهم اللي كاملة باش يكملو 
االستيعابية  الطاقة  لتحسين  موجهة  اللي  درهم  مليون   600 تقريبا 
بمؤسسات التعليم العالي وغادي يرتفع تقريبا ب 65 ألف مقعد بهاد 
الرصيد املالي اللي تكلمت عليه ديال 93 ألف و600 مليون درهم وإنجاز 
مشاريع جديدة من خالل البرنامج تعزيز كثافة مهنيي الصحة اللي ما 
نساوش بأن 3 دالكليات ديال الصيدلة اللي تصل ملبالغ مالية ديال 
400 مليون درهم لكل وحدة وبرامج، كذلك تكوين أساتذة السلكي 
االبتدائي والثانوي اللي حتى هما رسلنا لهم أكثر من مليون من 200 
مليون الدرهم باش نعززو الطاقة االستيعابية ديالهام، وهذا باإلضافة 
إلى إنجاز مشاريع جديدة لبناء وتجهيز مؤسسات جامعية برسم سنة 
2023 بمختلف جهات اململكة بميزانية تقدر بمليار و977 مليون الدرهم 

وذلك من خالل إحداث مركبات جامعية متكاملة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى تعقيب السيد النائب، تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحجي3ة:

جامعية  مركبات  خلق  نحو  التوجه  هاد  كنثمنو  الوزير،  السيد 
ولكن دائما نستحضر العدالة املجالية وكنشكروك على هاديك الكلية 
املتعددة االختصاصات ديال تاونات اللي احتفضتو بها في القانون املالي 
الحالي إال أنه كنالحظو أنه على مستوى األحياء الجامعية القدرة اللي 
عندنا اآلن واحد 53 ألف ديال الطلبة والطالبات اللي كيستافدو من 
هاد األحياء غير كافي نهائيا مع الهزالة ديال املنحة وعدم تعميمها بشكل 
من األشكال، أيضا طرح إشكال خطير مثال تاونات 17 ألف طالب جزء 
كيضيع  منهم  كبير  وجزء  الجامعية  األحياء  كيدخلو  اللي  منهم  قليل 
وقتهم كبير في الكرا، وتوجد ديال املاكلة وكيفاش يقدر يكون ينافس 
طالب آخر أو يدير نفس االستحقاق معاه، أيضا اإلطعام الجامعي طرح 
إشكال أيضا بغينا هاد الباب أيضا حتى هو يتشاف بمنظار ديال أننا 
نوفرو هاد الوجبة الطلبة، التجهيزات املختبرات في الجامعات ديالنا 
باش يمكن للتحصيل العلمي والحياة الجامعية كما كنعرفو تكون فيها 
هاد الشروط املناسبة، أيضا بغينا هاد الجانب ديال اإلصالح يم�ضي إلى 
أبعد حد باش يمكن املنظومة ديال الرقمنة تم�ضي عند الطلبة باش 
يمكن تجاوب على جزء من اإلشكاالت اللي مطروحة ألنه كاين اكتظاظ 
في املدرجات أنا درست في مدرج فيه 1500 وال 1800 ما بقاش ممكن 
األستاذ يمكن يكون تحصيل جامعي في املستوى، عندنا إشكال والطامة 
الكبرى هو الهدر الجامعي والهدر املدر�ضي ومجموعة من الشباب اللي 
األماكن ديالهمكم كتكون في الجامعات الطالب باش كيحصل على ديك 

اإلجازة.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ أنشوفو بعدا املعارضة، إيال ما كانش نشوفو السيد 

النائب املحترم تفضل.

بلنائبيبلس ديإسماع ليبل 3هومي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

املركبات  من  مجموعة  خلق  خالل  في  الوزير،  السيد  تساؤلي 
الجامعية. بغيت نتساءل على املركب الجامعي تامنصورت واش يعني 

باقي في االهتمام ديال الوزارة أو ال؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل السيد النائب ما عرفتش واش 
بقى عندكم الوقت في التعقيب؟ طيب تفضل.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبوحس ني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نرجع للمنح الجامعية، وللمرة الثانية السيد الوزير 
كنطالبو بتعميم املنح كاتبناكم جوج د املرات وال ثالثة إقليم ورززات، 
طالب  املنحة  من  تحرم  طالب   400  :2022-2021 الوزير،  السيد 
وطالبة، فين غيمشيو هاد الطلبة؟ األغلبية فيهم راه مشاو لديورهم، 
راه ال يعقل هؤالء ال يهم يكون ولد طبيب وال مهندس، بغينا التعميم 
يكون ديال املنحة الجامعية. السيد الوزير، غياب الحي الجامعي بإقليم 

ورززات راه كيشكل مشكل كبير، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

أنا بغيت غير نغتنم هاد الفرصة واش بغينا األنوية الجامعية باش 
نلقاو القرب؟ وال بغينا األنوية الجامعية باش تدير عاود ثاني أحياء 
جامعية، إيال كنا غنديرو أحياء جامعية اللهم نديروها في األماكن اللي 
فيهم الجامعة كبيرة وفيهم واحد املركبات اللي غادي يعيشو فيهم، خصنا 
غير نتفاهمو مع بعضنا. تنظن بأن باش نزيدو في املنح احنا متفقين، 
ولكن راه امليزانية ديالنا راه هي هادي، راه محدودة خصنا نتعاونو كلنا، 
إيال كنا نديرو �ضي صندوق ونتعاونو فيه كلنا يا جهات، يا أقاليم كيفما 
اشرت ليها قبيال أنا معاكم أنا داخلة في املخطط ديال تسريع املنظومة 
خصنا نخدمو عليه باش نتعاونو باش الطلبة اللي ما عندهمش املنحة 
اللي كاينة عندنا 400 ألف اللي غادي تطلع 420 ألف، غادي نتعاونو 
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باش نزيدو نكثرو، أما باش نعممو أنا اسمحوا لي، واش نعممو نعطيو 
حتى لوالدنا 600 درهم؟ أنا ما نقبلهاش لوالدي، خصنا نعممو على �ضي 

حاجة اللي تكون اليقة لينا كلنا وتكون اليقة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

عن  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
انخراط منظومة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار في اإلصالحات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسيدات والسادة املحترمين دائما 

من فريق األصالة املعاصرة، لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيقلوبيف طح:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، شبابنا الحاصل على الشواهد العليا من الجامعات 
املغربية في معظم التخصصات يعاني من البطالة، وتواجه صعوبات 
عديدة في البحث عن فرصة عمل وولوج سوق الشغل، مرد ذلك إلى 
كون الجامعة املغربية ظلت حبيسة الوسائل التقليدية في التحصيل 
والتكوين، كما أنها عاجزة عن تزويد سوق الشغل باألطر والكفاءات 

املؤهلة للنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية البيئية للبالد.

السيد الوزير، مجموعة من التخصصات اليوم أصبحت متقادمة 
ال تتالءم مع متطلبات سوق الشغل، إذ نسجل فائض كبير لخريجي 
الدراسات األدبية واإلنسانية في املقابل نقص حاد في خريجي الدراسات 

التقنية، الطبية، الهندسية والعلمية عموما.

التكنولوجية غير مسبوقة،  ثورتكم  نعيش  اليوم  الوزير،  السيد 
نحن نتحدث عن الذكاء االصطناعي، عن مدن املهن والكفاءات، عن 
الرقمنة، مما يعني بالضرورة أن مجموعة من املهن التقليدية ستختفي 

في أفق 2040-2030.

التطور  بمواكبة  مطالبة  اليوم  املغربية  الجامعة  الوزير،  السيد 
االستثمارات  لجلب  املغرب  الوزير،  السيد  الحاصل،  التكنولوجي 
املغربية  الجامعة  في حين أن  العاملية،  الشركات  واستقطاب كبريات 

ظلت جامدة ولم تواكب التخصصات بمتطلبات السوق.

السيد الوزير املحترم، اليوم نطالبكم بالقيام بإصالحات عميقة في 
الجامعة املغربية وتكوين وإنتاج أطر وكفاءات قادرة على مواكبة التطور 
التكنولوجي وخدمة البالد، السيد الوزير، أنتم مطالبون اليوم بالقيام 
بشراكات مع القطاعات املعنية، لذا نسائلكم عن حصيلة تقييمكم 

النخراط منظومة..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الكالم بانتهاء الوقت، الجواب 
السيد الوزير تفضلوا.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

أوال بغيت نشكرك السيدة النائبة على السؤال العميق هذا هو بيت 
كر بأن الجامعة املغربية والحمد هلل راه 

ّ
القصيد، أنا بغيت غير باش نذ

وّصالت بالدنا فين واصلة اليوم، نقدرو نكونو متفقين ما متفقينش، 
تنا اليوم كنواجهو هاذ 

ّ
ولكن تنظن بأن نتجات كفاءات كبيرة اللي خال

تنا اليوم كنحلمو بأكثر أنا بغيت نأكد عليها، ولكن 
ّ
التحديات واللي خال

ير، 
ّ
اليوم كيفما قلتي كاينة تحديات كبيرة وحتى النمط ديال التدريس تغ

النمط ديال التدريس ما بقاش غير هو غير هو املدّرج والّ  عالش تكلمت 
عليها قبيلة، وحتى النمط ديال التدريس اللي طالب جالس واألستاذ 
ت 

ّ
ت الرقمنة بواحد الدرجة كبيرة وال

ّ
 كيكتب، اليوم وال

ّ
قّدامو كيقرا وال

 أكثر حاجة 
ّ
اللي تنسّميوها التعريفة ديالها، التمكين ديال اإلنسان وال

ي عندو املناعة باش يواجه هاذ التحديات، هذا هو العمق 
ّ
هواللي كيخل

ديال املخطط ديال تسريع منظومة التعليم العالي بدينا فيه، بدينا أوال 
مع بالنسبة لإلجازة ديال التربية الوطنية ديال التربية اللي 100 ألف، 
20 ألف كل سنة ودرناها تعاقد، تعاقد والبرامج ديال التدريس كلها 
مدروسة، أشنو بغينا شنا هو لو.. شنا هي املخرجات ديال اإلجازة ديال 
الطلبة اللي بغينا، درنا كذلك تعاقد مع وزارة الصحة على األطباء باش 
نديرو نضاعفو العدد ديال األطباء من هنا ل 26، 2026، سنينا تعاقد 
مع وزارة الصناعة والتجارة ومع automobile et l›aéronautique على 
100 ألف، 100 ألف تقني، 100 ألف مهندس وإجازة مهنية، 100 ألف 

من هنا ل 2026 واحنا دبا في تواصل مع جميع..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

ما  النائبة؟  للسيدة  تعقيب  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
كنظنش بقا الوقت للتعقيب، إذن تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، 
نمر للسؤال املوالي هو عن الخصاص الكبير في األساتذة الجامعيين، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، لكم الكلمة 

السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبألمينيبلبقالييبلطاه8ي:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، تعرف الجامعات املغربية ذات استقطاب املفتوح 
اكتظاظا كبيرا ونقصا حادا في عدد األساتذة الجامعيين، ما هي إجراءات 

الحكومة لسد هذا الخصاص املهول؟ شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.
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وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

املالية املحدثة في إطار مشروع  فهاذ الصدد الرفع من املناصب 
قانون املالية لسنة 23، ألول مرة تقريبا 2350 منصب مالي، كانوا عندنا 
مناصب تقريبا 800 منصب في العام، 2349 تنتمنى إن شاء هللا نبقاو 
ا يكونو عندنا املناصب، 

ّ
على هاذ، ولكن املشكل ديالنا ما كاينش هنا واخ

نوظفوهم  غادي  اللي  الجديد  الجيل  من  دكاترة  عندنا  يكونو  خص 
وعارفين بأن عندهم الكفاءات الكبيرة، اليوم من هنا ل 2026 غادي 
يمشيو لينا تقريبا 3000، 2900 و�ضي حاجة ديال األساتذة الباحثين 
اللي غاديين يمشيو تقاعد، من الكفاءات الكبيرة اللي دارت الدكتوراه 
ديالها فواحد الوقت اللي رّبما كانوا الكفاءات كبيرة واألغلبية ديالهم 
 des publications de قراو على بّرا، وعندهم انفتاح دولي وعندهم يعني
tres haut niveau هاذو خصنا نعّوضوهم ويال بغينا نعوضوهم خص 
ي بغينا وهذا هو عالش خّدامين، هاذي 

ّ
يكونو دكاترة من هذاك الطراز الل

تكلمت ليكم على 2349 منصب فهاذ السنة وعاد زيد عليها 1500 ديال 
ديال  يكون عندهم مناصب  اللي غادي  الجديد  الجيل  الدكاترة من 
ص باش يبقى 

ّ
moniteur ما�ضي منصب، ولكن تيقرا الدكتوراه وكيتخل

غير في الدكتوراه ديالو باش نوّجدو الخلف، هاذو من التحّديات اللي 
عندنا اللي عندنا اليوم، ولكن إيال درنا غير هاذ ال�ضي راه ما غيكفيشن 

تخصنا نبّدلو من النمط ديال..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  لكم  التعقيب  انتهى،  الوقت  معذرة  الوزير  السيد  شكرا 
النائب املحترم تفضلوا، السيد النائب، السيد النائب قبيال راه كان 

الصوت ديالك ما كيتسمعش إيال كان ممكن تقرب امليكرو أكثر.

بلنائبيبلس ديبألمينيبلبقالييبلطاه8ي:

املعالم  واضحة  استراتيجية  خطة  نريد  املحترم،  الوزير  السيد 
ومتوسطة وبعيدة املدى وليس حلوال إرتجالية تهتم بإكراهات الظرفية 
الحالية، أنتم تعرفون أن التكوين الجيد لألساتذة الجامعيين يتطلب 
وقتا مهما وإصالحا جريئا في البرامج التكوينية من أجل معالجة الحقيقة 
هي  املفتوح  االستقطاب  ذات  الوزير، مؤسسة  السيد  املشكل.  لهذا 
432 مؤسسة جامعية، ورغم محاولة توسيع العرض  51 من أصل 
الجامعي بتشييد املدرجات والبنايات وامللحقات الجامعية الجديدة، ما 
زال املشكل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 260 طالب لكل 100 
مقعد، و بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 188 طالب لكل 100 مقعد 
حسب تقريركم السيد الوزير، في نفس الوقت هناك خصاصا كبيرا 
في عدد األساتذة الجامعيين يصل إلى 1500 أستاذ دون احتساب عدد 

األساتذة املقبلين على التقاعد، الوضعية غير مطمئنة وتتفاقم من سنة 
إلى أخرى وهو ما يؤثر سلبا على جودة التأطير الجامعي وعلى املستوى 
العلمي والتقني للطلبة املتخرجين، كفى من اإلرتجالية السيد الوزير، 

نريد خطة دقيقة وواقعية، وشكرا السيد الوزير املحترم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال يبدو، السيد الوزير ما كنظنش بقى الوقت إذن غادي نمرو للسؤال 
املوالي هو سؤال، باقا 6 ديال الثواني، ال عفوا عفوا السيد الوزير إنتهى 
الوقت، اإلخوان في la régie كيعطيو الوقت ساال، إذن غادي نمرو 
للسؤال املوالي عفوا السيد الوزير معذرة. سؤال آني عن الخصاص 
في األحياء الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل.

بلنائبيبلس ديمنصفيبلطوب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، عن الخصاص في األحياء الجامعية نسائلكم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

أوال بغيت غير نأكد بأن الرفع من عرض السكن الجامعي وتجويده 
ب باش تكون 

ّ
ل
ّ
يعتبر من أولويات الوزارة، ألن هاد املركبات الجامعية كط

أحياء جامعية مندمجة، والبرنامج اللي تنرتكزو عليه اليوم هو الرفع 
من وتيرة إنجاز املشاريع املبرمجة اللي كاينة اليوم؛ تشجيع الشراكات 
الجهات  بعض  بدينا  احنا  راه  اللي  الترابية  والجماعات  الجهات  مع 
اللي كاين واحد الشراكة اللي غادية تم�ضي، إن شاء هللا؟ فهاد األشهر 
لبناء  والخاص  العام  القطاعين  مع  الشراكة  على  االرتكاز  القادمة؛ 
 l›appel à la manifestation األحياء الجامعية اللي غادي نطلقو واحد
أحياء  يبنيو  باش  الشركاء  باش نشجعو  يخرج  اللي غادي   d›intérêt
جامعية. وفهاد اإلطار ستعرف الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية 
ارتفاعا ب 2023 دابا فهاد الدخول اللي سرير إضافيا. أما فيما يخص 
املكتب  خالل  من  الوزارة  فتعمل  الجامعي،  السكن  عرض  توسيع 
الوطني لألعمال الجامعية واالجتماعية والثقافية على الرفع من الطاقة 
وبرمجة مشاريع  املشاريع  استكمال  أوال  الجامعية؛  لألحياء  اإليوائية 

إنشاء أحياء وإقامات جامعية جديدة بمختلف املدن الجامعية.
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمنصفيبلطوب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، كنشوفو السيد الوزير أن هاد السنة هادي كانت 
سنة إستثنائية فيها مليون و236 ألف طالب اللي تم تسجيلو فهاد 
املوسم الحالي، يعني بزيادة %5,8، وكنشوفو أن عندنا 53.600 سرير 
2023 سرير، هذا السيد  فقط، وكتقول السيد الوزير أنكم ضفتو 
الوزير كيعني أن الطلبة والطالبات املغاربة حاليا غيتسبب لهم الهدر 
الجامعي ألن واحد النسبة كبيرة ديال الطلبة اللي في الجماعات القروية 
وال الفئات الهشة والفقراء ما عندهمش فين يسكنو السيد الوزير، ملي 
كنشوفو أن واحد العشرات دآالف داملغاربة اللي ما غيمكن لهم �ضي 
أنهم يستافدوا من األحياء الجامعية، هنا السيد الوزير بغينا شجاعة 
باش نقوي االستثمار فهاد املجال هذا وخصوصا مع القطاع الخاص 
كتقولوا  أنتم  الطلبة  جميع  أن  يمكن  باش  تفضيلية  بأثمنة  ولكن 
خصكم التجويد ديال التعليم العالي، وهنا السيد الوزير ما يمكن لناش 
احنا نتسناو تيوجدوا هاد الجامعات ودبا الطلبة اللي كاينين دابا حاليا 
هاد السنة والسنة املقبلة فين غيمشيو؟ ألن هنا السيد الوزير الدور 
تتكون عندكم واحد  تحاولوا  أنكم  كنركز على  تكون وكذلك  ديالكم 
املتابعة خصوصا فهاد األحياء الجامعية باش تكون العدالة، ألن كاين 
واحد العديد ديال التالعبات في هاد املجال هذا اللي كتلقى فقير مثال 
وال واحد جاء من جماعة قروية ما كيلقاش أن هو ما عندوش اللي دافع 

عليه بالعربية شكرا السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع، السيد الوزير في ما تبقى لكم من الوقت.

وبلبحثي بلعاليي بلتعل مي وزي8ي مي3بويي بللط في عبدي بلس دي
بلعلمييوبالبتكال:

 17 ديال  اإلبرام  وبالخصوص  األرقام  بعض  نعطي  بغيت  أنا 
االتفاقية مع العديد من املنعشين العقاريين من أجل بناء إقامات، اللي 
منها لحد اآلن 6 داإلقامات اللي سالت فيها 4 آالف و700 سرير، واللي 
تتواجد بتطوان، الرباط، القنيطرة، أكادير وبقى 11 اإلقامة اللي في 
طور اإلنجاز. أنا متفق معاك خصنا نزيدوا ربما في الترخيص ونزيدوا في 

التبسيط ديال املساطر بالنسبة للمنعشين العقاريين.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إلى القطاع املوالي وبعد ذلك نشكركم  شكرا السيد الوزير، نمر 

السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، لننتقل مباشرة 
معنا  الوزير  بالسيد  ونرحب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  قطاع  إلى 
30 و31 لهما وحدة املوضوع  إلى السؤال املوالي  وبيننا ونمر مباشرة 
ويتعلق األمر بأوضاع القيمين الدينيين والقائمين على العناية باملساجد 
النواب األفاضل طرحهما  ببالدنا، لذا أقترح على السيدات والسادة 
دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل السيد النائب املحترم لبسط السؤال تفضل.

بلنائبيبلس ديأحمديزبهو:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

نسائلكم  الدينيين  القيمين  أوضاع  تحسين  عن  الوزير،  السيد 
السيد وزير محترم؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيد  الكلمة  لكم  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب 

النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديحماني:

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلنوببيوبلنائباتيبملحت3مين،

السيد الوزير، نثمن املجهودات املبذولة من طرف مؤسسة محمد 
والقائمين  الدينيين  للقيمين  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس 
التدابير  عن  الوزير  السيد  نسائلكم  ببالدنا،  باملساجد  العناية  على 
في  النظر  إلعادة  وزارتكم  عليها  ستعمل  التي  الجديدة  واإلجراءات 

أوضاعهم االجتماعية؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد وزير لكم االختيار من مكانكم 
وال من منبر املنصة؟ اللي جاك ساهل.

بلس ديأحمديبلتوف قيوزي8يبألوقافيوبلشؤونيبإلسالم ة:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيبلنائباتيبملحت3مات،

بلسادةيبلنوببيبملحت3مون،
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يتعلق  فيما  السؤال،  على  وفريقيهما  النائبين  السيدين  أشكر 
بالعناية بالقيمين الدينيين فهي موصولة ومتدرجة والحمد هلل األرقام 
كما تعلمون ناطقة، أين كنا وأين أصبحنا؟ االعتمادات املالية املقدرة 
هذه السنة لهذه املكافآت هي مليار و93 مليون درهم موزعة للمكافآت 
ماليير و601 مليون، التغطية الصحية 229 مليون، والتكوين والتأهيل 
104 داملاليين، ومكن هاد املجهود املالي من رفع قيمة املكافآت الشهرية 
تدريجيا ليصل مجموع مبلغ الزيادة اإلجمالي التي أمر بها أمير املؤمنين 
أعزه هللا لألئمة سنة 2019، وتمت هذه السنة وإن شاء هللا سيزداد 
التدرج باالستمرار في الزيادة في هاد املكافآت، وصل بها وهي 120 ألف 
و200 درهم وصلت، حيث أصبحت املكافاة الشهرية الدنيا تتراوح بين 
الدنيا 2300 و2600 بالنسبة ملن يزاول اإلمامة وحدها، 2500 و1700 
كاألذانة  أخرى  ومهام  اإلمامة  بين  يجمعون  الذين  ل 78%  بالنسبة 
والخطابة، إضافة الستفادة %65 من األئمة من شرط الجماعات أو 
واستفادة جميع  35 من سكن وظيفي،  واستفادة  الجمعيات،  دعم 
من  حقوقهم  وذوي  املساجد  ومتفقدي  املأذنين  والخطباء  األئمة 
خدمات  من  واالستفادة  والتكميلية،  األساسية  الصحية  التغطية 
النائب املحترم من مؤسسة محمد  إليها السيد  التي أشار  اجتماعية 
السادس لألعمال االجتماعية، في حالة العجز والوفاة والزواج والتفوق 
املدر�ضي، وتمتيع عدد من األئمة القيمين سنويا بهذا يعني بأداء فريضة 
الحج، واستفادة جميع األئمة من برامج التكوين املستمر وإحداث تدبير 
ميسر لطلبات االنتقال إلى غير ذلك. فهنالك عناية موصولة يعني هاد 
الشريحة الهم ديالها مشترك بيننا جميعا، وهي متدرجة إن شاء هللا، في 
2002 يعني كان حقل، كانت 6 داملالين تالدراهم فقط هي اللي كتصرف 
على األئمة، ولذلك احنا كنتعاونوا يعني راه احنا غاديين، بمعنى هاد 

الهم هذا مشترك وكنظن متساويين فيه، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

لفريق  األول  والتعقيب  تعقيبات  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديأحمديزبهو:

شك8بيبلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بطبيعة الحال السيد الوزير هاد الهم مشترك، أمير املؤمنين نصره 
هللا يولي أهمية كبيرة لهاد الفئة، فيما يتعلق باألوضاع ديالهم االجتماعية 
والصحية واالقتصادية. أيضا وزارتكم السيد الوزير املحترم، كتقوم 
بواحد الدور اللي هو كبير جدا، ما يمكن تا واحد ينكروا. فيما يتعلق 
أيضا باألوضاع ديال هاد القيمين، وهاد القيمين لهم دور كبير السيد 
الوزير، فيما يتعلق بتعزيز األمن الروحي للمغاربة. هاد القيمين اللي 
فيهم مرشدون، فيهم أئمة، فيهم خطباء، وفيهم منظفون، فيهم هاد 
املؤذنون كيقوم بواحد الدور كبير السيد وزير، إال أن هناك فئات 
السيد الوزير املحترم اللي هما املنظفون تا اليوم مازال ما عندهوش 

التغطية الصحية. هناك فئة أخرى السيد ال الوزير اللي هما املؤذنون 
املكافأة اللي كتعطى ليهم تم�ضي السيد الوزير، بغينا أنهم تديروا يد هللا 
باش أنه تيكون ارتفاع ديال هاد املكافأة اللي ال تتجاوز 500 درهم وفي 
بعض األحيان 1000 درهم. السيد الوزير بغيناكم أيضا يكون عطف 
على األئمة واملؤذنين في الوسط القروي، كتعرفوا الظروف الصعبة 
ديال القرى ديالنا، والنموذج في جهة كلميم وادنون أو على سبيل املثال 
إقليم سيدي إفني، كاين بعض الدواوير السيد الوزير اللي بقاوا ساكنين 
في الدواوير هوما هاد القيمين الدينيين، ال غدا الناس هاجرت القرى 
والبوادي اللي باقيين دابا اليوم فهادوك البوادي هما القيمين الدينيين، 

وشكرا السيد الوزير املحترم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، التعقيب املوالي للسيد النائب املحترم 
من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديحماني:

هناك  الوزير  السيد  ديالكم،  الجواب  على  الوزير  السيد  شكرا 

مرشدين ومرشدات، خطباء ومؤذنون ومتفقدون، ومساعدين، ليس 

لهم هيئة منظمة تدافع عنهم، ولكن نحن كنواب األمة وأنتم كوزير في 

الحكومة، من واجبنا جميعا أن ندافع عنهم. أنتم السيد الوزير كتعرف 

األمور ديالهم أكثر من أي واحد. السيد الوزير، فيهم خارج الوطن فهم 

سفراء بامتياز، داخل الوطن فهم حراس أمننا الروحي، وحراس أيضا 

على مساجدنا، في القرى وفي املدن، ويتصدون لكل ملن أراد أن يزرع 
فكر التطرف والحقد والكراهية والشعوذة. السيد الوزير هؤالء يعملون 

الدينية والوطنية واملناسبات، ال  في األعياد  نهار طيلة األسبوع،  ليل 

التعويض لهم عن ذلك، ال تعويض لهم عن التنقل وحوادث الشغل، 

وحتى املكاملات. املبلغ الذي يتقاضونه القيمين 2800 درهم، املتفقدين 

واملساعدين 2000 درهم، شريطة التفرغ، أغلبهم يعانون من الهشاشة، 

موظفين،  غير  يعتبرون  بحيث  تقاعد،  لهم  ليس  وأبناء  أسر  لهم 

بأوضاعهم  واالهتمام  العناية  من  املزيد  الوزير  السيد  نطالبكم  لذا 

االجتماعية، ألن..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 

إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت، 

وال نمر السؤال املوالي، نمر، سؤال عن برنامج، إذن السؤال املوالي هو 

سؤال عن برنامج الوزارة لتأهيل املساجد التاريخية للسيدات والسادة 

لكم  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب 

الكلمة السيد النائب املحترم.
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بلنائبيبلس ديحسنيبلبهي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن برامج الوزارة من أجل تأهيل وإصالح 
املساجد التاريخية؟ وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا.

بلس ديأحمديبلتوف قيوزي8يبألوقافيوبلشؤونيبإلسالم ة:

شكرا السيد النائب املحترم وفريقه، املساجد التاريخية اإلحصاء 
اللي عندنا اآلن كلها �ضي 976 مسجد في املدن وفي البوادي وكذا، الجرد 
العلمي وصل ولكن راه الكبرى، يعني، املساجد كبرى كلها تقريبا ترممات 
�ضي 189 مسجد، هنالك مواصلة للجرد 83، يعني، كتهيأ لها والترميم 
ورد اإلعتبار ل 108 داملساجد خالل 20 سنة األخيرة بكلفة مالية ناهزت 

653 مليون درهم؛

فيما يتعلق باملسجد ديالك سيدي النائب، اللي هو السيد سيدي 
شيكر، طبعا رممناه في 2012 بكلفة 18 مليون ديال الدرهم هو عندو 
قيمة خاصة، اآلن فيه بعض الخلل ما عندوش عالقة بالترميم، راه 

كيتصاوب، يعني، غادي يتصاوب، إن شاء هللا، في أقرب وقت؛

ثم انتهت أشغال من 35 مسجد تاريخي في حدود ستنتهي في 2026، 
35 ل مسجد تاريخي آخر و30 اللي هي في طور األشغال بكلفة مالية تناهز 
130 مليون درهم، هاد املساجد هي، يعني لها قيمة خاصة والعناية بها 
واقعة، والحمد هلل، وعندنا تجربة ألن كنظن الجهة الوحيدة اللي عندها 
التجربة في الترميم هي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بسبب هاد 
املساجد هادي، وعندنا نتمناو كلكم تزوروها، يعني في مسجد الحسن 
الثاني بالدار البيضاء، يعني، أكاديميات الفنون التقليدية، واآلن ألول 
مرة في املغرب فيها واحد التعليم ديال الترميم، ألول مرة، ألن الترميم 
اللي كان، اللي مارسنا احنا، مارسناه بكيفية، يعني، تقريبا تلقائية مع..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديحسنيبلبهي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بطبيعة الحال، تأهيل هاد املساجد التاريخية يدخل في إطار إعادة 
االعتبار لهذه املعالم بأبعادها العلمية والدينية والروحية والحضرية إلى 
غير ذلك، خاصة وأن هناك مساجد لعبت دورا مهما منذ الفتح اإلسالمي 
في التأطير الديني وحفظ القرآن، كما هو الوضع بالنسبة للمسجد اللي 

ذكرتو، السيد الوزير مشكورين على اإلصالحات اللي قمتو بها اللي هو 
سيدي شيكر الواقع بمنطقة أحمر بالضبط بإقليم اليوسفية، الذي 
يعتبر أول رباط إسالمي على طول املحيط األطل�ضي للمغرب األق�ضى 
وفقهيا  ودينيا  إشعاعيا  منارا  بذلك  ليظل  اإلسالمي،  الفتح  فترة  في 
وعلميا عبر العصور، ليتم إدراجه من طرف وزارة الثقافة ضمن اآلثار 
املصنفة، مما جعل وزارة األوقاف مشكورة أن تولي عناية خاصة لهذا 
املسجد، كذلك، السيد الوزير، هناك مساجد أخرى في اإلقليم، كاين 
القراءات بجماعة جدور،  التهامي شيخ  العالمة محمد  مسجد زاوية 
كاين مسجد زاوية العالمة حرمة هللا بجماعة الكنتور، كاين مسجدين 
كذلك  السبيعات،  بجماعة  بوطيب  وسيدي  املعلمي  اللة  عتيقين 
مسجد زاوية البوسونية بجماعة جنان ّبيه، واملسجدين العتيقين بكل 

من مدينة اليوسفية والشماعية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، عفوا، هل هناك من تعقيب إضافي 
في املوضوع؟ ال يبدو، إذن نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن العجز 
للسيدات  املسلمين  لدفن  املخصصة  العقارية  األوعية  في  املسجل 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل السيد الرئيس 

املحترم لبسط السؤال.

بلنائبيبلس ديمحمديفض لي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مين،

الفريق الحركي يطرح سؤال ربما فريد من نوعه، ولكن له أهمية 
قصوى من حيث عدد املقابر املوجودة في املغرب في أماكنها املختلفة 
سواء على مستوى املدن أو على مستوى العالم القروي، وهاد السؤال 
تطرح من.. منذ ما يقرب من 20 سنة وال زلنا ننتظر التفاعل معه، 
السؤال اللي كيتعلق بالقطاع ديال املقابر، املقابر هي عديدة ومتعددة 
ومختلفة في أنواعها وأشكالها، نتمنى السيد الوزير أن يكون للوزارة 
ونرجو  ومتنوعة،  مختلفة  مخططات  عندنا  املجال  هذا  في  مخطط 
أن يكون لنا مخطط للمقابر في كيفية الحصول على األرض؟ وكيفية 

تجهيزها؟ ننتظر الجواب وسيتم إن شاء هللا طرحنا في املوضوع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير لبسط الجواب.

بلس ديأحمديبلتوف قيوزي8يبألوقافيوبلشؤونيبإلسالم ة:

شك8بيبلس ديبلنائبيبملحت3م،

كما قلتم هذا سؤال في موضوع مهم جدا ألنه كلنا غاديين للمقابر، 
كيسميوها  البالد  في  دياولنا  املقابر،  في  نسكنوا  نمشيو  غادي  كلنا 
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املدينت، بمعنى املدينة الحقيقية اللي غنمشيو نسكنوا فيها هادي غير 
زائفة على كل حال.

إحداث املقابر في املغرب والتدبير ديالها والتنظيم ديالها والصيانة 
ديالها موكول للجماعات الترابية، هاد ال�ضيء معروف كتعرفوه وفقا 
بالجماعات،  املتعلق  آه  التنظيمي  القانون  من   83 املادة  ملقتضيات 
التقدير اللي عندنا احنا محتاجين في املغرب ما بين 80 وما بين 100 
هكتار في العام ما بين البادية واملدينة تقريبا النصف، ألن البادية ما 
بقاتش فيها �ضي أرض اللي هي كيمكن لك دير فيها ما بغيتي كل �ضئء 
دار بيه كل �ضيء ديال �ضي احد، إال الغابة راه ديال الغابة، لذلك هاد 
100 هكتار يعني ما يمكنش تجي من األوقاف. هادي مناسبة نترحموا 
على واحد السيد في الدار البيضاء توفى مؤخرا يعني حبس 130 هكتار 
على املقابر في الدار البيضاء، إذا األرض محبسة على املقابر راه كتم�ضي 
يعني كنقدسو نية املحبس كتم�ضي للمقابر إلى على غير ذلك تم�ضي لها 
لغير ذلك، فذلك ال يمكن يكمن نتشاركوا عندنا حق ألنه األمر في األخير 
بها ما�ضي باش نديروا  العناية  املقابر فيما بعد  كنوليو احنا كنورث 
بها �ضي حاجة أخرى، ولكن مع ذلك هنالك فراغ قانوني، هناك فراغ 
عقاري، هناك فراغ تدبيري، هناك عدة أشياء غاجي نعاود الجهات 
املختصة نفتح معها مع أنه هاد املوضوع ما عمرو زال لنا من البال وال 
من اإلهتمام وغادي نجيوه من الباب اللي خصو يجي منو إن شاء هللا 

ألنه فعال كايهم املغاربة ألن يعني املقابر هي..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

لكم من  تبقى  الرئيس فيما  السيد  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
الوقت تفضلوا.

بلنائبيبلس ديمحمديفض لي:

السيد الوزير املحترم، احنا متفقين معاك فقط عندنا اقتراح عملي 
في املوضوع، يمكن لنا احنا واعيين بأنه الجماعات هي املختصة ولكن 
يمكن في إطار الشراكات مع الجماعات نلقاوا حلول لتجهيز األرا�ضي 
اعطى  الساللية  لألرا�ضي  املنظم  القانون  الساللية،  األرا�ضي  وهناك 
الثلث للجماعات من مجموع األرا�ضي الساللية، إذن عندنا حلول ولكن 

فتحوا الباب للشراكة مع الجماعات املحلية، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال يبدو، شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
وننتقل إلى آخر قطاع وليس آخرا في هذه الجلسة هو القطاع املكلف 
الخاصة  البرملان، بسؤال عن تطبيق تجربة السجون  بالعالقات مع 
ببالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني 

األحرار فليتفضل السيد النائب املحترم لبسط السؤال مشكورا.

بلنائبيبلس ديحف ظيوشاك:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، هل فعال السجون املغربية بصفة عامة تعاني من 
إشكالية كبيرة؟ هاد اإلشكالية اللي هي عندها عالقة باالكتظاظ هاد 
 60 نتاع السجون املغربية ال تتعدى  االكتظاظ للطاقة االستيعابية 
ألف سجين، إال أن الوضعية الحالية نتاع السجناء هذا كتبلغ واحد 
الطاقة االستيعابية  98 ألف و15 ألف سجين، مثال سجن عكاشة 
ديالو 5000 اآلن فيه 9000، سجن كلميم فيه 1200 فيه 1800، إلى 

غير ذلك، سجن صفرو..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

إيال اسمحتي، عفوا عفوا السيد النائب. السيد الوزير إيال اسمحوا 
اإلخوان يخرجوا البرا ألنهم تيشوشو على القاعة، السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديحف ظيوشاك:

حبستي السيد الرئيس الوقت حبستيه.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوقت ديالك غادي يرجع، ال�ضي غيات ال�ضي غيات السيد الرئيس، 

أرجوكم. تفضل اإلخوان في régie يرجعوا الوقت للسيد النائب، هللا 

يخليكم شكرا.

بلنائبيبلس ديحف ظيوشاك:

تقريبا  الجديد  االستيعابية  الطاقة  تقريبا  وجدة  سجن  هاكاك، 

1200 اآلن فيها 1800 سجن كذلك، سجن صفرو وما أدراك ما سجن 

صفرو اللي بني في 1926 تقريبا، واللي هو مضاعف 3 مرات واللي هو 

في وضعية كارثية، علما على أن كاينة قطع أرضية مخصصة سابقا إلى 

غير ذلك، ولكن االعتمادات املالية هي اللي كتخص. أمام هاد الوضعية 

أنها  بكل صراحة  الحالية  الحكومة  املغربية،  السجون  نتاع  الكارثية 

تحملت املسؤولية ديالها، وهادي كنثمنوه ألنه قامت في امليزانية نتاع 

2023 بالرفع من امليزانية ب 100 مليون درهم تقريبا، كذلك قامت 

بتخصيص مناصب نتاع الشغل تقريبا بألف منصب، وهذا كله مجهود 

بكل صراحة نثمن هاد املجهودات. واش كتشوفوا على أن الحكومة 

الحالية ما تلجأش للشراكة، للشراكة ما بين القطاع العام والخاص 

في إطار التمويالت الجديدة والتمويالت املبتكرة، باش نخرجوا من هاد 

الوضعية نتاع السجون املغربية، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.
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بلس ديمصطفىيبايتاسيبلوزي8يبملنتدبيلدىيلئيسيبلحكومة،ي
بملكلفيبالعالقاتيمعيبل 3ملان،يبلناطقيبل8سمييباسميبلحكومة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

سعيد بأن أوافيكم باملعطيات التي توصلت بها من املندوبية العامة 
للسجون، واللي في الحقيقة كتأكد على أن هاد املوضوع هذا أثار جدل 
كبير، موضوع ديال بناء السجون بشراكة مع القطاع الخاص، أثار 
نقاش كبير وجدل كبير على الصعيد الدولي، والتجارب كلها اللي تم 
اعتمادها فهاد املوضوع لألسف فشلت، خاصة في مجموعة من الدول، 
بل أدى األمر إلى إغالق هاد املؤسسات السجنية العتبارات عديدة منها 
أن البرامج والخدمات التأهيلية املقدمة للسجناء لم تكن في املستوى 
الذي تقدمه الدولة. لذلك في بالدنا بدا النقاش فهاد املوضوع، هناك 
املالية،  املوارد  لنقص  أوال  كثيرة  العتبارات  املوضوع  هاد  في  تفكير 
وأليضا ملعالجة مشكل االكتظاظ اللي تكلم عليها السيد النائب املحترم 
مشكورا، وأيضا لقصد الرفع من الطاقة االستيعابية. طبعا التوجه 
والهدف، هو استبدال مؤسسات سجنية متهالكة بمؤسسات سجنية 

جديدة، أو توسيع وتهيئة بنايات سجنية، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، ما كنظنش بقا ليك �ضي توقيت، تفضل 
تفضل ال�ضي حفيظ، مرحبا تفضل.

بلنائبيبلس ديحف ظيوشاك:

مازال 10 الثواني، 10 الثواني السيد الرئيس، حاجة واحدة يجب 
إخراج القانون األسا�ضي نتاع املوظفين نتاع اإلدارة نتاع السجون، ألن 
وضعيتهم جميع اإلدارات حسنت من الوضعية نتاع املوظفين نتاعها، 
باستثناء إدارة السجون، حان الوقت السيد الوزير أن هاد املوظفين 

يتعطا لهم االعتبار الحقيقي نتاعهم، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  اإلضافية  التعقيبات  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املوضوع، ال يبدو، إذن ندوزوا األسئلة 3 املوالية 35 و36 و37 لها وحدة 
املوضوع، ويتعلق األمر بتفاعل الحكومة مع األسئلة الكتابية، لذا أقترح 
على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا 
النواب  والسادة  للسيدات  األول  والسؤال  الوزير،  السيد  لدن  من 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلط بي:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، تعتبر األسئلة الكتابية إحدى اآلليات الدستورية 
ملراقبة العمل الحكومي، فيما يتعلق بالقضايا املحلية أساسا، ولكنها 
بكل أسف ال تحقق هذا الهدف، عندما ال تتم اإلجابة عنها في الوقت 
يدعو  الذي  األمر  إيجابي،  بشكل  معها  التفاعل  يقع  ال  أو  املناسب، 
للتساؤل عن اإلجراءات املتخذة ملعالجة هذه الوضعية، التي أخذت 

طابعا ال يفي أحيانا بالغرض املطلوب من السؤال، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

آني  دايما هو  الثاني طبعا  السؤال  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
لكم  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  من  النواب  والسادة  للسيدات 

الكلمة السيد املحترم.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبنيبلط ب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

األسئلة  مع  الحكومة  تفاعل  مدى  عن  نسائلكم  الوزير،  السيد 
الكتابية املطروحة من طرف السيدات والسادة النواب املحترمين؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السؤال الثالث أيضا هو آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيحنانيبت8كين:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن جملة املجهودات والتدابير التي تقوم بها 
الحكومة للتفاعل اإليجابي والتجاوب مع األسئلة الكتابية، التي يتفضل 

بطرحها كل من السيدات والسادة النواب املحترمين؟ شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوزير،  السيد  الجواب  لكم  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضلوا، بغيتو تمة، بغيتو املنصة لكم االختيار.

بلس ديمصطفىيبايتاسيبلوزي8يبملنتدبيلدىيلئيسيبلحكومة،ي
بملكلفيبالعالقاتيمعيبل 3ملان،يبلناطقيبل8سمييباسميبلحكومة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

املكان  املوضوع، ألن  اللي طرحات هاد  الفرق  بغيت نشكر  طبعا 
الطبيعي للنقاش حول هاد القضايا، إما اللجنة أو عبر سؤال شفهي ألنه 
كيعطي اإلمكانية للحكومة للتجاوب وتقديم مجموعة من املؤشرات 
اللي ربما هذا شغلنا كاملين نتعاونو باش نوصلو للنتائج التي نطمح لها 

جميعا:

أوال: الحكومة حريصة كل الحرص على أنها تتفاعل بشكل إيجابي 
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مع كل املبادرات البرملانية الرقابية، سواء كانت أسئلة كتابية وال شفهية 
أو ال اللجان لكن وهذا نصت عليه طبعا في البرنامج الحكومي عبر إقرار 
لعالقة  متينة  أسس  ووضع  بغرفتيه،  التشريعي  الجهاز  مع  عالقات 
يسودها االحترام والتواصل، وأنا شخصيا حريص كل الحرص على أنه 
يتم التفاعل اإليجابي مع مختلف هذه املبادرات، وعطفا على ما سلف 
أؤكد أن السيدات والسادة الوزراء ال يدخرون جهدا بل يقومون بمجهود 
كبير للتعاطي مع األسئلة الكتابية واألرقام واإلحصائيات املتوفرة اآلن 
لدينا، تؤكد بامللموس، عفوا، مدى التجاوب الفعال للحكومة الذي 
يطبع عالقاتها مع املؤسسة التشريعية سواء في مجال مراقبة العمل 
الحكومي بصفة عامة أو على صعيد األسئلة الكتابية بصفة خاصة، 
3 نوفمبر من هاد الشهر هذا بما  إلى حدود  حيث توصلت الحكومة 
مجموعه 6741 سؤاال، أجابت الحكومة على 4656 سؤاال كتابيا، أي 
بنسبة اللي تقريبا كتقارب %70 بالضبط %69.07، وطبعا الحكومة 
ماضية في هاد التوجه نحو االستجابة أكثر لكل أسئلة السيدات السادة 

النواب املحترمين، شكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى التعقيبات، التعقيب األول 

للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديمحمديبلط بي:

بلس ديبل8ئيس،

إطار  في  يدخل  الكتابية  األسئلة  مع  التعامل  إن  الوزير،  السيد 
العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما تقتضيه من تعاون 

ومسؤولية لتعزيز العمل البرملاني حتى تصبح معها املؤسسة التشريعية 

املواطنين  قضايا  عن  للتعبير  ومنبرا  للديمقراطية  حقيقية  واجهة 

وتجسيدا لدور ممثلي األمة في ممارسة مهامهم الرقابية، وتعزيز ثقة 

الناخب في املؤسسة التشريعية، وبالتالي فإن أي تأخر في التفاعل مع 

هذه األسئلة يعتبر مصادرة لحق النائب في ممارسة مهمته الدستورية، 

املتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وحرمان الساكنة املعنية من حقها في 

معالجة قضاياها بالسرعة املطلوبة وهدر الزمن البرملاني وتعثر املمارسة 

النيابية، مع العلم أن العديد من برملانات العالم تتفاعل مع األسئلة 

السيد  الكتابي،  السؤال  أهمية  أن  علما  قيا�ضي،  ظرف  في  الكتابية 

الرئيس، السيد الوزير تكمن في الجواب السريع واملوضوعي، خاصة 

وأن األمر يتعلق بالقضايا املحلية..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، عفوا، انتهى الوقت، نمر إلى التعقيب 
املوالي لفريق التجمع الوطني األحرار، تفضلوا السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبنيبلط ب:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، شكرا على جوابكم، حرصا من فريق التجمع الوطني 
ل رافعة أو آلية مهمة 

ّ
األحرار على أهمية األسئلة الكتابية والتي تشك

ملراقبة العمل الحكومي، أنه أثار هذا السؤال في الجلسة العامة اليوم 
كسؤال آني، اليوم األسئلة الكتابية ملا تعرفون لها خصوصيات متميزة 
الطابع ال تخضع  أنها ما عندهاش ذاك  الطابع املحلي، وكذلك  منها 
للنظام التمثيلي النسبي، ولهذا كتعرف واحد اإلقبال كثيف واليوم 
باإلطالع على تقرير املؤشرات واألداء ديال األجوبة على األسئلة الكتابية 
لقينا واحد املؤشر اللي هو %68، ولقينا آالف ديال األجوبة اللي هو 
رقم غير مسبوق في والية سابقة، احنا اليوم طرحنا هاذ املوضوع هذا 
بالضبط للتأكيد على بذل الجهود للتمّيز ألن األمر فعال فاق التوقع، 
والعام ما يمكن �ضي نحكمو على تفاعل الحكومة بأن في سنة واحدة 
بقدر ما كذلك نطّبق عليها الحكم في برنامجها الحكومي، اليوم الحمد 
هلل وصلنا لواحد العدد ديال املؤشرات اللي طبعت العمل الحكومي 
بحسن جدا، األمر اللي بغيت نشير لو هو كنثمن هاذ التفاعل مع األسئلة 
الكتابية وكذلك مع األسئلة الشفهية، اليوم احنا كمسؤولين وكاملين 
موش على املضمون ديال األسئلة واملضمون ديال األجوبة بقدر 

ّ
وما نتكل

ما أن القيمة ديال الجواب كيتكّفل به..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد املحترم انتهى الوقت، نمر إلى التعقيب املوالي لفريق 
األصالة املعاصرة تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيحنانيبت8كين:

بداية السيد الوزير، نسّجل تحوال نوعيا في نسبة تجاوب الحكومة 
مع األسئلة الكتابية مقاربة وقياسا مع الوالية التشريعية السابقة، والتي 
وصلت حسب بعض املعطيات نسبة %67، بطبيعة الحال مع وجود 
تباين واختالف حسب الفرق النيابية، السيد الوزير، رغم ذلك فهاته 
عاتنا وانتظاراتنا 

ّ
النسبة تبقى ضئيلة مقارنة مع مستوى طموحاتنا وتطل

كنواب لألمة، السيد الوزير، إن تقّيد أعضاء الحكومة بأحكام دستور 
ملجلسنا  الداخلي  النظام  مقتضيات  وكذلك   ،2011 دستور  اململكة 
املوقر فاألمر يقت�ضي بذل مجهودات أكبر وتعاطيا إيجابيا مع األسئلة 
الكتابية، باعتبارها من اآلليات الدستورية الرقابية املخّولة للسادة 
النواب. السيد الوزير، في هذا الصدد أثير انتباهكم إلى 3 نقط أساسية 
: أوال: ضرورة التقيد الحكومة باألجل القانوني املحدد في 20 يوم كما تم 

النص عليه في النظام الداخلي ملجلسنا املوقر؛

األجوبة  عن  عوضا  املقدمة  األجوبة  في  التدقيق  ضرورة  ثانيا: 
العامة، وتقديم تفاصيل ومعطيات وأرقام دقيقة خاصة حينما يتعلق 
األمر بقضايا وملفات تتطلب التفصيل والتدقيق السيد الوزير، عندما 
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ال يتوّصل السادة النواب باألجوبة الكافية والشافية عن القضايا ذات 
ي فهذا من شأنه تعطيل إيجاد الحلول، وبالتالي املس أو 

ّ
الطابع املحل

املساس بصورتهم داخل دوائرهم االنتخابية.

وفي األخير السيد الوزير، فإن العمل على إنجاح التمثيلية البرملانية 
وإيصال مشاكل واهتمامات وانشغاالت وتساؤالت الشعب املغربي إلى 
السلطتين  كل من  بين  والتعاون  التجاوب  بمدى  رهين  البرملان،  قّبة 
التشريعية والتنفيذية في تقّيد تام بأحكام دستور اململكة، وشكرا لكم 

السيد الوزير.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

في  إضافي  تعقيب  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع؟ ال يبدو، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيناديةيتهامي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

ق فقط بأعداد األسئلة املطروحة على 
ّ
السيد الوزير، األمر ال يتعل

الحكومة، وإنما كذلك بطبيعة ومضمون أجوبة أعضاء الحكومة، فمن 
غير املقبول أن يضع أحد السيدات والسادة النواب سؤاال في الشرق 
والحكومة كتجاوب في الغرب، لدينا أمثلة كثيرة على أجوبة ال عالقة 
لها بالسؤال، نائب يسأل عن موضوع محلي محدد والجواب تيكون فيه 
معطيات بعيدة كل البعد عن املوضوع، يعني يحتوي على كالم إنشائي 
يتكّرر في كل جواب، وهنا نثير التساؤل حول مدى جّدية الحكومة في 
التعامل مع البرملان؟ كذلك مسألة أخرى بعثنا لكم السيد الوزير سؤاال 

كتابيا وطلبناكم تجميع املعطيات من عدة وزارات.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوقت،  انتهى  كامل لألسف  مع  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
دائما في إطار التعقيبات اإلضافية، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديس دييصالحيبإلدلي�شي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير املحترم، هو في الحقيقة كاين وزراء اللي كيستحقوا 
اإلشادة والتشجيع.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الوقت، هي من حقك كانت  انتهى  النائب املحترم،  السيد  شكرا 
بضعة ثواني، ما يمكنش نحرمك منها، وما يمكنش تفوتها، دائما في 
إطار التعقيبات اإلضافية، معذرة السيد النائب، معذرة، معذرة السيد 

النائب، السيد الوزير تفضل.

بلس ديمصطفىيبايتاسيبلوزي8يبملنتدبيلدىيلئيسيبلحكومة،ي
بملكلفيبالعالقاتيمعيبل 3ملان،يبلناطقيبل8سمييباسميبلحكومة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

النواب على الحرص ديالهم  طبعا البد نشكر السيدات والسادة 
املستوى  بنفس  تحرص  الحكومة  باملناسبة  اللي  املوضوع،  هاد  على 
ديال الحرص، وأنا ربما بغيت يعني نشاطر املداخالت ديال السيدة 
والسادة النائبين، يعني اللي تكلموا على ضرورة التعاون املشترك باش 
نرفعوا ما�ضي غير في األرقام، نرفعوا في األرقام، ونرفعوا في الجودة، 
لكن مجموعة من املالحظات. قبل من ندخل للمالحظات، ما فيها باس 
نتكلم �ضي شوية على األرقام. بخصوص األرقام، هاد الوالية هادي فهاد 
السنة األولى، جاوبات الحكومة على 3821 سؤال، السنة األولى كنهضر 
على السنة األولى من هاد الوالية هادي، خالل السنة األولى من الوالية 
التشريعية العاشرة، تم الجواب فقط على 772 سؤال، التاسعة 1205 
تتجاوز  ولم  1518 سؤال،  السابعة  1437 سؤال،  الثامنة  األسئلة، 
السادسة سوى 527 سؤال. شنوا معنى هذا؟ معناه بأن عدد األسئلة 
محافظة  بقات  الحكومة  الوقت،  نفس  في  ولكن  ارتفعت،  الكتابية 
على نفس اإليقاع باش تجاوب، لكن مزيان مني جبدتي املوضوع ديال 
السؤال كيجي في الشرق، والجواب بعد املرات كيجي في الغرب، ولكن 
راه بعض املرات السؤال كيجي حتى بعدم االختصاص، كنحيروا ملن 
نعطيوه، املوضوع يقول �ضيء، والعنوان ديال الوزير املعني يقول �ضيء، 
ما�ضي كنعمم، لكن هذه حاالت نعيشها، ويتطلب تحكيم لدى السيد 
رئيس الحكومة، والعدد نعطيك عدد راه عطيتهم في اللجنة، يتجاوز300 
و400 و500 سؤال. ثم السؤال الي طلبتيوا مني الفريق املحترم املشكور، 
باش نجمع، أنا لست ساعي بريد باش نجمع لك املعطيات، يكفي أنك 
كيهمك، وسوف  اللي  املوضوع  املعطيات حول  املعني  للقطاع  تطلبي 
يجيبك، وإيال كان يتقاطع مع قطاعات وحدة أخرى، فالوزير املعني 
آنذاك بناء على االختصاص الذي يحدده رئيس الحكومة، يقوم بمكاتبة 
األخرى،  القطاعات  بمكاتبة  يقوم  نكمل،  األخرى، خليني  القطاعات 
وبالتالي يتم تجميع الجواب، هذا يتطلب أكثر من 20 يوم باملناسبة. ثم 
األسئلة املحلية، األسئلة املحلية معروف بأنها ترتبط بقضايا بعيدة كل 
البعد عن املركز، مطلوب إحالة السؤال على املنطقة النائية وال على 
املنطقة البعيدة، يجب أن ننتظر عودة الجواب ثم مقاطعة املعطيات 
 ce qu›on appelle en français l›actualisation املوجودة فيه، مع

ديال املعطيات اللي فيه مع االستراتيجية ديال القطاع.

فبالتالي هذا أيضا يتطلب وقت، ما�ضي تنقول بأنه الحكومة تتهرب، 
بالعكس أنا تنعطيك مؤشرات وأرقام احنا في %70 وباغيين نمشيوا ل 
%80، ولكن يجب أن نتفق وأن نجلس، بدون أن نصادر حق النواب 
والنائبات البرملانيات في ممارسة حقهم، لقاوا �ضي آلية، ألنه من الناحية 
القانونية راه ما كايناش، باش نجلس مع النائب ونقول لو آجي، ولكن 
منين توصل ب 80 سؤال حول حصيلة مخطط املغرب، من طنجة 



عدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان13198  

حتى الكويرة في 82 إقليم، شحال خصها ديال الوقت هادي بالنسبة 
لك بالنسبة للقطاع املعني؟. فيجب أن نفكر بشكل جماعي، كيفاش 
هاد األسئلة تكون عندها واحد ما نقولش املصداقية هادي، عندها 
وواحد  النجاعة،  لواحد  نوصلوا  كيفاش  ولكن  ديالها،  املصداقية 
الفعالية باش يولي السؤال عندو الوقع ديالو. والسؤال اللي تكلمتي عليه 
باملناسبة وطلبتيوا مني باش نجمع املعطيات، قريتوا في الصحافة قبل 
أن أتوصل إليه في ال plateforme، هنا نعيد النظر عوتاني مرة أخرى، 
واش خصنا نقراوا السؤال في الصحافة، عاد نتسناوا يومين و3 أيام 

باش نتوصلوا به؟ أو ال خصنا نتوصلوا به أوال، ثم بعد ذلك نتواصل 

حوله، شكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وشكرا على حسن إسهامكم، وبهذا 

أعمالنا،  في جدول  املدرجة  األسئلة  استوفينا طرح جميع  قد  نكون 

وسنمر إلى الجلسة التشريعية مباشرة،يلفعتيبلجلسة.
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محض8يبلجلسةيبلثامنةيوبلستين

بلتاليخ: االثنين 12 ربيع اآلخر 1444ه )7 نونبر 2022(.

بل8ئاسة: السيد محمد والزين، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وعشرون  واثنان  ساعة  بلتوق ت: 
السادسة مساء والدقيقة الرابعة.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  بألعمال:  جدولي
27.22 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية 

الصحية األساسية.

بلس ديمحمديوبلزين،يلئيسيبلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلينيوعلىيآلهيوصحبه.

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

بالدراسة  تتعلق  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
وتتميم  بتغيير  يق�ضي   27.22 رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت 
القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. الكلمة 
للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون رقم 27.22 نرحب به وليتفضل 

مشكورا، فين ما بغيتي السيد الوزير.

بلس دي الديآيتيبلطالبيوزي8يبلصحةيوبلحمايةيبالجتماع ة:

أش8في علىي بلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوببيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أقدم بين أيديكم مشروع قانون رقم 27.22 يق�ضي 
الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
لجنة  لدن  من  باألغلبية  عليه  باملصادقة  حظي  الذي  األساسية 
يوم  املنعقد  االجتماع  في  املوقر  بمجلسكم  االجتماعية  القطاعات 

الجمعة 4 نونبر 2022؛

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يهدف مشروع هذا القانون إلى التنزيل الفعلي ملقتضيات القانون 
اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية في شقه املتعلق بالتغطية 
املساعدة  بنظام  املتعلقة  املقتضيات  كل  بحذف  وذلك  الصحية، 

الطبية العليا في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية 
األساسية وتعويضها بالتأمين اإلجباري عن املرض الخاص باألشخاص 
الغير القادر على تحمل واجبات االشتراك. وتتمحور أحكام مشروع هذا 

القانون حول العناصر التالية:

-أوال: اعتماد نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص 
باألشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات االشتراك وحذف نظام 

املساعدة الطبية.

-ثانيا: نقل الفئات املستفيدة من نظام املساعدة الطبية بكيفية 
الخاص  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  نظام  إلى  تلقائية 
باألشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات االشتراك مع احتفاظهم 
املساعدة  نظام  إطار  في  لهم  ممنوحة  كانت  التي  املكتسبات  بجميع 

الطبية.

التأمين  نظام  تمويل  عليها  يستند  الذي  املبادئ  مالءمة  -ثالثا: 
على  قادرين  الغير  بأشخاص  الخاص  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري 
تحمل واجبات االشتراك مع تلك املحددة في القانون اإلطار رقم 09.21 
املتعلق بالحماية االجتماعية، ويتعلق األمر بمبدئي املساهمة والتعاضد 
واجبات  تحمل  على  القدرين  األشخاص  بالنسبة  املخاطر  تحمل  في 
اشتراك، ومبدأ التضامن بالنسبة ألشخاص الغير قادرين على تحمل 

واجبات االشتراك.

بالنسبة  املؤمن  عاتق  على  الباقي  الجزء  الدولة  تحمل  -رابعا: 
للخدمات الصحية التي تتم داخل املؤسسات الصحية العمومية.

-خامسا: تحمل الدولة املبلغ اإلجمالي لالشتراكات في نظام التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص باألشخاص الغير قادرين على 
تحمل واجبات االشتراك مع ما يترتب عن ذلك من عدم أداء األشخاص 

الغير قادرين على تحمل واجبات االشتراك ألي مساهمة.

غرار  على  العالجات  سلة  نفس  من  االستفادة  ضمان  -سادسا: 
القطاع  وأجراء  العمومية  واملؤسسات  الدولة  ومستخدمي  موظفي 
الخاص مع تعميم خدمات التنقالت الصحية بين املستشفيات على 

جميع املؤمنين.

-سابعا: اعتماد السجل االجتماعي املوحد كشرط لالستفادة من 
نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص باألشخاص الغير 
قادرين على تحمل واجبات االشتراك وذلك قصد ضمان تحديد أكثر 

فعالية للفئات املستهدفة.

عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  نظام  تدبير  مهمة  إسناد  -ثامنا: 
املرض الخاص باألشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات االشتراك 
إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، بموازاة مع إحداث مجلس 
إداري خاص لتدبير النظام املذكور وإدراج العمليات املتعلقة بالتدبير 

املالي لهذا النظام في محاسبة مستقلة.
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املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  للتأمين  نظام  إحداث  -تاسعا: 
وذلك  االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرين  باألشخاص  الخاصة 
لضمان استفادة جميع املواطنين من التغطية الصحية وسد أي فراغ 
قد يجعل بعض املواطنين خارج نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن 

املرض وسيتم إحداث هذا النظام بموجب تشريع خاص؛

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

الذي  أيديكم،  بين  الذي  القانون  مشروع  مضامين  هي  تلكم 
باملصادقة عليه سنكون نجحنا حكومة وبرملانا في تنزيل تعميم التأمين 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض، وتنفيذ التوجيهات امللكية السامية في 

هذا اإلطار.

وال يسعني في األخير إلى أن أتقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة 
أعضاء لجنة القطاعات االجتماعية، والسيد الرئيس للجنة ورؤساء 
الفرق واملجموعات النيابية على اهتمامهم الكبير بهذا املشروع وعطائهم 
املتميز وعلى مناقشتهم وأسئلتهم البناءة، والشكر موصول كذلك إلى 
كافة السيدات والسادة النواب الحاضرين في الجلسة العامة، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، وال بد هنا من كلمة شكر في حق السيد 
مقرر لجنة القطاعات االجتماعية، السيد النائب اسماعيل الزيتوني 
وأفتح باب املناقشة العامة مباشرة مع فريق التجمع الوطني لألحرار 

للنائب املحترم �ضي اسماعيل الزيتوني، فليتفضل مشكورا.

بلنائبيبلس ديبسماع ليبلزيتوني:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار بمجلس 
النواب في سياق املصادقة على مشروع القانون رقم 27.22 القا�ضي 
الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 
األساسية، ويمكن التأكيد خالل هذه املناسبة التشريعية الدالة أن 
نسقنا السيا�ضي الوطني اليوم يعرف اكتمال شروط ومقتضيات البناء 
الديمقراطي، وااللتزام السيا�ضي بين مخرجات صناديق االقتراع وبين 
الجواب  تقديم  شأنها  من  التي  العمومية،  السياسات  وتنفيذ  وضع 

السيا�ضي والتدبيري على تطلعات املواطنين.

ولعل من عبقرية التوافق السيا�ضي الوطني أن القضايا املصيرية 

لألمة املغربية تعرف إجماع املوقف ووحدة الرأي، وهذا ما تجلى بقوة 
من خالل املصادقة باإلجماع على مشروع القانون رقم 27.22 خالل 
أشغال لجنة القطاعات االجتماعية في جلسة واحدة بعد إحالته من 
لدن مجلس املستشارين، فهذا الوعي السيا�ضي العميق لدى السيدات 
والسادة النواب يعكس مدى ملحاحية إصالح قطاع الصحة ومدى 
صوابية وجدية الحكومة في تنزيل ركائز هذا الورش امللكي الهام، عبر توفير 
كل اإلمكانيات القانونية واملؤسساتية املتاحة من أجل التنزيل األمثل 
لهذا الورش، ونحن كنواب في األغلبية البرملانية الداعمة للحكومة نشعر 
باالعتزاز عند نرى مرتكزات البرنامج الحكومي تعرف طريقها إلى التنزيل 
الواقعي، وفق أجندة محددة ومتفاعلة مع النقاشات العمومية ومع 
تطلعات األسر املغربية في الكرامة والعيش الكريم، فال أحد اليوم يجادل 
في كون تأهيل املنظومة الصحية الوطنية هو أولوية األولويات باإلضافة 
إلى إصالح املدرسة العمومية، وخلق فرص الشغل وإنعاش االستثمار، 
فبالرغم من الظرف السيا�ضي واالقتصادي الصعب والتوترات الجيو 
سياسية غير املسبوقة، وكذا جراء تدبير مخلفات الوباء وأزمة الجفاف 
أن  على  وأبانت  االجتماعية،  اللتزاماتها  وفية  الحكومة  ظلت  الحاد 
بناء الدولة االجتماعية ليس مجرد شعار لالستهالك اإلعالمي بل هو 
سياسات العمومية تراكميه تجد لها موطئ قدم من خالل تشريعات 
وقوانين، والتي منها هذا القانون الذي يمكن اعتباره ثورة اجتماعية 
حقيقية سوف تقطع مع التميز الذي فصل املجتمع املغربي بين فئة 
وضعية  تعيش  وأخرى  اإلجباري  الصحي  التأمين  بامتياز  محظوظة 
التاريخ هو الذي سيسجل بعد  الهشاشة والاليقين الصحي، فوحده 
نظرة الرؤية امللكية السديدة، التي جعلت ورش الحماية االجتماعية 
مشروع وطني غير مسبوق، وملف وطني استراتيجي يحظى بعناية خاصة 
من أعلى جهة في الدولة املغربية، ويعرف تنزيل عملي من قبل الحكومة.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

لقد كرس واقع الوباء ملدة فاقت السنتين قناعة عميقة تكونت لدى 
عموم املغاربة أن الصحة العمومية تحتاج إلى إصالح جذري وإلى رؤية 
سياسية تنهض بهذا القطاع للقطع مع األعطاب التي يعيشها وحالة 
عدم الثقة الكافية لدى املواطن في املرفق الصحي العمومي، ويبقى تدني 
الخدمات العمومية املقدمة في مجال الصحة من بين نقط ضعفنا وأحد 
العاهات التي تعيق تقدمنا في مؤشر التنمية البشرية رغم القفزة الكبيرة 
التي حققتها بالدنا في البنية االقتصادية وفي مجال البنيات التحتية 
املتقدمة والعصرية والتي جعلت بيننا وبين بلدان الجوار مساحة تقدم 

كبيرة ال تخطئها األبصار.

22 مليون مغربية ومغربي من  وبالتالي فإن بلوغ هدف استفادة 
التأمين اإلجباري عن املرض في متم نهاية سنة 2022 ليس مجرد رقم 
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عادي أو خبر عابر بل يعني أن فئات عريضة من عموم الشعب املغربي 
بات من حقها أن تعرف املكتسبات التي جاء بها مشروع قانون املدونة 

الصحية الجديد والتي من أبرزها:

-اعتماد نظام تأمين إجباري أسا�ضي عن املرض الخاص باألشخاص 
غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك؛

-حذف نظام املساعدة الطبية »راميد« املعتمد حاليا؛

-نقل الفئات املستفيدة من نظام املساعدة الطبية بكيفية تلقائية 
إلى النظام الجديد؛

-مالءمة املبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون 
اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية؛

-تحمل الدولة الجزء الباقي على عاتق املؤمن بالنسبة للخدمات 
الصحية التي تتم داخل املؤسسات الصحية العمومية؛

-تحمل الدولة املبلغ اإلجمالي لالشتراكات في النظام الجديد؛

-ضمان االستفادة من نفس سلة العالجات؛

النظام  من  لالستفادة  كشرط  املوحد  التجاري  السجل  -اعتماد 
الجديد؛

-إسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛

خاص  املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  نظام  -إحداث 
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك.

السيد الرئيس املحترم،

السادة الوزراء املحترمون،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

هذه  خالل  جميعا  عاتقنا  على  امللقاة  التاريخية  املسؤولية  إن 
الظرفية السياسية واالقتصادية الصعبة، والتي يئن من تحت وطأتها 
العالم وتنبأ بتحوالت عميقة في النظام االقتصادي والسيا�ضي الدولي 
تجعلنا منشغلين برهانات الحفاظ على توازن الحاضر مع االستعداد 
لتقلبات املستقبل. وعندما نتكلم عن ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية، 
فبالضرورة نتكلم عن تقليص الفوارق االجتماعية املجالية، وتعزيز 
العدالة في ولوج كل املغاربة إلى الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم 
على قدم املساواة، هذا الرهان هو بمثابة تحدي غير مسبوق تدخل في 
فيه بالدنا، وبعون هللا تعالى، وبجدية العمل الحكومي وانخراط كل 
القوى السياسية واالجتماعية والنقابية الحية في البالد سوف نكسب 
هذا الرهان كما كسبنا رهانات استكمال البناء املؤسساتي والدستوري 
امللك  الجاللة  لصاحب  السديدة  القيادة  تحت  والتنموي  والحقوقي 

محمد السادس حفظه هللا.

هذا الطموح الوطني يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وإلى عناصر 

للتمويل، وإلى آلية فعالة للحكامة الجيدة، فأما اإلرادة السياسية فهي 
بارزة من خالل اإلشراف الفعلي للسيد رئيس الحكومة على هذا الورش 
تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، أما التمويل فالكلفة السنوية لهذا 
اإلصالح ستبلغ 51 مليار درهم ابتداء من سنة 2025 تتوزع ما بين 14 
مليار درهم لتأمين تعميم التأمين اإلجباري عن املرض؛ 19 مليار درهم 
لتعميم التعويضات العائلية؛ 17 مليار درهم لتوسيع قاعدة املنخرطين 
للتعويض عن فقدان  الولوج  التقاعد؛ مليار درهم لتعميم  في نظام 

الشغل.

لذا فإن معالم مغرب التقدم والكرامة تبرز بقوة من خالل هذه 
األرقام التي ذكرت أعاله والتي سيبنى عليها اإلصالح لذا نحن في فريق 
قابطة  الحكومة  بكون  الكافي  اليقين  لدينا  لألحرار  الوطني  التجمع 
يبرز  الحكومي، وهذا  البرنامج  تعاقدات  بعملها وفق  وتقوم  طريقها، 
في مشروع  االجتماعية،  القطاعات  مليزانية  املستمر  الرفع  من خالل 
قانون املالية لسنة 2023، والتي زادت عن السنة املاضية ب12 مليار 
درهم. ونحن ندعم روح التفاؤل التي تشتغل بها الحكومة، ومنسوب 
الثقة العالي بين مكوناتها، الستشراف الفرص الواعدة وتجاوز تحديات 
آمال  في اإلصالح االجتماعي، وتحقيق  امللكية  الرؤية  املرحلة، وتنزيل 
وتطلعات عموم الشعب املغربي. ولكل هذا فإننا في فريق التجمع الوطني 
لألحرار، سنتعامل باإليجاب مع مشروع القانون، وهللا املوفق والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

النائب  للسيد  املوالية  املداخلة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املحترم، السيد محمد التويمي بن جلون عن فريق األصالة واملعاصرة، 

فليتفضل مشكورا.

بلنائبيبلس ديمحمديبلتويمييبنيجلون:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
وتتميم  بتغيير  يق�ضي   ،27.22 رقم  قانون  مشروع  على  التصويت 
وقبل  األساسية.  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 القانون 
الخوض في تفاصيل هذه املداخلة، نغتنم هذه الفرصة السعيدة، لنهنأ 
املغربي،  والشعب  السادس نصره هللا  امللك محمد  الجاللة  صاحب 
لحلول الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، مؤكدين على تمسكنا بوحدة 
أقاليمنا الجنوبية، وبالعرش العلوي املجيد، وأن صحراءنا تشكل صلة 
وصل إنسانية، وروحية، وحضارية، واقتصادية بين اململكة وعمقها 
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اإلفريقي. كما نؤكد أيضا، أن مغربية الصحراء ثابتة ال نقاش فيها. 
ونعلن تجندنا الدائم في كل األوقات، للدفاع عن مكتسباتنا الوطنية، 
ووحدتنا الترابية، وبذل الغالي والنفيس من أجل صيانتها والذود عن 

حماية مقدساتها.

السيد الوزير املحترم، ال أحد ينكر األهمية البالغة التي تكتسيها 
هذه املبادرة التشريعية ملا تحمله من إجراءات، تهم شريحة واسعة من 
املواطنات واملواطنين، حيث سيتم من خاللها تحويل بيانات 11 مليون 
مستفيد من نظام املساعدة الطبية راميد، من الوكالة الوطنية للتأمين 
الصحي نحو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وفق نظام تأميني 
مع  الخاص،  القطاع  ألجراء  مطابقة  عالجات  بسلة  إجباري،  صحي 
اإلبقاء على نفس االمتيازات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها 
موظفو القطاعين العام والخاص، وفي مختلف املؤسسات الصحية 
سواء العامة والخاصة، باإلضافة إلى العديد من اإلجراءات األخرى، 
الهادفة إلى مالءمة املبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد، مع 

القانون اإلطار املتعلق بتعميم الحماية االجتماعية رقم 09.21.

كل هذه اإلجراءات والتدابير ستنعكس إيجابا على الفئات الفقيرة 
والهشة، ولن يتأتى ذلك إال بإصالح جذري وعميق ملنظومتنا الصحية، 
من  نعتبره  بل  املناسبات،  من  العديد  في  به  طالبنا  الذي  األمر  وهو 
وتأهيل  الصحي،  العرض  القطاع  تأهيل  يتطلب  وهذا  األولويات، 
ووظيفية  جهوية،  صحية  خريطة  وإحداث  الصحية،  املؤسسات 
عمومية، تعتمد على تحفيز العنصر البشري، واعتماد معايير موحدة 
التكامل  وإحداث  الصحة،  قطاع  ورقمنة  البشرية،  املوارد  لتدبير 
والتقائية بين القطاع العام والقطاع الخاص، باإلضافة إلى ذلك الرفع 
من وتيرة تكوين األطر الصحية، وهي إجراءات يشكل القانون اإلطار 

املتعلق باملنظومة الصحية املعروض على أنظارنا منطلقا لها؛

يرتبط  اليوم  نناقشه  الذي  املشروع  املحترم، هذا  الوزير  السيد 
ارتباطا وثيقا بالعديد من البنود الواردة في القانون اإلطار 09.21 املتعلق 
بتعميم الحماية االجتماعية لجميع املغاربة، الذي يشكل بالنسبة لنا 
الخيار  وأن  االجتماعية،  الدولة  ركائز  تدعيم  نحو  واألساس  املنطلق 
االجتماعي خيار ال محيد عنه في كل البرامج والسياسات االستراتيجية 
أن  جازمين  نعتقد  أننا  كما  واملعاصرة،  األصالة  فريق  يتبناها  التي 
الحكومة املوقرة خطت خطوات مهمة في هذا املجال في إطار التزامها 
الدولة  بناء  وتعزيز  الجديد  التنموي  النموذج  بتنفيذ مضامين  التام 
االجتماعية وإحداث نظام حقيقي للمساعدة االجتماعية، يستهدف 
األسر األكثر هشاشة بغية الحد من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية، 
ال�ضيء الذي نعتبره ثورة اجتماعية هادئة في اتجاه تحسين ظروف عيش 
املواطنات واملواطنين، وبالتالي نعتبر هذا املشروع قانون: أوال يندرج في 
هذا السياق؛ وثانيا ورشا مهما إلصالح نظام الحماية االجتماعية وفق 

الرؤية والتوجهات امللكية السامية؛

السيد الوزير املحترم، كما تعلمون، يهدف السجل االجتماعي املوحد 

ولوجيستيكية  تقنية  وطنية  منظومة  وضع  إلى  بالدنا  أطلقته  الذي 
متكاملة لتقييد املغاربة واألجانب املقيمين بالتراب الوطني من خالل 
منه  الغرض  للسكان،  وطني  وسجل  موحد  اجتماعي  إحداث سجل 
تحديد الفئات املستهدفة، كما يشكل بوصلة حقيقية إلحصاء دقيق 
البرامج  من  مجموعة  إلى  حاجة  في  هي  التي  واملعوزة  الهشة  للفئات 
كالتغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية 
والتقاعد، على غرار ما نحن بصدد مناقشته اليوم، وفي هذا اإلطار نثمن 
مبادرة الحكومة لتسريع في هذه العملية، وبالتالي نحن مطالبين اليوم 
كل من موقعه للمساهمة في تحسيس الجميع باألهمية التي يكتسيها 
التسجيل في هذا السجل، كما أننا مطالبين باإلسراع في املصادقة على 
هذه املبادرة التشريعية الرتباطها بنقل حاملي بطاقة راميد نحو نظام 
التغطية الصحية، وذلك لكون هذا النظام عرف العديد من االختالالت 
واإلكراهات، وبالتالي االنتقال نحو هذا النظام سيحقق ال محالة نوع 

من املساواة والعدالة في ولوج الفئات الهشة واملعوزة للعالج.

ويبقى الرهان األسا�ضي هو السرعة والدقة في تنزيل هذا املشروع، وفي 
تفعيل كل مقتضياته واإلسراع في إخراج نصوصه التطبيقية، ليتما�ضى 
االجتماعية،  الحماية  بتعميم  الخاصة  الزمنية  الجدولة  مع  بذلك 
ونغتنم هذه الفرصة في فريق األصالة واملعاصرة لنحيي حرص الحكومة 
على إخراج 22 مرسوم، تهم ما يزيد عن 3 ماليين شخص من فئات 
عريضة من مهنيين وعمال مستقلين وأشخاص غير أجراء الذين يزاولون 
نشاطا خاصا، باإلضافة على إدراجه للعديد من اإلجراءات االجتماعية 
في مشروع قانون املالية لسنة 2023 خاصة األجراء املتعلق بتخصيص 
9.5 مليار درهم لتحمل أعباء االشتراك بالنسبة للفئات غير القادرة على 
أداء واجبات االشتراك، ضمانا لولوجهم ملختلف الخدمات الصحية 
سواء في القطاع العام أو الخاص، ناهيك عن التدابير ذات الصلة التي 
تتحمل من خاللها ميزانية الدولة كافة تكاليف العالج واستشفاء غير 
القادرين على أداء واجبات االشتراك في مختلف املؤسسات الصحية 
العمومية املتعلقة باألمراض املزمنة، كما نود أن نشير أيضا أن تخويل 
جانب  إلى  النظام،  هذا  تدبير  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
تدبير أنظمة أخرى متعددة ومعقدة، والتنصيص على ضرورة إحداث 
مجلس إداري مستقل لتدبير هذا النظام، وبمعزل عن تدبير األنظمة 
األخرى سيخلق املزيد من التوجس والخوف من أن تعتري الصندوق 
املغربي عقبات وإكراهات من شأنها التأثير على جودة الخدمات املنتظر 
أن نقدمها لهذه الفئات وذلك لكون هذا النظام سيستقبل أزيد من 22 
مليون من املنخرطين وهو رقم ليس بالسهل ستتنامى معه الحاجيات 
للخدمات هذا الصندوق، مما يحتم ضرورة تعزيز الترسانة القانونية 
الصندوق،  بهذا  املتعلق  الحكامة  نظام  وكذا  التشريعية  واملنظومة 
باإلضافة لتعزيز قدراته اللوجيستيكية ودعمه للموارد البشرية الالزمة 

من أجل استمراريته واستدامته.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة على يقين تام بأن نجاح الورش 
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أجل ذلك البد  لنا جميعا، ومن  ونجاح  لبالدنا  نجاح  االجتماعي هو 
من االنخراط واملساهمة والتضامن الفعلي لكل الشركاء اإلجتماعيين 
الترابية وكافة  إلى الجماعة  وأرباب العمل والغرف املهنية، باإلضافة 
الفاعلين. لكل هذا سنصوت لصالح هذا املشروع قانون، وشكرا لكم 

على حسن اإلصغاء.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، املداخلة املوالية للسيد النائب املحترم 
السيد الكبير قادة عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

السيد النائب مشكورا.

بلنائبيبلس ديبلكبي3يقادة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي في مناقشة مشروع 

القانون 27.22 الذي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 بمثابة مدونة 
أخرى  لبنة  بحق  يشكل  مشروع  وهو  األساسية،  الصحية  التغطية 

أساسية في مسار توطيد دعائم الدولة االجتماعية التي يقودها جاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا، هاد املشروع امللك وغير املسبوق ببالدنا 

بل وبكامل محيطنا اإلقليمي والقاري، يتجه اليوم بخطوات ثابتة نحو 

التحقق ليؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن الدولة املغربية بقيادة جاللة 

امللك حفظه هللا تضع املواطن املغربي في صلب السياسات العمومية 

بل وهدفها املركزي، حيث دعا جاللته في خطابه السامي الذي وجهه 

التشريعية  الوالية  من  الخامسة  التشريعية  السنة  افتتاح  بمناسبة 

املغاربة وعلى رأسها  التغطية االجتماعية لجميع  إلى تعميم  العاشرة 

تعميم التغطية الصحية اإلجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، 

من التأمين األسا�ضي عن املرض سواء تعلق األمر بمصاريف التطبيب أو 

الدواء أو االستشفاء والعالج.

املغربية  الدولة  أن  تؤكد  اليوم ال  املشروع  مناقشات هذا  ولعل 
بقيادة جاللة امللك ومنذ اعتالء جاللته العرش حريصة على ضمان 
وخاصة  الدستورية  حقوقه  بكامل  وتمتعه  املغربي  املواطن  كرامة 
الحق في الصحة والعيش الكريم، وهو مسار طويل متعددة املبادرات 
يتوقف  ولم  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  مع  انطلق  واملسارات 
بعدها إال بتكريس دعائم الدولة االجتماعية الحاضنة لكرامة املواطن 

املغربي وحقوقه الكاملة.

بلس ديبل8ئيس،

من املؤكد أن مشروع القانون قيد الدرس اليوم يرتبط ارتباطا 
وثيقا باملنظومة القانونية ذات الصلة بالحماية االجتماعية، خاصة 
بالتغطية الصحية اإلجبارية عن املرض، وتنزيال دقيقا  ما تعلق منها 
بالحماية  املتعلق   09.21 القانون اإلطار رقم  5 من  املادة  ملقتضيات 
االجتماعية، والذي نص على توسيع قاعدة االستفادة من هذا التأمين 
لتشمل الفئات املعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية راميد، 
وال يسعنا هنا إال أن ننوه بنجاح الحكومة في إخراج املراسيم التنظيمية 
ذات الصلة بالعمال غير األجراء وذوي الحقوق املرتبطين بهم، إضافة 
إلى فئة األطباء والصيادلة واملهندسين والبياطرة الطبوغرافيين ومهن 
الترويض وغيرهم كاملرشدين السياحيين والعدول والفنانين من الفئات 
في اآلجال املحددة، وكل ذلك في حرص منها على احترام الجدولة الزمنية 
تعميم  يعد  والتي  االجتماعية،  الحماية  لتعميم  التي حددها جاللته 

التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض أحد دعاماتها األولى؛

مقتضياته جملة  في  يكرس  الصرف  االجتماعي  املشروع  هذا  إن 
من املبادئ األساسية خاصة ما تعلق منها بعدم املساس باملكتسبات 
بل  راميد،  الطبية  املساعدة  نظام  من  املستفيدين  لفائدة  املخولة 
املرض  عن  األسا�ضي  اإلجباري  التأمين  نظام  إلى  تلقائيا  وينقلهم 
باعتبارهم أشخاص غير قادرين على تحمل واجبات االشتراك وما يوازي 
ذلك من اعتمادات مالية ضخمة لتأمين استقرار املنظومة بعد هذا 
التحويل، وهنا ال بد أن نؤكد على ضرورة التأهيل السريع للمنظومة 
الصحية، سواء تعلق األمر باملوارد البشرية الالزمة إلنجاح هذا املشروع 
حتى ال نسقط مرة أخرى في العثرات التي خلفها االرتفاع املضطرد ألعداد 
املسجلين في نظام املساعدة الطبية راميد، مما أثر بشكل سلبي على 
جودة الخدمات املقدمة للمستفيدين منهم بسبب الضغط الكبير التي 
تحملته املنظومة، وخاصة من خالل أوضاع مختلف العاملين بقطاع 
العالقة باعتبار هذه الفئة املسؤولة األولى  الصحة وتسوية ملفاتهم 
واألخيرة عن ضمانات نجاح هذا املشروع امللكي، أو عبر تأهيل مختلف 
املؤسسات االستشفائية وتجويد العرض الصحي وما يواكب ذلك من 
ضرورة توفير مختلف املعدات الطبية الحديثة بمختلف هذه املراكز، 
وفي مختلف الجهات واألقاليم، وألن هاد املشروع يستلزم اعتمادات 
ضخمة، فإننا نؤكد على ضرورة أن يسود مبدأ التضامن والتعاضد في 
تنفيذه، سواء تعلق األمر بمختلف املتدخلين العموميين من قطاعات 
الذي يجب أن يكون  الخاص،  القطاع  أو  ترابية  حكومية وجماعات 
شريكا موثوقا ومتضامنا ما دام األمر يتعلق مشروع وطني اجتماعي 

صرف بعيد عن منطق قاعدة وحيدة وقاصرة هي الربح املادي.

إن تخصيص الحكومة في مشروع قانون املالية 2023 ألكثر من 9.5 
مليار درهم موجهة لتحمل أعباء االشتراك في التغطية الصحية اإلجبارية 
عن املرض لفائدة األشخاص غير القادرين على أداء واجب االشتراكي 
لرسالة واضحة ملختلف للمتدخلين لالنخراط في هذا املشروع بنفس 



عدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان13338  

اجتماعي وتضامني وتعاضدي، حتى نتمكن جميعا من التنزيل السليم 
لهذا املشروع الوطني الطموح وغير املسبوق، واعتبارا للدور املركزي 
الذي سيلعبه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، باعتباره الهيئة 
املكلفة بتدبير النظام الجديد، فإننا نوجه الحكومة إلى ضرورة تأهيل 
ليطلع  الالزمة،  البشرية  باملوارد  تزويده  عبر  الصندوق، خاصة  هذا 
بمهامه الكبيرة في أحسن الظروف، سواء للمستفيدين من خدماته أو 

العاملين به.

يضمن  اليوم،  نناقش  الذي  املشروع  هذا  إن  الرئيس،  السيد 
للمستفيدين منه، خاصة الفئات الهشة التي كانت تستفيد من نظام 
التأمين  إطار  في  املضمونة،  الخدمات  سلة  بنفس  االحتفاظ  راميد، 
اإلجباري األسا�ضي عن املرض، بما فيها خدمات التنقالت الصحية بين 
املستشفيات، مما يؤكد بما ال يدع مجاال للشك، أن املشروع يهدف 
إلى الحفاظ على املكتسبات وتطويرها لألفضل، وألن منظومة الحماية 
ماسة،  أصبحت  اليوم  الحاجة  فإن  االستهداف  تعتمد  االجتماعية، 
لتسريع إخراج السجل االجتماعي املوحد لحيز الوجود، باعتباره ضمانة 

أساسية لتحقيق اإلنصاف والعدالة في االستهداف.

واعتبارا ألهمية هذا املشروع، كآلية قانونية لتنزيل القانون اإلطار، 
لتعميم الحماية االجتماعية، ونظرا للمقتضيات ذات الطابع االجتماعي 
الصرف، والتي تهدف لنقل املستفيدين سابقا من نظام راميد إلى نظام 
التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض، مع الحفاظ على كل املكتسبات، 
اعتزاز  بكل  نسجل  فإننا  بمضامينه،  ننوه  إذ  استقاللي  كفريق  فإننا 
التزام الحكومة بالتنزيل الدقيق والسليم، ملشروع الحماية االجتماعية 
بمختلف دعائمه، كما أننا كفريق استقاللي سنصوت باإليجاب لصالح 

هذا القانون، وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

السيد  املحترم  النائب  للسيد  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
سعيد بعزيز عن الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االشتراكي، في إطار املناقشة 
رقم  القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي   ،27.22 قانون  ملشروع  العامة 
65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. السيد الوزير احنا في 
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، البد أننا نأكدوا أن مدونة التغطية 
الصحية األساسية، هي جزء من تاريخ االتحاد االشتراكي، هي جزء ملاذا؟ 
ألنها مدونة مدونة عبد الرحمان اليوسفي، والتي صدر بتنفيذها ظهير 

3 أكتوبر 2002، مدونة عبد الرحمان اليوسفي التي ترجم من خاللها، 
وأبدع من خاللها، وابتكر من خاللها مفهوم الصحة للجميع. هاد املدونة 
ديال التغطية الصحية، لم تأتي من فراغ، بل جاءت نتاج تضحيات 
ومجهود ديال األخ الراحل عبد الرحمان اليوسفي، واللي تنأكدوا اليوم 
أننا في االتحاد االشتراكي منخرطين في هذا املشروع، على هذا األساس 
أوال لحمولته التاريخية، ثانيا لحمولته السياسية، ألنه جزء ال يتجزأ من 
مفهوم الدولة االجتماعية، العنصر األساس في االشتراكية الديمقراطية. 
املسألة أيضا الحمولة االجتماعية دهاد القانون، تدفعنا إلى االنخراط 

أيضا في التصويت لفائدته.

السيد الوزير، قلتوا بأنه جا في إطار املالءمة مع القانون اإلطار 
09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية، جيد جدا، ونحن معكم، ولكن 
على أساس أن نسير جميعا في اتجاه إرساء وتنزيل التوجيهات امللكية 
السامية، خاصة في الشق املتعلق، باإلصالح الشامل والعميق للمنظومة 
الصحية، وتنزيل ورش الدولة االجتماعية. أنه هذا غير مسار، هادي غير 
خطوة، راه مازال ما وصلناش للدولة االجتماعية واحنا تنعتبرو بأنه 
التغطية الصحية جزء أسا�ضي من الحماية االجتماعية ومن الدولة 
االجتماعية، فكنأكدو في االتحاد االشتراكي على ضرورة إرساء قواعد 
الحماية االجتماعية وتسريع األجرأة ديالها من أجل الوصول إلى تغطية 
صحية شاملة، ونؤكد في نفس الوقت على حكامة األنظمة املعمول بها في 
هذا السياق. ولكن اسمحوا لي السيد الوزير، واحنا غاديين باش نرسيو 
باش نزلو هاد القانون أول مسألة غادي تنتحدثو عليها هو أن الحكومة 
ملزمة بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت ممكن، 
هذه نقطة أساسية؛ النقطة الثانية تتعلق بالصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي غنتحدثو عليه من 
يمكنش  ما  ديالو  القانون  ديال  القانون خص اإلصالح  ديال  الزاوية 
نجيبو نصلحو املدونة ديال التغطية الصحية ونحيلو على الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي بال ما نصلحو القانون ديالو؛ النقطة الثانية 
بالنسبة لهذا الصندوق هو العمل على ضمان استمرارية أدائه ألنه 
التوازن املالي للصندوق أسا�ضي في التغطية الصحية، وإال فغدا وال بعد 
غدا غادي نقولو الصندوق مهدد باإلفالس، قبل ما نوصلو لهاد املرحلة 
اليوم خصنا يكون عندنا ضمانات على أساس التوازن املالي للصندوق 
االجتماعي  السجل  أن  ذلك  إلى  أضف  االجتماعي،  للضمان  الوطني 
املوحد خص يتم السهر على أساس أنه يكون خاص بالفئات الهشة 
ديال  األسباب  بين  من  اليوم  الوزير،  السيد  لي  اسمحول  والفقيرة، 
التعثر ديال نظام التغطية الصحية »راميد« هو أنها ما مفتوحاش غير 
للفقراء مستفدين منها األغنياء، وثانيا أن ذاك السلة ديال العالجات 
ما كتأديهاش، احنا كنا كناقشو أنه غادي تكون القطاع العام والقطاع 
الخاص ونفس الحوار كنسمعوه اليوم ولكن ما عمرها كانت كتستخدم 
في القطاع الخاص، وأيضا أنه مجموعة ديال املواطنين ما كيستافدوش 
من واحد املجموعة ديال العالجات فهاد النظام هذا، بل أكثر من ذلك 
أنه املستشفيات ال اإلقليمية وال املراكز الجامعية كيتسناو االعتمادات 
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كيتحول  كاملة،  ليهم  كتحولش  وما  الصندوق  هاد  من  ليهم  تحول 
فيها  ليهم أجزاء فقط، وبالتالي فكاين إشكاالت ما خصناش نطيحو 
في املستقبل من أجل أنه نضمنو للمواطنات واملواطنين املغاربة أنهم 

يستافدو من سلة العالجات كاملة.

السيد الوزير، ال بد أننا نأكدو على مسألة أخرى، على املكتسبات 
اللي كاينة فهاد النظام خصها تبقى في النظام املستقبلي، إن شاء هللا، 
مع ضبط كل األشكال ديال التمييز اللي تقد تكون، هذا نقطة أساسية 
ألنها خصها تكون متساوية ال ما بين األشخاص اللي ما عندهم القدرة 
على أداء االشتراك وال األشخاص املستفيدين الذين يؤدون االشتراك، 
ما خص يكون تمييز بيناتهم، هذا عنصر أسا�ضي أيضا نؤكد عليه في 
االتحاد االشتراكي على أساس خص تفعيله وأجرأته والتوسيع ديال 

القاعدة ديال االستفادة من سلة العالجات.

مفترق  في  املغربي  املواطن  اليوم  الوزير،  السيد  األخرى  املسألة 
الطرق، مجموعة ديال املواطنين تم تسجيلهم بطريقة تلقائية لدى 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، كيمشيو للخدمات الصحية ما 
كيستافدوش من الخدمات الصحية ببطاقة »راميد«، عالش؟ ألنهم 
سجلوا في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بدون أدنى إشعار، 
واألغلبية ديالهم تسجلو في أبريل وماي املنصرم، هذا السيد الوزير، 
هادو واحد الفئة اللي اليوم قبل ما يوصل السجل االجتماعي املوحد 
وقبل ما نتحدثو على البدء د العمل بالسجل االجتماعي املوحد خص 
الحكومة تلقى حل لهاد الفئة، ما هما مستافدين من الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي اللي هما مسجلين فيه بطريقة آلية ما عرفناش 
كيف وقعات ليها، وال هم مستافدين من البطاقة د »راميد« اللي هما 
تيهزوها وكيجيو بها للمستشفيات، هادي إشكالية خصها تحل السيد 

الوزير.

مسألة أخرى ديال النقل التلقائي، النقل التلقائي أعتقد أنه ما 
خصوش يكون بديك الطريقة اللي كنقولو أنه كل �ضي نهزوه من هنا 
ونحطوه من هنا، ال بد أنه خاص يتعتمد السجل االجتماعي املوحد، وال 
بد خاص يتعتمد بالصيغة اللي غادي تستهدف الفئات الهشة والفقيرة 
باش ما نكونوش هزينا حتى من هو ملزم بأداء االشتراك ألن عالش تبنات 
هاد التغطية الصحية ملا وضعها مبدعها الراحل عبد الرحمن اليوسفي، 
وضعها على أساس التضامن والتعاضد بين املواطنات واملواطنين من 
أجل الصحة للجميع ألنها حق أسا�ضي للجميع. والسيد الوزير باش ال 
أطيل أؤكد على ضرورة أنه نشتغلوا على أساس هاد املبدأ الدستوري 
اللي هو الحق في الصحة، حق أسا�ضي لجميع املواطنات واملواطنين، 
وعلى أساس أنه يكونو املواطنين عندهم إمكانية الولوج إلى الخدمات 
الصحية سواء تعلق األمر باألدوية أو الفحوصات أو باقي اإلجراءات اللي 
كيطلبوها بشكل يومي، وأعتقد أنه إيال مشينا في هاد السياق غادي 
واملواطنين،  للمواطنات  شاملة  لتغطية صحية  نؤسس  فعال  نكونوا 

وشكرا.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الحركي،  الفريق  ملداخلة  اآلن  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائب املحترم سيدي إبراهيم أعبا، تفضلوا.

بلنائبيبلس ديإب8به ميأعبا:

أش8في علىي بلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا 
وموقفنا من مشروع القانون رقم 27.22 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 

65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية؛

بلس ديبل8ئيس،

إن هذا النص التشريعي الذي نحن بصدد مناقشته اليوم جاء 
لحذف نظام املساعدة الطبية راميد وتعويضه بنظام التغطية الصحية 
األساسية، ونقل الفئات املستفيدة من نظام راميد تلقائيا إلى النظام 
الجديد مع االحتفاظ بجميع املكتسبات املحققة في إطار النظام السابق، 
كما يستهدف أيضا التزام الدولة بتحمل واجبات االشتراك في التغطية 
الصحية اإلجبارية بالنسبة لهؤالء األشخاص غير القادرين على تحمل 
واستشفاء  العالجات  لتكاليف  تحملها  خالل  من  االنخراط  واجبات 
هؤالء األشخاص في املؤسسات الصحية، وذلك تنزيال ملضامين املادة 5 

من القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية.

في هذا الصدد، ال بد من اإلشارة إلى أن هذا املشروع قانون سيمكن 
بالدنا من تأهيل قطاع الصحة كإطار مرجعي إصالحي ملنظومة الصحة 
والحماية االجتماعية، ورافعة حقيقية للنمو االقتصادي واالجتماعي 
واملنهي باعتباره ضمن األوراش واملشاريع الكبرى التي أطلقها جاللة امللك 
نصره هللا، وجعل إصالح قطاع الصحة من املبادرات املستعجلة التي 
يجب مباشرتها ال سيما الخطاب امللكي السامي املوجه إلى ممثلي األمة 
بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بتاريخ 9 أكتوبر 2020 الداعية إلى 
إطالق ورش تعميم التغطية االجتماعية لفائدة جميع املغاربة، وفق 
برنامج عمل مضبوط بدءا بتعميم التغطية االجتماعية لفائدة جميع 
املغاربة، وفق برنامج، بدء بتعميم التغطية الصحية اإلجبارية وانتهاء 

بتنزيل مضامين السجل االجتماعي املوحد.

إن هذا الورش االجتماعي الكبير الذي يهدف إلى تكريس الحق في 
الصحة وتجسيد مبادئ التضامن واملساواة في الولوج لخدمات صحية 
جيدة سيشكل تحديا كبيرا، يستوجب املواكبة والدعم، فنحن واعون 
باختالالت املنظومة الصحية التي طاملا نبهنا إليها في جميع املناسبات، 
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حيث أن انتظارات وإكراهات الصحة كثيرة جدا على امتداد التراب 
بالعديد من اإلشكاالت واالنشغاالت، بحيث  الوطني، فالواقع يحبل 
يمكن القول بأن هذا القطاع يشكو من معضالت تتجسد باألساس 
في النقص املهول في املوارد البشرية، خاصة األطباء واملمرضين وغياب 
العدالة املجالية والجهوية الصحية، إضافة إلى غياب سياسة دوائية 
ناجعة، كما أن حجم الهشاشة ماثل بشكل صارخ بخصوص ضعف 
البنيات التحتية، والتجهيزات الطبية، وإشكالية الولوج إلى املؤسسات 
االستشفائية، واملشاكل املرتبطة باملستعجالت، وعدم توازن الخريطة 
الصحية. لكن اليوم حان الوقت لوضع قطيعة مع املا�ضي، بإعادة 
النظر بشكل جدري في املنظومة الوطنية الصحية في أفق إصالحها، 
وذلك بإطالق ورش تعميم التغطية االجتماعية لفائدة جميع املغاربة 

كيفما كانت وضعيتهم االجتماعية واالقتصادية.

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، إن مناقشة هذا املشروع القانون، يتزامن في نفس 
الوقت مع مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2023، وأيضا مشروع 
قانون اإلطار املتعلق باملنظومة الصحية، املحال على مجلسنا املوقر 
التساؤل حول  يطرح  الذي  األمر  وهو  املستشارين،  مجلس  قبل  من 
مدى تقاطع هذين املشروعين مع ورش الحماية االجتماعية، وأساسا 
في الشق املتعلق بالتغطية الصحية وتعميم التأمين اإلجباري األسا�ضي 
على املرض. نقر باملنطق اإلرادي املتمثل في االستمرار التدريجي، كالرفع 
من ميزانية الصحة، إذ أن هذه الزيادة ستسجل خالل هذه السنة زيادة 
%19 أي 4 داملليار و587 ألف ديال الدرهم، لتصل بذلك إلى%7 من 
امليزانية العامة للدولة. وهو األمر الذي الزال بعيدا عن معايير منظمة 
الصحة العاملية، وبالتالي فإن هذا الهامش املالي ال يمكنه أن يحقق 
الرهانات املعقودة على هذا القطاع، كما نقر أن رصد 5500 منصب 
لفائدة الصحة، يشكل عددا ال بأس به، ولكنه ال يساير الخصاص 
املسجل على مستوى األطباء، الذي يصل إلى12 ألف طبيب، وقرابة 
50 ألف ممرض. علما أن املناصب التي خصصت برسم هذه السنة 
الحاضر  في  الخصاص سواء  إشكالية  يطرح  مما  كلها،  تستعمل  لم 
أو في املستقبل، ال سيما أن سقف تعميم التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض، هو نهاية سنة 2022، وذلك بتمكين 22 مليون مستفيد 
إضافي من هذا التأمين اإلجباري، الذي يغطي تكاليف العالج واألدوية 

واالستشفاء.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

ال شك أن هذه الفرصة، تعتبر سانحة ليس لوضع األصبع على داء 
نعرف جميعا أسبابه ومسبباته وتراكماته، ولكن لكي نتقاسم جميعا 
الصحية  منظومتنا  تعوق  التي  التحديات،  لتجاوز  املمكنة  البدائل 
والدوائية، فقد انخرطنا جميعا في هذا الورش الهام، بعيدا عن لغة 

الذي  الورش، هو  في نجاح هذا  الكبير  أملنا  إن  األغلبية واملعارضة. 
يحذوا بنا اليوم إلى التساؤل عن مخرجات الحكومة والهوامش التي 
وفرتها للتمويل، نفس الرغبة في النجاح تدعونا إلى مطالبة الحكومة، إلى 
العمل باملوازاة مع تنزيل هذا الورش، على البحث على حلول ملموسة 
والتمويل  الطبية،  والتجهيزات  البشرية،  واملوارد  الصحي،  للعرض 
والحكامة. إننا في الفريق الحركي، نعتبر أن نجاح هذا الورش االجتماعي 
الكبير املتعلق بتعميم التغطية الصحية، سيعمل على تحسين ترتيب 
بالدنا في مؤشرات التنمية، وفي هذا الصدد فإننا ندعو الحكومة، إلى 
التعجيل بإخراج قانون الوظيفة العمومية الصحية، وكذلك التعجيل 
االستشفائية،  املؤسسات  وتأهيل  التطبيقية،  املراسيم  بإخراج 
وتجويد العرض الصحي، والتي تشكل أحد املتطلبات األساسية لنجاح 
تعميم التغطية الصحية اإلجبارية، توفير البنيات األساسية التحتية، 
والتجهيزات البيو طبية واملوارد البشرية، إعادة النظر في تعريفة املصالح 
الخاصة، العمل على تخفيض أثمنة األدوية، من خالل حذف الضريبة 
على القيمة املضافة، تنظيم حمالت تواصلية، تعرف وتقرب الفئات 
املعنية من مختلف املستجدات، لضمان نجاح التدابير املتخذة، مع 
العلم أن التحدي اليوم هو تنزيل اإلصالح، ليشعر به جميع املواطنين 
الذين يلجون املراكز الصحية، مع الحفاظ على التوازنات الجهوية، 
ضرورة انخراط كافة القطاعات الحكومية، في تأطير مختلف الفئات 

املستهدفة عند تنزيل هذا املشروع القانون.

من املؤكد أن هذا املشروع، سيسمح لألشخاص املستفيدين من 
نظام املساعدة الطبية، وغير القادرين على تحمل واجبات االشتراك، 

االستفادة بكيفية تلقائية.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، ونمر مباشرة إلى املداخلة 
الدستوري  الفريق  نوغو عن  السيد حميد  املحترم  النائب  ومداخلة 

االجتماعي.

بلنائبيبلس ديحم دينوغو:

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

ال يمكننا دراسة هذا املشروع القانون الهام دون الرجوع إلى ما قاله 
صاحب الجاللة مبدع فكرة الحماية االجتماعية الشاملة وراعيها، قال 
صاحب الجاللة نصره هللا في خطابه السامي املوجه بمناسبة افتتاح 
الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية 
العاشرة بتاريخ التاسع من أكتوبر 2020، يقول جاللته »وهو مشروع 
في  اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  أوال  كبير وغير مسبوق،  وطني 
أجل أقصاه نهاية 2020 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين 
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والدواء  التطبيب  بمصاريف  يتعلق  ما  سواء  املرض،  على  األسا�ضي 
أو االستشفاء والعالج«، وأضاف جاللته كذلك »ولهذه الغاية ندعو 
بالتشاور الواسع مع جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا 
املشروع املجتمعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق واإلشراف 

على أنظمة الحماية االجتماعية«.

التوجيهات امللكية السامية، تمت املصادقة على  من خالل هذه 
القانون اإلطار 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية بالبرملان، وأكيد أن 
السيدات والسادة النواب الذين كانوا في الوالية السابقة شاهدين على 
النقاش الهام واملؤطر سواء بلجنة القطاعات االجتماعية التي أتشرف 

اآلن برئاستها وسواء بالجلسة العمومية.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

أيدينا  بين  الذي  القانون  في مشروع  التفصيل  يمكنني كذلك  ال 
القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية املحدد  إلى  دون الرجوع 
لكل مشاريع القوانين اآلتية املتعلقة بهذا الورش االجتماعي الكبير، 
وال يخفى عليكم أن القانون اإلطار وضع املبادئ واألهداف األساسية 
تلك  لبلوغ  الضرورية  اآلليات  ووضع  االجتماعية  الحماية  مجال  في 
األهداف، خاصة فيما يتعلق بالحكامة والتمويل حتى يضمن استدانته 
وتعميم كل الفئات املجتمعية مرتكزا على مبدأ التضامن ومبدأ عدم 
القطاعات  لجنة  أن  وأكيد  املشاركة،  ومبدأ  االستباق  ومبدأ  التمييز 
االجتماعية تنتظر في القريب العاجل كل مشاريع القوانين املفعلة لهذا 

الورش االجتماعي الكبير.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

كلنا إيمان وشرف في االنخراط بكل ما أوتينا من قوة لنضمن نجاح 
كل القوانين املتعلقة بالحماية االجتماعية في بالدنا، وجدير بالذكر أن 
وتصويتا  ومناقشة  تقديما  عليه  الذي صادقنا  قانون  املشروع  هذا 
في ظرف ثالث ساعات والتي كانت كافية الستجالء أهميته القصوى 
خصوصا أنه يعنى ويخص فئة مجتمعية ال يمكن إال أن نمنحه كل 
الدعم وكل االهتمام وكل العناية خصوصا أن املشروع يعتمد على 
نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض الخاص باألشخاص غير 
القادرين على تحمل واجبات االشتراك، وحذف نظام املساعدة الطبية 
حيث يتم نقل الفئات املستفيدة منها وحذف نظام املساعدة حيث 
يتم نقل الفئات املستفيدة منها بكيفية تلقائية إلى النظام الجديد، 
ومالءمة املبادئ التي يستند عليها تمويل النظام الجديد مع القانون 
اإلطار، كما ينص هذا املشروع على اعتماد السجل االجتماعي املوحد 

كشرط لالستفادة من النظام وإسناد مهمة تدبير النظام إلى الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي وضمان االستفادة من نفس سلة العالجات 
واملحافظة على كل املكتسبات، وهنا نطالب السيد الوزير بتوسيع سلة 
العالجات لتشمل كل األمراض كما الحال في الدول املتقدمة ومراجعة 
األسر  على  األثر  املصاريف  السترجاع  يكون  حتى  املرجعية  التعريفة 
ويكون للحماية االجتماعية كبير األثر كما أراد ذلك صاحب الجاللة 

نصره هللا في خطبه األخيرة.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

الدستوري  الفريق  في  يمكننا  ال  أنه  وذكرت  سبق  ما  خالل  من 
الديمقراطي االجتماعي، إال املصادقة على هذا املشروع والذي سيضمن 
لنا انتقاال سلسا من نظام املساعدة الطبية املنصوص عليها في القانون 
65.00، املتعلق بمدونة التغطية الصحية األساسية إلى اإلطار الجديد 
بدون  النظام  هذا  في  املعوزة  الفئات  لتنخرط  االجتماعية،  للحماية 
أية عراقيل تذكر، وتعطى لها كل اإلمكانيات اللوجيستيكية والطبية 
لضمان مواجهتها للمرض في ظروف املساواة، وعدم التمييز كما أراد 

لذلك صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، وشكرا لكم.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم نمر اآلن إلى مداخلة النائبة املحترمة 
السيدة زهرة املومن تفضلي.

بلنائبةيبلس دةيزه8ةيبملومن:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

باسم فريق التقدم واالشتراكية أتناول الكلمة في املناقشة العامة 
ملشروع قانون 27.22، يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة 
مدونة التغطية الصحية األساسية، وهو املشروع الذي يأتي استكماال 
أال وهو  والعميق  التاريخي  امللكي  للورش  املنظمة  القانونية  للترسانة 
ورش الحماية االجتماعية، وبهذه املناسبة نجدد تأكيدنا املبدئي على 
انخراطنا الواعي والطوعي في هذا املشروع املجتمعي الذي ينطلق من 
التموقع االجتماعي للتقدم واالشتراكية، ومن قناعته الراسخة بضرورة 
وضع نظام كامل وشامل وعام للحماية االجتماعية ببالدنا، والعتبار 
ذلك يمثل تحّوال عميقا في املعيش اليومي ملاليين املواطنين واملواطنات 
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الفرص على  تكافؤ  الال مساواة وغياب  في صمت من  يعانون  الذين 
نريد  وما  ومجالية،  وثقافية  اقتصادية  اجتماعية  مستويات  عدة 
التأكيد عليه هو استحضار إشكاليات مصادر واستدامة التمويل على 
للتغطية  نظام  بناء  استطاعت  التي  الناجحة  املقارنة  التجارب  غرار 
االجتماعية القوية، التي تستمّد قوتها من اقتران الفكر ببناء تمويل قار 
وشفاف ويستند إلى إصالح ضريبي حقيقي، ويرتكز على قيم التضامن 
واإلنصاف بجانب املجهود املالي والتمويلي من ميزانية الدولة، وطبعا ال 
 أن نحيي الحكومة على املجهود التشريعي الخاص بهذا الورش 

ّ
يمكننا إال

 أنه غير كاف ألنه من أسباب نجاح 
ّ
املجتمعي، وهذا له أهمية كبيرة إال

هذا الورش هو بالدرجة األولى تأهيل على املستشفى العمومي وقدرته 
 أن واقع الحال اليوم هو أن هذا 

ّ
على استيعاب املاليين من املغاربة، إال

املرفق العمومي في عجز مستمر وبجاذبية أضعف.

اليوم من  أيضا  الصحية  املنظومة  تعاني  املحترم،  الوزير  السيد 
املرجعية وعدم  التعريفة  توحيد  قبيل  من  الضبطية  اآلليات  غياب 
اعتماد األثمنة الحقيقية لألدوية مقابل اعتماد سعر األدوية الجنيسة، 
مما يجعل املؤمن له أحيانا يتحمل أكثر من %70 مقابل %30 تتحملها 
صناديق التغطية الصحية، السيد الوزير املحترم، أن هناك صعوبات 
حقيقية في تحصيل اشتراكات العديد من الفئات، وهذا ما أشارت إليه 
بعض تقارير املؤسسات الوطنية وباعتراف الحكومة، وطبعا سيكون 
لتنزيل ورش الحماية االجتماعية،  التأثير على اآلجال املبرمجة  لذلك 
غير  املشروع  هذا  أن  إما  اثنين،  اعتبارين  إلى  باألساس  يرجع  وهذا 
جذاب وبالتالي فشل الحكومة في التسويق له وفي التواصل حول تحفيز 
اإلنخراطات الطوعي في االشتراك، وإما أن هناك قناعة جماعية لدى 
املواطنين بعدم جدوى هذا االنخراط، مادام املرفق الصحي غير قادر 

على تلبية الحاجيات االستشفائية والتمريضية.

في  واالشتراكية  التقدم  فريق  موقع  من  املحترم،  الوزير  السيد 
طبع  الذي  االستعجال  نتفهم  الوطنية  والبناءة  املسؤولة  املعارضة 
مشروع قانون هذا في الدراسة والتصويت الرتباطه بمشروع قانون 
املالية من خالل نقل فئة املستفيدين من راميد نظام املساعدات إلى 
انتهاء تجربة  أعلنت عن  الحكومة قد  تكون  التعاضد، وبذلك  نظام 

راميد.

السيد الوزير املحترم، سجلنا عدة مالحظات تتعلق بهذا املشروع 
قانون الذي نحن بصدد التصويت عليه في زحمة األجندة التشريعية 
املرتبطة بمشروع قانون املالية، وعبرنا عن تخوفنا من الغموض الذي 
يهم بعض مقتضياته وتضخم اإلحالة على النصوص التنظيمية التي 
تتجاوز أكثر من 14 نصا تنظيميا، لكن قلقنا على املاليين من األسر 
املغربية التي تظل خارج أي نظام للتغطية والحماية االجتماعية جعل 
فريقنا ينخرط في إخراج هذا املشروع قانون إلى حيز التنفيذ، وسنظل 
مواكبين له في تنزيله على أرض الواقع ومنبهين الحكومة إلى إختالالته، 
سنصوت  واالشتراكية  التقدم  فريق  فريقنا  فإن  االعتبارات  ولهذه 

باإليجاب لصالح هذا املشروع القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا 
تعالى وبركاته.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

الدكتور  املحترم  النائب  إلى  نمر  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تفضل  والتنمية  للعدالة  النيابية  املجموعة  عن  ابراهيمي  مصطفى 

السيد املحترم.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

س دناي علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
محمديوعلىيآلهيوصحبه.

بلس دبنيبلوزي8بنيبملحت3مان،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

بلسالميعل كميولحمةيهللايتعالىيوا8كاته،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
ملناقشة مشروع القانون 27.22 الذي يغير ويتمم القانون 65.00 بمثابة 
مدونة التأمين الصحي، وكما يعلم الجميع أن مشروع التغطية الصحية 
وهو مشروع قديم ويحظى برعاية ملكية ألكثر من 20 سنة ودوز تقريبا 
هو املشروع عابر للحكومات أكثر من 6 ديال الحكومات اللي دارو فهاد 
املشروع ويتم تنزيله بالتدريج، وكما تعلمون أن املصادقة على هاته 
املدونة كانت بالقصر امللكي بأكادير 2005 والتعميم ديالها ديال الراميد 
كان في القصر امللكي في الدار البيضاء ثم االتفاقية الثالثية اللي سنة 
2021 كانت في مدينة فاس في القصر امللكي مدينة فاس، فهذا واضح 
بأن التوجيهات امللكية ناهيك عن الخطب امللكية اللي فيها التوجيهات 
واللي فيها حتى األجندة بالتفاصيل اللي كانت في الخطب امللكية األخيرة، 
وبذلك انتقلنا من 16 إلى %34 فيما يتعلق بالتغطية الصحية لألجراء 
واملوظفين AMO ثم الراميد بالتعميم ديالها وصلنا تقريبا لحد اآلن 
وهذا في التقرير ديال الحسابات الخصوصية وصلنا ل 18.44مليون 
اآلن اللي كيستافدوا من الراميد إيال خدينا هاد 18 مليون تقريبا 50% 
ديال الساكنة إيال زدنا عليها 34 فتتعطينا %84 من الساكنة اللي عندها 
التغطية الصحية، وطبعا جاء التغطية الصحية للعمال واملهن الحرة 
واملستقلين، فهذا مشروع اجتماعي مجتمعي كبير عنده الرعاية ديال 
جاللة امللك فنبغيو الحكومة املوقرة أنها يعني كون عندها �ضي شوية 
ديال التواضع �ضي شوية ديال التواضع ألن ما يمكنش نقبلوا أن السيد 
رئيس الحكومة هنا فهاد املنصة كيقول بأن التغطية الصحية فيها 42% 
فالتقارير ديال 2023 اللي كتبتها هاد الحكومة هي اللي عطات لنا هاد 
األرقام وإيال مشينا ل ANAM في التقرير ديالها ديال سنة 2020 تتقول 
70.2 وال مشينا للتقرير اللي دار البرملان حتى هو في 2021 نفس النسب، 
وبالتالي هاد %42 احنا نوجهوا واحد السؤال لرئيس الحكومة شنو هو 
املرجع ديالو منين جابها إيال كان ANAM هي اللي مكلفة وتتعطينا 70 
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وال كان التقرير اللي جابتوا هاد الحكومة وتتقول 18 مليون فصعيب 
أننا نتقدمو بحال هاد األرقام، هذا واحد املشروع اللي خاص الجميع 
مستعدة  املعارضة  باملناسبة  واحنا  نجحوه  يمكن  باش  فيه  يساهم 
جيبوها  جميعا  القانونية  الترسانة  هاد  لنا  تجيبوا  باش  مستعدة 
هذا  باإلجماع  ونخرجوها  اليوم   15 مدة  عليها  ونعتاكفو  وحدة  مرة 
تحدي احنا كنقولو الحكومة ياهلل إيال بغات تجيبو، ولكن احنا عندنا 
مالحظات كيفاش انتما جبتو لنا قانون في العشية في الليل وكتقولو لنا 
صوتو في الصباح ما�ضي معقول هاد ال�ضي خصو ألن هذا مشروع كبير 

ومؤطر وبالتالي خاصنا؛

املسألة الثانية وهو هاد القانون هذا كيجي في إطار واحد الترسانة 
قانونية اللي فيها على األقل 9 ديال القوانين قانون 98 و99.15 القانونين 
القانون ديال السجل   09.21 القانون اإلطار  التعديلين ديالهم ب2، 
االجتماعي هاد ال�ضي كل �ضي دار في الحكومة السابقة، قانون املالية 
ديال 2021 اللي خصص 4.2 داملليار وخصص املساهمة املهنية لهادوك 
املهن اللي كتسمى CPE فين كاين هاد ال�ضي؟ ويجينا رئيس الحكومة أنا 
جيت لقيت غير القانون اإلطار كيفاش أنت لقيتي غير القانون اإلطار؟ 
وهاد 9 دالقوانين، العشرات ديال النصوص التنظيمية اللي كيتكلم 
للمساهمة هادي  بالنسبة   6.37 اللي كتحدد  كاين ال  اللي  العشرات 
دارها هو؟ و%10 ديال التقاعد دارها هو؟ هو اللي حدد الفئات هو اللي 
تفاوض مع الفئات فبالتالي شوية ديال التواضع فهذا فيه واحد التراكم 

وبالتالي خصنا نمشيو جميع.

من  املجموعة  واحد  فيه  عندنا  احنا  القانون،  بهاد  يتعلق  فيما 
املالحظات كاين السرعة وكاين التسرع مزيان بغاو السرعة مرحبا ولكن 
ما خاصش يكون التسرع ولكن لم يعالج واحد املجموعة من اإلشكاليات، 
ولعل من أبرز اإلشكاليات وهو إقصاء الوالدين راه ما قداتش تدخل 
للراس هاد القضية ديال إقصاء الوالدين وأنا أكرر الخطاب ديال جاللة 
امللك ديال 2019 اللي اآلن الحكومة الحالية ما باغياش تلتزم به يقول 
جاللة امللك بحيث أنه تم اتخاذ بالنسبة املغرب مجموعة من اإلجراءات 
في مجال توسيع االستفادة من أنظمة التأمين على املرض لتشمل طلبة 
التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين املنهي واملهاجرين، وكذلك 
امللك،  إيال كان ممكن، هذا خطاب جاللة  أنا نبغي الحكومة تسمع 

وكذلك أمهات وآباء األشخاص املؤمنين باش يستافدوا كمستفيدين 

ال كمؤمنين، أنتما فهاد املشروع بالرغم من أن الصيغة جاءت مبهمة 

ولكن كتكلموا عليهم ثم املادة 27 كتكلم على املساهمة وراه احنا مشينا 

من املساعدة الطبية للتأمين الصحي اللي حد اآلن هاديك املادة 127 
راه مازال ما فهمناهش ثم قضية التمييز في العالج ما بين القطاع العام 
والقطاع الخاص اللي يم�ضي للقطاع الخاص غادي يخلص هاد ال�ضي 
خصوا يتقال اللي غادي يمشيو للقطاع العام ما غاديش يخلص ثم 

كاين التمييز أو تراجع بالنسبة للسلة ديال العالجات..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر اآلن للنائب املحترم السيد رؤوف 
عبالوي معن تفضل، باقي ما وصلناش للتصويت السيد النائب، تفضل 

السيد النائب ال�ضي ابراهيمي سمعنا لك سمع له.

بلنائبيبلس ديلؤوفيعبالوييمعن:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

السيد وزير الصحة والحماية االجتماعية البروفيسور خالد آيت 
طالب املحترم، بعد 66 سنة من االستقالل لم يتمكن إال 14 مليون 
مغربي من الحصول على التغطية الطبية وبفضل هذا مشروع القانون 
سيضاف 10 ماليين من املواطنين بما يسمى براميديست من االستفادة 
من نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض لنصل بذلك إلى تغطية 
شاملة لجميع املواطنين، كما التزمت الحكومة وهذا إيجابي جدا بأداء 
وهذا  املوحد،  االجتماعي  بالسجل  املسجلين  لكل  االنخراط  واجبات 
يتطلب موارد مالية مهمة تستدعي نظام ضريبي جديد يلزم أصحاب 
املهن الحرة على عدم التهرب من أداء الضرائب حتى ننعم بهذا السلم 
سيعزز  عليه  املصادقة  بعد   09.21 إطار  قانون  أن  كما  االجتماعي. 
املنظومة الصحية ببالدنا، وما يجعلنا نطمئن على نجاح هذا الورش 
االجتماعي هو توجيهات وتتبع جاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
لهذا الورش. كما يشرفني باسم جبهة القوى الديمقراطية بالتصويت 

بنعم ملشروع قانون 27.22..

بلس ديلئيسيبلجلسة:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة فاطمة التامني.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادة،

بال شك يشكل ورش الحماية االجتماعية عامة مبادرة هامة ذات 
أبعاد متعددة من شأنها أن تساهم في تخليص العديد من املواطنات 
واملواطنين من وضع الهشاشة والتهميش لكونها إحدى مداخل الكرامة 
واملواطنة والحق في الصحة للجميع، وألن هذا الورش يدخل في إطار 
اإلنتظارات املجتمعية وأحد ركائز التنمية اإلنسانية وجب الحرص على 
تنزيله التنزيل السليم على مستوى منهجية العمل والنقاش وصناعة 
الفعلي  االشتراك  مستوى  وعلى  به،  الخاصة  التشريعية  النصوص 
للمؤسسات الدستورية والتنظيمات املجتمعية لربح الرهان، لألسف 
إفراغه من  الورش من  يهدد  ما  تنزيل  اختالالت على مستوى  هناك 
مضمونه، ونظرا لتمسكنا كفيدرالية اليسار بورش الحماية االجتماعية 

وتنزيله بشكل سليم، فإننا نمتنع عن التصويت أقول..
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بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، نمر اآلن إلى النائبة املحترمة السيدة 
نبيلة منيب فلتتفضل مشكورة، شكرا السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

بالنسبة للحزب االشتراكي املوحد بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
رقم 27.22 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية يعني نحن نعتبر 
بأن واش التغطية الصحية ورش مجتمعي هام، ولكن ال يجب أن يخضع 
تنزيله ملنطق ليبرالي محض، يجب إحقاق الحق في الصحة والتضامن 
وتحقيق العدالة االجتماعية واملجالية، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها 
كاملة في تنزيله، ومن تم نقول بأنه الصحة العمومية والقطاع العام أوال 
وفي الصف األول وليس التأكيد على الدور املحوري للقطاع الخاص، 
ثم إيالء األولوية للمناطق القروية والجبلية التي تعرف خصاصا مهوال. 
ثم مسألة التكوين والبحث العلمي، األطر الطبية هناك يعني خصاص 

كبير، من سيكون سنويا 3 آالف و300 طبيب وصيدلي في أفق 2030؟

بلس ديلئيسيبلجلسة:

عملية  إلى  اآلن  نمر  الوقت،  انتهى  عفوا  النائبة،  السيدة  شكرا 
التصويت على مشروع القانون رقم 27.22.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

عندنا  هنا  إذن  املمتنعون،  املعارضون،  ال،  اإلجماع؟  املوافقون 
امتناع واحد إوا هزي يديك باش نشوفوها، ال ما تسهليش عليا ال ال ما 
دخليش معيا في التفاصيل، شوف، كتصوت، كتمنتنعي، كتعار�ضي، 

التفاصيل سالينها في اللجنة أرجوك.

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 147

املعارضون: ال أحد

ما  وأنتما  حسب  األمين  السيد  كان  إيال  مالنا  احنا  املمتنعون، 
تايقينش في الحساب ديالو، حسبوا أنتوما، أشنو املشكل؟ آ حسب 
آسيدي راسك فينا هو األشكال؟ مالنا احنا يا هللا، بقاوا تحسبوا حتى 
تلقاوا الحساب صحيح مالنا احنا، تنضبطوا ما زربانينش مالنا، غير 
شوية ديال الهدوء راه اإلخوان كيحسبوا، غير شوية ديال الهدوء، 153 
ديال اإلخوان اللي زادوا من لهيه، إذن نعطيوا فرصة بالتي بالتي غير 
بشوية احنا مالنا شحال 153؟ متفق ال ال ودابا السيد األمين حسب 

153، 153؟ إذن املوافقون: 153، املعارضون: ال أحد، املمتنعون: ال 
أحد.

ال ال دابا اهللا يخليكم أرجوكم أرجوكم، ال دابا إيال كان �ضي واحد 
كيمتنع خصني نشوفوا ما�ضي غادي يمتنع في دماغو، هزوا يديكم عاليا 
باش نشوفوا شكون اللي كيمتانع وشكون اللي كيعتارض هللا يخليكم، 

غادي نعاود،

املوافقون: 152

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

شكرا.

إذن أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 153

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 3 التصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 153

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 1

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: إيوا غي نسمعوها، نبقاوا غاديين نبقاوا غاديين.

املعارضون: ال احد

املمتنعون: 2 اللولة كانت 1 هادي 2، ... 153 ال دابا كاين نائبات 
.très bien،بجوج كيمتانعوا صافي

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 153

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض املادة 5 التصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 155

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد، ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 154

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: امتناع 1

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 154

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: امتناع 1

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 154

املعارضون: ال احد

املمتنعون: نفس العدد، آ امتناع واحد عفوا.

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 154

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: امتناع واحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 153

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: آه عندنا 2 ديال اإلمتناعات.

إذا صادقيمجلسيبلنوببيعلىيمش8وعيقانونيلقمي17.11ييق�شيي

بتغ ي3يوتتم ميبلقانونيلقمي65.33يبمثابةيمدونةيبلتغط ةيبلصح ةي

بألساس ة، شكرا لكم.
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محض8يبلجلسةيبلتاسعةيوبلستين

بلتاليخ: االثنين 15 ربيع اآلخر 1444ه )10 نونبر 2022(.

بل8ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: أربعة ساعات واثنان وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة الثامنة.

جدوليبألعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
50.22 للسنة املالية 2023:

- تقديم تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية؛

- املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية؛

- جواب الحكومة.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسي
بلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلينيوعلىيآلهيوصحبهيأجمعين.

افتتحت الجلسة،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يشرع مجلس النواب ابتداء من هذا اليوم في الدراسة والتصويت 
على مشروع قانون املالية رقم 50.22 للسنة املالية 2023، ونستمع في 
بداية هذه الجلسة إلى تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية حول هذا 
املشروع، بعد ذلك سننتقل إلى االستماع إلى تدخالت الفرق واملجموعة 
النيابية والنواب الغير املنتسبين في إطار مناقشة الجزء األول من هذا 
القانون. أعطي الكلمة للسيدة مقررة لجنة املالية التنمية  املشروع 

االقتصادية، فلتتفضل مشكورة، السيدة النائبة مليكة أخشخوش.

بملال ةي لجنةي مق8لةي أ شخوشي مل كةي بلس دةي بلنائبةي
وبلتنم ةيبالقتصادية:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا املوقر، تقرير لجنة املالية 
والتنمية االقتصادية بعد دراستها ملشروع قانون املالية رقم 50.22 
للسنة املالية 2023، وذلك بعد إحالته عليها بتاريخ 20 أكتوبر 2022. 
لقد عقدت اللجنة طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب 

اجتماعا بتاريخ 20 أكتوبر 2022 برئاسة السيد النائب محمد شوكي 
رئيس اللجنة، وبحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة االقتصاد 
ومعطيات  بيانات  تقديم  شمل  لعرض  لالستماع  خصص  واملالية، 
إضافية حول مشروع قانون املالية رقم 50.22 للسنة املالية 2023 
السيدة  تناولت  عرضها،  مستهل  وفي  الوزيرة.  السيدة  طرف  من 
الوزيرة سياق إعداد مشروع قانون املالية املشار إليه، وما يميزه من 
ترّد لألوضاع االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الدولي أو الوطني 
نتيجة لتداعيات الحرب الروسية-األوكرانية التي اندلعت قبل التعافي 
من اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة »كوفيد19-«، والتوترات 
الجيوسياسية وما رافق ذلك من ارتفاع ألسعار املواد األولية والطاقية، 
وارتباك سالسل اإلمدادات والتوريدات العاملية، واالنعكاسات السلبية 
لكل ذلك على مستوى النمو العالمي والنمو بمنطقة األورو الشريك 
لالقتصاد  جدية  متاعب  خلق  ما  وهو  للبالد،  األسا�ضي  االقتصادي 
سنوات  توالي  عمقها  التحديات  من  مجموعة  أمام  ووضعه  الوطني 

الجفاف، الذي لم تعرف مثله بالدنا منذ أزيد من 30 سنة.

بلس دبتيوبلسادة،

ونحن نستحضر سياق إعداد مشروع قانون بين أيدينا، فإننا نحيي 
الجهود  رأسها  وعلى  انتصارات  من  املغربية  الدبلوماسية  ما حققته 
املتواصلة لجاللة امللك حفظه هللا ورعاه، والتي كللت خالل السنوات 
وإفشال  الوطنية،  القضية  لفائدة  كبيرة  مكاسب  بتحقيق  األخيرة 
كل  ندين  كما  لبالدنا،  الترابية  الوحدة  ضد  تحاك  التي  املناورات 
االستفزازات الرامية ملعاكسة املصالح العليا لبالدنا، ونثمن عاليا ما تم 
بلوغه من تقدم تنموي بأقاليمنا الجنوبية. وال يسعنا أيضا، إال أن نقف 
وقفة إجالل وتقدير ملا تبذله القوات املسلحة امللكية، والدرك امللكي، 
والقوات املساعدة، واألمن الوطني، والوقاية املدنية وكافة السلطات 
الترابية من مجهودات وتضحيات من أجل خدمة املصالح العليا للبالد 

تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك.

وبنفس املناسبة، فإننا إذ نعبر عن امتناننا ملغاربة العالم على حسهم 
وتضامنهم  الوطني،  االقتصاد  ودعم  تقوية  في  ومساهمتهم  الوطني 
الالزمة  الصيغ  إيجاد  ضرورة  على  نشدد  فإننا  وطنهم،  قضايا  مع 
لتحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم الدستورية في املشاركة السياسية 

واالقتصادية.

واستنادا  الحكومة،  أن  يظهر  الوزيرة  السيدة  فمن خالل عرض 
إلى التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطب جاللته وإلى التزاماتها 
النموذج  محاور  مع  أيضا  وتماشيا  الحكومي،  برنامجه  في  الواردة 
التنموي الجديد تحرص على جعل مشروع قانون املالية للسنة املالية 
إلى  التحديات  وتحويل  املواطنين،  تطلعات  لتجسيد  منطلقا   2023
فرص لإلقالع والتنمية املنشودة. لذا فإن التوجهات العامة ملشروع 

قانون املالية للسنة املالية 2023 جاءت وفق املحاور التالية:
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-ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية؛

- إنعاش االقتصاد الوطني من خالل دعم االستثمار؛

-مواجهة إشكالية تدبير املوارد املائية؛

-استعادة الهوامش املالية من أجل ضمان استدامة اإلصالحات.

كما ينبغي اإلشارة كذلك إلى أن الحكومة ارتكزت في إعداد مشروع 
قانون املالية للسنة املالية 2023 على الفرضيات التالية:

- ارتفاع الطلب الخارجي )خارج الفوسفاط ومشتقاته( ب2,5 %؛

- محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار؛

- متوسط سعر غاز البوتان 800 دوالر للطن؛

- سعر صرف األورو مقابل الدوالر 1,044.

كما تتوقع تحقيق مستوى نمو يقدر ب4 % ومعدل عجز للميزانية 
يقدر ب4,5 % من الناتج الداخلي الخام، باإلضافة إلى حصر مستوى 

التضخم في حدود 2%.

وجدير بالذكر أيضا، أن مشروع قانون املالية للسنة املالية 2023 
تضمن معطيات مرقمة نعرضها كاآلتي:

بحوالي   2023 سنة  برسم  للتحمالت  اإلجمالي  املبلغ  يقدر   -
ب  للموارد  اإلجمالي  املبلغ  ويقدر  درهم،   600.472.763.000

536.435.316.000 درهم برسم سنة 2023.

بلس دبتيوبلسادة،

ملناقشة  الدراسة  قيد  قانون  لقد خضع مشروع  تعلمون،  وكما 
عامة استغرقت حوالي 18 ساعة من العمل، وهمت التوجهات الكبرى 
للمشروع ومختلف التدابير الرامية لتجسيد ذلك إلى واقع ملموس، 
حيث كان هناك إجماع على صعوبة املرحلة وما يكتنفها من تعقيد 
في ظل سيادة الال استقرار العالمي وصعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه 
األوضاع الدولية جيو سياسيا واقتصاديا وانعكاسات ذلك على مستوى 

أسواق املواد األولية واالستهالكية.

إن هذا السياق الدولي الذي اقترن بأزمة الجفاف، والذي أدى إلى 
من  بعدد  الحكومة  واجهته  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تأزم 
كان  وإن  النواب  والسادة  السيدات  جعل  مما  واإلجراءات،  التدابير 
بعضهم ال يرى في ذلك غير املهام املوكولة دستوريا للعمل الحكومي، 
يشيدون بتبصر الحكومة ونفسها اإلصالحي فيما بذلته من مجهودات 
للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تنزيل ركائز الدولة 
إلى  الصعبة  الظرفية  تحديات  لتحويل  وشجاعة  بجرأة  االجتماعية 
فرص، ومواصلة اإلصالحات، وتحقيق االنتعاش االقتصادي املنشود. 
ولعل ما أثار سجاال كبيرا بين السيدات والسادة النواب الفرضيات التي 
يستند إليها مشروع قانون املالية للسنة املالية 2023 حيث تساءلوا 

عن مدى موضوعيتها في ظل سياق صعب مع الدعوة إلى توخي الحذر إلى 
جانب التفاؤل في املوضوع.

إلى ذلك، فإن املناقشة العامة ملشروع قانون املالية 2023 انصبت 
حول التوجهات العامة للمشروع، حيث ثمن السيدات والسادة النواب 
التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة االجتماعية وال سيما 
على مستوى قطاعات: الصحة، والتعليم، والسكن، والتشغيل، وعلى 
مستوى نظام املقاصة وما تبذله الحكومة من مجهودات في إطار الحوار 

االجتماعي.

وفي هذا السياق، عبر السيدات والسادة النواب عن ترحيبهم بالرفع 
مليار   28,12 إلى  لتصل  الصحة  لقطاع  املخصصة  االعتمادات  من 
درهم، وما تم اتخاذه من تدابير لتحسين الوضعية املادية ألطر الصحة 
وتعزيز العرض الصحي، إلى جانب إحداث 5500 منصب مالي جديد، غير 
أن ذلك لم يمنع من إثارة حجم الخصاص املسجل على مستوى العرض 
الصحي واملوارد البشرية، أمام رهان تعميم التغطية الصحية اإلجبارية، 
حيث تم التعبير عن مخاوف حقيقية بشأن تعبئة املوارد الضرورية 

وضمان التمويل الالزم الستمرارية وديمومة هذا الورش االجتماعي.

السيدات  من  كبير  جانب  ثمن  فقد  التعليم،  لقطاع  وبالنسبة 
والسادة النواب، ما تعتزم الحكومة تخصيصه من اعتمادات إضافية 
لهذا القطاع بأزيد من 6,5 مليار درهم لالرتقاء بوضعية األطر التربوية 
واملتمدرسين، وتحسين البنية التحتية للقطاع، كما نوهوا باملجهودات 
الرامية إلى إصالح الجامعة، وتحفيز األساتذة الجامعيين، التي اعتبرها 

البعض منهم نتيجة نضاالت مشروعة لهذه الفئة من املجتمع.

بالتعليم الجامعي، تساءل جانب من السيدات والسادة  وعالقة 
 ،»bachelor« »النواب، عن املكانة العلمية للجامعة ونظام ال »الباشلر
واإلصالح البيداغوجي بالجامعة الوطنية، وميزانية البحث العلمي، وكذا 
مصير الطلبة الذين ال منحة لهم، وال نواة جامعية بأقاليمهم النائية. 
فضال عن ذلك، فقد تمت املطالبة بإيجاد حل نهائي إلشكالية متعاقدي 

أكاديمية التعليم.

وفيما يخص قطاع السكن، أشاد السيدات والسادة النواب، بجرأة 
الحكومة وشجاعتها، في اقتراح دعم مباشر القتناء سكن رئي�ضي بالنسبة 
لبعض الفئات والقطع مع ذلك مع مقاربة اإلعفاءات الضريبية في هذا 
الشأن، مشددين في اآلن ذاته، على ضرورة توفير الضمانات الالزمة 

للحفاظ على أسعار العقار وحمايته من املضاربات.

بلس دبتيوبلسادة،

الحماية  تعزيز  اتجاه  في  املبذولة  الحكومية  الجهود  جانب  وإلى 
االجتماعية، فإن الشأن االقتصادي كان بدوره حاضرا في اهتمامات 
بحرص  النواب،  والسادة  السيدات  أشاد  اإلطار  هذا  وفي  الحكومة، 
الحكومة على تشجيع االستثمار، برصد اعتمادات مالية بلغت 300 
مليار درهم، ومن خالل تنزيل مقتضيات القانون اإلطار بمثابة ميثاق 
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دينامية  إعطاء  ضرورة  على  ذاته  اآلن  في  شددوا  لكنهم  االستثمار، 
املبذولة إلزاحة  الجهود  الجهوي، وتكثيف  إصالحية ملراكز االستثمار 

كافة العراقيل في هذا الجانب.

وارتباطا بالشق االقتصادي أيضا، نوهت فئة واسعة من السيدات 
والسادة النواب، ملا طبع تنزيل القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي 
من احترافية ووضوح، حيث التنزيل التدريجي لبعض اإلجراءات على 
مدى 4 سنوات، إال أن البعض منهم، وجه انتقادات للحكومة في هذا 
املوضوع، ذلك أنها تحاشت إدراج أي تشريع جبائي من شأنه تحفيز 

االستثمار على مستوى الجهات.

االستثمار  يواجهها  التي  الصعوبات  إثارة  العام  النقاش  وعرف 
واملتوسطة  والصغرى،  جدا،  الصغيرة  املقاوالت  سيما  وال  الخاص، 
من حيث الولوج للتمويل، ومطالبتهم للحكومة بتكثيف جهود الدفع 
بانخراط جدي ومسؤول للقطاع البنكي وجميع مكونات السوق املالي 

في تمويل االقتصاد.

إلى ذلك، فقد تركزت املناقشة العامة أيضا حول مواجهة إشكالية 
بإيجاب  النواب  املائية، حيث سجل السيدات والسادة  املوارد  تدبير 
بتخصيص  السامية،  امللكية  التوجيهات  مع  الحكومة  تفاعل  سرعة 
غالف مالي بمبلغ 10,6 مليار درهم، وأشادوا بانفتاحها على البدائل غير 
التقليدية، مع تنبيه جانب منهم إلى غياب التلقائية والعمل التشاركي 

بين مؤسسات التدبير ذات الصلة.

اعتمادات  خلق  نحو  الحكومة  توجه  أن  أيضا،  بالذكر  وجدير 
جديدة، إلى جانب تعزيز االعتمادات املوجهة للقطاعات االجتماعية، 
دون املساس باالستثمار العمومي نال استحسان العديد من السيدات 
والسادة النواب، واعتبروه من باب اإلبداع السيا�ضي الحقيقي. كما 
ذهب البعض إلى تذكير الحكومة، باتخاذ تدابير استثنائية الستعادة 
الهوامش املالية املتاحة، كاللجوء لالستفادة من قطاع املحروقات، بعد 
إقرار مجلس املنافسة ملضاعفة أرباح الشركات ذات الصلة، ونبهوا إلى 
خطورة اللجوء إلى الحلول السهلة القائمة على التضريب، أو االستدانة 

فضال عن مطالبتهم بتوضيحات أكثر حول التمويالت املبتكرة.

املناقشة  خالل  املطروحة  واإلشكاليات  املالحظات  على  وجوابا 
العامة، اعتبرت السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة االقتصاد واملالية، 
أن تدخالت السيدات والسادة النواب، من شأنها إغناء مشروع قانون 
املالية للسنة املالية 2023، وأنها تنم عن حس وطني ووعي بالتحديات 
التي تواجهها بالدنا خالل الظرفية الحالية، وعن حرص على إنجاح 
امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  والتنموية  اإلصالحية  األوراش  مختلف 
املالية  قانون  أن مشروع  املواطنين. وأوضحت  واستجابة النتظارات 
ومتفائل  إرادي  مشروع  وأنه  وشفاف  وقوي،  واضح،   2023 لسنة 
ومسؤول بالنظر ألهدافه واعتبارا إلكراهات السياق الدولي والوطني. 
وأكدت أن الحكومة، وعكس ما يتم الترويج له سلكت مقاربة تشاورية 

بكل  بتنزيلها  التي سارعت  املبذولة واإلصالحات  املجهودات  في جميع 
مسؤولية بما في ذلك إعداد مشروع قانون املالية قيد الدراسة.

2023، أكد السيد  املالية لسنة  وحول فرضيات مشروع قانون 
املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  لقجع  فوزي 
بامليزانية، أن هذه املعطيات تتم وفق منهجية موضوعية ومضبوطة 
تعتمد على أحدث املؤشرات املرتبطة بالظرفية االقتصادية الدولية 

والوطنية.

وتفاعال أيضا مع انشغاالت السيدات والسادة النواب بخصوص 
تدبير إشكالية املوارد املائية، تناول السيد الوزير املنتدب أهم املنجزات 
على مستوى تطوير العرض، وتدبير الطلب، واقتصاده، وتثمينه وما 
برمجته الحكومة من مشاريع في إطار استعمال املياه العادمة املعالجة، 
باإلضافة إلى املجهودات الرامية إلى تعزيز تزويد الساكنة القروية باملاء.

وبالنسبة للمقاصة أورد أن الحكومة كانت أمام خيارات من بينها 
الرجوع إلى نظام الدعم مع اإلبقاء على املنتجات البترولية السائلة 
بكلفة سنوية تقارب 87 مليار درهم، والتخلي بذلك على ميزانية االستثمار 
بأكملها. لكن الحكومة اختارت مواصلة دعم املواد األولية رغم تكلفتها 
الباهظة التي ينتظر أن تتجاوز 40 مليار درهم ملواجهة ارتفاع األسعار، 
والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما اتخذت قرار دعم مهنيي 

النقل بتكلفة شهرية تناهز 540 مليون درهم.

وبعد املناقشة العامة، انتقل السيدات والسادة النواب إلى املناقشة 
التفصيلية ملشروع قانون املالية لسنة 2023، حيث تناولوا بالدراسة 
والتحليل مختلف مواده، وسجلوا بشأنها عددا من املالحظات تفاعلت 
معها السيدة الوزيرة والسيد الوزير املنتدب بإيجاب وترحيب، وبتقديم 
التفسيرات والتوضيحات الالزمة، وتجدون ملخصا بهذا الخصوص في 

جزء من ضمن هذا التقرير.

وال تفوتني الفرصة أيضا ألنوه باملجهودات املبذولة من طرف أطر 
للسيد  الجزيل  بالشكر  وألتوجه  واملالية،  االقتصاد  وزارة  وموظفي 
محمد شوكي رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية على حسن تسييره 
الجتماعات اللجنة طيلة مراحل دراسة مشروع قانون املالية سالف 
الذكر، وكذا الطاقم اإلداري للجنة على ما بذلوه من مجهودات في هذا 

الشأن.

وبتاريخ 7 نوفمبر 2022، تلقت اللجنة تعديالت حول مشروع قانون 
املالية املذكور بلغت في مجموعها 215 تعديل توزعت كاآلتي:

- الحكومة : 12 تعديل؛

- فرق األغلبية النيابية والفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
: 34 تعديل؛

- الفريق االشتراكي : 65 تعديل؛

النيابية  واملجموعة  واالشتراكية  التقدم  وفريق  الحركي  الفريق   -
للعدالة والتنمية : 70 تعديل؛
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- نائبة عن تحالف فيدرالية اليسار : 21 تعديل؛

- نائبة عن الحزب االشتراكي املوحد : 13 تعديل.

وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم األربعاء 14 ربيع الثاني 1444 
املوافق ل9 نوفمبر 2022، تم البت في التعديالت املقدمة وفي مواد 
الجزء األول من مشروع قانون املالية رقم 50.22 للسنة املالية 2023 
وفق النتائج بالجداول ضمن التقرير، كما تمت املصادقة على الجزء 
األول من ذات املشروع كما عدلته لجنة املالية والتنمية االقتصادية 

بمجلس النواب وفق النتيجة التالية:

املوافقون: 25؛

املعارضون: 10؛

املمتنعون: ال أحد.

بالنسبة للجزء األول من التقرير راه كاين في بوابة مجلس النواب 
على أساس أن ينشر الجزء الثاني الحقا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

والسادة  السيدات  أذكر  أن  أود  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
تسجيل  اليوم  هذا  من  ابتداء  ستنطلق  املكتب  قرار  في  أنه  النواب 
اليوم،  من  ابتداء  الغياب سيحتسب  وأن  والنواب  النائبات  حضور 
فأرجو من السيدات والسادة النواب أن يستعملوا بطاقة الحضور حتى 
يسهلوا مأمورية املراقبة. نفتتح باب املناقشة، الكلمة لفريق التجمع 
الوطني لألحرار السيد الرئيس السيد النائب املحترم ال�ضي محمد غيات 

في حدود 38 دقيقة.

بلوطنيي بلتجمعي ف8يقي لئيسي غ اتي محمدي بلس دي بلنائبي
لألح8بل:

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوببيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  باسم  اليوم  أتدخل  أن  يشرفني 
مشروع  على  للتصويت  املخصصة  الدستورية  الجلسة  هاته  خالل 
القانون املالي لسنة 2023، الذي يأتي في سياق استثنائي مليء باملخاطر 
والتهديدات، كما ال يغيب على أذهاننا أننا أصبحنا نعيش في ساحة 
عاملية كبيرة وأن أي توتر عسكري، أو تقلب مناخي، أو وباء عالمي سيكون 
له آثار وخيمة على عافية كل األنظمة السياسية واالقتصادات الوطنية 
إذا  واألزمات،  املخاطر  منسوب  يزداد  وبال شك  كانت صالبتها.  مهما 

اجتمع هذا الثالوث املدمر لتوازنات وأولويات الدول.

إلى جانب هذا السياق العالمي املطبوع بالال يقين، تعيش بالدنا في 
ظل جوار إقليمي متوتر ومتعدد األزمات، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز 

منظومتنا األمنية والدفاعية وتحصين سياستنا الخارجية التي نجحت 
تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك، في تحقيق مكاسب دبلوماسية 
غير مسبوقة سواء داخل الحضن العربي أو العمق االفريقي أو على 
به  موثوقا  بلدا  املغرب  من  جعل  الذي  األمر  وهو  الدولي،  املستوى 
مؤسساتنا  استهداف  حمالت  أن  يعتقد  من  وواهم  مصداقية.  وذو 
السيادية، والدستورية، ومحاولة النيل من وحدتنا الترابية سيحشر 
الدولة املغربية في الزاوية الضيقة، واملفارقة الحقيقية أنه مع كل حملة 
استهداف ضد مؤسساتنا وسيادتنا ووحدتنا الترابية نخرج أكثر قوة، 
وأكثر مناعة ألن جميع املغاربة يدركون جيدا ثوابتهم الجامعة املتمثلة في 
دينهم، ووطنهم، وملكهم، واختيارهم الديمقراطي. وبهذه املناسبة نتقدم 
بتحية إجالل للقوات املسلحة امللكية، والدرك امللكي، واألمن الوطني، 
والقوات املساعدة، والوقاية املدنية واإلدارة الترابية على املجهودات 
التي يقومون بها صباح مساء في سبيل حماية هذا الوطن، وحماية 
املواطن تحت التوجيهات السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره 

هللا وأيده.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

إن السياق االستثنائي الذي ال أحد يعلم متى وال كيف سنخرج 
منه، يرتب على البرملان والحكومة الكثير من املسؤولية ونكران الذات 
السياسية والحزبية، ليكون في مستوى اللحظة العصيبة التي نمر بها 

جميعا.

وأهم ما هو مطلوب من األغلبية، ومن املعارضة، أن ينتقيا قاموسهم 
السيا�ضي، ويتجنبا هدر الزمن التنموي للمغاربة، ويظهر نوعا من الحس 
الوطني املسؤول، ويبقى التحدي األكبر هو مسايرة وتيرة جاللة امللك، 
في تنزيل األوراش الكبرى، واملساهمة ببرامج ومقترحات قادرة على أن 
إلى فضاء إلنتاج  البرملان  بلدنا من السياق الصعب، فيتحول  تخرج 
الحلول، ومشتل إلنتاج نساء ورجال الدولة، وبهذا فقط نستطيع أن 
نحمي القيمة السياسية ملؤسسات البالد، ونحافظ لها على الثقة في 

أعين املغاربة.

العالمي،  النظام  إيقاعها  على  يعيش  التي  القوية  التوترات  إن 
واملخاطر الوبائية التي تواجهها البشرية جمعاء، والصدمات العنيفة 
التي تعرفها أسعار املواد األساسية والغذائية، والتقلبات املناخية التي 
إلى ذلك املشاكل االجتماعية  لم تعد تستقر على حال، وإذا أضفنا 
الخارجية  املعطيات  هذه  كل  فإن  باملغرب،  الخاصة  واالقتصادية 
والداخلية، استوجبت علينا إعادة ترتيب األولويات الوطنية، مع األخذ 
بعين االعتبار مصفوفة اإلصالحات التي أطلقها امللك محمد السادس، 
االجتماعية  الحماية  ومخطط  التنموي،  النموذج  مبادرة  ضمن 
كاستراتيجية حقيقية لإلقالع االقتصادي. وربما تكون هذه الحكومة 
غير محظوظة في السياق االستثنائي اللي جات فيه، فهو سياق مطبوع 
بثقل العجز االجتماعي، والضائقة املالية للدولة، لكن يوجد على عاتقها 
اليوم مسؤولية وطنية في املساعدة واملساهمة وراء القيادة الحكيمة 
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لجاللة امللك، على تدبير هاته املرحلة الدقيقة بأكبر املكاسب االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية املمكنة.

إن تصنيف األولويات الوطنية ليس باألمر العسير، ويكفي الرجوع 
للخطب امللكية األخيرة، للوقوف على أكثرها ملحاحية:

- أولهما تأمين األمن الغذائي واملائي، الذي لم يعد خيارا خاضعا 
مستعجلة  عمومية  وقرارات  سياسات  يتطلب  بل  السماء،  لجود 

التنفيذ؛

- ثانيها ضمان األمن الصحي بما يتطلبه من إقامة أسس الصناعة 
التغطية  تعميم  مخطط  لتنفيذ  التحتية  البنية  وتوفير  الدوائية، 

الصحية، هاد ال�ضي ما�ضي ساهل؛

رحمة  تحت  البقاء  يجنبنا  الذي  الطاقي،  األمن  تحصين  وثالثا   -
السوق العاملية الخاضعة لعوامل غير متحكم فيها؛

- رابعا تجويد مناخ االستثمار، ومحاربة كل أشكال العرقلة، واحنا 
عارفين أشنو واقع كاملين، وخص يكون عندنا دور مهم في محاربة هاد 

العرقلة؛

الكبرى  االستراتيجية  للمشاريع  املناسبة  البيئة  تحضير  خامسا   -
التي ستحتضنها بالدنا، ال سيما مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين 

املغرب والشقيقة نيجيريا، مرورا بدول غرب أفريقيا.

وانطالقا من هذا السياق الوطني، والدولي، واإلقليمي فإن ما تضمنه 
مشروع القانون املالي للسنة املقبلة أعتبره ونعتبره داخل األغلبية ودون 
أي تحيز لجغرافية االنتماء السيا�ضي، إنه مشروع ثوري في ظل سياق 
مقلق، مشروع ديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، مشروع فرصة في 

ظل أزمة، ومشروع األمل في وسط اآلالم التي يعيشها العالم.

عفوا، إن مشروع قانون املالية الذي نحن بصدد التداول بشأنه، 
جاء بقدر مستوى الوعي السيا�ضي الذي يحقق الجواب الشافي على 
الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه األسرة املغربية على املستوى 
والسيد  املالي.  املستوى  وعلى  االجتماعي،  املستوى  االقتصادي، على 
رئيس الحكومة، من هذه املنصة كان واضحا خالل الجلسة الشهرية 
األخيرة، إلى أن أي إجراء وارد في املشروع سيسعى جاهدا إلى أن ينعكس 
إيجابيا على الحياة اليومية للمواطن ولألسرة املغربية، ألنه ال فائدة، ال 
فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية إذا لم تشعر األسرة املغربية 
بتأثيرها اإليجابي على مائدتها، وعلى مدخولها، وعلى مدرستها، وعلى 
صحتها ومستشفياتها، لذلك نعتبر أن املشروع جاء بإجراءات ملموسة، 
واقعية من شأنها تثمين االقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية لألسر 

املغربية ووضعها في صلب التدخالت وكل السياسات العمومية.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوببيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

سوف  اليوم،  نتدارسه  الذي   2023 املالية  قانون  مشروع  يأتي 
غير  وجيوسياسية  ومناخية  وبائية  تحديات  في ظل  لفائدته  نصوت 
النمو،  عن  والتوقف  باالنكماش  العالمي  االقتصاد  تهدد  مسبوقة 
أعقب  الذي  االقتصادي  االنتعاش  الصعوبات  تلك  أوقفت  أن  بعد 
اإلمدادات،  وقلصت  األسعار  ورفعت  كورونا،  جائحة  من  الخروج 
وهناك مخاوف عاملية من حدوث أزمات غذائية، وحتى مجاعات بسبب 
التغيرات املناخية، والجفاف، وشح األمطار وعراقيل إن في إمدادات 
الحبوب، واحنا كنشوفو أشنو واقع اليوم في مناطق النزاع نتيجة الحرب 
الروسية في أوكرانيا، وكذلك، وكذلك مخاطر صعوبات في التمويل، 
مخاطر صعوبات في التمويل واالقتراض للدول النامية بسبب ارتفاع 
الفائدة ارتباطا بالتدخل الدولي، وهو ما عبرت عنه املؤسسات املالية 
الدولية التي وضعت توقعات نمو ضعيفة تقريبا �ضي %2,7 في العام 
الجاي وهي أقل نسبة نمو في االقتصاد العالمي منذ 20 سنة. وباالستناد 
إلى الفرضيات الواردة في املشروع، يتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني 
معدل نمو في مستوى %4، عفوا، وعجز في امليزانية ب%4,5، وكبح 
جماح التضخم حتى ال يتجاوز %2 على أن يتراجع عجز امليزانية إلى 
%3,5 في الفترة املقبلة، وربما، ربما التحكم نهائيا في التضخم على املدى 
املتوسط. ومعلوم، واللي خصنا نعرفو بأن هاد املستوى ديال التضخم 
راه وصل %13 داخل العديد من الدول وشمال إفريقيا والشرق األوسط 

و%10 داخل االتحاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية 9%.

الحكومة  اليقين،  بعدم  املتسمة  الدولية  الظرفية  هذه  ظل  في 
اختارت مواجهة تلك األزمات املختلفة ببرامج ومشاريع وأوراش كبيرة 
هائلة  فرص  إلى  والتحديات  الصعوبات  تحويل  شأنها  من  وضخمة 
للتقدم وتعزيز مكانة بالدنا في النظام العالمي الجديد اقتصاديا وجيو 
سياسيا. ونعتبر هداك املشروع ديال الغاز بين نيجيريا واملغرب، واللي 
أكد جاللة امللك نصره هللا، على األهمية االستراتيجية ديالو في خطاب 
ذكرى املسيرة الخضراء من بين املشاريع الضخمة، من بين املشاريع 
الضخمة التي تقودها بالدنا إقليميا وقاريا لتعزيز اإلشعاع املغربي في 
العالم الجديد »le nouveau monde«، ولضمان الطاقة والكهرباء 
لثلث سكان القارة األفريقية، وربط القارة بأوروبا في مجال إمدادات 
الغاز، وخلق سوق للطاقة في منطقة غرب أفريقيا األطلسية، بما فيها 
االستثمارات  وجلب  األزرق،  االقتصاد  وتطوير  النظيفة،  الطاقات 

وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املندمجة.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

هاد  ضمن  إذن   2023 املالية  قانون  ديال  املشروع  هذا  يندرج 
املوارد  لتعبئة  املستقبل  نحو  والتوجه  االستشرافية،  امللكية  الرؤية 
املالية الكفيلة بخلق نهضة استثمارية تشمل القطاعين العام والخاص 
-غادي نشوفو األرقام- وتبسيط اإلجراءات واملساطر التي كانت تعيق 
مناخ األعمال في البالد ديالنا، وتحد من جلب االستثمارات األجنبية 
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الرافعات  أحد  باالستثمار  املتعلق  اإلطار  للقانون  املباشرة، وسيكون 
املهمة من أجل بلوغ أهداف النموذج التنموي اللي كلنا كنسعاو ليه، 
وتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني واألجنبي ومغاربة العالم في 
هذا الجهد االستثماري، وتعبئة 550 مليار درهم من االستثمارات على 
املدى املتوسط من أجل إحداث نصف مليون منصب عمل قار في أفق 

2026 كما ورد في خطاب جاللة امللك.

االستثمار  ميزانية  ارتفاع  كبير  بارتياح  نسجل  اإلطار،  هذا  وفي 
املالي،  القانون  في مشروع  درهم  مليار  اللي وصالت ل300  العمومي 
وكنسجلو كاملين بأن هذا أكبر حجم استثماري في مشروع قانون املالية 
لسنة واحدة على الحكومات كاملة اللي دازت، وللحكومة الفضل اليوم 
في أنها تواجه التحديات والصعوبات املناخية والدولية وارتفاع األسعار 
بتوسيع االستثمارات واألوراش لخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية 
املجالية وليس بالتقشف وتقليص املشاريع كما كانت تختار حكومات 
سابقة. ملاذا هذه املقارنة؟ نقول ذلك ألن هاد املشروع املالي هو مسؤولية 
كاملة لحكومة ال�ضي عزيز أخنوش، وله اختيارات اقتصادية واجتماعية 
واضحة غايته تحقيق قفزة تنموية شاملة في أقل وقت ممكن، ومعالجة 
آثار االختالالت املوروثة، وتنزيل األوراش املختلفة في اآلجال الزمنية 
بالنجاعة والحكامة املثلى املطلوبتين »la bonne gouvernance« اللي 
كضيع على بالدنا نسب كبيرة في النمو، وجعل بالدنا بوابة نحو أفريقيا 

ومنصة لالستثمارات العاملية واملهن الجديدة.

وتشكل مشاريع املاء، والبنى التحتية، والتنمية املجالية، والطاقة، 
واألشغال، والفالحة، والنقل والسكن أحد أهم األوراش االستثمارية في 
العام املقبل بتمويالت من امليزانية العامة تصل إلى 106 ديال املليار ديال 
الدرهم، وبهذا يكون أضخم برنامج إستثماري من شأنه تسريع التنمية 
القطاعات  من  العديد  في  الشغل  فرص  من  اآلالف  عشرات  وخلق 

وكذلك العديد من الجهات اللي بقات مهمشة إلى يومنا هذا.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

إن مشروع القانون املالي هو األكبر من نوعه في تاريخ امليزانيات في 
بالدنا، وهو رقم غير مسبوق، حيث ستبلغ مجموع تحمالت امليزانية 
العامة للدولة نحو 600 مليار درهم بزيادة %15 مقارنة بموازنة 2022، 
وهي أكبر زيادة في امليزانية منذ سنوات بعيدة، مزيان نسجلو هاد ال�ضي 
باش نعرفو املجهود اللي كيّدار، وببعض األرقام تمت تعبئة 80 مليار 
أغلبها، أغلبها عندها  املالية الجديدة  النفقات والتحمالت  درهم من 
حاجيات  وتمويل  للمواطن،  الشرائية  القدرة  لدعم  اجتماعي  طابع 
مخطط الحماية االجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية 
املستشفيات  على  اإلقبال  في  املرتقبة  الحاجيات  إلى  لالستجابة 
والخدمات االستشفائية بعد تعميم التغطية الصحية اإللزامية على 

في  الشباب  التعليم  ميزانة  رفع  تم  مليون مواطن ومواطنة. كما   22
إطار تحديث وتطوير املنظومة التعليمية، وهذا أيضا مجهود اجتماعي 
شاملة  اجتماعية  نهضة  تقود  التي  مكوناتها،  بكل  للحكومة  يحسب 
تعالج االختالالت وتعالج الفوارق املتراكمة واملوروثة. ويطمح املشروع 
املالي كذلك، ضمن أهدافه إلى خلق 250.000 منصب شغل بين 2022 
املالي  املشروع  يروم  كما  و«فرصة«،  »انطالقة«  برامج  عبر  و2023 

إحداث أكثر من 48.000 وظيفة في القطاع العام.

مالي  جهد  من  يتطلبه  وما  االجتماعية،  الحماية  ورش  تنزيل  إن 
ومواصلة دعم القدرة الشرائية وتوسيع حجم االستثمارات والتحكم 
في العجز املالي واملديونية ليس عمال سهال في زمن التحديات العاملية 
واملناخية، لكنه يكشف عن إرادة وعزيمة في تخطي الصعاب وإحالل 
بالدنا املكانة املتميزة بين األمم العريقة في زمن سيادة نظام عالمي مالي 
جديد. إن الجهد االجتماعي لهذه الحكومة بدأ يلمسه الناس في العديد 
أطول،  وقت  إلى  تحتاج  الحكومة  أن  رغم  والخدمات،  املجاالت  من 
تحتاج إلى وقت أطول إلعادة هيكلة الحقل االجتماعي اللي كيعرف الكثير 
من االختالالت والنواقص واللي كيحتاج كذلك إلى شجاعة كبيرة في 
تجاوزها. كما أن املشكل االجتماعي ال ينحصر في الجانب التمويلي، بقدر 
ما هو نتيجة ضعف االتقائية وعدد املتدخلين وعدم نجاعة استهداف 

الفئات األكثر استحقاقا.

وفي هذا املجال نحن كفريق ندعم جهود الحكومة في توطيد أسس 
الدولة االجتماعية كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، وذلك من خالل 
اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم املباشر للفئات األكثر استحقاقا 
عبر استهداف األسر املعوزة املستحقة لهذه املساعدات، باالعتماد على 

السجل االجتماعي املوحد.

إنجاح  في  مفصليا  يعتبر  أيدينا  بين  اليوم  اللي  املشروع  هذا  إن 
أهداف خطة الحماية االجتماعية التي يمكن اعتبارها رهانات مجتمعية 
ومصيرية في بالدنا على املدى املتوسط، فالعام الجاي، إن شاء هللا، 
سيتم تنزيل أوراش الحماية االجتماعية بسرعة أعلى في التنفيذ، احنا 
التغطية  تعميم  كيفاش كتشتغل الستكمال  اليوم مؤسسات  شفنا 
الصحية اإلجبارية واالنتقال إلى املرحلة األولى من الدعم املباشر ألطفال 
األسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر االجتماعي املوحد، وجعل 
املرأة  بوضعية  والنهوض  املتوسط،  املدى  على  غاية  املباشر  الدعم 
املغربية ورفع مساهمتها في االقتصاد الوطني، ومواصلة سياسة الدعم 

االجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وبموازاة تنزيل الورش ديال الحماية االجتماعية كما دعا إلى ذلك 
لهذا  املصاحبة  املالية  والتحمالت  التكاليف  سترتفع  امللك،  جاللة 
التأمين  الكبير، وعلى هذا األساس، سيتم تعميم  الورش االجتماعي 
اإلجباري عن املرض من خالل انتقال املستفيدين من نظام »راميد« 
حاليا إلى »l›AMO« مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار 
في  االشتراك  بمصاريف  الدولة  وستتكفل  الدولة،  وستتكفل  درهم، 
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التأمين اإلجباري على املرض لهذه الفئات بتحمالت تقارب 10 ديال 
املليار ديال الدرهم لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها 
العاملون واملوظفون املستفيدين من التغطية الصحية، على أن يتم 
توسيع قاعدة املنخرطين في نظام التقاعد لغير األجراء واملهن الحرة 
في أفق 2024 بكلفة مالية إضافية 17 مليار ديال الدرهم تضاف إليها 
التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في 

أفق 2025.

إذن حضرات السيدات والسادة، تمكين التمويل هي إشكالية كل 
املوازنات، فين وصلو مشكل كل سنة، كل دول العالم وهي أحد أهم 
الحكومة،  على  الرقابة  إلى  إضافة  التشريعي،  العمل  اختصاصات 
وتقييم السياسات العمومية، وطرق صرف امليزانية وغيرها. غير أن ما 
يميز مشروعنا املالي، ونقولوها بكل جرأة أنه شجاع، ومقدام وطموح 
على  يقوم  ألنه  واملشاريع،  البرامج  بتمويل  األمر  يتعلق  عندما  حتى 
اجتماعيا،  املستدامة  التنمية  وأهداف  املجتمعي،  التضامن  فلسفة 
واقتصاديا، ومجاليا وبيئيا. لذلك نقول نحن كفريق أن املساهمة في 
املجهود املالي للدولة في هذه الظرفية االستثنائية هو جزء من املواطنة 
اإليجابية ومنسوب متقدم من التضامن املطلوب لدعم خطة الحماية 
االجتماعية من جهة، وتطوير البنى التحتية في املناطق النائية لتحقيق 
وخاصهم  مغاربة  هما  حتى  الناس  هادوك  حتى  املجالية،  العدالة 

يستافدو من املجهود ديال البالد.

كما أن تجنيب بالدنا أية مخاطر مالية يعزز السيادة االقتصادية 
ممكن  الوزير،  السيد  كنظن،  الصعبة  املرحلة  هذه  في  والنقدية 
يطرق ليها في املداخلة ديالو في الرد، في هذه املرحلة الصعبة من ندرة 
التمويالت والقروض الخارجية، كما نعتقد أن تقليص املديونية في 
حدود %70 من الناتج املحلي اإلجمالي من شأنه تحقيق هوامش مالية 
ضرورية ملواصلة اإلصالحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق 
التقاعد وتحسين معاشات املتقاعدين. ولعل ما جاء فيه من تقارير من 
مؤسسات مالية دولية حول صمود االقتصاد املغربي ومواصلة تنزيل 
ورش الحماية االجتماعية في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مساعدة، 
خير شاهد على نجاعة العمل الحكومي رغم كل التحديات والصعوبات، 
إذ ليس من السهل مواجهة تداعيات األزمة الوبائية والتصدي لتأثير 
األزمات الدولية والتغيرات املناخية واإلبقاء على األوراش االجتماعية 
دون مضاعفات على الحسابات املاكرو-اقتصادية حيث تمكنت بالدنا 
من الحفاظ على تصنيفها االئتماني ب »+BB«، مجهود كبير يحسب 
لهذه الحكومة، ولم تعمد الحكومة إلى أي إجراءات إقراضية إضافية، 
لذلك ال نبالغ إذا قلنا أن املشروع املالي للسنة املقبلة بما يتضمنه من 
لألمل  والواقعية  املستقبل،  في  لألمل  هو مشروع  وتدابير،  إجراءات 
تعير االهتمام  بأن ال  الحكومة  نطالب  لذلك  الحاضر،  في  والواقعية 
لحمالت التشويش والتبخيس، التي تريد النيل من صدقية ومصداقية 
املعطيات اإليجابية واملتفائلة الواردة في املشروع القانون املالي، وكما 

خاب ظن البعض في مشروع القانون الحالي، سيخيب ظنهم، إن شاء 
هللا، وتقديرهم مع القانون املالي املقبل.

وإذا كان تحقيق األهداف الواردة بمشروع القانون املالي مرتبط 
بقدرة الحكومة على تفعيل التدابير املتضمنة في املشروع، فهو مرتبط 
رأسها  وعلى  الدستورية  املؤسسات  وتجاوب  تفاعل  بمدى  كذلك 
البرملان، أغلبية ومعارضة. وفي هذا الباب ما بغيتش نخلي الفرصة تضيع 
بال ما نشكر اإلخوة في املعارضة على املجهودات اللي كيقومو بها داخل 
هاد املجلس باش تعطى مصداقية للمجلس ديالنا املوقر. أقول على 
رأسها البرملان أغلبية ومعارضة، والفاعلين االقتصاديين، واملتدخلين 
اإلجتماعيين، واإلدارة العمومية، واإلعالم، واملواطن أيضا، واملواطن 
أيضا، واستحضارهم جميعا لروح الوطنية املسؤولة والصادقة من 
لتعزيز  فعليا  منعرجا  السنة  لهذه  املالية  قانون  أجل جعل مشروع 
الثقة، وإرساء أسس العمل التشاركي، وتنزيل النموذج التنموي ليكون 

في مستوى تطلعات جاللة امللك والشعب املغربي.

وفي الختام، لنا ثقة كبيرة في هذه الحكومة، ولهذا السبب سنصوت 
أخرى خارج  وندعو فرق  مع حلفائنا،  املالي  القانون  لصالح مشروع 
الحكومة، خارج األغلبية، للقيام باملثل، ألننا نحتاج إلى دعم موحد لكل 
األوراش، ومواجهة موحدة لكل التحديات، في وطن موحد من طنجة 
إلى الكويرة، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا. وأملنا كبير 
أن هللا سبحانه وتعالى، يغيثنا بالشتا رحمة بالعباد والبالد، وفقكم هللا 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في حدود 33 
دقيقة موزعة، السيد الرئيس واش نخليكم أنتما ّديرو التدبير دالوقت؟ 

وال أنا ندير التدبير للوقت؟ املهم.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،يوبلصالةيوبلسالميعلىيبلنبييبألمين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  اليوم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
باملناسبة  وهي   ،2023 املالية  لسنة  املالية  قانون  مشروع  ملناقشة 
مشروع قانون مالي بالجرأة واتسم كذلك بالواقعية وبالطموح وهذا 
هو دور الحكومة اللي كنتكلمو عليهم في ظل حكومة كفاءات، أنها في 
ظل هذه الظرفية املعقدة اللي كل �ضي كيعرفها دوليا استطاعت أن 
تضع مشروع قانون مالي طموح، جريء يجيب على الكثير من انتظارات 
املواطنين واملواطنات، قانون مالي ذهب مباشرة إلى التنزيل الفعلي ملا 
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هو  اللي  الحكومي  تصريحها  أثناء  البرملان  أمام  الحكومة  به  التزمت 
وضع أسس الدولة االجتماعية، واضح على أن الدولة أفقها واضح، 
هاد الدولة االجتماعية هو تنزيل املشروع امللكي اللي هو ديال الحماية 
االجتماعية، وهذا عندو طرق معينة كاينة في قانون املالية؛ القطاع 
بإمكانيات  موجودة  اإلشارات  هاد  كلهم  التشغيل  التعليم،  الصحي، 
وافرة داخل القانون املالي تجسيدا لهاد الهدف األسمى وهو بناء أسس 
الدولة االجتماعية. إذن شكرا لهاد الحكومة على أنها في هاد الظرفية 
استطاعت أن تضع هاد القانون بحجم هاد التحديات املتواجدة على 
الصعيد العالمي، وكذلك استطاعت أن تزيد في ميزانية االستثمار اللي 
وصالتها ل300 مليار في هاد الظرفية الصعبة. إذن هادو هما التقنيين، 
هادو هما الكفاءات الالزمة لتسيير البلد، ولكن قبل أن نستعرض كل 
مضامين هاد مشروع قانون املالية، الرهانات ديالو والتحديات ديالو 
والسياق العام ديالو تكلمتي عليه، اسمحوا لي في البداية أن نقف كلنا 
وقفة إجالل، وتقدير واحترام للقوات املسلحة امللكية، للدرك امللكي، 
لإلدارة الترابية، للقوات املساعدة، للوقاية املدنية على العمل الجبار 
الذي يقومون به يوميا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، حفاظا على 

أمن وسالمة املواطنين.

كما ال يفوتنا كذلك أن نفتخر ونثمن على العمل الجبار املتواصل 
الذي تقوم به الدبلوماسية الرسمية تحت القيادة الرشيدة لجاللة 
امللك، وما لنا إال أن ننظر إلى موقع املغرب في القارة األفريقية، وموقع 
في  الذاتي  للحكم  املغربي  املقترح  وموقع  األوروبية،  الدول  في  املغرب 
أقاليمنا الصحراوية لدى الدول النافذة في العالم انطالقا من الواليات 
املتحدة، إسبانيا، أملانيا، إذا دول كثيرة جدا أصبح هذا امللف بحكم 
حكمة جاللة امللك، والعمل الدؤوب لجاللة امللك في هذا امليدان أصبح 
الحكم الذاتي هو أصبح مرجعا، راه ما كانش مرجع، أصبح مرجعا اآلن 
في املنتديات الدولية وفي داخل األمم املتحدة. والعمل الجيد التي تقوم 
به وزارة الخارجية في دحض وفي محاربة وفي إفشال جميع املناورات 
الكثيرة واليومية، الجيران ديالنا راه كيفيقو راه الهدف الوحيد عندهم 
بالنسبة  األسا�ضي  املوضوع  هاد  يخص  فيما  مشاكل  يديرو  أنه  هو 
املادية،  إمكانياتهم  ديالهم  العمل  هو  هذا  يوميا  الترابية،  للوحدة 
إمكانياتهم الدبلوماسية وضعت كذلك لتعطي العراقيل ولكن، والحمد 
هلل، بلدنا ووزارة الخارجية استطاعت أن تعمل هاد العمل الكبير جدا 

على الصعيد الدولي والقاري.

وكذلك ال بد أن نثمن عمل الحكومة في املجهود التنموي الذي 
تقوم به في أقاليمنا الصحراوية وهذا أشار إليه جاللة امللك، قال على 
أن هاد املجهود هو أسا�ضي وهاد املجهود اللي خصنا نقومو به ويجب 
االستمرار في القيام بهاد املجهود عالش غنستمرو فيه؟ يجب أن نستمر 
فيه ألن هذا التطور ديال أقاليمنا الجنوبية هو الذي سوف يكون حافزا 
للدول األخرى على أن تقول فعال على أن هاد املنطقة هاد املناطق وهاد 
السكان فيهم مغاربة وهاد املناطق هي مناطق مغربية، واالستثمارات 

الكبيرة جدا التي تنجز فهو دليل على ذلك وسيساعد املغاربة في الدفاع 
عن هذا الحق املشروع.

كما ال نن�ضى التأكيد على مع جاء في أحد خطب جاللة امللك، فيما 
يخص مغاربة العالم، مغاربة العالم هم أوال حبهم وانتمائهم لوطنهم، 
ومساهمتهم الفعالة اليومية والسنوية في ضخ إمكانيات كبيرة في ميزانية 
الدولة، ودفاعهم في جل البلدان الذي يقطنون فيها، على املواضيع و 
وعلى امللفات اللي هي وطنية وعلى رأسها ملف الوحدة الترابية، يجب 
علينا كحكومة، ويجب علينا كبرملان أن نلتفت إلى هذه الشريحة من 
املواطنين واملواطنات الغيورين على بلدهم، وأن نعمل كبرملان وحكومة 
على حال جميع املشاكل التي يتخبطون فيها، ودورنا هذا ومساهمتنا، 
هادو هما عدم اإلشارات التي يجب أن نعطيها لهؤالء الذين هم ك، وعلى 
أساس وعلى رأس هاد املسائل، هو أنهم حقهم الدستوري في املشاركة 
السياسية، خصنا نوصلوا السنة والسنوات الجاية على هاد الناس 
هادو، اللي هاد العام تقريبا غيوصلوا ل 100 مليار درهم في ميزانية 
يشاركوا  لكي  إمكانيات  لهم  نجعل  أن  البد  األشخاص  هاد  الدولة، 
في املنظومة  النظر  في مؤسساتنا السياسية، وذلك من خالل إعادة 
ذلك  إلى  دعا  الصدد، كما  في هذا  املرتبطة  واملؤسساتية،  القانونية 
جاللة امللك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب. نستغل 
كذلك هذه املناسبة، لنتوجه بالشكر والتقدير لوزارة املالية، ملوظفي 
وزارة املالية، على عملهم الدؤوب وعلى إنجاز هاد الوثيقة، وكذلك على 
العمل الدؤوب الذي يقومون به لتمويل امليزانية، ألن امليزانية ديالنا 
التمويل ديالها ضرائبي، إذن شكرا لهم على عملهم الدؤوب والجيد. وهي 
مناسبة كذلك لنشكر امللزمين املغاربة الغيورين الوطنيين، الذين أدون 
ما في ذمتهم لخزينة الدولة، إنها مبدأ دستوري للمساهمة في تحمالت 
املغاربة  ديال  الشركات  واملغربيات،  املغاربة  كنشكروا  إذن  الدولة، 

الوطنيين الذين يأدون ما في ذمتهم بالنسبة لخزانة الدولة.

بلس ديبل8ئيس،

بالنسبة ملشروع قانون املالية سنة 2023، كما قلت في البداية فهو 
مشروع ثوري، عندو حمولة وازنة، مضامينه االقتصادية واالجتماعية 
واملالية. كما أنه مشروع ليس وثيقة تقنية، جافة أو محاسباتية كما 
يريد البعض أن يقول، فهي كما قلت فهي وثيقة فيها حمولة اجتماعية، 
وحمولة واضحة لبناء الدولة االجتماعية كما قلت. فاللمسة السياسية 
في هاد املشروع قانون واضحة وجلية، ومن يقول عكس ذلك ال يقرأ 
بموضوعية كبيرة السياقات واإلجراءات الجريئة املتخذة في ظل األزمة 

الدولية الراهنة.

بلس ديبل8ئيس،

القانون، سوف  لهاد  التقنية  للمضامين  كثيرا  أتطرق  لن  سوف 
أترك املجال ألصدقائي الجانب التقني للسيد ال�ضي بنبراهيم والسيد 
شنكيطي للدخول في الجانب التقني، أما أنا فسوف أطلب من الحكومة 
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بهاد اإلجراءات البد زيادة على اإلجراءات اللي جابتهم في قانون املالية اللي 
كثيرة جدا، ألن طابع اجتماعي، طابع اقتصادي، طابع ديال التشغيل، 

كنطلب منها واحد 3 داإلجراءات على 3 مستويات أساسية:

املستوى األول هو املستوى التشريعي، خصنا نجيبوا القانون املتعلق 
باإلضراب اآلن خصو يجي، خصنا نجيبوا القانون مدونة الشغل، يجب 
أن نراجع مدونة الشغل، ألن هاد القوانين التي تنتقل من حكومة إلى 
حكومة أخرى، كل وحدة كتلوحها لألخرى، اآلن نريد أن نعطي شحنة 
الوثيقتين  هاد  خارج  استثمار  على  نتكلم  أن  يمكن  فال  لالستثمار، 
األساسيتين، اللتين البد أن تعطيا توازن ما بين املشغلين وبين أصحاب 
العمل، إذن ما خصناش نتخوفوا، الحكومة املسؤولة يجب أن تتحمل 
مسؤوليتها، غادي يكون فيها في الواقع واحد التكلفة كبيرة سياسية، 

ولكن البد الحكومة غتجيب هاد القوانين.

على مستوى اإلجراءات اآلنية، يتعين السيد الوزير، اتخاذ تدابير 
فورية لدعم الفالح، الفالح اللي صابتوا السنة املاضية والسنة اللي 
فاتتها جفاف قاتل، اآلن هذا املوسم الفالحي بدا خصنا نعاونوا هاد 
الفالح، ما خصناش نخليوه، خصنا نعاونوه في املازوط ديال التراكتور، 
خصنا نعاونوه في البذور املختارة اللي وصالت يمكن 700 درهم وصالت 
للقنطار، خصنا نعاونوه فيles engrais اللي وصلوا ألثمنة خيالية، إذن 
البد أن نلتفت لهذا الفالح ألن هو احنا بغينا نديروا مليون قنطار خصنا 
فالح نعطيوه خصنا نجيبو إمكانيات باش نحاولوا باش يمكن ينطلق، 
إمكانيات  يعطيوه  باش  الفالحي  القرض  مع  نذاكروا  نعاونوه  كذلك 
التمويل باش يمكن إن شاء هللا ينطلق إيال جاب هللا الشتاء ينطلق 

للموسم الفالحي.

مسألة  لدعم  نعمل  أن  ندعم  أن  البد  كذلك  أساسية  مسألة 
أساسية، الحليب راه بدا الحليب كينقص في بالدنا، إذن خص الحكومة 
اآلن أن تلتفت إلى هاد املوضوع، باش يمكن تدير إجراءات لتفادي هاد 
املسألة ورمضان قريب، إذن البد من إجراءات في العلف في.. األبقار هذا 
مشكل الحكومة، ولكن خصها تحس على أن اآلن الحليب بدا كينقص، 
وخصنا نديروا واحد العدد داإلشكاليات باش ما يكونش عندنا مشكل 

في رمضان..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

اإلسراع بفتح ملف إصالح أنظمة التقاعد، البد أن ندخل في هاد 
املوضوع، موضوع إصالح التقاعد مسألة.

بلس ديبل8ئيس:

السيد الرئيس، أنذكرك بأن هاد التوقيت راه ديال الفريق، ولكن 
لك واسع النظر.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

شكرا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

إذن الكلمة للسيد النائب املحترم ال�ضي أديب بنبراهيم.

بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

غنبدا بالتذكير بالتوجهات العامة لقانون املالية، اللي جات استنادا 
لخطب صاحب الجاللة هللا ينصروا، بمناسبة عيد العرش، اللي أكد 
افتتاح  بمناسبة  والخطاب  االجتماعية،  الحماية  ورش  تتميم  على 
إلنعاش  واالستثمار  املاء  إشكالية  على عالج  عليها  أكد  اللي  البرملان، 
االقتصاد وطني، وكذلك البرنامج الحكومي. هذه التوجيهات فيها تعزيز 
أسس الدولة االجتماعية، إنعاش االقتصاد الوطني عبر دعم االستثمار، 
لالستدامة  املالية  الهوامش  واستعادة  املاء،  إشكالية  تدبير  مواجهة 

واإلصالح.

غادي نهضر على إنعاش االقتصاد الوطني عبر دعم االستثمار، اللي 
يجب عكس اآلية اللي كانت قبل %65 ديال االستثمار العمومي، و35% 
ديال االستثمار الخصو�ضي، خصنا نقلبوا اآلية، وبدات بإخراج قانون 
اإلطار االستثمار، هاد قانون اإلطار اللي هو بالفعل ما زال مشروع، ولكن 
راه داز في الغرفة األولى، وراه هو دابا في الغرفة الثانية، واللي جاب عدة 
إجراءات، اللي غادي تعاون االستثمار، اللي فيها املنح، منح مشتركة، 
ومنح  قطاعية،  ومنح  ومنح جهوية،  املجالية،  للعدالة  قطاعية  منح 
استراتيجية. هاد القانون اإلطار كيلح أيضا على تحسين مناخ العمل، 
املالية، وتكلمنا حتى على الصفقات  اللي جاء أيضا في صلب قانون 
اللي كان تفضل السيد  العمومية،  العمومية، على مرسوم صفقات 
الوزير وقدموا لنا في البرملان، وأعطينا الرأي ديالنا عليه، واللي هو في 
غادي يجي من بعد هاد املرسوم ديال الصفقات العمومية، اللي فيه 

بعض التحسينات في مناخ العمل.

وثانيا واللي هو مهم، هو تنزيل قانون اإلطار للضرائب، في هاد القانون 
اإلطار اللي هو صلب القانون املالية، وهنا كنالحظوا جرأة كبيرة ديال 
الحكومة، وألول مرة الحكومة عطاتنا واحد الرؤية على سعر الضريبة، 
وهذا مهم على أفق 2026، ما عمرها ما كانت حتى في �ضي حكومة، دابا 
اآلن املستثمر عارف راسو من هنا ل 26 راه األسعار ما غتبدلش، حيث 
جات في القانون، وما يمكنش نديروا أسعار آخرى اللي تكون عندها أثر 
رجعي، هادي األولى؛ ثاني حاجة، واخا كاينة هاد األوراش الكبرى، وكاين 
بعد الصعوبات واألزمة، قررت الحكومة خفض سعر الفائدة من 31% 
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ل %20، وهادي تقريبا pour la majorité ديال الشركات بشكل تدريجي 
عالش بشكل تدريجي؟ باش يم�ضي موازنة مع تنزيل األوراش، حتى لديك 
الساعة عاد نستابليزواles recettes. هادي ديال %20 التحدي باش 
ما تكونش عندنا واحد املغالطات من 31 ل 20 متافقين كل قل من 
100 مليون ديال الدرهم، ولكن بعض الشركات اللي عندهم ما بين 0 ل 
300 ألف درهم، كنتكلموا على زيادة %10، ولكن في الحقيقة ما كاين 
�ضي زيادة حيث هاد الشركات هادو، هاد األرباح ديالها هاد األرباح ديالها 
 complément كتكون قليلة، كتكون كتجر واحد 50 ألف درهم واللي هي
ديال األجور ديالها واللي هي في الواقع خصها تكون تابعة لألجور، وما 
كيتمش التوزيع هاد األرباح كتبقى في الشركة، إذن ما كاينش �ضي أثر 
على هاد الشركات اللي اقل من 300 ألف درهم، ولكن املهم فهاد ال�ضي 
كامل، كاين سعر موحد، كيما جا في القانون اإلطار هو %20، ولكن جاو 
أسعار استثنائية لشركات استثنائية ألرباح استثنائية، خصنا نكونو 
وهادي كتخص واحد الشريحة قليلة اللي كتفوت 100 مليون ديال 
الدرهم، هاد الشريحة هادي كاينة واحد تقريبا واحد 145 شركة، هادو 
عندهم فوق %35، وايال خدينا حتى الشركات اللي عندهم االحتكار اللي 
غنديرو لهم واللي مقننين اللي عندهم %40 املجموع غادي يكون واحد 
154 باستثناء الشركات ديال الدولة، وهنا كنقول بأن ها هي بالنسبة 
لهاد األرباح هاد الشركات حتى هي غتضامن باش تشارك في األوراش 
اللي دارتها الحكومة، إيال خذينا 35 احنا في حزب األصالة املعاصرة ايال 
خذينا %35 وقارناها مع %10 كنلقاو واحد الفرق ديال %15، يمكن 
لنا نقولو بهذا تضامن، تضامن ما�ضي على الحماية اإلجتماعية ولكن 
تضامن باش نزيدو في املوارد ديال الدولة، باش نساعدو في تنزيل وتمويل 
األوراش الكبرى، من غير التضامن فهداك اللي جاي ديال الحماية اللي 
جات في la contribution de solidarité اللي دارتو أيضا الحكومة على 
مدى 4 سنين 22 حتى ل 25 وهذا كل باش يكون واحد التضامن، وهنا 
بأن الحكومة استجابت لقانون إطار ونزالت اللي كيربح أكثر كيخلص 
 bénéfice أكثر وكاين واحد التضامن، والناس اللي عندهم واحد �ضيء
استثنائي اللي كيفوت 100 ألف درهم و ال قطاع مقنن، راه دارت لها 

%40، 100 مليون ديال الدرهم، شكرا، 100 مليون ديال الدرهم؛

العدالة  هي  املالية  قانون  بأن  بالنسبة  هنا  جات  أخرى  حاجة 
الجبائية بالنسبة لبعض األشخاص اللي كانوا كيتمتعو بواحد األسعار 
تحفيزية إبرائية، وهنا كانوا بعض ما كانتش واحد العدالة كانوا الناس 
اللي كيخلصوا واحد barème طالع دابا وقعت التسوية باش كل �ضي 

يخلص واحد barème اللي هو على ديال les tranches؛

حاجة أخرى باش نزيدوا في الرفع من القدرة الشرائية، ما نساوش 
الحكومة  األجور  رفعت  اللي  األجور  ارتفاع  األجور  على  زيادة  بأن 
وراجعت من SMIG وSMAG خالل سنة 2022 رفعت من الحد ديال 
اإلعفاءات من les frais professionnels، وهذا غيكون عندو واحد 
l›impact إيجابي على les salaires net ويرفع من القدرة الشرائية، 

وهنا غنحل واحد القوس باش نرجع ونذاكر على القدرة الشرائية راه ما 
كتعلقش غير بالزيادة في األجور، إيال عطينا املواطن اعطيناه تعليم جيد 
عمومي وعطيناه مستشفيات عمومية جيدة ما غيلجأش للخصوص، 
ما يمشيش للقروض، ما يخلصش الفوائد، وهذا راه بطبيعتو رفع من 
القدرة الشرائية، وفي هاد، بالنسبة للصحة الزم اإلشارة إلى الحماية 
االجتماعية واللي قامت بها الحكومة 4 داملليون دالناس األسر في وضعية 
هشة اللي كانوا في الرميد دخلوا للتغطية الصحية الضرورية، وغتمكن 
منهم باش يمشيوا للعالج وتعطيوهم منح عائلية في سنة 2023، وهاد 
املنح عائلية منح راه هو إعانات مستهدفة لهاد الناس اللي، زيد على هذا 
 TNSكاين بالنسبة لألجراء العمال غير األجراء حتى هما راه دخلوا ل
travailleurs non salarié حتى هما راه دخلوا للنظام ديال هاد التغطية 

الصحية وتا هما غيتمتعو من العالج ومن املنح العائلية؛

نسد القوس ونرجع بالنسبة اللي جا به قانون املالية هي بالنسبة 
للتمديد استيراد التجهيزات في l›importation بالنسبة للشركات اللي 
24 شهر،  وزادت  الدولة  مع  عقدة  عندهم  واللي  االستثمار  عندهم 
التوجيهات الكبرى التوجيهات الكبرى جات على مدى سنوات وكانت 
اإلجراءات اللي جات آنية ، إذن هادو هم les grands chantiers اللي 
غياخذو واحد الوقت ما غايبانوش ما غايبانو حتى ل 2025-2026 ومن 
اإلجراءات اللي خداتها دابا باش كتدعم القدرة الشرائية، ولكن هاد �ضي 
خصو تمويل، تمويل وكيمكن يأثر على امليزانية ديال الدولة، ولهذا جات 
في التوجيهات ديال قانون املالية استعادة الهوامش املالية للتمويالت 
املالية إلبقاء استدامة اإلصالحات، إذن قلنا بأن كاين هاد العائدات 
ديال الضرائب، مشاركة الجميع في تمويل هاد األوراش، وهاد ال�ضي 
غيبقى غادي واللي الحظنا بأن الحكومة كتسهر باش يبقى عجز امليزانية 
اللي كان إيال الحظتيو في 2022 في املشروع كان على 5.9 ولكن كملنا 
5.5، وقلنا في قانون املالية ديال en table 2023 على 4.5 باش نوصلوا 
بأوراش، برفع قدرة الشرائية  3.5 باش يكون عندنا نخرجو   ،2025

وعجز متحكم فيه؛

غنرجع للفرضيات بسرعة، الفرضيات اللي جات في قانون املالية، 
النمو ديال %4 وسعر غاز البوطان 800 وهنا غانفتح القوس حيث 
وقعات بعض يمكن سوء الفهم وال مغالطات ما كاينش رفع على الدعم 
ديال غاز البوطان راه هو باقي وغيبقى في 2023 غادي نستناو السجل 
االجتماعي وملي يحضر السجل االجتماعي ديك الساعة غادي يكون 

الناس اللي غيستحقو اإلعانة مستهدفة ومباشرة؛

املؤسسات  العمومية،  املؤسسات  كتخص  نقطة  آلخر  بالنسبة 
العمومية هنا اللي كنطلبو الحكومة هو التسريع هيكلة هذه املؤسسات 
هاد  نجمعو  اآلن،  من  نجمعو  خصنا  ولكن  كاين..  دابا  العمومية، 
 le contrat عنده  يكون  واحد  كل  عند  ويكون  أقطاب  في  الشركات 

programme ديالو..
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بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للنائب املحترم صالح الدين شنكيط.

بلنائبيبلس ديصالحيبلدينيشنك ط:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتناول الكلمة في إطار 
مناقشة مشروع قانون املالية للسنة املالية 2023 هاد املشروع اللي 
كيندرج في سياق االنطالق الفعلي والحقيقي لترجمة البرنامج الحكومي 

أو أولوياته، ركائزه وغايته بعد سنة من التنصيب الحكومي.

بلس ديبل8ئيس،

اتسم السياق العام الذي أطر إعداد مشروع قانون املالية بتوالي 
األزمات وتنوعها بدءا بجائحة كوفيد بتداعياتها الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية، وصوال إلى اندالع األزمة الروسية األوكرانية مما ولد عدم 
يقين متزايد في قدرة االقتصادات العاملية على إدارة أزمة متعددة األوجه 

مالية طاقية وغذائية.

بلس ديبل8ئيس،

إننا اليوم نناقش مشروعا سيؤطر عمل السنة املقبلة للحكومة 
باألفكار التي حركته والسياسات العمومية املقترحة، لكنه أيضا يشكل 
مناسبة للتوقف عند املنجز الحكومي في سنته األولى، سنة البداية نعم، 
لكنها كانت سنة إثبات الذات وإبراز القدرة على العمل وعلى االنسجام 
الداخلي أو مع األغلبية البرملانية الداعمة لها، فالحكومة قبلت بلعبة 
اقتراحية،  وبقوة  وجدية  بهدوء  معها  وتعاطت  املطروحة  التحّديات 
بالدنا  تعرفه  لم  تمّيزت بجفاف مخيف  أزمة دولية خانقة  فواجهت 
منذ أكثر من 4 عقود، وبدون أدنى شك كان لهذه الوضعية كلفة مالية 
ص وبشكل موضوعي التوقعات املرسومة سلفا وحّد من 

ّ
ثقيلة وهو ما قل

الوصول إلى النتائج املوضوعة قبال.

بلس ديبل8ئيس،

اقتصادية  مضامين  املقبلة  للسنة  املالية  قانون  مشروع  يحمل 
واجتماعية، تغييرية حاملة لألمل في تثبيت خيارات الدولة االجتماعية 
وإرساء مقومات املجتمع التضامني، والرهان على االقتصاد األخضر 
وعلى األدوات املالية إلحداث تغييرات مالية واقتصادية هامة، فعلى 
للنهوض  نوعية  نقلة  بمثابة  املشروع  هذا  يعتبر  االقتصاد  مستوى 
باالستثمار، فعبر تخصيص 300 مليار درهم لالستثمار العمومي تعّبر 

إلى  ينضاف  االستثماري،  املجهود  مضاعفة  في  إرادتها  على  الحكومة 
القطاع  بدور  النهوض  بخصوص  به  القيام  الحكومة  تعتزم  ما  ذلك 
الخاص، لتمكينه من لعب دوره كامال في التنمية االقتصادية وتوفير 
فرص الشغل، والذي ال محالة سيعطي دفعة قوية للرأسمال الوطني 
واألجنبي، ارتباطا باملوضوع نسّجل باعتزاز كبير اإلصالح العميق الذي 
جاءت به الحكومة على مستوى تنزيل القانون اإلطار، املتعلق باإلصالح 
الجبائي من خالل التوجه التدريجي على مدى أربع سنوات لبلوغ سعر 
موحد وتحسين مساهمة بعض املقاوالت الكبرى، كما نسّجل بارتياح 
اإلصالح املقترح بشأن أنظمة فرض الضريبة على الدخل، بما سيسمح 

من تخفيض العبء الضريبي على األجراء واملتقاعدين واملستخدمين.

بلس ديبل8ئيس،

إن البعد االجتماعي يظهر كهاجس وكغاية مركزية في مشروع قانون 
لفائدة  والتدابير  اإلجراءات  بالعديد من  األخير  إذ حفل هذا  املالية، 

القطاعات االجتماعية نذكر منها ما يلي:

-استكمال ورش تعميم الحماية االجتماعية؛

-رصد مبلغ 6.7 مليار لتنزيل مخرجات الحوار االجتماعي؛

-مواصلة دعم أسعار املواد األساسية؛

-دعم األشخاص في وضعية إعاقة؛

-الرفع من ميزانية قطاع الصحة؛

-الزيادة في ميزانية قطاع التعليم؛

-إقرار الدعم املباشر من طرف الدولة لتسهيل الولوج للسكن وخلق 
أكثر من 28 ألف منصب؛

-تمديد العمل ببرنامج تحفيز التشغيل.

بلس ديبل8ئيس،

إن املجهود املبذول من طرف الحكومة من خالل مشروع القانون 
تقديرينا  في  يستلزم  والخاصة،  العمومية  االستثمارات  لفائدة  املالي 
الجهوية  تنزيل  أوال: استكمال مسلسل  العمل على  باملوازاة مع ذلك 
والتحول  الطاقي  االنتقال  وتيرة  تسريع  الالتمركز؛  تفعيل  املتقدمة؛ 
املسؤولية  ربط  اإلدارية؛  واإلجراءات  املساطر  تبسيط  الرقمي؛ 
باملحاسبة، إخراج القانون التنظيمي لإلضراب وإصالح ومراجعة مدونة 

الشغل.

واالقتصادية  املالية  واإلجراءات  التدابير  عاليا  نقّدر  كنا  وإذا 
واالجتماعية الهامة، التي حرصت الحكومة على تبّنيها من خالل مشروع 
قانون املالية، فإننا نؤكد ونثمن ما جاء على لسان رئيس فريقنا على 

ضرورة مصاحبتها بما يلي:

الجبائي  باإلصالح  املتعلق  اإلطار  القانون  مضامين  تنزيل  -تسريع 
والقانون اإلطار املتعلق بإصالح املؤسسات العمومية؛
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املالية  التوازنات  وعلى  لبالدنا  املالية  السيادة  على  -الحفاظ 
املكتسبة؛

-املحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين؛

-مواصلة تنفيذ املشاريع املهيكلة امللزمة خاصة ما يتعلق بمعالجة 
مشكل اإلجهاد املائي.

تدابير  اتخاذ  يتعّين  املقبل  الفالحي  املوسم  إنجاح  أجل  ومن 
من  والحّد  التشغيل  موضوع  وبخصوص  الفالح،  لدعم  استعجالية 
ظاهرة البطالة فضال عن عدد املناصب املالية الهامة املقترح إحداثها في 
مشروع قانون املالية، فإن ثقتنا كبيرة في مواصلة الحكومة للمجهودات 
رت عليها خالل السنة الجارية في مجال إنعاش سوق الشغل، 

ّ
التي أش

من خالل برنامجي فرص وأوراش مع مطالبتنا إياها باستحضار مضامين 
الخطاب امللكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، 
حين أكد جاللته، حفظه هللا، على ضرورة تعاون الحكومة مع القطاع 
في تعاقد وطني لالستثمار بغاية  التزامات كل طرف  الخاص وترجمة 
تعبئة 550 مليار درهم من االستثمارات، وخلق 500 ألف منصب في 

الفترة املمتدة ما بين 2022 و2026؛

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

إن الحصيلة املشجعة والطموح الكبير والفرضيات الواقعية التي 
صيغ بها مشروع القانون املالي في حاجة إلى مجهود تواصلي أكبر لتقريب 
نتاج  املوضوعية،  اإلكراهات  املنتظر ومن  املنجز ومن  املواطنين من 
فرص ضائعة وتراكمات من الال فعل وظرفية غير مواتية وال مشجعة. 
إن التواصل هو الكفيل بإعطاء هذه اإلصالحات حيزها الطبيعي من 
النقاش العمومي، وحفظها من كل تبخيس وتنقيص ومنح املواطنين 
مناعة ذاتية ضد كل الخطابات التي ال تقدم أي بديل موضوعي. وخير ما 
نختم به تدخلنا قوله عز وجل: »وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وينشر رحمته وهو الولي الحميد«. صدق هللا العظيم، والسالم عليكم 

ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

للوحدة  االستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
31 دقيقة، واش غتصرف السيد الرئيس وال؟  والتعادلية في حدود 
 ،d›accord تفضل 3 داملداخالت، ال في التوقيت واش نوقفك في الوقت؟

تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلف8يقيبالستقالليي
للوحدةيوبلتعادل ة:

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروع قانون املالية للسنة املالية 2023 التي تشكل لحظة 
في  لنسجل  كذلك  مناسبة  وهي  األهمية،  بالغة  وسياسية  دستورية 
البداية باعتزاز كبير مضامين الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 
للتالحم  متجددا  تجسيدا  بحق  تجسد  والتي  الخضراء  للمسيرة   47
القوي بين امللك والشعب من أجل التصدي ملناورات أعداء الوحدة 
الترابية في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، التي ترتكز 
على منظور متكامل يجمع بين العمل السيا�ضي والدبلوما�ضي والنهوض 
من  ذلك  يتطلب  ملا  للمنطقة،  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية 
مواصلة التعبئة الشاملة واليقظة الكاملة، وتقوية الجبهة الداخلية 
من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وتكريس دعائم التنمية املحلية التي 
جاء بها البرنامج التنموي املندمج لألقاليم الجنوبية، والذي يشكل بحق 
ثورة تنموية حقيقية جسدتها الرؤية امللكية السديدة، وانخرطت فيها 
جاللته  أكد  عندما  والجمعوية،  املؤسساتية  مكوناتها  بكل  الساكنة 
أن الصحراء املغربية شكلت عبر التاريخ صلة وصل إنسانية وروحية 
وحضارية واقتصادية بين املغرب وعمقه األفريقي مع السعي إلى ترسيخ 
انسجاما  وذلك  املستقبل،  على  انفتاحا  أكثر  وجعلها  التاريخي  الدور 
مع طبيعة العالقات املتميزة التي تجمع املغرب بدول القارة اإلفريقية 
هو  كما  الشقيقة،  اإلفريقية  للشعوب  املشتركة  املصالح  يخدم  بما 
الشأن بالنسبة ملشروعي أنبوب الغاز نيجيريا-املغرب باعتباره مشروعا 

استراتيجيا لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها.

نناقش مشروع قانون املالية هذا الذي يستند في مرجعيته على 
وتوجهات،  األخيرة  السامية  خطاباته  في  الواردة  امللكية  التوجيهات 
كذلك، النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي وتطلعات 
وانتظارات املواطنين في مقّومات العيش الكريم في مغرب اليوم والغد، 
مغرب ما بعد كورونا، مغرب اإلدماج في ظل ظرفية استثنائية بأبعادها 
الداخلية والخارجية، التي لألسف ال زالت تلقي بظاللها على الوضعية 
االقتصادية واالجتماعية على املواطن املغربي، بما حملته من صعوبات 
وإكراهات تواجهها الحكومة بتقديم مجموعة من التدابير واإلجراءات، 

من أجل التخفيف من تداعيات هذه األزمة.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

التي  السياسية  اللمسة  يستمّد قوته من  قانون  نناقش مشروع 
بصمت وطبعت إعداده هذه املرة، بما حمله من أولويات تتمثل أساسا 
في ترسيخ ركائز الدولة االجتماعية وإنعاش االقتصاد الوطني، من خالل 
دعم االستثمار وتكريس العدالة املجالية بما حمله من إصالحات هيكلية 
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موازية وازنة وإجراءات مواكبة جريئة، ملواجهة تحديات املرحلة طبعا، 
بما في ذلك إشكالية املاء في ظل التقلبات املناخية أضحى فيها الجفاف 
ظاهرة هيكلية مزمنة لألسف الشديد، عندما حرصت الحكومة على 
رصد اعتمادات مالية تقدر ب 10 ديال املاليير درهم، أي بزيادة 5 ديال 
املليار الدرهم من أجل مواصلة إنجاز السدود الكبرى واملتوسطة وتحلية 
ماء البحر، واملشاريع املرتبطة بتحلية ماء البحر ومعالجة املياه العادمة 
وتزويد ساكنة العالم القروي باملاء الشروب، في إطار الّتفعيل السليم 
للمخطط الوطني الجديد للماء، وذلك انسجاما مع التوجيهات امللكية 
الطابع  بشأن  الخطر،  ناقوس  دّق من خاللها جاللته  التي  السامية 
الهيكلي لإلجهاد املائي وما يتطلب ذلك من تعزيز للسياسة اإلرادية في 
هذا املجال االستراتيجي، واعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة لضمان 
األمن املائي، إذن دون أن ندخل في تفصيل هذا املوضوع ألنه جاللته 
في الخطاب االفتتاحي للدورة الخريفية يعني خّص يعني خطابه بهذا 
األمر، أمر يعني ديال قضية املاء وقضية االستثمار التي تحظى بأولوية 
برنامج  فيها  بما  األخرى  البرامج  الحكومي، وكذلك جميع  البرنامج  في 
التعليم، بما فيها برنامج التشغيل، بما فيها برنامج االستثمار بالدرجة 
األولى الذي يجب أن ينخرط فيه الجميع، إذن وهنا البّد أن نشّد بأيادينا 
أولوية خاصة لقطاعات حيوية، وخاصة  التي أعطت  الحكومة  على 
بالنسبة لالستثمار الذي تزامن مع مصادقة مجلسنا على قانون إطار 
بمثابة االستثمار، من أجل تقويته واعتباره كبوابة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وبطبيعة الحال لخلق مناصب الشغل، وهنا البد كذلك 
أن ننّو ه باملجهود الحكومي الذي قامت برفع يعني ميزانية االستثمار إلى 
300 املليار درهم، في ظل األزمة، في ظل األزمة العاملية قامت الحكومة 
بهذا املجهود، تحديا لهذه األزمة وهنا نؤكد ويجب أن نقف عندها بأن 
حكومة يعني هذه الحكومة تبتكر وتجتهد، إذن فهناك مجموعة من 
الحلول ونحن نعيش هذه املرحلة على مستوى قانون املالية، من خالل 
مجموعة من الفقرات ومجموعة من النصوص التي نعتبرها اجتهادات 
وابتكارات لخلق بطبيعة الحال ولدعم يعني ميزانية الدولة، أوال من 
أجل تنزيل هذه البرامج التي وردت في البرنامج الحكومي وفي القانون 
املالي الحالي، إذن فال بّد إذن هاذ املسائل بالدرجة األولى بالنسبة لهاذ 
البرامج هي أساسية، وكذلك ال نن�ضى يعني الدور اللي كتقوم به كما 
جاء في القانون املالي، يعني في املجال ديال القطاعات الحيوية اللي 
يبدي  الحال  بطبيعة  فالجميع  الصحة،  أساسية وخاصة قطاع  هي 
امتعاضه بأنه هاذ القطاع ال زال يعني تنتظره إصالحات كبرى، ليستفيد 
املواطن املغربي من حقه الدستوري للعالج والتطبيب، إذن فلذلك 
الحكومة مشكورة يعني خّصت كذلك هذا القطاع بميزانية إضافية 
أعتقد وصلت إلى 69 مليار درهم، 69 مليار درهم لقطاع الصحة، ولكن 
كل ما ننتظره هو السهر واملواكبة على تنزيل هذه البرامج، 69 مليار درهم 
مبلغ ضخم جدا في عز األزمة، فلذلك الهدف ديالو هو أنه ضمان الحق 
الدستوري للمواطن واملواطنة املغربية في العالج، إذن فلذلك ال بد 
من القيام بمجهودات إضافية من أجل املواكبة والتنزيل هذه املبالغ 

على أرض الواقع ليستفيد منها املواطن بالدرجة األولى، وخاصة ضمان 
املوارد البشرية، املشكل األسا�ضي في قطاع الصحة هو العنصر البشري، 
نحن  أحيانا  نكون  قد  ولكن  نعيش خصاصا،  نحن  الحال،  بطبيعة 
السبب في هذا الخصاص، ألنه الكليات، الحمد هلل، مناصب الشغل 
5500 منصب، هذا رقم، يعني بطبيعة الحال،  موجودة، اآلن كاين 
له وما عليه ولكن لألسف الشديد يجب أن نتصدى، يجب أن نسعى 
جميعا إلى مراجعة املنظومة الصحية التي تفتح املجال لهجرة أطبائنا، 
لهجرة أطبائنا 6600 طبيب غير في فرنسا، مغربي خريجي كليات الطب 
املغربية، إذن فلذلك يجب أن نتصدى جميعا من أجل يعني اإلبقاء، 
والحمد هلل، أنه الحكومة قامت بواحد املجهود تحفيزي بزيادة إضافية، 
ونتمنى، إن شاء هللا، كذلك ، يعني، هاد السياسة هادي غادي تعطي 
مشكورة  قامت  الحكومة  وكذلك  العاجل،  القريب  في  ديالها  األكل 
كذلك، يعني، بسياسة خاصة في هذا املجال على مستوى التخفيض 
من األدوية وغير ذلك إذن نتمنى، إن شاء هللا، أن تستمر هذه السياسة 

من أجل، يعني، ضمان الصحة للمواطن؛

إذن هذا من جهة ومن جهة ثانية، هناك ال بد من تظافر الجهود 
واالجتماعيين  االقتصاديين  الفاعلين  جميع  وانخراط  الجماعية 
االستثمار  باالستثمار،  للنهوض  كامل  بشكل  البنكي  القطاع  وخاصة 
هو أسا�ضي، وكذلك السيد الوزير عندنا هاد املبالغ ديال 300 مليار 
املخصصة لالستثمار العمومي هذا مبلغ محترم، ولكن على مستوى 
اإلنجازات خصنا نواكبو كذلك على مستوى اإلنجاز، نراقبو ها هو 
مبلغ محترم، ولكن على مستوى اإلنجاز حتى ال نقع في أخطاء املا�ضي، 
إذن تمنى احنا ما زال الحكومة في بدايتها، ما نقولوش هادي شحال ال 
يمكن أن تحاسب على سياسات سابقة، ولكن يجب أن تصحح لهذه 
السياسات السابقة، نخصص ميزانيات لقطاعات معينة لكن التنفيذ 
يظل محتشما لألسف، ومن يؤدي الثمن هو املواطن املغربي في أكثر من 

مجال؛

أنه الحكومة عندها خطة في هذا  إذن هذا، إن شاء هللا، أكيد 
املجال، كذلك بالنسبة مثال بالنسبة ملي كنتحدثو على االستثمار 550 
مليار درهم االستثمار الخاص، يعني، في أفق 2026، كذلك هذا مبلغ 
اللي كنعيشوها واملغربية  العاملية  في عز هذه األوضاع  يشكل تحديا 
الحمد هلل،  نحن،  ولكن  أوضاعه،  يختلف  ال  الذي  الحال،  بطبيعة 
عندنا اقتصاد منيع في هذا املجال، وإحداث 500 ألف منصب شغل 
خالل هذه املدة، هاد 3 سنين، هذا تحدي كذلك كبير، إذن من أجل 
تنمية متكاملة ومتوازنة ومستدامة بأبعادها التنموية، إذن فكل هذا 

يحتاج إلى سياسة، بطبيعة الحال، املتابعة واملواكبة؛

بلس ديبل8ئيس،

نناقش القانون املالي الذي سعت من خالله الحكومة لتعزيز التوازن 
االجتماعي عبر التنزيل الفعلي لركائز الدولة االجتماعية، ألن فعال هذا 
شعار اتخذته الحكومة وقد جاء في البرنامج الحكومة يتكرر كل سنة في 
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القوانين املالية وهو الدولة االجتماعية، التأسيس للدولة االجتماعية، 
في  اجتماعية  ثورة  نعتبره  االختيار،  هذا  بأن  دائما  نعتبر  نحن  نعم 
البلد، أنه الحماية االجتماعية وما يتطلب هذا الورش من تمويالت 
ومن ميزانيات، بطبيعة الحال، وهذا يتطلب مشاركة الجميع ألنه ال 
يمكن احنا عارفين الظروف ديالنا، وعارفين املوارد ديالنا، فلذلك ال 
بد انخراط الجميع بشكل تضامني في تمويل وتنزيل هذه البرامج، التي 

نعتبرها تحديات؛

كذلك السيد الوزير، على كل، بالنسبة لهاد الورش وخاصة ضمان 
التي  املبادرات  من  التقاعد ومجموعة  وكذلك  االجتماعية،  التغطية 
جاءت يعني بالنسبة للمواطن وخاصة بالنسبة التغطية االجتماعية 

الشاملة لجميع الفئات االجتماعية بهذا الوطن؛

إذن هنا السيد الرئيس، كذلك ما نساوش بأننا الحكومة قامت 
من خالل مجموعة من اإلجراءات على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل 
باألساس من أجل ذلك من أجل خلق هذا التضامن باألساس الشركات 
التي تجد أرباحها عن 100 مليون درهم ب%35 وكذا البنوك وشركات 
التعادلية  تكريس  وضمان   40% والتدبير  اإليداع  وصندوق  التأمين 
االقتصادية واالجتماعية، إذا هاد حرص الحكومة على تكريس البعد 
االجتماعي ولذلك حين ننعتها بأنها حكومة ديال البعد االجتماعي جاءت 
بطبيعة الحال لتكريس البعد االجتماعي في كل تجلياته وخاصة حين 
نقف يعني إلى مجموعة من امليزانيات اللي هي مهمة جدا بمعنى حتى 
بالنسبة التشغيل اإلخوان بالنسبة للتشغيل أوال 48 ألف منصب شغل 
في عز هذه الظروف هذا كذلك يعتبر تحديا، 20 ألف منصب شغل 
بالنسبة للتعليم، 28 ألف منصب شغل، إذن هذا بطبيعة الحال من 
بشائر الخير اللي نتمناو إن شاء هللا أنه األوضاع الدولية تحسن ألننا 
نحن جزء من هذا العالم إذ يؤثر ونتأثر به، بمعنى أنه البد نتمناو إن شاء 

هللا هاد ال�ضي كلها غادي تزول هاد األوضاع هذا؛

وكذلك ما يمكن أن نسجله هو أن على هذه الحكومة وعلى هذا 
البرنامج بأنه هاد القانون املالي هو ميزانية هو قانون لألمل قانون للتفاؤل 
هو قانون ملواصلة اإلصالحات الكبرى يعني الواردة في البرنامج الحكومي 
وكذلك اإلصالحات يعني تنزيل مجموعة من األوراش الواردة في أكثر من 
خطاب لجاللة امللك والذي اعتمدته الحكومة في كل أعمالها ال في شكل 
التشريع واملبادرة التشريعية التي تكرس هذه التوجهات والتوجيهات، 
إذن فنحن وهادي مسؤولية الجميع ويجب على الجميع أن ينخرط 

ونحن ننتظر السيد الوزير أننا..

بلس ديبل8ئيس:

السيد الرئيس.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلف8يقيبالستقالليي
للوحدةيوبلتعادل ة:

لك واسع النظر صافي بقات ليا واخا واحد دقيقة السيد الرئيس.

بلس ديلئيس:

غنزولها لك من التوقيت ديال املوالي تفضل.

بلنائبيبلس دينوليبلدينيمض انيلئيسيبلف8يقيبالستقالليي
للوحدةيوبلتعادل ة:

ما�ضي مشكل، إذا على كل ويبقى أملنا كبيرا في هللا سبحانه وتعالى في 
أن يجود علينا بأمطار الخير، بطبيعة الحال الحكومة دارت 70 مليون 
هكتار إن شاء هللا غادي نسجلو 140 مليون هكتار بإذن هللا، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائب املحترم ال�ضي محمد الحافظ، 
تفضل السيد النائب، ما عنديش.

بلنائبيبلس ديمحمديبلحافظ:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

ملشروع  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  مناقشة  إطار  في 
القانون املالي 2023 أتناول الكلمة ألتدخل في الجانب املتعلق بالبعد 
أولويات هذا  الحكومة على جعله إحدى  الذي حرصت  االقتصادي 
املشروع، من خالل ما جاء به من آليات تشريعية وتدبيرية إلنعاش 
االقتصاد الوطني بما في ذلك دعم االستثمار عبر الرفع من الغالف املالي 
املخصص لالستثمارات العمومية إلى 300 مليار درهم، وتفعيل صندوق 
محمد السادس للتنمية وتنزيل القانون اإلطار بمثابة االستثمار الذي 
باعتباره رافعة أساسية  املنتج  لتعزيز االستثمار  الجميع  يراهن عليه 
للتحول االقتصادي املنشود وخلق الثروة وفرص الشغل من خالل 
االستغالل األمثل للمؤهالت التي يتوفر عليها املغرب، واالستفادة من 
البنيات  في مجال  املهمة  االستثمارات  املتميز، ومن  الجغرافي  موقعه 
وتدابير  جوهرية  إصالحات  من  ذلك  يقت�ضي  بما  املنجزة  التحتية 
مواكبة ملحاربة جميع العراقيل التي تواجه تعزيز االستثمارات الوطني 
والخارجية ببالدنا، ورفع مختلف القيود التي تواجه املستثمرين بما 
فيها العراقيل التي يرغب أصحابها في تحقيق أغراض شخصية كما 
عبر عن ذلك صاحب الجاللة نصره هللا وأيده، وذلك بهدف إعطاء 
دفعة قوية وملموسة من حيث جاذبية املغرب لالستثمارات الوطنية 
تشجيع  خالل  من  للمجال،  منصفة  بتنمية  والنهوض  واألجنبية 
االستثمار باألقاليم األكثر هشاشة، في هذا السياق ال بد من اإلشارة إلى 
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ما يتوفر عليه إقليم سيدي قاسم من إمكانات قادرة تنميتها اذا ما يتم 
استغالل هذه املؤهالت االستغالل األمثل فيما يتعلق بإحداث مناطق 
صناعية فالحية تشكل قاطرة تنموية في خلقها القيمة املضافة وفرص 
الفالحية املحلية واملساهمة من مستوى  املنتوجات  الشغل، وتثمين 
منتوج الداخلي الخام، ودعم إنعاش القطاعات الواعدة ذات األولوية 
بالنسبة لالقتصاد الوطني بما يقت�ضي ذلك من إصالحات موازية بما 
فيها أساسا الرفع من مستوى جودة خدمات املراكز الجهوية لالستثمار، 
حاملي  وتأطير  األسا�ضي  املخاطب  وجعلها  االستثمار  عملية  ومواكبة 
املشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود، كذلك التفعيل الكامل مليثاق 
الالتمركز اإلداري وتبسيط ورقمنة املساطر وتسهيل الولوج إلى العقار 
خاصة باملناطق النائية وخاصة كذلك باملناطق الداخلية وإلى الطاقات 
الخضراء، وكذا توفير الدعم املالي لحاملي املشاريع؛ كذلك دعم وتمويل 
الجيل الجديد من املستثمرين واملقاولين خاصة الشباب واملقاوالت 
الصغرى واملتوسطة من طرف القطاع البنكي واملالي الوطني؛ تنعرفو، 
السيد الوزير، بأن نؤكد بأن األبناك ال زالت تشكل أدوات للقروض 
فقط بدل أن تكون شريكا حقيقيا في التنمية من حيث التمويل والتتبع 
واملواكبة، كذلك تسريع وتيرة استكمال ورش إصالح منظومة العدالة 
وتأهيلها وإحاطة عالم األعمال بضمانات تكفل تكريس سيادة القانون 
لتصبح  املتقدمة  الجهوية  تفعيل  وتيرة  تسريع  العادلة؛  واملحاكمة 
الجهة فاعال أساسيا لتعزيز االستثمار وتعبئة طاقات التنمية في نطاق 
بين  التنافسية  تعزيز  يضمن  مما  الجماعية  وثرواتها  مؤهالتها  تنوع 
الجهات؛ مواصلة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون اإلطار املتعلق 
العدالة  وتحقيق  الضريبي  التشريع  استقرار  يضمن  بما  بالجبايات، 
الجبائية؛ نتمنى، السيد الوزير، فتح كذلك ورش مدونة الشغل وبغينا 
مشروع القانون الذي كذلك السيد الوزير ل 2024 يولي عناية خاصة 
للقطاع الغير املهيكل والضريبة على القيمة املضافة؛ كذلك فتح ورش 
تبسيط مدونة الشغل والكل متفق على أن آنية هذا الورش واعتماد 
التزمت  كما  لإلضراب  التنظيمي  القانون  وإصدار  النقابات  قانون 
بذلك الحكومة في برنامجها؛ إقرار الشفافية وتبسيط مساطر الولوج 
وغير  الصناعية  املناطق  أساسا  فيها  بما  تنافسية  بأسعار  العقار  إلى 
عندو  اللي  الفالح  هداك  وبغينا  القروي،  بالعالم  خاصة  الصناعية 
هاديك الفالحة بغينا يكون عندو الحق في التثمين وفي التصنيع وخا 
فدوارو وال في الضيعة ديالو؛ كذلك انطالقا من القانون الجديد املنظم 
لهذه الفضاءات االقتصادية وضع تدابير إلزامية لإلدارات واملؤسسات 
واملقاوالت العمومية لتطبيق مبدأ األفضلية للمقاولة املغربية خاصة 
الصغيرة واملتوسطة منها فيما يتعلق بمنح الصفقات العمومية؛ وضع 
إجراءات تلزم اإلدارة واملؤسسات واملقاوالت العمومية بعدم التماطل 
والتأخير في سداد مستحقات املقاوالت، وكذلك تسريع وتيرة التنمية 
الشراكة بين القطاع العام والخاص في إطار تفعيل القانون املنظم لهذه 
الشراكة بهدف تحفيز االستثمار باملناطق التي تقع خارج محور طنجة 
الدار البيضاء من أجل خلق الثروة وفرص الشغل، وتحقيق العدالة 

املجالية؛

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

أرادت الحكومة أن تجعل من هذه امليزانية آلية لربح رهانات التوازن 
االقتصادي من خالل اعتماد معدل نمو في حدود %4 ونسبة التضخم 
في %2 وعجز امليزانية في %4.5، في ظل الصعوبات واإلكراهات الداخلية 
منها والخارجية بما يقت�ضي ذلك من تكثيف الجهود وإيجاد البدائل من 
خالل املخططات االستراتيجية الكفيلة بتطوير النسيج االقتصادي، 
ومن الرفع من القيمة املضافة، وضمان األمن االستراتيجي في املواد 
األساسية الطاقية منها، والغذائية واملائية، والصحية، والبحث عن 
واملخططات. هذا  االستراتيجيات  بتنفيذ هذه  الكفيلة  املالية  املوارد 
باإلضافة إلى التحديات املرتبطة بمواجهة متطلبات املوسم الفالحي، في 
ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها الفالح، أمام تداعيات سنة فالحية 
مطبوعة بالجفاف، ونترجا من العلي القدير أن يغيثنا بغيثه العميم. 
كذلك االرتفاع املهول في أسعار البذور واألسمدة والغازوال، في الوقت 
الذي تتطلع فيه بالدنا إلى تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي، وضمان 
السيادة الغذائية التي ترتكز على فالحة ذات قيمة مضافة، دامجة، 

قادرة على التكيف مع التغيرات املناخية.

في الختام، البد من أن ال نن�ضى السيد الوزير أن نتقدم بالشكر 
الجزيل للسيدان الوزيران، وكافة األطر التابعين للوزارة، الذين ساهموا 
بتقديم وإعداد هذا املشروع، كذلك املواطنين الذين يساهمون في أداء 
وإخالص املستحقات الضريبية ديالهم، والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للنائب املحترم موالي الحسن 
بنلفقيه، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديموالييبلحسنيبنلفق ه:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يسعدني أن أتدخل باسم فريق االستقالل للوحدة والتعادلية، في 
مناقشة مشروع القانون املالي 2023، في بعده االجتماعي، هذا البعد 
ترجمة  على  السنوية،  امليزانية  مشروع  عبر  الحكومة  حرصت  الذي 
األولويات التي جاء بها هاد املشروع، ملواجهة تحديات ال زالت مطروحة 
بقوة، بهدف بناء مجتمع متضامن تسوده املساواة، وتكافؤ الفرص، 



13317 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

الكريم.  العيش  ومقومات  املجالي،  والتوازن  االجتماعية،  والعدالة 
تحديات تتعلق بالتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتالعب 

باألسعار، كما أكد على ذلك جاللة امللك نصره هللا.

تحديات مرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وحمايتها من 
الزيادات املتوالية في أسعار املواد األساسية، بما فيها أسعار املحروقات، 
التي أثرت بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين. تحديات مرتبطة 
بمعالجة معضلة البطالة التي تؤرق األسر املغربية، رغم الجهود املبذولة 
من أجل إنعاش التشغيل، من خالل مجموعة من البرامج، بما فيها 
أساسا التشغيل الذاتي، انطالقة، فرصة، أوراش، والتي تقت�ضي من 
الحكومة القيام بتقييم دقيق لنتائجها وآثارها ومدى تحقيقها لألهداف 
والتكوين  التربية  منظومة  بإصالح  مرتبطة  تحديات  لها.  املسطرة 
والبحث العلمي، من خالل تسريع وتيرة إخراج النصوص التشريعية 
بناء  أفق  في  الوجود،  حيز  إلى  اإلطار  بالقانون  املتعلقة  والتنظيمية، 
مجتمع العلم واملعرفة، وتربية وتنشئة األجيال الصاعدة، على القيم 
البشري،  الرأسمال  وتقوية  الراسخة،  الوطنية  والثوابت  املجتمعية 

بعدما خضع هاد القطاع لعدة تجارب من اإلصالحات؛

ولكن وبكل أسف، ال زالت املدرسة العمومية تعرف تراجعا كبيرا على 
مستوى الجودة، وآلية االرتقاء االجتماعي، األمر الذي يسائل السياسة 
إلصالح  الطريق،  خارطة  إلنجاح  الالزمة  الضمانات  على  القطاعية 
املنظومة التربوية، من أجل تمدرس دامج وتعليم ذي جودة 2022-

املنظومة  إصالح  مادام  منها،  املتوخاة  األهداف  تحقق  حتى   ،2026
جاءت  القطاعية  السياسة  هذه  وأن  خاصة  يتجزأ،  ال  كال  التربوية 
بتطوير استخدام تكنولوجيا املعلوميات، التي تهم أساسا التجهيزات 
الرقمية، حيث تم تخصيص غالف مالي قدره 400 مليون درهم، األمر 
الذي يطرح تساؤال عريضا بالنسبة للوسط القروي والذي الزال بعيدا 
عن مواكبة العالم الرقمي في غياب البنيات التحتية الرقمية العالية 
الصبيب الثابت واملحمول كما كشفت على ذلك جائحة كرونا خالل 
اعتماد نظام التعليم عن بعد حيث ال زالت الفجوة الرقمية واسعة 
حقيقية  نهضة  إحداث  الخريطة  هذه  بإمكان  وهل  املجال،  هذا  في 
للمنظومة التربوية من خالل تجاوز األزمة الثالثية األبعاد التي يعرفها 
النظام التربوي املغربي كما يراها النموذج التنموي الجديد واملتمثلة في:

- أوال: أزمة جودة التعلمات املرتبطة بعدم إتقان أغلبية التالميذ 
مسارهم  نهاية  في  واللغات  والكتابة  القراءة  في  األساسية  باملهارات 

الدرا�ضي؛

- ثانيا: أزمة ثقة املغاربة إزاء املؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية؛

- ثالثا: أزمة ما كانت املدرسة التي لم تعد تلعب دورها في االرتقاء 
االجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.

وفي هاد امليدان ديال التعليم السيد الرئيس، ندعو نتوجهو للحكومة 
بواحد الطلب هو إنشاء جامعة مستقلة بجهة درعة -تافياللت اللي 

كيما كتعرفو هي جهة كبيرة وفيها تحتوي على 5 داألقاليم، ولكن مع 
األسف ما فيهاش جامعة مستقلة فيها 2 كليات، كلية الراشيدية واللي 
كتحتوي على أزيد من 32 ألف طالب وتابعة لجامعة موالي اسماعيل في 
مكناس وكلية في ورززات اللي حتى هي كتحتوي على عدد كبير من الطلبة 
وكتنتمي لجامعة أكادير، إذن ال يعقل أنه جهة قائمة بذاتها وما فيهاش 

جامعة مستقلة وكذلك نطالب بإحداث معاهد؛

وفي هذا الصدد، السيد الرئيس، نبغي نقول لكم أن الناس في جهة 
درعة تافياللت وخاصة في الراشيدية استبشروا خيرا بإحداث مدينة 
املهن والكفاءات، ولكن مع األسف بدات األشغال ديالها توقفات، وهذا 
مشروع ملكي وكنتمناوا أنه يتسرع في إنجاز هاد املشروع هذا وفي إنجاز 
معاهد أخرى، وفي انتظار ذلك السيد الرئيس نتمنى من الحكومة أنها 
تزيد في املنح وفي األحياء الجامعية ألنه هناك نقص كبير في اإليواء هذا 

فيما يخص التعليم؛

أما في ما يخص الصحة، فهناك كذلك تحديات مرتبطة بإصالح 
املتعلق  امللكي  للورش  السليم  التنزيل  خالل  من  الصحية  املنظومة 
الصحية  التغطية  تعميم  ذلك  في  بما  االجتماعية  الحماية  بتعميم 
األساسية التي تعتبر ثورة حقيقية لتمكين فئات عريضة من املواطنين 
من حقهم الدستوري في التطبيب والعالج خاصة باملناطق النائية التي 
في  تواجهها  التي  واإلكراهات  الصعوبات  تعاني من  الساكنة  زالت  ال 
الولوج امليسر للخدمات الصحية، وهنا كذلك ما تفوتنيش الفرصة 
باش نترجاو من الحكومة أنها تسرع في جهة درعة تافياللت وفي إقليم 
الراشيدية بالخصوص بإنشاء كلية الطب واملستشفى الجامعي، ألنه 
ال يعقل أنه أقرب مستشفى جامعي على مدينة الراشيدية بعيد ب 350 
كيلومتر وهو اللي في فاس فتنطلبو من هاد املنبر أن الحكومة تسرع لنا 

بهاد املشروع الهيكلي واملهم.

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

إن معالجة اإلشكالية االجتماعية في شموليتها في إطار بناء دائم 
الدول االجتماعية الجديدة التي دعا إليها جاللة امللك، تمر حتما عبر 
جعل املواطن في صلب السياسات العمومية والقطاعية والشأن العام 
االجتماعية  الفوارق  وتقليص  واملحلي  واإلقليمي  والجهوي  الوطني 
والتفاوتات املجالية التي تتنافى وقيم املواطنة الحقة املبنية على االلتزام 
بين الحقوق والواجبات وسيادة القانون، بعيدا عن الحلول املرحلية 
التي أبانت عن قصورها في إعطاء البعد االجتماعي مدلوله الدستوري 
الحقيقي بما يضمن تحصين املجتمع املغربي وترسيخ االستقرار وتعزيز 
السلم االجتماعي في ظل عالم مطبوع بالتوترات والنزاعات اإلقليمية 
والقارية والدولية مادام مشروع القانون املالي بما يحمله من توجهات 
عامة وأولويات واختيارات وأرقام وفرضيات وتوقعات وتوازنات ليس 
غاية في حد ذاته بقدر ما هو أداة لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، 
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ومدى آثاره اإليجابية على املواطن من حيث تحسين قدرته الشرائية 
وضمان حقه الدستوري في مقومات العيش الكريم، وتمكينه من الولوج 
امليسر للسكن الالئق والتطبيب والعالج والتعليم النافع والشغل املنتج 
واملاء الشروب، والعيش في بيئة سليمة والتنمية املستدامة وغيرها من 
مقومات الحياة الكريمة. وفي األخير، تنشكروكم وكنتمناو سيدي ربي 
يرحمنا برحمته، شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر إلى الفريق االشتراكي السيد الرئيس 
السيد النائب املحترم السيد عبد الرحيم شهيد، ال�ضي محمد مالل؟ 

تفضل السيد الرئيس شنو التوقيت؟

بلنائبيبلس ديمحمديماللي)نقطةينظام(:

الوزراء عن هذه  السيدات والسادة  ..أنا أسجل مر أخرى غياب 
يجب  العادة  هاد  أن  أوال  نالحظ  ألن  السنوية،  الدستورية  الجلسة 
معالجتها، السيد الرئيس، إيال اسمحتي التوقيت ديالي هللا يخليك، هذه 

مالحظة فقط السيد الرئيس إيال سمحتي.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل راه التوقيت داخل التوقيت ديالك تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديمالل:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

على  التصويت  مناقشة  ليستكمل مسطرة  املوقر  مجلسنا  يلتئم 
مشروع قانون املالية رقم 50.22 للسنة املالية 2023 في سياق دولي 
ووطني موصول بالعديد من التحديات التي تواجه بالدنا على املستويات 
السياسية واالقتصادية االجتماعية، وفي طليعة هذه التحديات التوجه 
الدبلوما�ضي امللكي بخطى ثابتة وعزيمة قوية نحو اإلقرار الدولي الكامل 
بمغربية الصحراء، وبهذه املناسبة ال يسعنا في الفريق االشتراكي إال أن 
نعتز بمواقف جاللة امللك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة 
الذكرى 47 للمسيرة الخضراء وبالتراكمات اإليجابية التي حققتها بالدنا 
في إطار البرنامج التنموي لألقاليم الجنوبية الذي تم االلتزام به بحوالي 
%80 من غالفه املالي البالغ 77 مليار درهم، وإذا نعتز كمغاربة بما تحقق 
على أرض الصحراء املغربية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فإننا نثمن 
التوجه امللكي السامي في هذه املرحلة الحاسمة للدفاع عن مغربية 
الصحراء من منظور متكامل يزاوج بين البعد السيا�ضي الدبلوما�ضي 
والبعد التنموي الشامل، ونؤكد األهمية القصوى لدعوة جاللته على 

ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة من أجل الدفاع عن وحدة الوطن 
وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه اإلفريقي.

من جهة أخرى، نعبر في الفريق االشتراكي عن ارتياحنا للقرار األممي 
تعزيزا  نعتبره  والذي  املغربية  الصحراء  بقضية  املتعلق   2654 رقم 
للدينامية اإليجابية التي أحدثتها وتحدثها املبادرة املغربية للحكم الذاتي 
وتأكيدا  الصحراء،  ملغربية  الدولي  الدعم  حشد  تواصل  خالل  من 
لضرورة املساهمة الفعلية والجادة بكامل الفاعلين بمن فيهم الجزائر في 
املسلسل السيا�ضي بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع اإلقليمي املفتعل 
الوطنية  السيادة  إطار  وفي  الذاتي  الحكم  مبادرة  أساس  على  وذلك 

للمملكة.

أيهايبلسادةيوبلس دبت،

إن مشروع قانون املالية لسنة 2023 املعروض على أنظار البرملان 
يأتي لألسف الشديد كاستمرار للميزانية الحالية على الرغم من تدبير 
تنصت  أن  خاللها  من  كان  والتي  واليتها  من  مالية  لسنة  الحكومة 
ملعاناة املغاربة، وأن تستجيب النتظاراتهم وتطلعاتهم الواقعية واآلنية 
واملشروعة ولذلك وبعد املناقشات املستفيضة في لجنة املالية والتنمية 
االقتصادية نقر بأن العنوان البارز لهذا املشروع هو الفشل الحكومي 
في مباشرة اإلصالحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة االجتماعية ليس 
كشعار لالستهالك السيا�ضي وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية، لم نجد 
في مشروع قانون املالية لسنة 2023 حضورا واضحا إلقرار التدابير 
الحقيقية للقيام باإلصالحات الضرورية من قبيل اإلصالح الجبائي، 
إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية والتي أصبحت تكت�ضي يوما بعد 
يوم طابعا شموليا واستعجاليا، وأصبح غير قابل لإلرجاع أو التجزيء 
بحكم التحديات التنموية املطروحة على بالدنا. ونظرا للموارد املالية 
وضمان  األولوية  ذات  االجتماعية  املشاريع  لتفعيل  تعبئتها  الواجب 
ديمومة تمويلها، فاملجال الضريبي مثال في بالدنا لم يعرف منذ سنة 
1984 أي إصالح هيكلي شامل على الرغم أن االقتصاد الوطني خضع 
واستفادت  قطاعات صناعية جديدة  بروز  إلى  أدت  لتغيرات جذرية 
املحروقات  سوق  قبيل  من  الحالية  الظرفية  من  القطاعات  بعض 
وصناعة األدوية، ومع ذلك لم تتم مباشرة اإلصالحات األكثر إلحاحا من 
أجل توسيع الوعاء الضريبي مما أدى إلى استمرار الضغط الضريبي على 

املوظفين واألجراء، وارتفاع الضريبة على القيمة املضافة.

رزمانة  ملباشرة إصالحات  الالزمة  بالشجاعة  الحكومة  تتحلى  لم 
اإلجراءات الجبائية ملواجهة الطبقة املتوسطة باعتبارها صمام أمان 
التوازن االقتصادي، وآلية تحريك الدورة االقتصادية الوطنية، ظلت 
في هذا املشروع هي نفسها الطبقة التي تخضع القتطاع الضرائب من 
املنبع دون أدنى تحفيزات في مقابل خدمات عمومية جد متدنية ترغمها 

على اللجوء إلى املدارس الخصوصية واملصحات الخاصة.

لم تجرؤ الحكومة على مراجعة االستثناءات الضريبية أو إجراء أي 
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تقييم لآلثار االقتصادي واالجتماعي لإلعفاءات املعمول بها لسنوات 
عديدة، والتي تحرم خزينة الدولة سنويا من موارد تقارب %2,5 من 
الناتج الداخلي الخام، تغاضت الحكومة مع األسف مع تضمين الضريبة 
على األرباح الكبرى وخاصة على شركات املحروقات رغم التنصيص 
الواضح عليها في توصيات التقرير الصادر عن مجلس املنافسة، األكثر 
من ذلك أن الحكومة تغاضت في إعدادها ملشروع قانون املالية 2023 
للمؤسسات  واملتنوعة  العميقة  واالقتراحات  بالتوصيات  األخذ  عن 
الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس األعلى 
للحسابات، والتقرير السنوي لبنك املغرب وتقارير املندوبية السامية 

للتخطيط وغيرها.

الفاعلين  على  االنفتاح  بأهمية  لها  املتكررة  تنبيهاتنا  ورغم 
املؤسساتيين واملهنيين، وضرورة إعمال املنهجية التشاركية في بلورة 
االنفرادية  مقاربتها  من  الحكومة  تتخلص  لم  العمومية  امليزانيات 
ومواصلة سياسة التغول العددي، ولم يتسع صدرها ملطالب العديد 
من الفرقاء السياسيين والفعاليات االقتصادية واالجتماعية واملهنية، 
وهو ما ينذر بإمكانية خلق حالة احتقان بإقرار تدابير جبائية من جانب 

واحد كما يقع مع مهنة املحاماة.

فيما يتعلق بالبعد الجهوي، لم يأت املشروع بأي تصور إلصالح 
املنظومة الجبائية الجهوية واملحلية لجعل الجماعات الترابية قادرة 
االقتصادية  املشاريع  وتفعيل  الشامل  التنموي  التحول  تحقيق  على 
فيما  نسجلها  التي  واالختالالت  االعتبارات  هذه  ولكل  واالجتماعية. 
يرتبط باإلجراءات الجبائية نؤكد أن التحول الفعلي في قوانين املالية 
يتحقق  لم  لبالدنا  الشامل  التنموي  اإلقالع  لدعم  آلية  نريدها  التي 
باملنظومة الجبائية ذاتها التي أبانت عن محدوديتها وعجزها التام في 

تعزيز موارد الدولة وتكريس العدالة واإلنصاف الجبائيين.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

إن عجز الحكومة عن تفعيل اإلصالح الجبائي الحقيقي لن يمكن 
على  يسمح  ولن  وعادلة،  منصفة  بطريقة  املالية  املوارد  تعبئة  من 
املدى القريب واملتوسط من معالجة امللفات االقتصادية واالجتماعية 
نستحضر  حين  تعقيدا  األمر  ويزداد  املطروحة،  والبيئة  والثقافية 
الفرضيات واألرقام التي انطلقت منها في تحديد أهدافكم غير الواقعية 

بالطبع، خاصة نسبة التضخم التي حددتموها في نسبة 2%.

بالفعل أشرتم إلى التداعيات السلبية التي تطبع السياق الدولي 
سوق  تقلب  املياه،  ندرة  مشكل  تفاقم  الجفاف،  استمرار  والوطني؛ 
املحروقات، تأثير الحرب الروسية-األوكرانية وغيرها... لكن توقعاتكم 
بالشكل  تفسر  ولم  الراهنة  الدولية  للظرفية  السلبي  بالوجه  اكتفت 
الكافي في وجهها اإليجابي وخاصة االرتفاعات امللموسة والواعدة لبعض 

املوارد املغربية في السوق العاملية، ولتحويالت مغاربة العالم، وجلب 
فاملطلوب  مبتكرة.  جديدة  قطاعات  واقتحام  األجنبية  االستثمارات 
اليوم في ماليتنا العمومية أن تأخذ بعين االعتبار نصفي الكوب الفارغ 
واملمتلئ، وأن تعّزز حكامة التدبير املالي في مختلف املجاالت العمومية، 
فال يعقل أن يستمر الوضع على ما هو عليه اآلن، وأن تستمر في الرفع 
واجتماعية ال  تنموية  نتائج  العمومي ونسجل  االستثمار  في  امللحوظ 
تناسب حجم املبالغ املرصودة وامليزانيات، وال تنعكس آثاره اإليجابية 
على الحياة اليومية للمواطنات واملواطنين، فإلى متى سنهادن مع ضعف 
العمومية  باالستثمارات  املتعلقة  واملراقبة  والتتبع  الحكامة  منظومة 
املتحدة  األمم  برنامج  إليه  أشار  الذي  الحاصل  التأخر  أمام  خاصة 
للتنمية فيما يتصل بمؤشر التنمية البشرية، والذي صّنف املغرب في 

املرتبة 123 عامليا؟.

وفي هذا الصدد، عليكم أن تتحملوا مسؤوليتكم التاريخية فيما 
يتعلق بترسيخ العدالة املجالية، التي لم تعتمدوا في إطارها إجراءات 
ملموسة وحقيقية للحد من الفوارق االجتماعية والترابية الشاسعة، 
خاصة أمام ما تعرفه الجهات من مضاعفات سلبية نتيجة الجفاف 
وندرة املياه وغياب االستثمار وانعدام فرص الشغل، فمن مسؤوليتكم 
في هذا املشروع أن تضعوا أفقا منظورا الستكمال هياكل الجهوية 
املتقدمة تراهن عليها بالدنا باعتبارها مشروعا ذي طبيعة استراتيجية 

لتحقيق التنمية البشرية واملجالية.

إن مشروع قانون املالية لسنة 2023، ال يقدم أجوبة شافية لصيانة 
يقارب  ما  فقدنا  حيث  والهشاشة،  الفقر  على  والقضاء  املكتسبات 
من 7 سنوات من التقدم املحرز في املجال بحسب املندوبية السامية 
للتخطيط، وتراجعت املستويات التي كنا فيها سنة 2014. مشروع ال 
يقدم أجوبة مقنعة عن كيفية إحداث مناصب الشغل، وبالتالي الوفاء 
الجزئي بالتزامكم بإحداث مليون منصب شغل صافي على األقل خالل 
الوالية الحكومية، ال أجوبة عن كيفية محاربة البطالة خاصة في ظل 
في  الشغل  فقدان  نزيف  واستمرار  تفوق 12%،  التي  املرتفعة  نسبها 
متكاملة  أجوبة عن وضع منظومة  والقروي، ال  الحضري  الوسطين 
للمخزون االستراتيجي في املجاالت الطاقية واملائية والغذائية والدوائية، 
غياب الوضوح الالزم في اآلجال املتعلقة بتفعيل اإلصالح االجتماعي 
الطموح وفق مقتضيات االتفاقيات املوقعة أمام جاللة امللك يوم 14 
أبريل 2021، غياب أية استراتيجية أو مخطط حكومي يهم اإلصالح 
املؤسساتي والبيداغوجي للتعليم األولي وربطه بالتعليم االبتدائي، ال 
أجوبة جريئة ومنصفة لوقف التراجعات الخطيرة في وضعية النساء 
خاصة فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية كما تشير التقارير 
للملك  املؤقت  االحتالل  أمام  املطبق  الصمت  والوطنية،  الدولية 
العمومي للدولة، ومحاربة أشكال الريع واالحتكار واملضاربة بإقرار تدابير 
حقيقية لتعزيز املنافسة وإعمال القواعد القانونية ودفاتر التحمالت، 
االكتفاء بالتلويح بامليزانية املرصودة لألمازيغية وال وجود ألي تخطيط 
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أو برمجة لتفعيل قانون تنظيمي مّر على دخوله حيز التنفيذ 3 سنوات، 
يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها 
في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، وهو القانون 
الذي لم تتمكن القطاعات الوزارية والجماعات الترابية من تنزيله وفقا 

للمادة 32 من القانون املذكور.

أيهايبلسادةيبلس دبت،

من  يكفي  بما  يستوعب  لم   ،2023 املالية  قانون  مشروع  إن 
العمق استعجالية املشاريع اإلصالحية التي دعا إليها جاللة امللك في 
خطاباته السامية خالل السنتين األخيرتين، وخاصة في خطابه السامي 
بمناسبة افتتاح الدورة البرملانية الحالية، فقد كان من الضروري أن 
ال يرتكن املشروع للحفاظ على التوازنات املالية على حساب التوازنات 
االجتماعية، كان من الضروري أن يتضمن املشروع اإلصالحات املتعلقة 
واملقاوالت  املؤسسات  وإصالح  األسرة،  ومدونة  واملاء،  باالستثمار، 
العمومية وغيرها... كان من الالزم تقوية البعد االجتماعي في امليزانية 
العمومية تهم بلدا شامخا يؤسس تحت قيادة جاللة امللك، لتحول 

اجتماعي كبير مرتكزاته املسؤولية والعدالة والتضامن.

ومن هذا املنطلق، بادرنا في الفريق االشتراكي كمعارضة بناءة وقوة 
اقتراحية إلى بلورة 65 تعديال على مشروع قانون املالية لسنة 2023، 
وهي كلها تعديالت واقعية ذات بعد اجتماعي تهدف إلى تحقيق العدالة 
الجبائية بين األغنياء والفقراء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات 

واملواطنين. ونذكر من بين هذه التعديالت:

خالل  من  املواطنين  وسالمة  وصحة  الشرائية  القدرة  حماية   -
أداء  من  املعفي  الدخل  ورفع  الدخل  على  الضريبة  جدول  مراجعة 
الضريبة إلى 50.000 درهم، وتحسين إعفاءات عن دخول املتقاعدين، 
الرسوم  من  األساسية  الطبية  التجهيزات  من  مجموعة  وإعفاء 
الجمركية، وإعفاء الفوائد من التوفير من أجل السكن والدراسة من 
إلى خصم مصاريف  باإلضافة  درهم،   600.000 في حدود  التضريب 

التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة؛

- تعزيز وتشجيع املجتمع املدني من خالل إعفاءات ضريبية في هذا 
الشأن؛

- تشجيع الشغل وحماية املقاولة الصغيرة واملتوسطة عبر الحفاظ 
على نسبة %10 كضريبة على الشركات التي ال تتجاوز أرباحها 500.000 
درهم، وتطوير شروط برنامج اإلعفاء من أداء الضريبة على الدخل 

بالنسبة للمقاوالت الصغيرة والحديثة النشأة وحماية املقاول الذاتي؛

- تبسيط مساطر التحصيل الضريبي وذلك من خالل إعفاء الفالحين 
الصغار من إجبارية التصريح الضريبي لخصوصية هذه الفئة، وحذف 
التدابير الواردة في مشروع قانون املالية التي تخص مجموعة كبيرة من 
املهن، وحث الحكومة على تطوير آليات املراقبة والتحصيل بدل وضع 

مقترحات تؤدي في نهاية املطاف إلى تعقيد املساطر اإلدارية.

العددية  بأغلبيتها  بالطبع  املتعنتة  الحكومة  لكون  ونتأسف 
تتفاعل  لم  الليبرالية من خالل هذا املشروع،  واملحكومة بمرجعيتها 
بإيجاب مع التعديالت التي ستثبت األيام جديتها ومعقوليتها، فهذا قدر 
التعديالت التي نتقدم بها أمام حكومة ال تستطيع استيعاب أبعادها 
إال بعد مرور سنة كاملة كما وقع مع تعديالت تقدمنا بها أثناء مناقشة 

مالية 2022 وجاءت بها الحكومة خالل هذه السنة.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

إن مشروع قانون املالية الذي تستعرضونه في السنة الثانية من 
اشتراكي  كفريق  موقفنا  وجاهة  أخرى  مرة  يؤكد  الحكومية  واليتكم 
صوت ضد البرنامج الحكومي، وتثبت الوقائع من جديد أن امليزانيات 
ملتطلبات  تستجيب  ال  الحكومي  برنامجكم  لتطبيق  تعتمدونها  التي 
أنها ال تتفاعل باملطلق  األولويات الحقيقية للدولة االجتماعية، كما 
فيما  وخاصة  املغربي  الشعب  فئات  ألغلب  امللحة  الحاجيات  مع 
يتعلق بحماية القدرة الشرائية والتخفيف من حدة غالء أسعار املواد 

االستهالكية واملحروقات.

وفي  سياساتكم  في  أمالنا  تخيبون  التوالي  على  الثانية  للسنة 
إجراءاتكم املالية املفتقدة للجرأة اإلصالحية، والشجاعة السياسية من 
أجل فرض إيقاع حكومي يساير الثورة االجتماعية الهادئة التي أطلقها 
للمغاربة وخاصة طبقاتهم  املتزايدة  املتطلبات  امللك، ويواكب  جاللة 

املتوسطة والفقيرة.

في األخير، السيد الرئيس، السيد الوزير، هذا مشروع قانون مالي 
نعتبره مشروع قانون مالي عادي في ظروف استثنائية، اختار الحلول 
السهلة وهي التضريب وضرب جيوب املواطنات واملواطنين، وتأسيسا 
على كل ما سبق ذكره سنصوت ضد هذا املشروع التفقيري والعادي في 

ظروف استثنائية، وهللا يرحمنا بالشتاء إن شاء هللا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للفريق الحركي السيد الرئيس النائب 
املحترم ال�ضي إدريس السنتي�ضي في حدود 15 دقيقة.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

علىيس دنايمحمدي وبلسالمي وبلصالةي معين،ي بسميهللاي ي3ي
بألمين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبألفاضل،
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يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
قانون املالية للسنة املالية 2023، هاد املوعد الدستوري اللي تعاملنا 
معه بكثير من املسؤولية، انطالقا من موقعنا في املعارضة املواطنة 

وطبعا املسؤولة.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

في البداية، ال بد من التأكيد بأن الوحدة الترابية لبالدنا تظل في 
الوطنية األولى،  باعتبارها قضيتنا  الوطني الجماعي،  انشغالنا  صلب 
وال يسعنا في الفريق الحركي، إال أن نسجل بتقدير كبير التقدم الحاسم 
من خالل  اإلطار  فهاد  بالدنا  اللي حققاتها  الدبلوماسية  والنجاحات 
الدعم املتصاعد للعديد من الدول الشقيقة والصديقة على امتداد 
أرجاء املعمور. كما نثّمن مضامين الخطابين امللكيين الساميين بمناسبة 
20 غشت وذكرى املسيرة الخضراء، واملقاربة التي تزاوجت بين املنظور 
السيا�ضي والدبلوما�ضي والتنموي، وبين اعتبار ملف الصحراء بمثابة 
النظارة التي ينظر بها املغرب إلى العالم، ويقيس بها صدق الصداقات، 
ونجاعة الشراكات. في هذا السياق، في هذا السياق ووفاء لروح املسيرة 
الخضراء، نتطلع إلى أن تبادر الحكومة إلى العناية باألوضاع االجتماعية 

للمتطوعين في املسيرة الخضراء وذوي الحقوق من أبناء املتوفين منهم.

بل8ئيسيبملحت3م،

التي تحملها خطابات جاللة امللك وخطواته  إن الروح اإليجابية 
إيماننا  تزيد من قوة  التي  استراتيجية، هي  الحاملة ملشاريع  امليمونة 
بمستقبل بالدنا رغم ما يعيشه العالم من أزمات وتقلبات، ورغم ضعف 
األداء الحكومي في التسريع باإلصالحات، وإنجاز املشاريع واالستجابة 
النتظارات املواطنين. وهنا ال بد أن نذكر الحكومة بأن التوجيهات امللكية 
على األقل منذ افتتاح هذه الوالية التشريعية ال زالت تنتظر تنزيلها على 

أرض الواقع، ويتعلق األمر على سبيل املثال ال الحصر بالقضايا اآلتية:

أوال-إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق باملخزون االستراتيجي 
للمواد األساسية، ال سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على 
االستراتيجي  األمن  يعزز  مما  الوطنية،  للحاجيات  املستمر  التحيين 

للبالد؛

ثانيا- التنزيل الفعلي للنموذج التنموي؛

ثالثا-تحيين اآلليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضع املرأة؛

واملواهب  الكفاءات  مواكبة  مهمتها  خاصة  آلية  رابعا-إحداث 
املغربية بالخارج ودعم مبادرتها ومشاريعها إلى غير ذلك...

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

الحقيقة موعدا سنويا مهما،  في  يعتبر  املالية  قانون  إن مشروع 
ومحطة أساسية الختبار مدى وفاء الحكومة بتعهداتها الواردة في البرنامج 
املحترمة  لألحزاب  االنتخابية  االلتزامات  منها  قبل  وقبلها  الحكومي، 
املمثلة في الحكومة. فقانون املالية ال يمكن اختزاله في األرقام فقط على 

أهميتها، بل يعتبر هاد القانون فرصة ملعرفة توجهات وإرادة الحكومة 
في حل املشاكل املطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه املشاكل، 
فتحقيق الكرامة والسعادة للمغاربة ال عالقة له باملقاربة املحاسبية، 
بالطبع، بالطبع ال يمكننا كمعارضة أن نذكر بعض اإليجابيات املتمثلة 
كالتعليم  القطاعات  بعض  في  تم ضخها  التي  االعتمادات  في  أساسا 
أن  رغم  العمومي  لالستثمار  املخصصة  االعتمادات  ورفع  والصحة، 
نسبة التنفيذ ما تجاوزاتش %70، وبالتالي فنحن كفريق منبثق من 
حزب بعمق وطني أصيل، ال يمكننا إال أن نتمنى النجاح، ال يمكننا أن 
نتمنى إال النجاح لهذه التجربة الحكومية، لكن نقول بأن هذا املشروع 
ال زال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء 
سياسة عمومية جديدة تربط األرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية 
محددة في الزمان واملجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرملانية، مشروع 
يظل رهينا بكرم السماء وتراجع األسعار في السوق الدولية، وحجم 

العملة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب.

بلس ديبل8ئيس،

وعلى  الحكومة  هاد  على  معقود  واملغاربة  املغرب  أمل  كان  لقد 
وعودها وتعهداتها، سواء من خالل البرامج الحكومية، أو من خالل 
برامج األحزاب السياسية التي حازت على األغلبية، لكن مع األسف 
خابت هذه اآلمال والطموحات، فااللتزامات العشر التي تضمنها البرنامج 
الحكومي بقيت مجرد أدبيات لالستهالك السيا�ضي، فلم يتحقق منها إال 
النزر القليل، علما أننا قطعنا قرابة %20 من هذه الوالية الحكومية. 
الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في املخطط التشريعي، فرغم أن 
هذا املخطط غير ملزم فإنه مؤشر من مؤشرات حكومات الكفاءات، لقد 
سبق للحكومة أن تذرعت سابقا بأن املدة التي تحملت فيها املسؤولية 
قصيرة وبالتالي ال يمكن الحكم على أدائها بحكم دهشة البداية التي 
أصبحت مع توالي الشهور واأليام من أعطاب الوالدة، الحكومة تذرعت 
أيضا بالسياق الدولي واختالل سالسل اإلنتاج والتوريد على املستوى 
العالمي، وارتباك أسواق الطاقة واملواد األولية والغذائية الناتجة عن 
الحرب في أوكرانيا، باإلضافة إلى التقلبات املناخية، لكن لم نلمس ما 
يبرهن على أن حكومة الكفاءات استطاعت أن تستفيد من الفرص 
واآلفاق التي تفتحها هذه التحوالت، بل إن الحكومة اجتهدت فقط في 
توزيع الدعم والثروة بدل االجتهاد في إنتاجها واستهدفت بالدرجة األولى 

جيوب املواطنين بدل الرفع من قدرتهم الشرائية.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلزمالءيبألجالء،

لقد كنا نتطلع بأن تكون هذه الحكومة، هذه الحكومة مبدعة حقا 
في إيجاد الحلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية املستعصية، بل 
كنا نتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة دائمة التواصل مع البرملان 
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ومع الرأي العام، كما انتظرنا بحكم الظروف االستثنائية اللي عاشها 
العالم أن يأتي السيد رئيس الحكومة للبرملان في إطار الفصل 68 من 
لألسعار  املتتالية  باالرتفاعات  مثال  تتعلق  بيانات  لتقديم  الدستور 
والجفاف والندرة املائية، وقبل ذلك انتظرنا حضورا منضبطا للسيد 
رئيس الحكومة مرتين في الشهر في كل مجلس من مجل�ضي البرملان، وهو 
األمر الذي لم يتحقق مع العلم أن الفريق الحركي تقدم بتسع أسئلة اللي 
يعني تدخل في إطار السياسة العامة، بل إن حجم االحتقان الشعبي كان 
يتطلب في نظرنا تفعيل الفصل 103 من الدستور املتعلق بمنح الثقة 

أو سحبها.

بلس ديبل8ئيس،

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

نحن اليوم أمام أول مشروع أعدته هذه الحكومة، وهو مشروع 
ال يمكن أن يغّير في الواقع في واقع املغاربة �ضيء، وال يمكنه أن يرفع 
من قدرتهم الشرائية أصال، كما أنه مشروع عاجز عن تكريس الدولة 
واملؤشرات  فاألرقام  الحكومي،  للبرنامج  عريض  كعنوان  االجتماعية 
الحكومية املتفائلة والبراقة التي حملها املشروع ال تستجيب للوضعية 
الواقعية للمغاربة، ولم تأخذ بعين االعتبار األرقام الصادمة لبعض 
املؤسسات الوطنية كاملندوبية السامية للتخطيط وبنك املغرب، والتي 
تفيد بأنه %81 من األسر املغربية تدهور وضعها االقتصادي بشكل 
أقل  فيها  البنكية  الحسابات  من  و44%  األسعار،  ارتفاع  جراء  كبير 
من 0، و3,2 مليون مغربي من الطبقة املتوسطة أصبحوا يترشحون 
إجراءات  أي  تتخذ  لم  الحكومة  هاد  أن  والفقر، كما  الهشاشة  بين 
كل  أكدت  لقد  ديالو.  اليومي  والطعام  الفقير  قفة  على  للمحافظة 
املؤشرات واملمارسات والقرارات املتخذة إلى حد اآلن إلى حد اآلن بأن 
التفاعل مع مختلف اإلشكاليات لم تكن له أية بصمات، وهو ما يجعلنا 
نأسف لحكومة وعدت بتعزيز مسار الثقة، وإذا بها توشك على تبديد ما 

تبقى من الثقة في العمل السيا�ضي.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

في هذا اإلطار أود أن أطرح على أسماعكم وأمامكم القضايا التالية 
لقياس االلتزامات واألقوال باألفعال واإلنجازات:

-1 البطالة وانسداد آفاق التشغيل: ال يمكن أن نحجب الشمس 
بالغربال، فبرنامج »أوراش« أو »فرصة« يعني مجرد برامج دعم اجتماعي 
ليس إال محدودة في الزمان يعني 6 شهور وصافي، ما كاينش فرص شغل 

وهذا معروف عند الجميع؛

القدرة  تدهور  عنه  ترتب  مما  �ضيء  كل  في  الفاحش  الغالء   2-
البناء،  مواد  األساسية،  املواد  الغازوال،  األدنى؛  الحد  إلى  املعيشية 
 »TVA« نتاع .. وما عرفت شنو كل �ضي les vaccins ،األدوية، األعالف
ضرائب يعني األمور ماشية بواحد الشكل اللي الغالء ال زال طبعا ما�ضي 

بالزيادات نهار على نهار؛

-3 الجهوية املتقدمة وانعدام أي أفق ملمارسة اختصاصاتها الذاتية، 
باإلضافة إلى غياب اإلرادة الحقيقية لتنزيل ميثاق الالتركيز اإلداري، 
لتقليص  املتخذة  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نتساءل  وباملناسبة 
الفوارق االجتماعية واملجالية وتعميم الربط الفردي باملاء والكهرباء 
اللي ما كيتجاوزش %43 في البوادي، هادو ما زال وليداتهم وعياالتهم 
تيمشيو يسقيو بالبهيمة ويمشيو للسقاية، ألم يحن الوقت بعد سنة أن 
نجد الحل لهاد الناس على األقل في إطار العمل االجتماعي؟ ألم يحن 
الوقت لربط مجموعة كبيرة من املدارس واملؤسسات التعليمية بما 
يصطلح عليه بالواد الحار واملاء وأحيانا حتى الكهرباء؟ واحنا كنتكلمو 

على تعميم شبكة األنترنيت إلى غير ذلك...؛

يكون  أن  األولى  من  كان  الوزير،  السيد  االجتماعي  4–الحوار 
حوارا مجتمعيا بدل أن يكون حوار اجتماعي فقد اقتصر في مخرجاته 
 le شحال من واحد بعدا معني بهاد le SMIG ،على فئات دون األخرى
SMIG قلة قليلة، وراه أرباب العمل هما اللي تيأديوه ما�ضي الحكومة 
اللي أداتو، وهنا نطرح بعض األسئلة: أين الوعد بإدماج األساتذة أطر 

األكاديميات؟ ماهي الزيادة...؟

مدب لةيبلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي

)مسلمةيلل8ئاسة(

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبلوزي8ةيبملحت3مة

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبألفاضل

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع 
قانون املالية للسنة املالية 2023، هذا املوعد الدستوري الذي تعاملنا 
املواطنة  املعارضة  في  موقعنا  من  انطالقا  املسؤولية  من  بكثير  معه 

واملسؤولة.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

في  لبالدنا تظل  الترابية  الوحدة  بأن  التأكيد  البداية البد من  في 
األولى،  الوطنية  قضيتنا  باعتبارها  الجماعي  الوطني  انشغالنا  صلب 
وال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نسجل بتقدير كبير التقدم الحاسم 
والنجاحات الدبلوماسية التي حققتها بالدنا في هذا اإلطار، من خالل 
الدعم املتصاعد للعديد من الدول الشقيقة والصديقة على امتداد 

أرجاء املعمور.

كما نثمن مضامين الخطابين امللكيين الساميين بمناسبة 20 غشت 
وذكرى املسيرة الخضراء، واملقاربة التي زاوجت بين املنظور السيا�ضي 
النظارة  بمثابة  الصحراء  ملف  اعتبار  وبين  والتنموي،  والدبلوما�ضي 
التي ينظر بها املغرب إلى العالم، ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعة 

الشراكات.
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في هذا السياق، ووفاء لروح املسيرة الخضراء نتطلع إلى أن تبادر 
املسيرة  في  للمتطوعين  االجتماعية  باألوضاع  العناية  إلى  الحكومة 

الخضراء وذوي الحقوق من أبناء املتوفين منهم.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

التي تحملها خطابات جاللة امللك وخطواته  إن الروح اإليجابية 
امليمونة الحاملة للمشاريع االستراتيجية، هي التي تزيد من قوة إيماننا 
بمستقبل بلدنا، رغم ما يعيشه العالم من أزمات وتقلبات، ورغم ضعف 
املشاريع واالستجابة  وإنجاز  باإلصالحات  التسريع  في  الحكومي  األداء 

النتظارات املواطنين.

وهنا البد أن نذكر الحكومة بأن التوجيهات امللكية على األقل منذ 
افتتاح هذه الوالية التشريعية الزالت تنتظر تنزيلها على أرض الواقع، 

ويتعلق األمر على سبيل املثال ال الحصر بالقضايا اآلتية:

إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق باملخزون االستراتيجي  .•
للمواد األساسية، السيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على 
التحيين املستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز األمن االستراتيجي للبالد.

التنزيل الفعلي للنموذج التنموي. .•

تحيين اآلليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية املرأة. .•

واملواهب  الكفاءات  مواكبة  مهمتها  خاصة  آلية  إحداث  .•
املغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها.

السيد الرئيس املحترم

سنويا  موعدا  الحقيقة  في  يعتبر  املالية  قانون  مشروع  إن  .-
مهما، ومحطة أساسية الختبار مدى وفاء الحكومة بتعهداتها الواردة 
في البرنامج الحكومي، وقبلها االلتزامات االنتخابية لألحزاب املمثلة في 

الحكومة.

فقانون املالية ال يمكن اختزاله في األرقام فقط على أهميتها،  .-
بل يعتبر هذا القانون فرصة ملعرفة التوجهات، وإرادة الحكومة في حل 
املشاكل املطروحة وقدرتها على ابتكار الحلول لهذه املشاكل. فتحقيق 

الكرامة والسعادة للمغاربة ال عالقة له باملقاربة املحاسباتية.

بالطبع ال يمكننا كمعارضة أن ننكر بعض اإليجابيات املتمثلة  .-
كالتعليم  القطاعات  بعض  في  تم ضخها  التي  االعتمادات  في  أساسا 
والصحة، ورفع االعتمادات املخصصة لالستثمار العمومي، رغم أن 
نسبة تنفيذه ال تتجاوز 70 في املائة، وبالتالي فنحن كفريق منبثق من 
حزب بعمق وطني أصيل، ال يمكننا إال أن نتمنى النجاح لهذه التجربة 

الحكومية.

لكن نقول بأن هذا املشروع الزال بعيدا عن قواعد القانون  .-
تربط  جديدة  عمومية  سياسة  بناء  طموح  وعن  للمالية،  التنظيمي 
واملجال،  الزمان  في  محددة  واجتماعية  اقتصادية  بأهداف  األرقام 

السماء  بكرم  البرملانية، مشروع يظل رهينا  للرقابة  للخضوع  وقابلة 
وتراجع األسعار في السوق الدولية، وحجم العملة التي يوفرها مغاربة 

العالم في سياق صعب.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء

حض8بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنوبب

لقد كان أمل املغاربة معقودا على هذه الحكومة وعلى وعودها  .-
وتعهداتها، سواء من خالل البرنامج الحكومي أو من خالل برامج األحزاب 
السياسية التي حازت على األغلبية، لكن مع األسف خابت هذه اآلمال 

والطموحات.

فااللتزامات العشر التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد  .-
أدبيات لالستهالك السيا�ضي، فلم يتحقق منها إال النزر القليل، علما أننا 

قطعنا قرابة %20 من هذه الوالية الحكومية )أي الخمس(.

الحكومة لم تستطع بلورة التزاماتها في مخطط تشريعي، فرغم  .-
أن هذا املخطط غير ملزم فإنه مؤشر من مؤشرات حكومة الكفاءات.

لقد سبق للحكومة أن تذرعت سابقا بأن املدة التي تحملت  .-
فيها املسؤولية قصيرة، وبالتالي ال يمكن الحكم على أدائها، بحكم دهشة 

البداية، التي أصبحت مع توالي الشهور واأليام من أعطاب الوالدة.

سالسل  واختالل  الدولي  بالسياق  أيضا  تذرعت  الحكومة  .-
اإلنتاج والتوريد على املستوى العالمي وارتباك أسواق الطاقة واملواد 
األولية والغذائية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا باإلضافة إلى التقلبات 
»الكفاءات«  حكومة  أن  على  يبرهن  ما  نلمس  لم  لكننا  املناخية. 
استطاعت أن تستفيد من الفرص واآلفاق التي تفتحها هذه التحوالت، 
بل إن الحكومة اجتهدت فقط في توزيع الدعم والثروة، بدل االجتهاد 
في إنتاجها، واستهدفت بالدرجة األولى جيوب املواطنين بدل الرفع من 

قدرتهم الشرائية.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء

لقد كنا نتطلع بأن تكون هذه الحكومة مبدعة حقا في إيجاد  .-
الحلول للمشاكل االقتصادية واالجتماعية املستعصية، بل كنا نتمنى 
أن تكون هذه الحكومة حكومة دائمة التواصل مع البرملان ومع الرأي 

العام.

كما انتظرنا بحكم الظروف االستثنائية التي عاشها العالم أن  .-
يأتي السيد رئيس الحكومة إلى البرملان في إطار الفصل 68 من الدستور 
وبالجفاف  لألسعار  املتتالية  باالرتفاعات  مثال  تتعلق  بيانات  لتقديم 
رئيس  للسيد  منضبطا  حضورا  انتظرنا  ذلك  وقبل  املائية،  والندرة 
الحكومة مرة في الشهر في كل مجلس من مجل�ضي البرملان، وهو األمر 

الذي لم يتحقق.
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بل إن حجم االحتقان الشعبي كان يتطلب في نظرنا تفعيل  .-
الفصل 103 من الدستور املتعلق بمنح الثقة أو سحبها.

بلس ديبل8ئيس

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة

وهو  الحكومة،  هذه  أعدته  مشروع  أول  أمام  اليوم  نحن  .-
مشروع ال يمكن أن يغير في واقع املغاربة شيئا، وال يمكنه أن يرفع من 
قدرتهم الشرائية املتدهورة أصال، كما أنه مشروع عاجز عن تكريس 

الدولة االجتماعية كعنوان عريض للبرنامج الحكومي.

فاألرقام واملؤشرات الحكومية املتفائلة والبراقة التي حملها  .-
بعين  تأخذ  ولم  للمغاربة،  الواقعية  للوضعية  تستجيب  ال  املشروع 
االعتبار األرقام الصادمة لبعض املؤسسات الوطنية كاملندوبية السامية 
للتخطيط وبنك املغرب، والتي تفيد بأن %81 من األسر املغربية تدهور 
وضعها االقتصادي بشكل كبير جراء ارتفاع األسعار، و%44 حسابها 
البنكي صفر درهم و3.2 مليون مغربي من الطبقة املتوسطة أصبحوا 
يتأرجحون بين الهشاشة والفقر، كما أن هذه الحكومة لم تتخذ أية 

إجراءات للمحافظة على قفة الفقير وطعامه.

لقد اكدت كل املؤشرات واملمارسات والقرارات املتخذة إلى  .-
حد اآلن، بأن التفاعل مع مختلف اإلشكاليات لم تكن له أية بصمات، 
وهو ما يجعلنا نأسف لحكومة متعثرة وعدت بتعزيز مسار الثقة، وإذا بها 

توشك على تبديد ماتبقى من الثقة في العمل السيا�ضي.

بلس ديبل8ئيس

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب

وفي هذا اإلطار، أود أن أطرح عليكم القضايا التالية لقياس  .-
االلتزامات واألقوال باألفعال واإلنجازات.

أوال: البطالة وانسداد آفاق التشغيل )ال يمكن أن نحجب الشمس 
وال  عابرة  تعتبر مجرد مساحيق  أو فرصة  أوراش  فبرامج  بالغربال(، 

يمكنها أن تحل إشكالية التشغيل.

ثانيا: الغالء الفاحش في كل �ضيء، مما ترتب عنه تدهور القدرة 
البناء،  مواد  األساسية،  الغازوال-املواد  األدنى:  الحد  إلى  املعيشية 

األدوية، األعالف-الخدمات وغيرها....

اختصاصاتها  ملمارسة  أفق  أي  وانعدام  املتقدمة،  الجهوية  ثالثا: 
الذاتية، باإلضافة إلى غياب اإلرادة الحقيقية لتنزيل ميثاق الالتركيز 

اإلداري.

الفوارق  للتقليص من  املتخذة  نتساءل عن اإلجراءات  باملناسبة 
االجتماعية واملجالية وتعميم الربط الفردي بالكهرباء الذي ال يتجاوز 

.43%

رابعا: الحوار االجتماعي، كان من األولى أن يكون حوارا مجتمعيا، 
فقد اقتصر في مخرجاته على فئات دون أخرى وهنا نطرح بعض األسئلة:

أين الوعد بإدماج األساتذة أطر األكاديميات؟ .-

ماذا عن الزيادة املوعودة لألساتذة؟ .-

18.144 منصب شغل للمربيات الذي التزمت به  ما مصير  .-
الحكومة؟

الترشح  في  الثالثين  عتبة  فرض  على  الحكومة  تصر  ملاذا  .-
للتعليم؟

برنامجها بتخصيص مليار درهم  في  الحكومة  التزام  خامسا: بعد 
مخطط  حول  نسائلكم  محمودة،  مبادرة  وهي  األمازيغية،  لترسيم 

الحكومة لتفعيل هذا الرهان؟

القانون  في  عليها  املنصوص  القطاعية  املخططات  عن  وماذا 
التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؟

سادسا: بخصوص املنطق االقتصادي للمشروع، وباستثناء بعض 
املشروع  قدم  ماذا  النسب،  بعض  وتقليص  الضريبية،  اإلصالحات 
للمقاوالت الوطنية املفلسة والتي في طريق اإلفالس والتوزيع العادل 

واملنصف لالستثمارات العمومية مجاليا واجتماعيا.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م

من موقعنا كمعارضة مسؤولة، تقدمنا إلى الحكومة خالل الدورات 
من  بالعديد  الدورات  بين  الفاصلة  الفترات  في  وأيضا  التشريعية، 
االقتراحات كخلق لجنة لتتبع األسعار مثال، وهي التوصية التي جاء بها 
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، باقتراح مرصد للتتبع، كما 
واكبنا مختلف النصوص التشريعية باقتراحات بناءة، وها نحن اليوم 
نتقدم كمعارضة بقرابة 70 تعديال تتما�ضى وانشغاالت املجتمع، من 

خالل:

-تخفيض ضغط الهشاشة وحماية القدرة الشرائية للفقراء؛

-توطيد البعد التضامني والعادل الضريبية على الشركات؛

-توطيد مكاسب املقاول الذاتي، باإلضافة إلى حماية االستثمار؛

-رفع الحيف الضريبي على بعض الفئات كاملتقاعدين.

- محاربة غالء األدوية؛

لكن مصيرها كان كالعادة الرفض املغلف بتأجيل دراستها إلى غاية 
سنة 2024.

ختاما، السيد الرئيس، بإيمان وطني صادق نسجل، تطلعنا إلى أن 
تعيد الحكومة النظر في منهجية عملها، ألن األوزان االنتخابية املتحولة 
ال تمنح دائما الحق في االنفراد بقرارات وخيارات سياسية واجتماعية 
كبرى، هي من صالحيات املجتمع بأكمله، قرارات غير مدروسة تعبث 
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بمستقبل نتقاسمه جميعا في وطن عظيم يعرف من أين أتى وإلى أين 
يسير، وطن من حجم املغرب نعتز أن نكون من طينه وترابه.

وفقنا هللا جميعا لخدمة مصلحة الوطن واملواطنين تحت القيادة 
وأيده. هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  الحكيمة 

والسالم عليكم ورحمه هللا تعالى وبركاته.

بلس دةي ديجةيبلزومي،يلئيسةيبلجلسة:

الدستوري  للفريق  والكلمة  املحترم،  الرئيس  السيد  شكرا 
الديمقراطي االجتماعي السيد النائب املحترم السيد الشاوي بلعسال، 

السيد الشاوي بلعسال مرحبا.

بلدستوليي بلف8يقي لئيسي بلعسالي شاويي بلس دي بلنائبي
بلديمق8بطييبالجتماعي:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 

الجزء  على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  العامة  الجلسة  هذه  في 

األول من مشروع القانون املالي لسنة 2023. وكما هي العادة، بمناسبة 

مناقشة مشاريع قوانين املالية في مختلف اللجن القطاعية، كنا في 

فريقنا من املساهمين في مختلف الجلسات املبرمجة باملناقشة النقدية، 

لها،  التابعة  الحكومية واملؤسسات  القطاعات  أداء مختلف  وتقديم 

وذلك انطالقا من اإلنجاز الفعلي على أرض الواقع، ومن الصدى واألثر 

الذي نظمه كل مرفق من مرافق القطاعات الحكومية خالل السنة 

التي انقضت من عمر هذه الحكومة. ومن تنفيذ القانون املالي لسنة 

2022 الذي اعتبرناه قانونا ماليا انتقاليا ومرحليا، يجمع بين مخرجات 

حكومة انصرفت، ومداخالت حكومة انطلقت لتباشر مهامها وأدوارها 

الدستورية وفق برنامجها الجديد.

كما كانت مناقشة هذا املشروع قانون املالية لسنة 2023، فرصة 

انفتاحية على فعاليات مهنية ومجموعات ممثلة لقطاعات خدماتية 

وتجارية متنوعة، جاءت بمبادرة منها حاملة ملفات مطلبية، ولتسجيل 

مواقفها من بعض التدابير الذي جاء بها مشروع قانون املالية لسنة 

2023، وقد كان من الواجب علينا كممثلي األمة نوابا وفريقا أن نتفاعل 

مع هذه الفعاليات بتعميق النقاش حول مقترحاتها وتسجيل ما يفيد 

وله قيمة مضافة في إغناء النقاش.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

إن ما يحيط بنا من أجواء خانقة وتبعات األزمات املتتالية منذ بداية 
سنة 2020 وإلى اليوم، آثار هذه األوضاع الجاثمة على مجرى الحياة 
االرتفاع  من  وضغطا  ارتفاعا  تزداد  واملواطنات  للمواطنين  اليومية 
املعيشة  وتكاليف  واملحروقات،  االستهالكية،  املواد  ألسعار  املتزايد 
اإلنتاج  بسالسل  مس  الذي  واالضطراب  االرتباك  بسبب  اليومية، 
صرف  أسعار  وتقلبات  والوطني،  الدولي  والنقل  والتبادل  والتوريد 
العمالت املرجعية. مناخ اقتصادي ومعي�ضي قائم يتفاقم يوميا بسبب 
األفق  وانسداد  الحرارة،  درجات  وارتفاع  الخير،  أمطار  هطول  تأخر 
القريب وضبابية الرؤية املستقبلية. وإن هذا الواقع السائد واملقلق 
كان حاضرا في لغة ومفردات املناقشة العامة والتفصيلية وفي صياغة 
لسنة  املالي  القانون  مشروع  وتدابير  مقتضيات  بعض  من  املواقف 
2023، والتشكيك في مدى صمود بعض فرضياته التي تتوقف على 
تحسن األجواء املناخية، وعودة الدورة الشتوية املألوفة والتساقطات 

املطرية والثلجية املنتظمة.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

إال أنه بالرغم من هذه األجواء، لسنا متشائمين ما دمنا لسنا وحدنا 
من يعاني من آثارها، فالعالم كله يعيش تحت تداعياتها، ويعاني من 
تبعياتها، وقد تكون فرصة للمراجعة والتحيين والتقييم للخروج منها 
أكثر قوة وصمودا واستعدادا إلثبات الذات الجماعية، وأكثر تضامنا 
وتقاربا اجتماعيا، واعتمادا على ذكائنا االجتماعي املشترك لتدبير األزمة 
وبناء الدولة االجتماعية، التي أعطى انطالقتها صاحب الجاللة منذ 
أزيد من سنة. إنها فرصتنا التاريخية، للتعبير عن االستثناء املغربي، 
والالمادي،  املادي  والرأسمال  االجتماعية  القوة  مكان  في  واالستمرار 
وتنمية مواردنا الطبيعية الجوفية والهوائية والسطحية، إلنتاج الثروة 
والطاقة، وتوفير العرض املعي�ضي، واملحافظة على املخزون االستراتيجي 

الذي يضمن لنا األمن الغذائي، واملائي، والطاقي والصحي والصناعي.

لقد وجدت األزمة الراهنة بلدنا سائرا على السكة الصحيحة، وفي 
االتجاه الصحيح، بفضل األوراش واإلصالحات املنجزة أو قيد اإلنجاز، 
والتراكم املؤسساتي الحديث ألزيد من عقدين خالل األلفية الثالثة، 
وبتعميق وتعزيز هذا التراكم، ومواصلة اإلصالحات التي يقترحها تقرير 
النموذج التنموي الجديد، بنفس ديمقراطي عميق وعدالة اجتماعية 
ومجالية ملموسة على أرض الواقع، سنتحمل جميعا ومتضامنين آثار 
األزمة الراهنة. إال أن التضامن والتماسك، يحتاجان إلى توفير شروط 
الثقة واملصداقية، املعبر عنها باإلنجاز وفعلية السياسات ولغة الحوار 
والتيئيس  العدمية  لغة  البعيد عن  البناء  بالنقد  والقبول  واإلقناع، 

والتبخيس.

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،
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لدينا إكراهاتنا وتحدياتنا، ومضايقات من محيطنا املباشر بشكل 
ودينامية  النفس،  في  وثقة  بثبات  السير  عن  تثنينا  لن  لكن  مزمن، 
متميزة في تنويع وتشبيك عالقاتنا القارية والدولية، وكسب املزيد من 
العالقات، والتأييد لصالح قضايانا االستراتيجية، وفي مقدمتها القضية 
الجاللة  يقوده صاحب  الذي  الدبلوما�ضي  النموذج  بفضل  الوطنية 
الواجهات،  بكل نضالية وحضور دولي على جميع  وأيده،  نصره هللا 
وثبات على املواقف ووضوحها، وتوسيع دائرة اإلشعاع الدولي للمغرب، 
والنجاح في عقد مئات االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة بمضامين 
متنوعة اقتصادية، اجتماعية، تنموية، صناعية، سياحية، ثقافية، 
أمنية تكرس انفتاح بلدنا على محيطه األفريقي، والغربي، واإلسالمي، 
تام مع مرتكزاته الدستورية الحديثة  تناغم  في  واملتوسطي، والدولي 

والعميقة.

بلس ديبلوزي8،

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

ثبات  بكل  للوقوف  بالدنا  تؤهل  ونموذجنا،  نظامنا  في  ثقتنا  إن 
االستقرار  من  مستفيدا  أمامها،  والصمود  العابرة،  األزمات  وجه  في 
واألمن الروحي، والسيا�ضي، والقانوني املشهود بها من مختلف شركائنا 
التقليديين والجدد، وذلك التزاما وتفعيال للبرنامج الحكومي وبمضامين 
القانون اإلطار الحماية االجتماعية، والنصوص القانونية والتنظيمية 
واستهداف  والصحية،  االجتماعية  الحماية  ورش  لوضع  الصادرة 

الهشاشة االجتماعية والفقر والعجز الصحي لدى األشخاص املسنين.

 2023 املالية لسنة  قانون  يرمي مشروع  التي  بين األهداف  ومن 
تحقيقها، هو العناية بالرأسمال البشري وتثمينه عبر تطوير وإصالح 
والتعليمية  التربوية  املنظومة  تعميق  ومواصلة  الصحية،  املنظومة 
ومن  املالية  املخصصات  من  الرفع  عبر  واالبتكار،  العلمي  والبحث 
املناصب املالية املحدثة، وإصالح األوضاع املادية ألطر قطاع الصحة 
والرفع من مستوى  العالي،  التعليم  وأساتذة  أطباء، وممرضين،  من 
املالية، وهي  األزمة  القطاعين رغم ظروف  في كال  التدبيرية  الحكامة 
املنظومتين  كال  مردودية  من  للرفع  قوية  وإشارات  إيجابية،  قرارات 
االجتماعيتين املوجودتين في صلب مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وتوسيعا لهذا الهدف االجتماعي املتمثل في تمتين وتنمية الرأسمال 
البشري، يفتح املشروع القانون املالي آفاق إصالح منظومة التقاعد 
وتوحيد صناديقها وأنظمتها في نظامين اثنين، ومن هذا املنبر نسجل 
ارتياحنا لهذا التوجه اإلصالحي االجتماعي ملشروع القانون املالي لسنة 
2023، إصالح مقرون باعتمادات مهمة، ومناصب ووظائف جديدة، 
وعدالة مجالية في توزيع العرض الصحي والتعليمي من خالل منشآت 
وبنيات تحتية قيد اإلنجاز أو مبرمجة، وذلك إعدادا للرأسمال البشري 
للتنمية  الوطنية  كاملبادرة  األخرى،  االجتماعية  البرامج  مع  بموازاة 

البشرية التي دخلت في النسخة الثالثة وبتدبير أكثر حكامة واستهدافا.

ونعتقد في فريقنا، أن تنزيل ورش الدولة االجتماعية بجميع ركائزه 
يتطلب اعتماد حكامة تدبيرية مالئمة لطبيعة هذا املشروع الهادف 
إلى إحداث تحول البنية االجتماعية وإدماج الفئات الهشة واملهمشة 
في النسيج االجتماعي النشيط، والرفع من مستواها املعي�ضي، وتمكين 
املتمدرسين من األسر الهشة من مواصلة دراستهم وتكوينهم وتأهيلهم 

لتحمل مسؤولية مستقبلهم.

تأطير ومتابعة وقياس  إلى  أمام رسالة إصالحية تحتاج  إننا فعال 
النتائج، وإعادة التأهيل االجتماعي ملاليين األسر املستهدفة وفق مقاربة 
اجتماعية،  تعاقدية  املستهدفة،  األسر  ملاليين  اجتماعية  تعاقدية 
ال تقتصر على مجرد توفير تغطية صحية وطبية واجتماعية وبدون 
مصاحبة تأطيرية من محو لألمية، وغرس لقيم املسؤولية واالنخراط 
املقاربة  نثمن  كما  واملجتمع،  للدولة  اإلرادية  التحولية  الدينامية  في 
2023 باالقتران بين  القانون املالي لسنة  املعتمدة في هيكلة مشروع 
الهوية االجتماعية والهدف التنموي عبر خيار االستثمار، بعد أن توفرت 
كل الشروط األساسية لتحقيق نقلة استثمارية نوعية من ميثاق جديد 
وحديث لالستثمار، ومراكز جهوية بشخصية معنوية، ولجان جهوية 

ومؤسسات متخصصة في تقييم املشاريع االستثمارية.

إن االستثمار يشكل رافعة فعالة لتحقيق النمو، وفرص الشغل، 
والخزينة  املقاوالت  وإنعاش  البشري،  للرأسمال  الجيد  والتوظيف 
يقترحها  التي  االستثمارية  الدينامية  نثمن  فريقنا  في  وإننا  العامة، 
مشروع قانون املالية بعدما تم توفير إطارها القانوني املناسب، وإحداث 
حديث  قانوني  وإطار  لالستثمار،  السادس  محمد  صندوق  مؤسسة 
امللكية،  بالرعاية  يحظى  استراتيجي  توجه  الصناعية  للمناطق  جدا 
وخصصت له موارد مالية مهمة، وبنيات تنظيمية متخصصة ملواكبته 
واحتضان املشاريع االستثمارية املقبلة وطنية وأجنبية. ونأمل أن يتم 
التدبيرية  األساليب  بأحسن  وتوظيفها  الجاهزة  القدرات  هذه  تعبئة 
للتعاطي الفعلي والجاد مع الفرص االستثمارية وجلبها واحتضانها بكل 
تنافسية وجاذبية حتى تحقق رهانات وقدراتنا الذاتية ومن غير بنزين 
ر مرة أخرى بوجود فرص كبيرة وواعدة لالستثمار من 

ّ
وال غاز. ونذك

خالل جاليتنا املقيمة بالخارج، التي أصبحت تشكل مصدرا متعددا 
للموارد، مصدرا للتنمية السياحية على مدار السنة، طاقات مؤهلة 
للولوج إلى مجاالت استثمارية حديثة، إال أن هذا املورد يتطلب انخراط 
املؤسسات البنكية املستقبلة لتحويالت الجالية واملستفيدة الدائمة 
من أرصدة مغاربة العالم، وغير مقبول أن تظل املنظومة البنكية على 
هامش املجهود الذي تبذله الدولة ملواجهة الركود االقتصادي واألزمات 
املتتالية، التي يتحملها آثارها املواطنون واملواطنات املغاربة من مختلف 

مواقعهم.

االنخراط  إلى  الجميع  تدعو  املجتمعية،  املسؤولية  مبدأ  إن 
واملساهمة الفعلية في التخفيف من آثار وتداعيات األزمات، وتحصين 
الجبهة الداخلية من خالل االستراتيجيات واملبادرات واإلصالحات، التي 

ستعود بالخير والربح على الجميع.
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بها، لتقدير املرحلة  واعتبارا للظروف واإلكراهات الدولية ووعيا 
مسؤولية  بكل  فريقنا  في  فإننا  االستعداد،  وإظهار  وتحملها  الراهنة 
سياسية ومقتضيات وتدابير مشروع القانون املالي، تقدمنا مع فرق 
األغلبية، بمجموعة من التعديالت التي من شأنها إغناء هاد املشروع...

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمي،يلئيسيمجلسيبلنوبب:

شكرا السيد الرئيس.. شكرا السيد الرئيس، الكلمة لفريق التقدم 
واالشتراكية، السيد الرئيس السيد النائب املحترم ال�ضي رشيد حموني.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبلوزي8،

السيد الوزير، مايسترو الحكومة، الكرا�ضي الفارغة للوزراء، صباح 
الخير، أنا في الحقيقة عاد دابا طاحت لي واحد الفكرة زعما عالش ما 
الداخلية،  وزير  املالية،  وزير  الحكومة،  رئيس  فيها  حكومة  نديروش 
ووزير الصحة، غتسير البالد والخارجية، شكرا. الداخلية كّديرالنقل 
عندها   ،l›INDH عندها  كّدير   ،l›assainissement كّدير  املدر�ضي، 
وغادي  كافية  دالقطاعات   4 هاد  يعني  التشغيل،  الوطني،  اإلنعاش 
نسيرو البالد، بال ما نعمرو ببعض الوزراء أشنو هو الدور ديالهم؟ كيهزو 
الفلوس من عند املالية وكيوزعوهم على بعض املؤسسات، يخليو وزير 

املالية ويعطي هادوك املؤسسات وتم�ضى البالد.

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

بامتياز،  ديمقراطية  لحظة  هو  املالية  قانون  مشروع  مناقشة 
اللي  بناءة، واملالحظات  انتقادات  ديالنا هي  الفريق  ديال  االنتقادات 
كنحرصو عليها للتنبيه للحكومة، وبطبيعة الحال نتمنى النجاح لهاد 
الحكومة، ألن نجاح الحكومة هو النجاح لبالدنا. في البداية، ال بد أن 
القضية  في  املكتسبات  لتثمين  الدستورية،  اللحظة  هاد  نستحضر 
الوطنية، وخصوصا في تثبيت وحدتنا الترابية، وهي املكتسبات التي تأتي 
معها تحديات تستدعي اليقظة وتمتين الجبهة الداخلية. كما نستحضر 
كذلك مختلف التوجيهات امللكية في اآلونة األخيرة، واملتعلقة أساسا 
باالستثمار، باملساواة، وقضايا مغاربة العالم، وبإشكالية املاء، وغيرها 
من القضايا السياسية التي يتعين على الحكومة والبرملان أن يباشر 
اإلصالحات الضرورية بشأنها. وهي مناسبة كذلك لكي نجدد إشادتنا 
املرتبط  الكبير،  األفريقي  املشروع  مستوى  على  الحاصل  بالتقدم 

بأنبوب الغاز بين نيجيريا الشقيقة واملغرب.

عودة لقانون املالية، وانطالقا من كوننا فريق مسؤول، فإننا نقول 
للحكومة هللا يحسن عوانكم، جئتم في ظرفية صعبة، ال داعي للتفصيل 
فيها، ال من قبلكم وال من طرفنا كمعارضة، ألن التبرير لن يمأل القفة، 

ولن يؤدي فاتورات يعني البنزين، ولن يرفع القهرة على املغاربة، الذين 
اليوم يكتوون بغالء األسعار في ظل صمت الحكومة. إن غالء األسعار 
السيد الوزير، ليس كالما نقوله في الحكومة والبرملان، وليس نقاشا 
إلى األسواق وإلى  إنه واقع مع األسف مرير. أخرجوا  في الصالونات، 
فرص  حول  الشباب  إسألوا  املعاناة،  حجم  لتروا  البنزين،  محطات 
الشغل لتعرفوا هول املأساة، زوروا األقاليم النائية واملناطق القروية 
املقاولين  إسألوا  والذهول،  واإلحباط،  اليأس،  مستوى  على  لتقفوا 
الصغار لتكتشفوا حجم الخسارة واإلفالس. هذا هو الواقع مع األسف 
السيد الوزير، بعيدا عن اللعب باألرقام وتضخيم املنجزات الحكومية، 
ال نقول هذا الكالم من باب املزايدة، أو ألننا في املعارضة، وال نقوله ألننا 
نريد تسويد األوضاع فدورنا هو فتح باب األمل والتفاؤل لكن أعطونا 
أسبابا معقولة للتفاؤل حتى ال يصير التفاؤل مجرد سذاجة أو تضليل. 
وال ين�ضى املواطن املغربي أنكم جئتم بشعارات ووعود جميلة، متفائلة، 
وردية: الزيادة في أجور املوظفين واألساتذة؛ اإلصالح الجبائي؛ توسيع 
الوعاء؛ النمو االقتصادي؛ دخل الكرامة للمسنين؛ تطوير الالمركزية 
والجهوية؛ إصالح التقاعد؛ إصالح صندوق املقاصة؛ إدماج القطاع 
الغير املهيكل؛ وغير ذلك من العشرات من الوعود التي زعمتموها على 
الناس، وها قد مرت سنة على حكومتكم وأنتم تخلفون مرة أخرى 

الوعود.

فالحكومة السياسية القوية ليست بالعدد، بل بالقدرة في اتخاذ 
قرارات وتدابير وإن كانت قاسية وتتحمل مسؤوليتها في ذلك وتكون لها 
القدرة في إقناع الناس بهذه التدابير، من حسن حظكم أن االقتصاد 
الوطني حقق خالل سنة 2022 نمو بنسبة %7,9، وانتعاش اإليرادات 
الضريبية التي لم تحسن الحكومة مع األسف استعمالها في الخفض 
وثيقة  لديكم  التضخمية،  الطفرة  من  والحد  املوازنة  لعجز  الالزم 
التشخي�ضي  الجهد  من  الكثير  من  تعفيكم  التي  التنموي،  النموذج 
الصاعدة  املكانة  لديكم  كما  االختيارات،  في  التفكير  وحتى من جهد 
لبالدنا دوليا، ودبلوماسيا، وطنيا نشيطة تمكنت من تنويع الشراكات 
مع بلدان عديدة، كما لديكم كذلك موارد مالية إضافية من جراء 
تعافي السياحة، وعائدات مغاربة العالم ومداخل الفوسفاط، ولديكم 
كذلك شركات عمالقة راكمت أرباحا هائلة ليست بسبب جهدها ولكن 
بأي  تقم  لم  أرباح  االتصاالت حققت  »كورونا«، شركة  أزمة  بسبب 
مجهود جات »كورونا« طلع le.chiffre.d›affaire ديالها ولم تؤدي يعني 
للخزينة الدولة تضامنا مع الوضعية اللي كنعيشوها هذا كمثال فقط، 
ولديكم أهم نعمة وهي نعمة السلم االجتماعي واألمن واالستقرار الذي 
علينا جميعا أن نحميه ونحافظ عليه. فهل لديكم اإلرادة السياسية 
والجرأة الكافية لتحويل هذه النقط اإليجابية إلى عناصر قوة ملباشرة 
على  أثر  وذات  ملموسة  بإجراءات  والقيام  املوارد،  ورفع  اإلصالحات 
املعيش اليومي للمغاربة؟ أم ستكتفون بالتشكي من األزمة التي تواجهها 
معظم البلدان؟ أم ستكتفون بإجراءات باهتة املفعول واألثر بتبريرات 

العجز واالختباء وراء جاللة امللك؟
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تتوقع  نمو 4%،  نسبة  الحكومة  تتوقع  بالفرضيات،  يتعلق  فيما 
كذلك محصول حبوب 75 مليون قنطار، وسأتكلم بلغة الفالحة نحن 
في منتصف شهر نونبر وقت حالن الزريعة فات، ونطلبو من هللا يجيب 
الشتاء، توقع سعر البوتان 800 مليون دوالر، 800 مليون دوالر للطن، 
تتوقعون معدل التضخم في نسبة %2. وعليه، فإننا أمام فرضيات غير 
الذي يخضع  العالمي  واقعية وغير منسجمة مع مؤشرات االقتصاد 
لنفس التأثيرات العاملية ناهيك عن التضاربات بين الحكومة وعدد من 
املؤسسات الدستورية، قلنا لكم بمناسبة قانون املالية 2022 نفس 
املالحظات، وكانت النتيجة أنكم لم تحققوا ال نسبة النمو وال 70 مليون 
قنطار وكذلك ال بالنسبة للنسبة ديال التضخم كل األرقام كانت خاطئة.

السيد الوزير، مشروع قانون املالية لم يأتي بحلول تمويلية مبتكرة، 
بل فقط بمزيد من تضريب الفئات الخاضعة أصال للضريبة، أشخاص 
وشركات، ثم االستدانة لتظل مثال التمويالت في إطار الشراكات بين 
القطاع الخاص والعام في خبر كان، مشروع القانون بطبيعة الحال 
االجتماعية،  الدولة  الحديث عن  في  كثير  وبالغتو  تحدثو  اللي  املالية 
مقدمة بعض املعطيات الخاصة بقطاع التعليم والصحة، والتركيز على 
الزيادة الهائلة في امليزانية املرصودة لهما. واعتمادا على نفس املعطيات، 
نقدم من جهتنا قراءة مختلفة عن القراءة الحكومية، وهذا معروف 
لدى اإلحصائيين أن األرقام يمكن قراءتها في زوايا مختلفة، طاملا أن 
للتطويع والتوجيه حسب ما  اإلحصائيات ليست محايدة، بل قابلة 
نسعى إليه من أهداف، وهكذا يتضح جليا من خالل مقارنتنا للميزانية 
املرصودة لقطاع الصحة وقطاع التعليم، باملقارنة مع امليزانية العامة 
انتقلت  الصحة، حيث  مليزانية  زيادة طفيفة جدا  تمت  أنها  للدولة، 
حصتها من 6,57 % سنة 2022، إلى 6,9 % سنة 2023، أي بزيادة 0,32 

نقطة فقط.

وبالنسبة للتعليم كاين تراجع، حصة التعليم انتقلت من 17,45 
تتحدثون  التي  فالزيادة  وبالتالي  نقطة،   0,55- أي   16,90% إلى   %
صحيحة  كانت  وإن   ،10% التعليم  قطاع  بخصوص  الحكومة  عنها 
على األوراق فهي دون الزيادة التي سجلتها امليزانية ما بين سنة 2022 
و2023، اللي بلغات %14. وعلى هذا األساس، يبدو أن هناك مجهود 
خاص واستثنائي في قطاع التعليم، يحتاج إلى موارد إضافية لتحسين 

الجودة وضمان املجانية.

سجلت  للفالحة  املرصودة  امليزانية  أن  يالحظ  الوقت  نفس  وفي 
ارتفاع يقدر ب 14,6، كتقولو األولوية هو التعليم وهو الصحة، اليوم 
بهاد األرقام وبهاد القراءة، راه األولوية ديالكم هي الفالحة، بهاد الزيادة 
اللي درتو، وما بغيناش نفهمو اليوم عندنا 2 سنوات ديال الجفاف 
والتعليم، خص  للصحة  األولوية  كنقول عندي  ي 

ّ
مل اليوم  متتالية، 

بعض القطاعات األخرى تساهم فهاد القطاعات، اليوم كنلقى وزير 
الفالحة ما زال كل نهار في التلفازة كيدشن مشاريع فالحية، والفالحة 
كتاكل 80 % من املاء، الشتاء ما كاينش، املاء في أزمة واحنا غاديين في 

الفالحة. بأي منطق تفكر هاته الحكومة؟ راه ما بغاش يتفهم لي هاد 
املنطق، والزيادة اللي تزادت في القطاع الفالحي، احنا ما�ضي ضد الزيادة 
في الفالحة، ولكن تم�ضي لهادوك الفالحا الصغار في الجبال، ما تمشيش 
للفالحا الكبار وتعطيوهم اإلعانات، هاد الفلوس كلها غتم�ضي للوبيات 
ديال الفالحة، ونسينا التعليم ونسينا الصحة ونسينا الفالح الصغير. 
ال�ضي  وهاد  صحيحة،  كانت  قراءتنا  لكن  فقط،  باألرقام  تتالعبون 

باألرقام وtableau عندنا.

عليك  باهلل  الخاص،  للقطاع  بالنسبة  األجور  في  الزيادة  قررتم 
100 درهم بالنسبة لسميك، واش اليوم »السيمك« كيطبق؟ زدتوها 
البرملان  les femmes de ménage دابا في  في األوراق، عندنا هاهما 
خرجو سولوهم، خرجو للوزارات سولوهم، اللي خدامين في وزارات 
حكومية، شحال كيشيدو اقل من »السميك«، هاد 100 درهم اللي 
بغيتو تزيدوها كي غديرو لها؟ زدتوها في األوراق، راه هداك املواطن ما 
غاديش توصلو هاديك 100 درهم، وهاد ال�ضي بطبيعة الحال في غياب 
املراقبة للحكومة. كذلك زدتو للصحة، زدتو للتعليم مزيان، ولكن فين 
هي الزيادة للموظفين اآلخرين واألجراء؟ قررتم تخفيض الضريبة على 
الدخل، وغادي تزاد للموظف ما بين 75 و187 درهم في الشهر، باهلل 
عليك السيد الوزير، 75 درهم 4 لتر مازوط، وال 3 لتر مازوط، حشومة 
75 درهم. ودون بطبيعة  لو  نقولو بأن خفضنا الضريبة باش غتزاد 
الحال أن نن�ضى في قطاع التعليم إحدات هاد 20.000، وعاد تم اإلعالن 
عن املباراة مع األسف مع نفس اإللزامية ديال 30 سنة، واش الجودة 
غادي نجيبوها ب30 سنة السيد الوزير؟ راه ما بغيناش نفهمو وما بغى 

حتى واحد يفهم هاد املعايير اللي كّدير الحكومة في بعض اإلصالحات.

في الجلسة  العالي، وكان الحديث ديالنا  التعليم  أما فيما يخص 
املاضية املنح، منح الطلبة اليوم كاين الهدر الجامعي، ألن اوالد الفقراء 
ما لقاوش باش يقراو، السيد الوزير باغي يتراجع على األلوية الجامعية، 
ي كنمشيو لألقاليم 

ّ
السيد الوزير، كيقول لك زدنا في امليزانية داملنح مل

أن  على  تدل  ال  األرقام  كنرجع  دائما  ولهذا  كنقصو،  كنلقانا  ديالنا 
الحكومة تعمل مجهود.

بالنسبة لإلستثمار كذلك كيفاش كنقول األولوية لإلستثمار وأنا 
كانت  إيال  املالير،  لها  مخصص  والفالحة  داملليار،   3 لها  مخصص 
األولوية ديالنا خص هاد ال�ضي يم�ضي لإلستثمار الحقيقي، احنا كنتمناو 
الحكومة هاد اإلجراءات كلها اللي جابتها تعاود األولويات ديالها، وتعاود 
السياسة الفالحية اللي اليوم كتنهج من أجل الحفاظ على املاء، شكرا 

السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
النائب املحترم ال�ضي مصطفى اإلبراهيمي.
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بلنائبيبلس ديمصطفىيبإلب8به مي:

س دناي علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
محمديوعلىيآلهيوصحبه.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيأعضاءيبلحكومةيبملحت3مين،

كان بودنا أن يكون معنا رئيس الحكومة ألن هو اللي جاء قدم قانون 
املالية في الجلسة العامة، ولكن ما كاين باس، كان على األقل تكون 
معاكم السيدة الوزيرة وزيرة االقتصاد واملالية احتراما لهذه املؤسسة 
التشريعية بدل أن يعني يقام يعني اجتماع ديال املجلس الحكومي فهاد 

التوقيت فكان األولى أن يعطى أهمية أكبر للبرملان.

يشرفني أن أتناول السيدات والسادة النواب والنائبات املحترمين، 
الكلمة باسم مجموعة العدالة والتنمية ملناقشة مشروع قانون املالية 
50.22 ل2023، والذي يأتي في خضم ذكرى املسيرة الخضراء ومسيرة 
تكريس مغربية الصحراء التي تحظى بإجماع وطني وما تحققه قضيتنا 
األمن  مجلس  قرار  ومنها  متتالية،  وانتصارات  إنجازات  من  الوطنية 
الحكم  بمبادرة  ويشيد  البوليساريو  مرتزقة  يدين  الذي   2654 األخير 
الذاتي تحت السيادة الوطنية، أيضا هناك مسيرة تنموية الذي أعطى 
جاللة امللك، حصيلة تطورها من خالل 80 % للميزانية نتاع 77مليار 
ديال الدرهم، فهذه مناسبة أيضا لتوجيه تحية عالية لقواتنا املسلحة 
والوقاية  املساعدة  والقوات  األمن،  وقوات  امللكي،  وللدرك  امللكية، 

املدنية التي ترابط في الثغور وعلى الصعيد الوطني.

سبتة  السليبتين  املدينتين  بوضعية  املقام  بهذا  ونحن  نذكر  كما 
الثغور  وكافة  استعادتها  هللا  ونرجو  الجعفرية،  الجزر  وكل  ومليلية 
املحتلة. أما العمق العربي اإلسالمي املغرب وقلبه النابض املتجلي في 
أشكال  لكل  يتعرض  الذي  الفلسطيني  للشعب  الال مشروط  الدعم 
التقتيل، والتهجير، والتشريد لألطفال واملسنين وللنساء واالستيطان 
العدالة  مجموعة  في  نعلن  وإذ  املحتل،  الصهيوني  الكيان  لدن  من 
والتنمية رفضنا لكل أشكال التطبيع نؤكد على موقفنا املبدئي على 
دعمنا الال مشروط للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته 

وعاصمتها القدس.

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيأعضاءيبلحكومةيوبل 3ملان،

نناقش ثاني مشروع قانون مالية بعد انتخابات 8 شتنبر التي جرت 
في ظروف واملالبسات املعروفة من تعسف تشريعي للقاسم االنتخابي 
الغريب ولالستعمال املفرط للمال غير املسبوق للمال الحرام، والجود 
الجماعات  الحكومة وعلى  مهيمنة على  أغلبية  أفرزت  الذمم  وشراء 
على  الهيمنة  إلى  التحكم  من  فانتقلنا  والبرملان،  والجهات  الترابية 
املؤسسات املنتخبة للذي يدفع أكثر وملجموعة من العائالت، وهناك 

من يتبجح أنه يمكن أن يوصل حتى القطط إلى املؤسسات املنتخبة. 
وإذا كانت االستحقاقات السابقة عرفت بمسيرة ولد زروال، فهذه تم 
الكفاءات املفرطة واملتابعات  اختزالها في فضيحة الدخيسة ونتيجة 
القضائية للمنتخبين الجماعيين والبرملانيين ممن لم ينفعهم الترحال 

السيا�ضي من املتابعات القضائية واإلدانة القضائية.

النتيجة الثانية وهي حكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي واجتماعي 
متأزم فال هي تقوم باإلصالحات وال هي تشرح للناس املبادرات ملواجهة 
التهاب األسعار وانحدار الطبقة املتوسطة للفقر، وباستثناء إجراءات 

املشروع امللكي للحماية االجتماعية.

وفي ظل هذه األوضاع االجتماعية املتردية تتحمل األسر املغربية التي 
تتعرض وقيم املجتمع املغربي إلى سلسلة من دعوات التفسخ واالنحالل 
أنشطة  العام  باملال  ودعم  الزوجية  الخيانة  مع  والتسامح  الخلقي 
تكت�ضي طابع الفن والفن منها براء، تدعو الستهالك املخدرات والخمور 
والكالم النابي على املنصات وأمام الجمهور من شباب ويافعين، وبدل 
أن تستنكر الحكومة هذه التصرفات عمد بعض أعضائها للدفاع عنها 
نظرا ألن لهذه االنحرافات جمهورها. ونحن ننبه الحكومة أن مفتاح 
الحلول لكل مشاكل املجتمع هو الحفاظ على مؤسسة األسرة حسب 
الفصل 30 من الدستور واستقرارها، والتربية على القيم اإلسالمية، 
وحمايتها من دعاوى االنحالل والتفكك وارتفاع نسب الطالق والتشرد 

وتشرد األطفال جزء منها بسبب صعوبات اقتصادية.

بلسادةيأعضاءيبلحكومة،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

نناقش مشروع ميزانية 2023 في ظل أزمة اقتصادية بسبب الجائحة 
والجفاف والحرب في أوكرانيا، فالحمد هلل، بالنسبة للجائحة خليناها 
مورانا بفضل اإلجراءات االستباقية لجاللة امللك، بفضل الصندوق 
اللي تّدار فهاديك الوقيتة واللي كنشوفو هاد الحكومة ما قادة تدير حتى 
�ضي صندوق ملواجهة الغالء اللي هداك الصندوق اللي تّدار ب23 مليار 
وتلقيح 25 مليون من املغاربة ب8 داملليار ديال الدرهم، وقد سلمت 
لهذه الحكومة املهام وعندها نسبة النمو %7,8 وهذا غير مسبوق في 
تاريخ املغرب. لذا نظرا لتحسن الوضعية الوبائية بقاو عندنا غير بعض 
بمقترح  والتنمية  العدالة  مجموعة  في  سنتقدم  الحميدة،  الحاالت 
قانون إللغاء حالة الطوارئ التي تم إقرارها بمرسوم قانون، فسنتقدم 

بمشروع قانون في هذا الصدد.

وتبقى الحماية االجتماعية الشاملة التي أمر بها جاللة امللك حفظه 
هللا، املشروع األبرز الذي يتوجب على الحكومة تنزيله من خالل برنامج 
زمني مضبوط وموارد مالية وترسانة تشريعية محددة، باإلضافة إلى ما 
التزمت به من برامج اجتماعية، إال أن الحكومة لم تلتزم ببرنامج األجندة 
الزمنية بحيث كان أنها خصها تنتهي من املهن الحرة واملستقلين نهاية 
2021، وكان خصها تنتهي من »الراميد« نهاية 2022، باقي لنا أسابيع 
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ولحد اآلن ما زال »الراميد« ما زال ما بداوش الناس كيستافدو كان 
خصهم يبداو يستافدو خالل 2022، أما املهن الحرة فلم يسجل بها إال 
2,2 مليون مسجل، وكان من املفروض أن يستفيد منها 11 مليون في 

نهاية 2021.

كما أن التسجيل بالسجل االجتماعي ال زال في مرحلة التجربة مما 
يطرح عالمة استفهام حول تحول »الراميد« إلى التأمين الصحي على أية 
معايير لإلستفادة، كما أن مسألة التعويضات العائلية املقررة سنتي 
2023 و2024 ب 19 مليار تبقى معلقة بإصدار قانون خاص لم يحل 
بعد على البرملان، وبتوفير املوارد املالية بصندوق التماسك االجتماعي 
والتي ال تتعدى ما رصد خالل هذه السنة 9,5 مليار ستخصص للتأمين 
الصحي ما�ضي للتعويضات العائلية فبماذا، وكيف ستمول التعويضات 
العائلية خالل 2023 دون إطار قانوني وال موارد يرخص بها البرملان؟ 
دابا حتى إيال غادي يجيبو �ضي موارد غادي يجيبوها يمكن واقيال بال ما 

يرخص بها البرملان وهذا منافي للقانون.

الكرامة  بمدخول  الحكومي  التصريح  بالتزامات  الوفاء  عدم 
لألشخاص املسنين، فينا هو مدخول الكرامة اللي غادي يعطيو لهادوك 
الناس 1000 درهم خالل سنة 2022؟ كاين �ضي واحد اللي تلقى هاد 
1000؟ والذي سيكلف 11 مليار، وال منحة الوالدة على الطفل األول 
1000 درهم و2000 درهم فينا هي؟ والسؤال كيف  الثاني  والطفل 
لصندوق الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي الذي لم ترصد له 
الحكومة إال 10 داملليار أن يوفر االلتزامات للتعويضات العائلية وهاد 
ال�ضي ديال الكرامة اللي خصو يوفر تقريبا ويتطلب الكثير حتى 40 مليار 

ديال الدرهم.

فيما يتعلق بالتعليم والصحة، هناك مجهود فيما يتعلق بامليزانية 
ولكن املوارد البشرية للصحة 5500، واش ب5500 هي اللي ّدارت العام 
املغاربة  22 مليون ديال  بها  اللي غنستقبلو  اللي فات واللي قبلو هي 
بالنسبة للتغطية الصحية؟ ولهذا راه حتى الذي فاجأنا في هذا املشروع 
القانوني اليوم هو الضغط الضريبي في الوقت اللي كنلقاو الهجرة ديال 
ي غادي تزيدو ضغطو عليهم غادي 

ّ
األطباء سواء في الداخل أو الخارج مل

يزيدو يمشيو لنا للخارج. السؤال اآلخر وهو بالنسبة األساتذة ما زال 
كينتظرو 2500 درهم، فينا هي 2500 اللي كانت في التصريح الحكومي؟ 

لحد اآلن مكاينش.

أما الشغل، التصريح الحكومي قال باللي غادي يدير مليون، شحال 
درتو هادي عام من هاد املليون منصب مالي؟ وبالتالي فهاد ال�ضي غادي 
يبقى معلق، فقط هداك املشروع ديال »أوراش« اللي ولى فيه التوظيف 
الحزبي، واللي والت فيه الزبونية، وهو باملناسبة مشروع للعمل الغير 
الالئق والغير القار واش هذا هو التشغيل؟ أما »فرصة« ما كنتكلموش 

عليها دارت في نقطة واحدة ل1000 منصب.

فيما يتعلق بالجانب الضريبي، ّدارو واحد 2 ديال اإلجراءات خفضو 

بغاو يوحدو من 20 ل20 و35 على الضريبة على الشركات وباملقابل 
مشاو وخفضو على األرباح توزيع األرباح من 15 ل%10 وهذا يناقض 
أوال التعدد الضريبي ما زال باقي كاين 3؛ ثانيا دابا 40 % فقط على بنك 
املنافسة  اللي مجلس  الوقت  في  املغرب وCDG ومؤسسات االئتمان 
ي خصكم ديروها على الشركات ديال املحروقات وما 

ّ
بل كيقول لكم 

ّدارتش على الشركات ديال املحروقات، وما ّدارتش الضريبة االستثنائية 
من  املجموعة  واحد  داروها  واللي  املنافسة  بها مجلس  كينادي  اللي 
الدول بما في ذلك الدول الغنية واللي صرح األمين العام لألمم املتحدة 
األزمة  وقت  في  ّدارت  اللي  أخالقية  وغير  استثنائية  أرباح  هادي  بأن 
على حساب الفقراء، وهاد الشركات عندنا احنا 3 ديال الشركات اللي 
محتكرة ولكن ما كانتش الشجاعة السياسية لهاد الحكومة أنها تم�ضي 
ي كتعطي 5 ديال النقط لتوزيع 

ّ
وتدير التضريب لهذه املحروقات، أما مل

هاد األرباح...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا انتهى التوقيت، الكلمة للنائبة املحترمة 
 5 في حدود  الديمقراطية  القوى  جبهة  عن  الشرف  السيدة شفيقة 

دقائق.

بلنائبةيبلس دةيشف قةيلش8ف:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبلغائبينيبالطبع،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبل 3ملان ين،

مشروع القانون املالي في صيغته الحالية ال يرقى لطموحات املغاربة 
املشاريع  من  األصل  نسخة طبق  ويبقى مجرد شبه  وال النتظاراتهم، 
قوانين املالية السابقة، ألنه ال يتجاوب مع الظرفية الحالية، وال يحترم 
إيجابي ولكن  نتفاءلو والتفاؤل �ضيء  التوقعات. مزيان  مبدأ صدقية 
يكون تفاؤل معقول في الوقت الحالي اللي كنشوفو دول العالم بأسره 
تتجه نحو ركود غير مسبوق بسبب عوامل وتباطؤ في النمو االقتصادي 
العالمي، تتحدث لنا الحكومة الحالية عن نسبة نمو %4، كيف يعقل 
أن نستحضر السياق الدولي والوطني؟ واش استحضراتو هاد الحكومة؟ 
واش استحضرات الجفاف؟ بطبيعة الحال ال ألنها مبنية على فرضية، 
هاد التفاؤل املبالغ فيه للحكومة سيضر بمبدأ صدقية التوقعات وهذا 

�ضيء أكيد.

يكرس  املالي  القانون  مشروع  الغائبة،  املحترمة  الوزيرة  السيدة 
لتفقير الطبقة الوسطى من خالل الضرائب املفروضة فيه على فئات 
عريضة من أصحاب املهن الحرة، وسيزيد من تفاقم مستوى العيش 
وضرب القدرة الشرائية للمواطن، دون أن نتحدث عن الفئات الهشة 
والفقيرة التي ال حول وال قوة لها. السيدة الوزيرة، مبدأ مجانية القضاء، 
هو أحد ضمانات التقا�ضي، ال يعقل أن تفرض ضريبة على املتقاضين، 
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أو على املواطنين، وذلك بتمرير هذه السياسة، وجعل املحامي يستخلص 
ضرائب لفائدة الخزينة على حساب املواطنين، وغادي يحسب علينا 
التاريخ بأن املحامين دافعوا على املواطن ضد الحكومة، وهادي غادي 
ضرب  مبدأ  ضد  بال  سنصوت  نحن  كذلك  وأقول  التاريخ.  يسجلها 
مجانية القضاء، ألن نحن نطالب بعدالة ضريبية، واحترام خصوصية 
مهنة املحاماة، ومراعاتها في سن نظام ضريبي منسجم، مع األخذ بآرائهم 
وإشراكهم في الحوار، ولألسف هذا ما تفتقر له حكومتكم، تفتقر للحوار 

الديمقراطي.

أنها طالب  أننا نحرمو امرأة عندها حق  الوزير، ال يعقل  السيد 
بالنفقة، باش تولج للمحكمة خصها تخلص لنا ضريبة، وإذن هنا غتولي 

عندنا محاكم مالية خاصة، ما غتبقاش مجانية القضاء.

السيدة الوزيرة، املقاول الذاتي عاد بادي فرضتو عليه ضريبة ديال 
%30، الشركات واملقاوالت الصغرى التي رقم معامالتها ال يتعدى 30 
مليون سنتيم، ضاعفتم لهم الضريبة من 10 حتى ل%20، أبهذا اإلجراء 
تدعم حكومتكم حاملي الشهادات واملشاريع واملقاوالت الصغرى؟ في 
 15 الكبرى عندها إعفاءات ضريبية تقلصت من  حين أن الشركات 
حتى ل%10. أين هي العدالة الضريبية؟ وأين تتجلى؟ وكيف درتو ليها؟ 

خصكم تشرحوا لنا.

مشروعكم املالي ينبني على تفاوت في العدالة املجالية بين الجهات 

في توزيع الثروة، وال يتضمن إجراءات وتدابير لتحفيز النساء في مجال 

التشغيل، وخلق املقاوالت لفائدة املرأة وخاصة املرأة القروية. في الوقت 

الذي ينادي فيه جاللة امللك حفظه هللا، بتشجيع اإلستثمار وإعطاء 

أولوية لإلستثمار، نجد أن الحكومة في مشروع قانون املالية 2023 
رفعت من ميزانية التسيير في القطاع الصحي، وقلصت اإلستثمار في 

املجال الصحي، بنسبة %0,35 مقارنة مع القانون املالي لسنة 2022. 

املالية  قانون  مع  كذلك  مقارنة   1,5- ب  إنخفضت  التعليم  ميزانية 

فيه  ينتظرون  الذين  الوقت  في  املتعاقدين  األساتذة   .2022 السابق 

تسوية ملفهم، وإدماجهم في الوظيفة العمومية وترسيم الحكومة لهم، 
رفعت قيمة الضرائب التي يأدونها من 17 حتى ل30%.

نو�ضي هذه الحكومة في هذا الصدد، بإعادة النظر في تسقيف سن 
الولوج ملباراة األساتذة املتعاقدين، وإدماجهم وترسيمهم إسوة بباقي 
املفروضة  الضرائب  بحذف  الحكومة  هذه  نو�ضي  كذلك  املوظفين، 
على املهن الحرة، وإشراك املعنيين في الحوار، والتداول بشأن ذلك قبل 
إقرارها، ونو�ضي كذلك بالزيادة في الضرائب على شركات املحروقات، 
وفرض ضريبة على الثروة. قانون املالية تمييزي وأنتم تعلمون ذلك، يتم 
فيه استخالص الضرائب من الطبقة الفقيرة واملتوسطة، لذلك وجب 
إحداث ضريبة على الثروة، حتى تكون هناك عدالة ضريبية، ونحن 

نعارض ما أقرته الحكومة بخصوص مقتضيات...

بلس ديبل8ئيس:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
فاطمة التامني في حدود 4 دقائق.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

أتشرف كنائبة عن فيدرالية اليسار باملساهمة في مناقشة مشروع 
قانون املالية لسنة 2023، والذي يأتي في ظرفية دقيقة تتمثل في تداعيات 
املقاوالت  على  على، خصوصا،  بظاللها  ترخي  زالت  ما  التي  الجائحة 
مصدر  وفقدوا  الشغل  فقدوا  الذين  والعمال  والعامالت  الصغرى 
االجتماعية،  وانعكاساته  الجفاف  في  الثاني  العنصر  ويتمثل  الرزق، 
ويتمثل العنصر الثالث في الحرب الروسية-األوكرانية وتداعياتها. وهي 
العناصر التي تداخلت لتعمق األزمة االجتماعية مما وسع دائرة الفقر، 
وفاقمت  واملجالية،  االجتماعية  والتفاوتات  والهشاشة،  والبطالة، 
معاناة النساء ومزيد من تفكيك الطبقة الوسطى التي كانت تلعب دور 
التوازن االجتماعي. وبالتالي كان من املفروض السيد الوزير، أن يكون 
أن  يستدعي  مما  الظرفية،  لطبيعة  مستوعبا  املالية  قانون  مشروع 
يكون مطبوعا ببعد اجتماعي، ومن الطبيعي ولألسف كما جرت العادة 
جاء مخيبا لآلمال وخاليا من البصمة االجتماعية، ومن الطبيعي أن 
تكون نتائجه املنتظرة إفقار الفقراء وإغناء األغنياء. فاإلجراءات املتخذة 
لم تحدث القطائع مع االختيارات التي، عفوا، مع اختيارات الحكومات 
املتعاقبة، فالوضع يتسم بالغالء املهول لألسعار وارتفاع غير مسبوق 
ألثمنة املحروقات وضرب القدرة الشرائية، ورغم ذلك تم التملص من 
مخرجات الحوار االجتماعي بخصوص تحسين الدخل عبر الزيادة في 
األجور، واملراجعة الضريبية، وإحداث درجة جديدة. كما جاء فارغا من 
أي إجراءات للتخفيف من الغالء ومن تدهور املستوى املعي�ضي لألسر، 
وقدم بدل ذلك هدايا لألثرياء مع غض الطرف على الشركات الكبرى 
التي استفادت من األزمة وحققت أرباح هائلة، وكان من املفروض أن 

تساهم في التمويل العمومي.

وإذا كانت الدروس البليغة للجائحة قد أكدت مدى أهمية قطاع 
التعليم في نهضة األمم وتقدمها ومدى أهمية قطاع الصحة في توفير 
مقومات مواجهة الوباء والحد من عواقبه وتوفير إمكانيات الصمود 
والبقاء الوجودي، ومدى أهمية الشغل الالئق الضامن لكرامة اإلنسان 
ومواطنته، إال أن هذه القطاعات لم تنل من االهتمام ما يؤهلها لتقوية 
املغرب وترسيخ دعائم التنمية املستدامة، فما زالت عقلية التفكير 
في اإلصالح حبيسة الكلفة املالية، وما زالت نفس مخططات تكريس 
نزيف الطبقة الوسطى التي تتجه نحو االندثار وااللتحاق بالطبقات 

املستضعفة.
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االجتماعية  الدولة  اختبار  أمام  كان  املالية  قانون  مشروع  إن 
املرفوعة كشعار من طرف الحكومة، وهو االختبار الذي كانت نتيجته 
الفشل الذريع، لألسف فهو مشروع وضع بمنطق خارج السياق، وخارج 
الوطني  السيا�ضي  املنظور  عنه  غاب  وقد  ودقتها،  التاريخية  اللحظة 
الذي يسعى لبناء املغرب الديمقراطي في إطار تحقيق الحرية والكرامة 
والعدالة االجتماعية. امليزانية املخصصة ال تقاس بهادي أكبر أو أصغر، 
بل تقاس بكيف تدّبر؟ وفين كتم�ضي؟ كما كان من املفروض في هاد 
وترسخ  والريع  الفساد  محاربة  تستهدف  إشارات  يعطي  أن  املشروع 
النزاهة والشفافية، وال معنى ألي أرقام رصدت لالستثمار إذا لم تكن، 
يعني، محصنة بالحكامة الجيدة، وتنعرفو على أن هناك مخططات 
ضخمة كان كيترأسها رئيس الحكومة في املراحل السابقة، وكان مآلها 

الفشل...

بلس ديبل8ئيس:

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

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

بلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

في ظل األوضاع الدولية املتأزمة، تأثرت بالدنا من استمرار الركود 
استراتيجي،  الجيو  الصراع  وتداعيات  الجائحة،  بعد  ملا  االقتصادي 
والتحدي الطاقي، ومن تأزم النظام الليبرالي املعولم والكارثة البيئية. 
وتأثرت بالدنا أكثر من تداعيات االختيارات الالديمقراطية التي أدت 
إلى الفشل، وأدت إلى تفاقم األزمة االجتماعية التي تجسدت في انهيار 
القدرة الشرائية لفئات واسعة، واتساع دائرة الفقر وتفاقم الفوارق، 
وارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب. األوضاع تتسم أيضا 
بردة في مجال الحقوق والحريات، مع سيادة الهاجس األمني، وتأجيل 
حقيقي  بفصل  الديمقراطي  للبناء  بالدنا  تحتاجها  التي  اإلصالحات 
للسلط، وإمكانية فعلية لربط املسؤولية باملساءلة، واستقالل القضاء 
كسبيل لبناء دولة املؤسسات القوية في خدمة املواطنات واملواطنين، 
واملساواة  املواطنة  ومجتمع  والحرية،  والكرامة  العدالة  ومجتمع 
كضرورة حاضرة ومستقبلية للحفاظ على السيادة الوطنية، وتقوية 
مناعة بالدنا أمام األطماع والتسلط، وجشع النظام النيوبتريمونيالي 
التي  املالية،  املؤسسات  من ضغط  والحد  والنهب،  الريع  على  املبني 
جعلت الحكومات تسعد، ألنها يمكن أن تحصل على خط ائتماني، 
ويمكنها أن تقترض، كما يجب العمل املتواصل للتقدم نحو إيجاد حل 
نهائي مللف القضية الوطنية، وتفادي أية أخطاء من أجل استكمال 
وصيانة وحدتنا الترابية، وتعزيز موقعنا على املستوى املغاربي واإلفريقي 

والدولي، وتأكيد دعمنا الدائم والالمشروط للقضية الفلسطينية.

إن االستيعاب الجيد للتغيرات العاملية، يفرض تغيير منطق صرف 

امليزانية باعتماد مدخل اإلصالح، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل 

للثروة، واالستماع لتطلعات الجماهير التي تنتفض حتى أمام البرملان، 

وأيضا تقارير املؤسسات الدستورية من أجل إحداث قطائع، وتعاقد 

جديد بين الدولة واملجتمع، ومصالحة تاريخية مع الريف ومع الجهات 

الحكومة  أن  على  املوحد،  االشتراكي  الحزب  يؤكد  ولهذا  املهمشة. 

انطلقت من فرضيات ضعيفة وبعيدة عن الواقع، وتبقى بذلك بعيدة 

عن التوجه الذي يفرضه الظرف املتأزم. ال يمكن االستمرار في تأجيل 

اإلصالح املالي والضريبي الجذري، والضغط على الطبقة املتوسطة، 

التي ارتفعت الضريبة على الشركات الصغيرة واملتوسطة من 10 ل20، 

وكذلك االستمرار في إعفاء هاد الشركات الكبرى التي حققت أرباحا 

كبيرة خصوصا شركات املحروقات، والتي يقترح حزبنا تضريبها ب45%، 

وفرض الضريبة على الثروة ب %1، مع ضرورة وضع خطة ملحاربة 

الداخلي  الناتج  من  البالد 5%  يكلف  الذي  الضريبي  والتهرب  الغش 

الخام، وضبط املديونية التي وصلت إلى %90. ثم أن هناك ضرورة 

إلقالع اقتصادي يعتمد على االستثمار، االستثمار مهم، ولكن وجب 
حل إشكاليات مرتبطة به وعلى رأسها إشكالية العقار، وإنصاف ذوي 

الحقوق من أرا�ضي القبائل والجموع. املغرب ليس منطقة حرة، ولكن 

دولة ذات سيادة، ولهذا يجب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر، وضبط 

مسألة االستثمار.

كما أن الدولة االجتماعية لم تؤطر هذه امليزانية، ألن التدابير لم تنفذ 

لعمق اإلصالح الضروري، وتم اعتماد الدعم املباشر ملواجهة املستعجل، 

علما بأن هناك حاجة لتخطيط استراتيجي. الدولة االجتماعية قوامها 

التعليم والصحة، الصحة العمومية وليس الوطنية، ال يمكن تذويب 

مسؤولية الدولة واقتسامه، والتأكيد على مركزية القطاع الخاص، من 

سيقدم الصحة في املناطق القروية والجبلية، ويقوم بصحة املواطنين 

املهمشين؟ كما أن 5500 منصب لن تحل أي مشكل.

التعليم العمومي لو ال أبناء الفقراء لضاع العلم، ضاع أبناء الفقراء 

وضاع العلم، مع هذه التوجهات ومع خطورة التوجه نحو التوظيف 

بالعقدة. تشجيع البحث العلمي يجب أن ينتقل اليوم من 0,7 إلى 1,5%، 

ثم حذف الضريبة على البحث العلمي وتشجيع عودة األدمغة للبالد، 

كما أن سياسة خلق فرص الشغل، يجب أن تحكمها سياسة محكمة 

لتشغيل الشباب، وليس فقط برامج متفرقة...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إذا سمحتم سأعطي الكلمة للحكومة 

للجواب على مداخالت السيدات والسادة الرؤساء، والسيدات والسادة 

النواب املحترمين، السيد الوزير لكم الكلمة.
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بلس ديفوزييلقجع،يبلوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8ةيبالقتصادي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

كاين الوقت الرئيس؟.

بلس ديبل8ئيس:

التوقيت عندك أسيدي 186 دقيقة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس ديلئيسيمجلسيبلنوبب،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم املوقر لإلجابة والتفاعل مع 
تدخالت السيدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق واملجموعات النيابية، 
بمناسبة املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 

2023؛

أشغال  طبعت  التي  اإليجابية  بالروح  أنوه  أن  البداية  في  وأود 
مجلسكم املوقر طيلة أطوار دراسة مشروع قانون املالية لسنة 23، 
والتي عكست اإللتزام الجماعي بنقاش صريح وهادف ال يتوخى في النهاية 
سوى الخروج بقانون مالية يلبي طموحنا الجماعي نحو تلبية حاجيات 
املواطنين وتطوير اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية التي يسهر عليها 
صاحب الجاللة نصره هللا، على الدفع بها لالرتقاء ببالدنا دائما نحو 

األفضل؛

كما أود أن أعبر عن كامل شكري لكافة املتدخلين أغلبية ومعارضة 
على تشجيعهم وتنبيههم وعلى انتقادهم وهو ما تفاعلت معه الحكومة 
بشكل بكل تفهم وتقبل ومسؤولية، كما ال تفوتني الفرصة أن أشيد 
بعمل السيد رئيس اللجنة النائب شوقي الذي يسر هذه النقاشات طيلة 

هذه املدة، سأقسم هذه الكلمة إلى جزأين:

فيما  املشروع  فلسفة  إلى  بإيجاز  فيه  سأتعرض  األول:  الجزء 
سأحاول خالل الجزء الثاني على تناول مختلف املحاور الهامة التي 
استأثرت باالهتمام وتبادل الرأي خاصة منها التي أنجزنا فيها توافقات 
بعد التعديالت القيمة التي اقترحتموها؛ كما سبق وتحدثنا عن ذلك 
أثناء تقديم املشروع في الجلسة العامة تتمثل املرجعية التي استندت 
إليها صياغة هذا املشروع إلى التوجيهات امللكية السامية الصادرة في 
الخطب الثالثة األخيرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى مخرجات النموذج 

التنموي وإلى البرنامج الحكومي.

إن هذه املرجعية تقوم أساسا على قراءة موضوعية وعميقة ملختلف 

التراكمات الكمية والنوعية التي تم تحقيقها في بالدنا منذ نهاية القرن 
املا�ضي إلى اليوم، أي منذ تولي صاحب الجاللة نصره هللا عرش أسالفه 
امليامين، نتذكر جميعا حجم الخصاص الذي كانت تعرفه بالدنا آنذاك 
في عدة مجاالت، سواء على املستوى االجتماعي أو على مستويات البنية 

التحتية واالستثمار والحركية االقتصادية والتنمية بكل أبعادها.

وبفضل العناية امللكية السامية إلشكالية التنمية وتتبعه الدائم 
شهدنا  حيث  املجاالت،  كل  في  الكبرى  األوراش  انطلقت  لتطورها 
على التحول الكبير الذي تحقق في بالدنا جسد انتقاال قويا من وضع 
الخصاص العام إلى مستويات من التنمية غير مسبوقة، تغير بفعلها 
وجه املغرب على املستوى العيني املباشر وعلى مستوى عيش املواطنين، 
وكذلك على مستوى التموقع االقتصادي التنموي لبالدنا في العالقة 
مع محيطنا الدولي، حيث أصبح املغرب من كبار املستثمرين في القارة 
اإلفريقية، بل أكثر من ذلك تعمل بالدنا اليوم كقاطرة للتنمية اإلفريقية 
وليس مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-املغرب الذي تناوله صاحب الجاللة 

في خطابه األخير سوى واحد من أوجه هذا التحول الكبير.

ومن الطبيعي جدا أن تكون هذه اإلنجازات بمثابة تعبير عن اكتمال 
مختلفة  واحتياجات  جديدة  شروطا  خلقت  كاملة،  تنموية  دورة 
تنموية جديدة  دورة  إطالق  عبر  كبير  انتقال  عملية  إنجاز  استدعت 
بأولويات تستجيب ملتطلبات الراهن في عالقة املغرب بشروطه الداخلية 
وفي عالقته بدوره املتنامي في محيطه الخارجي، ولعل تتويج أزيد من 
عقدين من اإلبداع العملي في مجال للتنمية البشرية في شموليتها منذ 
وما  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  األولى خاصة مشروع  لبناتها 
تالها من برامج ومبادرات يحتاج للمرور إلى السرعة القصوى بما يؤهل 
بالدنا إلنتاج نموذج اجتماعي شامل يعكس التقدم الذي تم إحرازه 
على مراحل، فكانت املبادرة امللكية النيرة في إطالق مشروع الحماية 

االجتماعية لكافة املواطنين.

تيهيء  األولى على  الحكومة منذ سنتها  وعلى هذا األساس، عملت 
القانون  األرضية املناسبة لتجسيد هذا الورش، فيما يعتبر مشروع 
املباشر،  التنفيذ  الصلبة الستكمال  األرضية  بمثابة   23 لسنة  املالي 
وبالقدر الذي يشكل هذا الورش التاريخي أولوية ملشروع القانون فإن 
االستثمار كذلك ال يقل أولوية سواءا العتباره اآللية الحقيقية للتنمية 
أو لكونه يكشف خزانا للمؤهالت الوطنية، التي ال زال لم تستغل على 

الوجه األمثل.

إن إنجاز هذا التحول الشامل الذي يستثمر تراكمات ومكتسبات 
قانون  مشروع  املباشر إلختيارات  املحدد  هو  من عشرين سنة  أزيد 
املالية لسنة 23، وإذا شئنا تلخيص فلسفة املشروع فإن الشعار األدق 
للتعبير عنها هو كرامة، عدالة وتنافسية، الكرامة تلخص مجال البعد 
االجتماعي للمشروع في مقدمته الحماية االجتماعية طبعا، ولكن ليست 
منفردة، فمشروع القانون يضم جوانب أخرى في هذا الباب تتعلق 
بحماية القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف العاملية الصعبة 
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وتحسين الدخل لفئات عديدة ومجهود التشغيل والسكن والصحة 
والتعليم وغيرها، كلها جوانب طاغية في مشروع قانون املالية تؤكد أن 
الكرامة كرامة املواطن احتلت فيه موقعا مركزيا جريئا وراء ما عودنا 
عليه صاحب الجاللة من كون كرامة املواطن جوهر أية سياسة عمومية. 
العدالة وبالقدر الذي ترتبط به العدالة بالكرامة عموما إذ كرامة بدون 
عدالة، فقد عمل مشروع قانون املالية على ضمان املساهمة املتوازنة 
لكافة فئات املجتمع في املجهود الجماعي إلنجاز هذا التحول في إطار 
التكافؤ والتكافل دون تسييد مصالح فئة على حساب فئة أخرى، وهذا 
ما يكشفه الجانب الجبائي في هذا املشروع، علما أنه تم اإللتزام التام 
مناظرتين  بعد  البرملان،  الذي صادق عليه  اإلطار  قانون  بمقتضيات 
جبائيتين، حضرت فيها آراء كل أطياف املجتمع، أي بمعنى أكثر دقة فإن 
الحكومة رغم ثقل االلتزامات، لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية، بل آثرت 
اإلبداع لتحقيق التوازن من داخل االلتزامات املتوافق عليها من طرف 
كافة الفاعلين، واملجسدة في قانون اإلطار، ولكن بما يضمن تحقيق 
التنافسية،  وأخيرا  الضرورية.  املوارد  هاجس  تحقيق  قبل  العدالة 
الدفع  إلى  والرامية  املشروع،  في  الواردة  اإلجراءات  وتعكس مختلف 
بالحركة االقتصادية، بدءا باملجهود االستثماري األكبر من نوعه حتى 
اآلن، إضافة ملختلف اإلجراءات ذات البعد القطاعي، فضال عن بدأ 
العمل لتنزيل التعليمات امللكية السامية، الواردة في خطاب افتتاح 

السنة التشريعية املتعلقة باالستثمار.

هكذا إذن، تختزل ثالثية كرامة عدالة وتنافسية، روح وفلسفة 
مشروع قانون املالية لسنة 2023، كترجمة لتصور عام يترجم املنطلق 
واملرجعية التي تحدثت عنهما أنا سابقا، متمثلة في التوجيهات امللكية 
ويعكس  الحكومي.  والبرنامج  التنموي  النموذج  ومخرجات  السامية، 
تداخل وانسجام مكونات املشروع، بما يجعله مشروعا واقعيا قابال 
للتنفيذ من جهة، وكفيال بخلق أرضية دينامية تنموية شاملة، يتخللها 
بالضبابية  تتميز  التي  العاملية،  الظرفية  باعتبار  التحدي  من  الكثير 
واملفتوحة على املجهول. وعليه فإن نظرا ألي من اإلجراءات الواردة في 

املشروع، ال يستقيم إال بمدى انسجامه مع هذا الشعار.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

لقد أنصتنا بكل إمعان لكل املداخالت التي تقدمتم بها، وما تضمنته 
من مالحظات، ومقترحات، وانتقادات نتقبلها بصدر رحب، وسنحاول 
الجدية واملوضوعية، وذلك من منطلق  يلزم من  بما  التجاوب معها 
املؤسستين  بين  والتكامل  التعاون  أساسها  عالقة  بناء  على  حرصنا 
كل  على  التطورات  فيه  تتسارع  سياق  في  والتشريعية،  التنفيذية 
املستويات، ويتطلب منا تعبئة كل إمكانياتنا، وذكائنا الجماعي لتحويل 
اإلكراهات إلى فرص واستشراف املستقبل بكل تفاؤل، وتعزيز تماسك 

الجبهة الداخلية لبالدنا، في مواجهة املتربصين بوحدتنا الترابية.

وما من شك في أن قضية وحدتنا الترابية، تأتي على رأس القضايا 
التي تستدعي يقظتنا وتعبئتنا الجماعية، من أجل استباق مناورات 

التي تستهدف  العدائية  الوسائل للحمالت  الخصوم، والتصدي بكل 
املساس بمغربية صحراءنا، وباملصالح العليا لبالدنا، والتي لن تزيدنا 
إال إصرارا على التشبث بثوابتنا، وتمسكا بوحدتنا الترابية تحت القيادة 
خطابه  في  جاللته  أكد  وقد  هللا،  نصره  الجاللة  لصاحب  السامية 
السامي األخير، قول جاللة امللك أنها تأتي في مرحلة حاسمة في مسار 
قد  الخالدة،  امللحمة  كانت هذه  إذا  وأنها  الصحراء،  ترسيخ مغربية 
حررت األرض فإن املسيرات املتواصلة التي يقودها نصره هللا تهدف إلى 
تكريم املواطن املغربي خاصة في هذه املناطق العزيزة علينا، ولعل خير 
ما يميز الذكرى الحالية مللحمة املسيرة الخضراء هو تخليدها في سياق 
في قضية  اململكة  التي حققتها  والسياسية  الدبلوماسية  االنتصارات 
وحدتنا الترابية، والتي تجسدت على الخصوص عبر الدعم الدولي املتزايد 
من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة املغربية للحكم الذاتي، إضافة 
إلى الدينامية االقتصادية واالجتماعية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، 
خصوصا عبر تنزيل النموذجي التنموي املندمج لألقاليم الجنوبية التي 
بلغت نسبة االلتزام به حوالي %80 من مجموع الغالف املالي املخصص 
له، وال يسعني هنا إال أن أوجه تحية تقدير وعرفان للقوات املسلحة 
امللكية واألمن الوطني والدرك امللكي واإلدارة الترابية والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية على تفانيهم، تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة 
نصره هللا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره، كما أريد أن 
نؤكد على تجند الحكومة الدائم تحت القيادة املتبصرة لجاللة امللك 
للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومقدساتها، وترصيد كل املنجزات 
التي حققتها بالدنا مع تسخير كل اإلمكانيات لقواتنا املسلحة امللكية 

للقيام بأدوارها كاملة في الدفاع عن الوطن واملواطنين؛

أيهايبلس دبتيوبلسادة،

مثل ما هو الحال بالنسبة للجلسة العامة فقد مرت أشغال لجنة 
املالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب للمناقشة واملصادقة على 
مشروع قانون املالية لسنة 23 في أجواء إيجابية ومسؤولة ملسناها من 
خالل التعبئة املكثفة واملجهودات الكبيرة التي بذلتها السيدات والسادة 
هم  الذي  البناء  والنقاش  املسؤول  الحوار  في  تجلت  والتي  النواب، 
مختلف املحاور واملقتضيات التي جاء بها هذا املشروع، وهو ما ينطبق 
أيضا على كل اللجان القطاعية التي بذلت مجهودات ال تقل أهمية في 
هذا الصدد، كما ال يفوتني التأكيد على حرص الحكومة على التفاعل 
اإليجابي مع كل املالحظات التي تهدف لتجويد مضامين هذا املشروع 
بما يتالءم مع توجهاته الكبرى خدمة واستجابة النتظارات املواطنات 

واملواطنين؛

من  النواب  والسادة  السيدات  تمكين  على  حرصنا  فقد  وهكذا 
مع  تجاوبا  واألرقام  بالوثائق  معززة  الالزمة  والتوضيحات  اإلجابات 
كل تساؤالتهم ومالحظاتهم وحرصنا في نفس الوقت على التعامل مع 
التعديالت التي تقدمتم بها بما ينبغي من الجدية والشفافية مع االلتزام 
بالدراسة والتجاوب املوضوعي مع مختلف املقترحات، فمن أصل 210 
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نتاع التعديالت تم التقدم بها على الجزء األول من مشروع، تم سحب 
41 تعديل بينما تم قبول 46 تعديال، علما أن الحكومة لم تلجأ في 
أي وقت من األوقات للفصل 77 من الدستور وهو ما يعكس األجواء 

اإليجابية التي طبعت أشغال اللجنة؛

التدابير الجمركية فقد  التعديالت املقترحة على  أما فيما يخص 
املقترحات  من  بمجموعة  النواب  بمجلس  البرملانية  الفرق  تقدمت 
تشجيع  إلى  كلها  تهدف  تعديال   14 منها  الحكومة  قبلت  والتعديالت 
الحصول على  تكلفة  وتخفيض  املواطنين،  االستثمار، حماية صحة 
األدوية وتحسين تنقيط املغرب من طرف مجموعة العمل املالي من 

أجل الخروج النهائي والكامل من املنطقة الرمادية.

وفيما يخص التعديالت الجبائية، فقد همت بالخصوص الضريبة 
على الشركات والتي جعلت من تلك التي يفوق ربحها أكثر من 100 مليون 
درهم أنها تنتقل من 31 إلى 35 في حدود 2026، وعدم تمكينها من تطبيق 
السعر %20 لهذه الشركات خالل الثالث السنوات املتتالية؛ التقليص 
املتأتية  األرباح  على  املطبقة  إلى 40%   60 من  التخفيض  نسبة  من 
واملتعلقة بكراء العقارات املبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي؛ 
حذف املادة 20 من مشروع قانون املالية املتعلقة باإلقرار املفروضة 
عليها الضريبة املدلى بها من طرف الشركات املهنية للمحاماة وتعويضها 
بالضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف املحامين وتحدد قيمتها في 
300 ألف درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقا�ضي وإعفاء 
املحامين الجدد من أداء الدفعات املقدمة.. أش قلت أنا؟ 300 درهم، 
أغير صبر معانا ا�ضي بووانو ما عندك ما دير راك صابر..، ال غير 300 
درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقا�ضي وإعفاء املحامين 
الجدد من أداء الدفعات املقدمة على حساب طوال 36 شهر األولى 
ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي؛ تخفيض املبلغ 
الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من 20 ألف إلى 
10 آالف درهم بالنسبة لألشخاص الذين لم يحققوا أي رقم أعمال أو 
الذي دفعوا املبلغ األدنى للحد األدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا 

بالتوقف الكلي ملزاولة النشاط خالل سنة 23.

أيهايبلس دبتيوبلسادة،

لقد تم إعداد مشروع قانون املالية لسنة 23 كما تعلمون في سياق 
معقد واستثنائي ال أريد العودة لبسط كل تداعياته وامتداداته سواء 
على السياق الوطني أو الدولي، وألن مواجهة هذه التحديات الجسيمة 
واالستجابة للحاجيات املستعجلة ال يتم عبر الشعارات وكثرة الجدل، 
فقد واجهنا واجهت الحكومة بالعمل وباتخاذ تدابير مسؤولة وطموحة 
وعلى  للمواطنين  الشرائية  القدرة  على  تداعياتها  من  للحد  وواقعية 
االقتصاد الوطني واملالية العمومية بشكل عام، دون اإلرتكان إلى ديون 
إضافية تثقل كاهل األجيال القادمة ودون التقليص من حجم االستثمار 
العمومي مع مواصلة تنزيل مختلف األوراش اإلصالحية والتنموية التي 
انخرطت فيها بالدنا، وهي مقاربة ال يمكن اعتمادها دون التوفر على 

املنظور االستراتيجي واإلرادة السياسية والكفاءة الالزمة.

فقد كان أمامنا خيارات سهلة وغير مكلفة سياسيا على املدى القريب، 
لكنها باهظة التكلفة وشديدة األثر على املدى املتوسط والبعيد، لعل 
أبرزها الرجوع إلى النظام السابق للدعم وأريد أن أؤكد بهذه املناسبة 
أن الكلفة املالية السنوية التي كان سيتعين علينا تحملها في حالة اإلبقاء 
على دعم املنتجات البترولية السائلة كانت ستناهز إجماال 87 مليار 
درهم، وهو ما كان سيضطرنا للتخلي عن ميزانية االستثمار بأكملها أي 
عن تنفيذ املشاريع االستراتيجية لبالدنا في الصحة والتعليم والحماية 
االجتماعية وغيرها، إضافة إلى فقدان السيادة املالية لبالدنا، ال قدر 
هللا، ورغم ذلك وملواجهة ارتفاع األسعار الذي يفرضه السياق الحالي، 
خاصة فيما يتعلق باملواد األساسية وللحفاظ على القدرة الشرائية 

للمواطنين اتخذت الحكومة عدة قرارات شجاعة:

تناهز  أن  ينتظر  الذي  األولية  املواد  دعم  مواصلة  قرار  -أوالها- 
40 مليار درهم خالل سنة 2022، حيث من املنتظر أن تبلغ التكلفة 
اإلجمالية لدعم غاز البوطان حوالي 22.1 مليار درهم و9.1 مليار درهم 
بالنسبة للقمح املستورد، و1.4 مليار درهم بالنسبة للدقيق الوطني 
من القمح اللين، 1.3 داملليار دالدرهم بالنسبة للسكر املستورد و3.5 
داملليار درهم للسكر املكرر، وهذا كله من أجل اإلبقاء على ثمن قنينة 
غاز البوطان في 40 درهم حيث تحملت ميزانية الدولة 100 درهم عن 
كل قنينة غاز يقتنيها املواطن، كما تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 1.67 
درهم عن كل كيلوغرام من القمح املستورد لإلبقاء على ثمن الخبز في 
درهم وعشرين سنتيم، وما يقدر ب 2.8 نتاع الدراهم عن كل كيلوغرام 

نتاع السكر املكرر و1.5 نتاع الدراهم بالنسبة للسكر املستورد؛

-ثانيا- دعم القطاعات املتضررة بشكل مباشر من األزمة والتي لها 
أيضا وقع مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا من خالل 
دعم مهنيي النقل بتكلفة بلغت معدل شهريا يقدر ب540 مليون درهم 
شهريا و5 ماليير درهم خالل السنة، لكي تبقى أسعار النقل على حالها 

حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛

الدرهم ملواجهة تداعيات  نتاع  10 داملليار  -ثالثا- قرار تخصيص 
الغذائية  املنتجات  من  منتظمة  إمدادات  تأمين  خالل  من  الجفاف 

وضمان استقرار أسعارها؛

خامسا- قرار تخصيص 7 داملليار نتاع الدرهم لدعم وإعادة تأهيل 
قدرات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الذي تأثرت وضعيته املالية نتيجة 
ارتفاع أسعار املواد األولية في األسواق الدولية، وذلك بغية اإلبقاء على 
أسعار خدماته في مستوياتها الحالية، حيث تتحمل ميزانية الدولة ما 
يناهز 75 درهم عن كل 100 درهم، و125 درهم عن كل 200 درهم 
يدفعها املواطن في فاتورة الكهرباء، املواطن اللي تيخلص 100 اليوم 
l ONE الدولة تتخلص معه 75 درهم واللي تيخلص 200 تتخلص معه 
125 درهم، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير املاء الصالح للشرب الذي 

تتحمل ميزانية الدولة جزءا هاما من سعرها؛
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سادسا- دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وحماية حقوقها من 
خالل الشروع الفعلي في تنزيل التزامات الحوار االجتماعي التي أخذتها 
الحكومة على عاتقها في إطار اتفاقها الذي أبرمته مع الفرقاء اإلجتماعيين، 
واملتمثل أساسا في مأسسة الحوار االجتماعي، وقد بلغت التكلفة املالية 
اإلجمالية للحوار االجتماعي في سنته األولى 9.2 مليار درهم، وقد كلفت 
هذه القرارات مجتمعة ما يفوق 40 مليار إضافية انتاع الدرهم سنة 
22، دون اللجوء إلى إثقال كاهل األجيال القادمة بالديون ودون وقف 
اعتمادات االستثمار رغم توفرنا على الترخيص البرملاني بذلك، ودون 
الناتج  من  من 0.6%  العجز  هذا  صنا 

ّ
قل أو  امليزانية  من عجز  الرفع 

الداخلي الخام، أي بما يناهز 7 ديال املليار انتاع الدرهم. أما بالنسبة 
يتيح  الحكومة والذين صوتم عليهما  إليهما  الذين لجأت  للمرسومين 
لنا إمكانية، عفوا أما بالنسبة للمرسومين الذين لجأت لهما الحكومة 
فينبغي  الحالي،  السياق  فرضها  التي  االستثنائية  الحاجيات  ملواجهة 
التأكيد أوال بأن قانون املالية يتيح إمكانية وقف التنفيذ 14 مليار انتاع 
الدرهم من نفقات االستثمار، دون اللجوء إلى مرسوم أو إخبار لجنتي 
البرملان، وهو ما لم نقم به حرصا من الحكومة على مواصلة مختلف 
املشاريع امللتزم بها، وعلى التعامل الشفاف مع املؤسسة التشريعية من 
جهة أخرى، وهذا ما تجّسد من خالل إخبار لجنتي البرملان بمرسومي 
ق األمر ب 16 مليار 

ّ
فتح االعتمادات اإلضافية خالل السنة، األول تعل

درهم والثاني ب 12 مليار درهم، وّجهت كلها إلى معالجة اإلشكاالت 
التي تطّرقت لها سلفا، ومن حقنا في هذه وفي خضم هذه اإلجراءات أن 
نتساءل هل احترمنا مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون 
املالية؟ وكيف عملنا على عدم تقليص نفقات االستثمار؟ وكيف تمكّنا 
خالل هذه السنة الصعبة من عدم إضافة مديونية إضافية؟ وهو الحل 
السهل الذي بإمكان أي أحد أن يلجأ إليه، وكيف كان التعامل بشفافية 
مع املؤسسات التشريعية؟ فعن أي أخطاء إذن نتحدث عنها؟ اقترفتها 

الحكومة في كل هذه األمور وفي كل هذه التدابير؟

أيهايبلس دبتيوبلسادة؛

رت عملنا خالل سنة 22 في ظل سياق أثقل 
ّ
إن االختيارات التي أط

كاهل اقتصادات قارة وساكنة العالم أجمع، هي نفسها التي اعتمدناها 
في إعداد مشروع قانون املالية لسنة 23، الذي نعتبره مشروعا يحمل 
اللمسة السياسية لهذه الحكومة، ويترجم تصورها االستراتيجي ملواجهة 
التحديات ومعالجة مختلف القضايا املطروحة أمامها، فهاجسنا األول 
كما هو هاجسكم هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص 
أثر التضخم املستورد على معيشهم اليومي، لكننا حريصون في نفس 
النموذجي  ومخرجات  السامية  امللكية  التوجيهات  تنزيل  على  الوقت 
التنموي والتزاماتنا في إطار البرنامج الحكومي، والتي يأتي على رأس هذه 
األولويات ترسيخ دعائم الدولة االجتماعية، وإنعاش االستثمار من أجل 
خلق الثروة وتوفير املواد الضرورية الستدامة اإلصالحات االجتماعية، 
هذا إلى جانب مواجهة إشكالية ندرة املياه واالنكباب على حّل امللفات 

العالقة.

وفي هذا اإلطار فإن منظور الحكومة ال يقتصر فقط على تنزيل هذه 
األولويات بل يتعداه ملعالجة مختلف القضايا الهامة التي ظلت عالقة 
خالل سنوات لدرجة لم تعد تقبل التأجيل، نظرا ألثرها على التوازنات 
االقتصادية واالجتماعية لبالدنا، وعلى الظروف املعيشية للمغاربة في 
الظرف الحالي، وكذلك بالنسبة للسنوات القادمة، وذلك من منطلق 
تحمل املسؤولية تجاه الوطن واملواطنين، كما هو الحال بالنسبة مللف 
العمومية  املؤسسات  من  ملجموعة  املالية  الهيكلة  وإعادة  التقاعد 
كاملكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء واملاء الصالح للشرب 

ومأسسة الحوار االجتماعي؛

فبالنسبة مللف التقاعد فقد دخلت الحكومة فعليا في مشاورات 
جميعا  نتفق  التي  الوضعية  لتشخيص  اإلجتماعيين  الفرقاء  مع 
على أننا قضينا الوقت الكافي لتشخيصها، بناء على الدراسة التي تم 
إجراؤها حول هذه األنظمة، وذلك من أجل وضع التصور والتوجهات 
من  ونتمنى  القادمة،  القريبة  املراحل  في  اإلصالح  لهذا  االستراتيجية 
جميع الشركاء الدعم واالنخراط بشكل مسؤول في معالجة هذا امللف 

الذي سيضمن ديمومة حقوق املنخرطين.

أيهايبلس دبتيوبلسادة،

إن هذا املشروع الذي يوجد بين أيديكم هو مشروع إرادي يجسد 
إرادة الحكومة لتنزيل التزاماتها تجاه املواطنين من خالل تدابير ملموسة، 

تترجم على سبيل التذكير ال الحصر األرقام التالية:

-تخصيص 300 مليار لالستثمار العمومي، 3 داملليار درهم لتحفيز 
االستثمار الخاص في إطار تنزيل ميثاق االستثمار؛

- 1مليار درهم لتفعيل االستراتيجية الرقمية؛

- 100مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم؛

- 26 مليار بإمكاني أن أرجع للحساب الذي قدمته في مناسبتين 
مختلفتين، 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ 
40 درهم، وثمن السكر والدقيق املدعم في  في  البوطا غاز  على ثمن 

مستوياته الحالية؛

- 15مليار درهم لتعميم الحماية االجتماعية وبرامج دعم التمدرس، 
وسأرجع للتوضيح عالش 15 بالضبط؛

- 10داملليار ديال الدرهم لتدبير إشكالية ندرة املياه؛

- 9ماليير درهم للوفاء بالتزامات الحوار االجتماعي، إحداث ما يفوق 
من 48 ألف منصب مالي، وهو كذلك مشروع طموح ومتفائل يهدف 
إلى تحقيق نسبة نمو في حدود %4 رغم تراجع آفاق النمو لدى شركائنا 
التقليديين لسبب بسيط، ألننا نؤمن بقدرة بالدنا على االنفتاح على 
معقولة،  مستويات  في  الخارجي  الطلب  على  للحفاظ  آخرين  شركاء 
وسنفّعل في نفس الوقت مجموعة من التدابير في إطار هذا املشروع لدعم 
الطلب الداخلي عبر تفعيل التزامات الحوار االجتماعي، ودعم االستثمار 
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العمومي والخاص إلى جانب االنتعاش الذي تعرفه وسيتواصل، إن 
شاء هللا، خالل سنة 2023 في قطاعات كالسياحة والبناء واألشغال 
العمومية، كما أننا متفائلون بكون التدابير التي سيتخذها بنك املغرب 
والحكومة لضبط مستوى األسعار ستمكن من تقليص معدل التضخم 
إلى %2 وهو مشروع يكرس العدالة من خالل ضمان املساهمة املتوازنة 
التكافؤ  إطار  في  للتنمية  الجماعي  املجهود  في  املجتمع  فئات  لكافة 

والتكافل دون تغليب مصالح فئة على حساب أخرى.

وأخيرا، فهذا مشروع واقعي ألننا اعتمدنا فرضية 800 دوالر لغاز 
البوطان باالستناد إلى توقعات املؤسسات املختصة، والتي أخذت بعين 
االعتبار استمرار ارتفاع األسعار الدولية لهذه املادة، مع الدخول الفعلي 
للحضر األوروبي على املنتوجات البترولية الروسية حيز التطبيق نهاية 
السنة الجارية، واحتمال استمرار انخفاض الصادرات منظمة األوّبيك 
من غاز البترول السائل، وهنا البّد أن أفتح قوسا ألؤكد على مسألة 
هامة وترتبط بصندوق املقاصة، وهي أن دعم املواد األساسية سيستمر 
خالل سنة 23 من خالل تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم في هذا 
املشروع، وقد تّم احتساب هذه االعتمادات املخصصة للمقاصة لسنة 
23 بشكل سليم ودقيق، وذلك باالعتماد على فرضيات 800 دوالر لغاز 
البوطان وهي اعتمادات تتوافق فعليا مع الفرضيات املعتمدة، كما أنها 
تعادل االعتمادات املتوقع لهذه املادة برسم سنة 22، على اعتبار أن 
معدل سعر غاز البوطان املسجل إلى نهاية شهر أكتوبر2023 يبقى في 
حدود 762 دوالر للطن، أما الفارق بين اعتمادات املقاصة ل 23-22 
فهو راجع إلى تكلفة التدابير االستعجالية التي اتخذتها الحكومة خالل 
هذه السنة االستثنائية، من أجل ضمان تزويد بالدنا باملواد األساسية 
بشكل منتظم، والتي تطرقت لها سابقا وأعيدها ألقول بأن أثناء وخالل 
سنة 23 وحسب التطورات التي تستعرفها األسواق العاملية، ستتعامل 
الحكومة باإلجراءات الضرورية واملناسبة، وأستغل هذه املناسبة أيضا 
ألوضح من جديد بأن إصالح صندوق املقاصة يبقى مرتبطا بمجموعة 
 9.21 رقم  اإلطار  القانون  التي حدد خارطة طريقه  من اإلصالحات، 
باإلجماع  عليه  املصادقة  تمت  والذي  االجتماعية،  بالحماية  املتعلق 
ل إصالح النظام 

ّ
من قبلي مجل�ضي البرملان، وأعتقد أنه يجب أن يشك

الحالي للدعم قناعة مشتركة لدى الجميع، ألننا جميعا مدركون بأن 
هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة، كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه 

بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة؛

إن إرساء ركائز الدولة االجتماعية ليست مجرد شعار، بقدر ما تندرج 
في إطار منظور استراتيجي يترجم رؤية ملكية حكيمة التنمية وسديدة، 
واألولويات  املعالم  محددة  حكومية  سياسات  خالل  من  ويتجّسد 
واملقاصد بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعّبر بصراحة عن اللمسة 
والحكومة  جّسدته  ما  وهو  للحكومة،  اإلصالحية  واإلرادة  السياسية 
في إطار مشروع قانون املالية من خالل 3 دعامات أساسية، تكمن 

في مواصلة تعميم الحماية االجتماعية والدعم غير املسبوق لقطاعي 
بالتزامات الحوار االجتماعي. وهنا  الصحة والتعليم إلى جانب الوفاء 
أفتح قوسا ألؤكد بأن االعتمادات املفتوحة في إطار صندوق التماسك 
الخاصة  النفقات  لتغطية  كافية  االجتماعية،  والحماية  االجتماعي 
في  متوفرة  التي ستكون  االعتمادات  فمجموع  االجتماعية،  بالحماية 
هذا الصندوق ستناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد املرّحل ما 
ن من تغطية النفقات املتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة 

ّ
سيمك

والفقيرة في التأمين اإلجباري، أي 9.5 ديال املليار انتاع الدرهم انطالقا 
من شهر دجنبر 2022، وكذا الشروع في تعميم التعويضات العائلية 
خالل سنة 2023 بكلفة تقدر ب19.5 داملليار درهم، وهنا ال بد من 
التأكيد ومن التذكير باملجهودات االستثنائية التي بذلتها الحكومة منذ 
األيام األولى لتنصيبها من أجل التنزيل السريع والفعلي ملختلف محاور 
هذا الورش املجتمعي الكبير، فمنذ تنصيبها وبعد الخطاب امللكي الذي 
أعطى فيه انطالقة هذا اإلصالح التاريخي لم تجد أمامها إال القانون 
اإلطار للحماية االجتماعية، ونظام راميد بنواقصه واختالالته املسجلة 
على مستوى الولوج وعلى مستوى التكفل وعددا ال يتعدى 8 آالف من 
العمال غير األجراء املستفيدين من التغطية اإلجبارية األساسية عن 
املرض. ومنذ ذلك الحين سارعت الحكومة إلى تنزيل مختلف أوراش 
هذا اإلصالح وأولها تعميم التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض ليتم 
رفع العمال األجراء الذين صارت تشملهم هذه التغطية إلى أزيد من 2.3 
داملليون منخرط منذ شروع الحكومة في تنزيل هذا الورش، ليتجاوز 
عدد املستفيدين من هذه الفئة حوالي 7 ماليين دون احتساب ذوي 
حقوقهم، إضافة إلى انتقال ما يفوق 10 املليون مستفيد من نظام 
راميد حاليا للتأمين اإلجباري في الشهر املقبل خالل شهر دجنبر، وهو ما 
سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات االستشفائية على غرار باقي 
املستفيدين من التغطية الصحية اإلجبارية، وكما أشرت، لذلك سلفا، 
فإنه املحور الثاني واملرتبط بنظام التعويضات العائلية التي ستقدم 
لألسر اللي عندها أطفال في سن التمدرس واألسر اللي ما عندهاش 
األطفال بصفة نهائية خالل سنة 2023 كما حددته األجندة امللكية 
في خطاب صاحب الجاللة نصره هللا، ومن جانب آخر وموازاة مع هذا 
التنزيل خصصت الحكومة ثلث النفقات املبرمجة في إطار هاد املشروع 
لقطاعي التعليم والصحة، ألنهما اختيارين استراتيجيين في إطار إرساء 

الدولة االجتماعية، وبغالف مالي يناهز100 مليار درهم؛

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

فيما يخص التدابير الجبائية والذي أثير حولها العديد من النقاشات 
وهو �ضيء إيجابي يثبت صالبتها وغنى مكوناتها، فإني أريد أن أؤكد مرة 
اإلطار رقم  القانون  بمقتضيات  التام  االلتزام  تم  أنه قد  أخرى على 
69.19 املتعلق باإلصالح الضريبي، والذي صادق عليه البرملان وبمعنى 
أدق، فإن الحكومة عملت رغم ثقل االلتزامات إلى تجسيد وترجمة هذا 
القانون اإلطار بما يضمن تحقيق العدالة قبل تغليب هواجس توفير 



عدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان13388  

املوارد واالعتمادات الضرورية، وعليه فإن مشروع قانون املالية لسنة 
23 يعكس إلى حد كبير إرادة الحكومة لتنزيلها أهداف هذا القانون 

اإلطار لتحقيق:

- أوال نظام مبسط.

- ثانيا نظام شفاف يوفر الرؤية للمستثمرين باملوازاة مع تكريس 
مبدأ العدالة والتضامن وعقلنة االمتيازات الضريبية.

كما أود التوضيح مرة أخرى أنه بالنسبة للتدابير الضريبية التي تهم 
املحامين وبعض املهن الحرة أن األمر ال يتعلق برفع الضرائب بقدر ما 
يهدف إلى تحسين طريقة استخالص املستحقات الضريبية، وقد أثبتت 
الحكومة ذلك من خالل الحوار الذي فتحتهم مع ممثلي هذه الفئات 
املهنية من أجل تعميق الفهم، كما تجاوبت بشكل إيجابي مع مختلف 
التعديالت وتلتزم الحكومة بمواصلة الحوار في إطار شفاف وواضح مع 
مختلف الهيئات املهنية التي ترغب في ذلك، تحقيقا لتوضيح الرؤية 
وتجسيدا لتوطيد وحدة املفاهيم واالنخراط التام في ترجمة اإلصالحات.

أيهايبلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

ما من شك في أن تنزيل اإلصالحات الكبرى واملهيكلة التي انخرطت 
وتأهيل  االجتماعية  الحماية  ورش  رأسها  على  يأتي  والتي  بالدنا  فيها 
قطاعات الصحة والتعليم وتحقيق النقلة النوعية في االستثمار وتعزيز 
األمن املائي والطاقي والغذائي لبالدنا، هي كلها أوراش ضخمة تحتاج 
إلى تعبئة كل الهوامش واملوارد الالزمة لتنزيلها بشكل مستدام من جهة 
سيادتنا  تعزيز  وبالتالي  اقتصادية،  املاكرو  التوازنات  على  وللحفاظ 

املالية من جهة أخرى.

وعليه، فستعمل الحكومة على توفير كل الهوامش املالية املمكنة 
من خالل تعبئة املوارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويالت املبتكرة، 
باملوازاة مع ترشيد نفقات السير العادي لإلدارة وتفعيل إصالح نظام 
الصفقات العمومية وإصالح القانون التنظيمي لقانون املالية إلى جانب 

عقلنة تدبير املحفظة العمومية والرفع من مردوديتها.

وعلى العموم، فإن وضعيتنا املالية تبقى متحكم فيها ولعل خير دليل 
على ذلك حفاظ بالدنا على تصفينها االئتماني من طرف وكالة التنقيط 
الدولية standard and poor›s الذي أكد اآلفاق املستقرة للتوازنات 
املالية للمملكة، وهو ما تؤكده أيضا تقارير املؤسسات املالية الدولية 
كصندوق النقد الدولي ويعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات رغم 

الظرفية الصعبة التي تجتازها مختلف اقتصاديات العالم.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

تلكم كانت بعض النقط املفصلية في مشروع قانون املالية وفق ما 

أفرزه التفاعل والتعاون اإليجابيين بين الحكومة ومؤسستكم املوقرة، 

ويجدر بي في الختام أن أشير كما أسلفت في البداية أنه رغم الصعوبات 

الكبرى التي تطبع السياق العام وتأثيراته الكبيرة، فالحكومة عملت على 

التفعيل األمثل ملؤهالتنا الوطنية من أجل تخطي العوائق التي تفرضها 

الظرفية، وذلك قصد ضمان استمرار السير العادي وفق االختيارات 

لصاحب  املتبصرة  القيادة  تحت  بالدنا  اعتمدتها  التي  االستراتيجية 

الجاللة، بما يعنيه ذلك من العمل على امتصاص الصدمات الخارجية 

املتتالية على النحو الذي يجعل بالدنا قادرة على تنفيذ برامجها وفق 

منظور التنمية الشاملة.

القانون كانت  التوازن مكونات مشروع  وعلى هذا األساس، فإن 

تحديا حقيقيا وصعبا، غايته تجسيد الشعار الذي يختزل مرجعيته 

وفلسفته أي كرامة عدالة وتنافسية، وهو الشعار الذي يعني تقدما 

متوازيا بين االقتصادي واالجتماعي، مع الحفاظ على توازناتنا املالية 

واملاكرو اقتصادية ضمانا للحفاظ على سيادة قرارنا املالي وعلى موقع 

بالدنا كقاطرة تنموية في افريقيا، كما أن هذا التوازن الخالق واملقاربة 

اإلرادية تساهم في إعطاء بالدنا كّل مقومات الثبات على مسار خدمة 

أصبحت  التي  الترابية  وحدتنا  قضية  رأسها  وعلى  العليا،  مصالحنا 

بالنسبة لبالدنا أمرا محسوما وتحّولت إلى بوابة لسياسة كبرى تدفع 
بخطى ثابتة نحو االندماج االقتصادي والتنموي على املستوى الجهوي 

والقاري وفق السياسة الحكيمة لصاحب الجاللة نصره هللا.

املوقر، على روح  لكافة مكونات مجلسكم  أجّدد شكري  وختاما 

املسؤولية والتعاون الذي أبنتم عنهما طيلة فترة دراسة هذا املشروع، 

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الوزير، إذن قبل أن نرفع الجلسة أوّد أن أخبر السيدات 

والسادة النواب أن مجلس النواب سيعقد جلسة، للدراسة والتصويت 

على الجزء األول من مشروع قانون املالية على الساعة الرابعة مساءا، 
شكرا، لفعتيبلجلسة.
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محض8يبلجلسةيبلسبعين

بلتاليخ: الخميس 15 ربيع اآلخر 1444ه)10 نونبر 2022(.

بل8ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة  وخمسون  وثالثة  ساعات  خمسة  بلتوق ت: 
الساعة الرابعة وزاال والدقيقة الثالثة.

جدوليبألعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
50.22 للسنة املالية 2023:

- التصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسي
بلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح م،ي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلين.

بلس دةيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

على  والتصويت  للدراسة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يعقد 
 ،2023 املالية  للسنة   50.22 املالية  الجزء األول من مشروع قانون 
إذا سمحتم املادة األولى من مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية 

للعدالة والتنمية.

التعديل رقم واحد الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، السيدات 
والسادة النواب املحترمون راه احنا بدينا، تفضلوا بالتي ا�ضي ادريس، 

الكلمة ل�ضي حسن لشكر السيد النائب، شكرا.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

.c›est bon شكرا السيد الرئيس

بلس ديبل8ئيس:

صافي. السيدات والسادة النواب، السيد الرئيس ا�ضي إدريس لشكر 
عفوا، ا�ضي ادريس السنتي�ضي، ال شعور، ا�ضي ادريس السنتي�ضي السيد 

الرئيس تقديم التعديل األول.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دةيوبلسادةيبلوزلبء،

هاد التعديل اللي تقدمنا به على املادة األولى يهدف إلى تدقيق اإلذن 

الذي يخول للحكومة الحق في التمويل واالقتراض، فبالقدر الذي يتفهم 
دواعي حصول الحكومة على الترخيص البرملاني من أجل اللجوء إلى 
تمويل املالية العمومية عن طريق االقتراض في الحد املحدد في قوانين 
املالية السنوية، إال أننا ال نفهم إطالقا الترخيص لها باللجوء إلى كل 
أداة مالية أخرى وهي عبارة مبهمة تحمل أكثر من تفسير ونتخوف أن يتم 
استغاللها الحقا في تفويت تدبير جزئي أو كلي ملرافق اجتماعية، ال سيما 
في قطاع الصحة والتعليم وهو ما سيؤدي ال محالة وهو ما سيؤدي ال 
محالة إلى املتاجرة بمصالح أوسع الفئات االجتماعية، وسيناقض شعار 
الدولة االجتماعية، الذي ترفعه الحكومة، إذن نقترح السيد الرئيس 
املحترم إضافة: ال تخول مقتضيات 2 أعاله للحكومة تفويت تدبير كلي 

أو جزئي، ملرافق ذات طبيعة اجتماعية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الحكومة  واملواطنين،  املواطنات  وعبره  النائب  السيد  لطمأنة 
الصحي  العرض  وتجويد  لتحسين  الدرهم  تاع  مليار   100 خصصت 
الوطني،  االقتصاد  لتمويل  تستعمل  أداة  ألي  وجود  وال  واملدر�ضي، 
للدولة  األساسية  الدعامة  تشكل  التي  الحقوق،  بهذه  املساس  عبر 

االجتماعية، والتي أر�ضى معاملها صاحب الجاللة نصره هللا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد؟ الكلمة ألحد مؤيدي 
هذا التعديل، نفس الفريق، هاد ال�ضي االتفاق اللي درنا آ�ضي عبد هللا؟ 
نفس التعديالت؟ مقدمين تعديالت مشتركة، تفضل وا ها االتفاق اللي 
اتفقنا، تفضل، اتفقنا قلنا آودي التعديالت املقدمة من طرف نفس 
الفريق ما كيكونش فيها، ال وا راكم ب 3 مقدمين التعديل، تفضل ال�ضي 

عبد هللا، تفضل ها االتفاق اللي كنا درنا وصافي.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

بلس ديبل8ئيس،

إذا كان فيه أدنى إشكال نا ما ندخلش، ألنه ال اتفقنا على �ضي حاجة 
راه احنا اتفقنا عليها، ألن غير هاد القاضية ديال املادة األولى، وخاصة 
هاد اإلذن اللي معطي للحكومة في التمويل باالقتراض، صحيح نسجل 
بأنها تحترم القانون التنظيمي وأن كتحترم السقف، لكن ما تفضل به 
السيد الوزير قبل قليل، في تقديمه للمرة الثانية ملشروع قانون املالية، 
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قال بأنه السقف ما تعديناهش، ال، هاداك القرض اللي غنديرو من 
20 مليار ديال الدرهم على  60 مليار ديال الدرهم بزيادة  برا، اليوم 
السنة املاضية، وغادي نرفعوا النسبة من الناتج الداخلي من 68.7 إلى 
%70. ولذلك احنا هاد ال�ضي عالش كنقولوا بأنه راه محترمين القانون، 

محترمين السقف، ولكن املعطيات يجب أن نتواضح حولها، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت، املوافقون، املعارضون، املمتنعون 
إذن:

املوافقون: 28

املعارضون: 165

املمتنعون: 27

تعديل  املالية، ورد بشأنها  قانون  دائما من مشروع  األولى  املادة 
واحد من الفريق االشتراكي، رقم التعديل رقم 1، الكلمة ألحد مقدمي 

هذا التعديل.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

باستيفاء  الترابية  للجماعات  تأذن  املادة  هاد  الوزيرة،  السيدة 
إيال  لكن  لها،  املخصصة  والدخول  والرسوم  والحصيالت  الضرائب 
مشينا للقوانين التنظيمية ديال الجماعات الترابية سواء تعلق األمر 
بالقانون 113.14 أو ال 112.14 أو ال 111.14 كتنص هذه القوانين على 

إحداث مجموعة الجماعات.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

وشفتهم عاد تيقادو الجلسة، قلت أن هاته املادة رخصت للجماعات 
الترابية باستيفاء الضرائب والحصيالت والرسوم والدخول املخصصة 
الترابية  بالجماعات  املتعلقة  التنظيمية  للقوانين  بالرجوع  لكن  لها، 
مجموعة  إحداث  إمكانية  على  كتنص  كنلقاوها  الثالث  بمستوياتها 
عليها  منصوص  اللي  الترابية  الجماعات  مجموعة  هاد  الجماعات، 
االعتبارية  بالشخصية  كتمتع  بدورها  هي  التنظيمية  القوانين  في 
واالستقالل املالي، وأحدثت خصيصا من واحد املجموعة ديال العناصر 
من بينها ما يتعلق بإمكانية الحصول على موارد مالية تتعلق باملداخيل 
املمتلكات  باملداخيل ديال تدبير  لها وأيضا  باملرافق املخولة  املرتبطة 
وما يرتبط بها من رسوم وحصيالت أخرى، وكل النصوص القانونية 
التي تنظم الجماعات الترابية تتحدث في نفس الوقت على مجموعات 
الرخصة  هاد  أن  اقترحنا  احنا  وبالتالي  وهيئاتها،  الترابية  الجماعات 
املخولة للجماعات الترابية أن تمنح أيضا ملجموعة الجماعات الترابية، 

وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

السيد الرئيس، التعديل غير مقبول ألن هذه املجموعات أوال ال 
تتوفر على موارد جبائية مخولة لها من طرف القانون خاصة القانون 
بالشخصية  تمتعها  رغم  املحلية  الجماعات  بجباية  املتعلق   47.06
االعتبارية واالستقالل املالي، كما أن هذه املادة وما جاء فيها يهم أساسا 

أشخاص القانون العام دون الخوض في املؤسسات التابعة لها.

بلس ديبل8ئيس:

مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
التعديل؟ معار�ضي التعديل؟ السيد تويزي السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديأحمديتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

في الواقع الجماعات الترابية ليست جماعة ترابية الالمركزية فيها 
3 داملستويات الجماعات والجهات، املجالس اإلقليمية، حتى القانون 

املنظم للجبايات املحلية كينص على هاد الثالث مستويات، ال ينص على 

هاد الشكل اآلخر اللي جابو القانون التنظيمي للجماعات الترابية ولكن 

ما عندوش هاديك اإلمكانية ديال استخالص املوارد، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أحد مؤيدي هذا التعديل؟ تفضل السيد الرئيس، هذا ال�ضي 

عبد هللا بووانو اللي دار لنا هاد ال�ضي تفضلوا.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميشه ديلئيسيبلف8يقيبالشت3بكي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

احنا كنتافقو مع السيد الوزير بأن في مجموعة الجماعات ما�ضي 

ولكن  ترابية  ما�ضي جماعة  الجماعات  ترابية قلت مجموعة  جماعة 

اإلشكال اللي عندنا اليوم هو اللي شرحناه مع السيد الوزير هو أن 

اليوم وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعات الترابية كتشجيع 

الجماعات الترابية أنهم يشتغلو في شكل مجموعات في مجاالت متعددة، 

مجاالت ديال املطارح، مجاالت ديال األسواق، في مجاالت متعددة ولكن 

كنخلقوها مباشرة وما عندهاش موارد، إيال ما لقيناش املدخل املوارد 

الجبائية أنها تكون عندها على األقل في االختصاص ديالها فغنبقاو 

هي  اللي  الجماعات  على  غتعيش  بأن  مستقبال  عليها  تنحكمو  دائما 

بدورها كتعرف وضعية صعبة، شكرا السيد الرئيس.
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بلس ديبل8ئيس:

يخليونا  باش  القاعة  من  الخروج  املصورين  من  أطلب  شكرا، 
نشتغلوا، شكرا.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 30

املعارضون: 170

املمتنعون: 35

املادة األولى أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 170

املعارضون: 30

املمتنعون: 35

املادة 2 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 3 مشروع قانون املالية البند األول الفصل 68 ورد بشأنها 
تعديل موحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة 
التعديل  2 أحد مقدمي هذا  للعدالة والتنمية، تعديل رقم  النيابية 

تفضل.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط:

شك8بيبلس ديبل8ئيس؛

نعلم أن هاذ كما قلتم السيد الوزير أن هاذ الرخصة ديال قبول 
ر تعطى على أساس املباراة، ولكن ما فيها باس نخّصصو واحد 

ّ
املعش

الكوطة واحد الحصة ألصحاب حاملي اإلجازات واحد %30 من هاذ 
الرخص تعطى ملسيري األشخاص االعتباريين اللي عندهم 5 سنوات 
من التجربة عوض 15 العام، وهي أصال مفتوحة ألعوان اإلدارة املرتبون 
في السلم األجور 10 تنقترحو أنه هاذ أعوان اإلدارة عوض 15 العام 
زلوها ل 10 سنوات، عالش هاذ ال�ضي؟ ألنه 

ّ
ن من املمارسة تنقترحو 

فتح 
ّ
ر ت

ّ
ر، هاذ املهنة ديال املعش

ّ
احنا بغينا أن هاذ القطاع ديال املعش

للمنافسة وتعطى الفرصة ألناس جدد يدخلوها، ألنه اإلقتصاد الوطني 
را هو في نمو ومحتاج للمزيد من املهنيين يمارسو هاذ املهنة، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

من  ملزيد  الفرصة  نعطيو  أننا  منو  الهدف  وهو  املباراة  إجراء 

األشخاص لولوج مهنة الّتعشير، إذن نتحدث عن شروط إجراء املباراة 
 
ّ
والكل أجمع بأن 15 سنة انتاع التجربة سواء كعون في الجمارك أو ال

كاشتغال داخل مؤسسة أو شركة للتعشير، كافية الجتياز املباراة اللي 
كتقدم لها أعداد تفوق بكثير األعداد اللي كتنجح في األخير، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 37

املعارضون: 175

املمتنعون: 30

 2 كانوا  الثاني حيث  التعديل  للتصويت،  الثاني  التعديل  أعرض 
ديال التعديالت، تعديل رقم 4 و5، إذن نفس العدد.

املادة دائما 3 من مشروع قانون املالية البند األول الفصل 164، 
من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  الصيدلية  واملنتجات  األدوية  ن،   ،1
الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية، التعديل رقم 3 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

يهدف هذا التعديل إلى ضمان مراقبة برامج املشاريع االستثمارية 
موضوع االتفاقيات، وحماية حقوق البالد من أي تالعب من طرف 
بعض املستثمرين، الغاية من هذا التعديل هي حماية الصناعة الدوائية 
لعموم  األدوية  توفير  في  بأدائها  فيها  نعتّز طبعا  الوطنية وهي مناسبة 
املغاربة، ونعتقد أن تطوير هذه الصناعة يتطلب اقتصار اإلعفاءات 
املنصوص عليها في املادة 164على األدوية واملنتجات الصيدلية، التي ال 
يتم تصنيعها في بالدنا ونترك للحكومة تحديد الئحتها بنص تنظيمي، 
بعد التشاور مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما 
يسعى هذا التعديل إلى الحد من الفرق الكبير بين سعر بيع األدوية 

املصّرح بها في الجمارك وبيعها للعموم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

األمر  يتعلق  نصابها،  في  األمور  نوضعو  أننا  البد  األول  الشق 
والتي  لالستثمارات  الوطنية  اللجنة  عليها  تصادق  التي  باالستثمارات 
يرأسها السيد رئيس الحكومة، ولألسباب املختلفة ملا يلجأ املستثمر إلى 
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طلب تمديد الفترة انتاع االستثمار، ستمدد الفترة انتاع االستفادة من 
اإلعفاءات، وتخضع هذه املسطرة لكل اإلجراءات للتأكد من صدقية 
الدفعات اللي تيدفع بها املستثمر، وبالتالي فيعني هاذ التمديد انتاع 
اإلجراءات الجمركية يخضع لكل هذه املساطر. وفي املسألة املرتبطة 
باألدوية كما كان الحال أثناء النقاش التفصيلي لهذه املادة، الحكومة 
تخفض  أوال:  وشامل،  عام  بشكل  اإلشكال  هذا  ملعالجة  مقاربتها  في 
الرسوم ديال االستيراد على األدوية التي ال تصّنع باملغرب، تعمل على 
تثبيت رسوم االستيراد لألدوية التي تصّنع باملغرب حفاظا على الصناعة 
هذا  أن  كما  املضافة،  القيمة  وخلق  التشغيل  في  وقدرتها  الوطنية 
بتقديمه  الحكومة  والتزمت  والذي سيكون موضوع مرسوم  اإلصالح 
للسادة النواب في اللجنة، سيعمل على حذف كل الفوارق بين أثمان 

االستيراد وثمن البيع للعموم.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

األدوية  بين  التمييز  كيفية  كيوّضحش  ما  القانون  املشروع  هاذ 
املصّنعة واألدوية الغير مصّنعة باملغرب، وبالتالي يمكن واحد الدواء 
كنديروهاذ  ي 

ّ
مل دبا  نصّنعوه،  يمكن  ولكن  كنصّنعوهش  ما  اليوم 

التخفيض من %40 ل %2.5 يعني من الصعوبة بمكان كيفاش غادي 
السوق  كنغّرقو  أننا  وهو  املشكل؟  هو  أشنا  وبالتالي  بيناتهم،  نفّرقو 
االمتياز  ديال  اعطيناهم غير 10%  راه  املستوردة،  باألدوية  الوطنية 
ورا احنا دزنا من %70 ديال األدوية مصطنعة ل %53، إيال كّنا باغين 
نشّجعو الصناعة الدوائية في املغرب بحال هاذ األمور هاذي إيال ما 
جاتش مضبوطة بنص تنظيمي غادي يكون عندكم اليقين بعد سنة وّل 
 %20 فقط اللي كنصنعوها محليا 

ّ
يو في واحد 10 وال

ّ
سنتين غادي نول

والباقي كل غادي يستورد.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 38

املعارضون: 178

املمتنعون: 31

املادة 3 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 178

املعارضون: 69

املمتنعون: ال أحد

املادة 4 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املادة 5 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 4 الحصيالت 
الخاضعة للضريبة املحجوزة في املنبع، ورد بشأنها تعديل واحد من 
الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية، التعديل رقم 4 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، احنا فرحانين وبزاف ألن العدد 247 اللي كيصوت 
لكن العدد اللي تما عندنا غير 213.

بلس ديبل8ئيس:

البطاقات.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

أنا عارف السيد الرئيس أنا غير ما كملتش خليوني غير نكمل.

بلس ديبل8ئيس:

بالتي، هللا يخليكم هللا يخليكم السيدات والسادة النواب نستمعو 
للسيد الرئيس ومن بعد ديك الساعات

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

والسادة  السيدات  من  العدد  واحد  كاين  إذن  الرئيس،  السيد 
النواب ما جابوش البطائق ديالهم أرجو أن الفرق ديالهم تراسل السيد 
الرئيس باش نعرفو حقيقة الغياب لكي تطبقون املسطرة اللي البارح 

قلتو غاتطبقوها هذه هي اإلشارة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

احنا دابا العدد احنا دابا كنحسبو في كل هذا فين ما كيلتحقو 
النواب كنبدلو العدد، إذن القاعة فيها هاد العدد اللي ذكرنا بالضبط 
247 حاضر وكاين اإلخوان واألخوات في مهام رسمية خارج أرض الوطن 
عندي الالئحة ديالهم ها هي خارج أرض الوطن خارج اللي ما�ضي خارج 
أرض الوطن يعتبر غائبا وفي مهمة رسمية ديال مجلس النواب، تفضل 

السيد الرئيس.
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بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

هاد املادة 4 الحصيالت الخاضعة للضريبة املحجوزة في املنبع وما 
أدراك ما املحجوزة في املنبع، هاد التعديل يرمي إلى احترام مبدأ دستوري 
وبالخصوص ما جاء في الفصل 39 منه حيث أن كل املواطنين يتحملون 
قدر استطاعتهم التكاليف العمومية، النظام الضريبي في املغرب نظام 
تصريحي وبالتالي خاضع للمراقبة الهيكل السلبي على ميزانية املكاتب ال 
يأخذ بعين االعتبار املصاريف التي هي على عاتق املهن الحرة كأن قدر 
معامالتهم كله أرباح سيخضع على سعر الضريبة ب %20 يعني شأنه 
املالية سيخضع  كشأن الشركات الكبرى التي حسب مشروع قانون 
كذلك لنفس السعر الضريبي %20 بقدرة قادر إذن نقترح نسخ الفقرة 

اثنين من هاد املادة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

غنجواب السيد النائب بالدارجة باش نفهموا ونعممو الفهم، خصنا 
غي نعرفو على من تنتكلمو، اليوم أوال الشركة ملي تتخدم واحد الهيئة 
معينة ال هي غادي تخلص ديك الهيئة في مختلف املجاالت، وكيفما 
كانت نشاط اشتغالها إذن la trésorerie ديالها ال تتضرر، ها األولى، إيال 
اتفق في العقد مع داك السيد بأن غادي يخلص 100 غيخلص 100، ما 
هو املطلوب؟ املطلوب كان قبل يعطيه 100 وهداك السيد كيبقى غادي 
حتى آلخر العام ويجي يدير التصريح الضريبي ويخلص الضريبة متاعه، 
اليوم لتسهيل األمر قلنا لهداك السيد قبل ما تخلصو غادي تعطي 
الضريبة على الدخل للدولة مباشرة وفيه تسهيل للعملية وللتصريح 
الضريبي متاع امللزم، ما�ضي مول الشركة اللي تتخدم واللي غادي تضرر 
السيولة متاعها إلى غير ذلك وle taux ما بقاش 20 تعدل وغادي يجي في 

املادة املقبلة وال غير 15.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

حتى احنا باش نبسطو ويفهو الجميع، احنا غتجي واحد املادة صحيح 
لعل املادة 157 وغادي نزلوه من 20 ل 15 مزيان، لكن هذا راه إقتطاع 
من املنبع، أشنو معنتو؟ واحد الشركة كانت في السنة ألف ليا نقولو هي 

2022 عندها واحد الحصيلة معينة كتقدمها في إطار التصريح كتقول 
أنا ها شحال خسرت وشحال ربحت إلى غير ذلك وها الحصيلة وكتخلص 
عليها، اشنو اللي غيوقع دابا غادي نقولولو عطينا 15 % دياالش من 
راس املال، وبالتالي ملي كنتكلموا على السيولة املقاولة وال ديال املكاتب 
 األشخاص وال شكون ما كانوا، راها فلوس هاذي، وقتاش غادي 

ّ
وال

يمكن لو يرد؟ حتى في املعامالت فوقاش يمكن لو يرد؟ السنة املوالية 
2023 في مارس عاد كيدير هو le bilan ديالو، وفوقاش غترّد لو الدولة؟ 
سير حتى ل 2024، فلذلك احنا كنقولو عالش هاذ ال�ضي؟ صحيح هو 
راه دابا اآلن بغينا نعمموه هو راه عندو واحد العدد اللي كنقتطعوه من 
املنبع، لكن هذا التعميم يجب أن يراعي الظروف ديال كل فئة، واحنا 
عارفين عدد من الفئات اللي هما زاروا البرملان غادي تأثر غتأثر يعني 
امليزانية ديال هاذيك الشخص في املعامالت ديالو، ولذلك احنا كنقولو 

ال داعي أننا نمشيو للحجز من بعد سواء ب 15 أو ب 20، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 38

املعارضون: 179

املمتنعون: 32

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 4 الحصيالت 
الخاضعة للضريبة املحجوزة في املنبع، ورد بشأنها تعديل واحد من 

الفريق االشتراكي، التعديل رقم 8 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

3 واحنا هاذ التعديالت  قبل إيال سمحتوا هو أنه تجاوزنا املادة 
اللي توزعات علينا باقي عندنا فيه تعديل في املادة 3 بخصوص املدونة 
ديال الجمارك يتعلق باملادة 164، غير إيال اسمحتوا باش نراجعو هاذ 
املسألة، ال كاين هو التعديل ديالنا بالضبط السيد الرئيس، التعديل 

ديالنا اللي موزع هنا تحت رقم 4.

بلس ديبل8ئيس:

آش من تعديل عندك آش من رقم؟

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

رقم 4.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل رقم 4 عندك في املدونة العامة للضرائب، ال ولكن التعديل 
العامة  املدونة  كاين   4 الصفحة  هذا،  وهو  ديالكم،  وهذا   ،4 رقم 
 غير واحد 

ّ
للضرائب املادة 6 املادة 19 ياك هاذ ال�ضي اللي كاتبين؟ ال

يتكلم معايا باش..
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بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

بلس ديبل8ئيس،

في التعديالت اللي وزعتو علينا، قلت في التعديالت اللي وزعت علينا 
اإلدارة راه كاين في الصفحة 4.

بلس ديبل8ئيس:

التعديالت اللي وزعت اإلدارة هي التعديالت التي توصلت بها من 
طرف الفريق.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

ديالنا هي هذاك.

بلس ديبل8ئيس:

هي نفسها اللي عندي أنا.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

بلس ديبل8ئيس،

ولكن هاذ التعديالت اللي عندكم انتما اعتقد راه التعديل رقم 4، 
164، ها هو موزع علينا.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل رقم 4، املدونة العامة للضرائب، املادة 6 املادة 19 داخل 
املادة 6.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

تي غير 
ّ
، الفريق االشتراكي، ما عليش السيد الرئيس، غير بال

ّ
 ال

ّ
ال
باملهل.

بلس ديبل8ئيس:

املادة 3 الفصل 164.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

عندنا فيه 2 تعديالت السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

السيد النائب، املادة 3 مشروع قانون املالية البند األول الفصل 
164.1 ورد بأنها تعديالن من الفريق االشتراكي، تم تقديم التعديلين وتم 
التصويت عليهما وعرضتم التصويت املوافقون 37 واملعارضون 175 

واملمتنعون 30، والتعديل رقم 5 كذلك، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8ي)نقطةينظام(:

تيسيرا لألمور، هاد الكتيب اللي عندنا، وأنتما عرفتوا الصعوبات 
ديال التعديالت، كان فيه خطأ يمكن مادي، التعديالت تقلبات داك 
�ضي باش أنتوما فاش عرضتوا املادة الثالثة وتدخلوا اإلخوان، احنا 
ما تعرضش التعديل ديالنا، وحتى احنا ما انتبهناش في حينه، وصوتنا 
داك ال�ضي باش آنذاك احنايا وخا هذا، عارضنا التعديل ألن في األذهان 

ديالنا بقى أن عندنا تعديل في املادة 3.

بلس ديبل8ئيس:

امتنعتوا، امتنعتوا؟

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8ي)نقطةينظام(:

امتنعنا، لهذا السيد الرئيس يمكن غير في املادة 3 دابا تجاوزناها 
وصوتنا، كاين تعديل في املادة 4 يمكن يقدموا األخ سعيد بعزيز، وفي 

املستقبل نحاولوا نتبهوا لهاد األمر.

بلس ديبل8ئيس:

ما�ضي مشكل، ما�ضي مشكل السيد دابا آش بغيتوا؟ دابا أشنوا آش 
كتقتارح السيد النائب؟

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8ي)نقطةينظام(:

كتقترح نقدموا التعديل ديالنا في املادة 4 ونستمروا، ألن املادة 3 
تصوتات.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل، ال بالتي هللا يخليكم، ال�ضي هشام.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8ي)نقطةينظام(:

أعتذر، املادة 6 اللي هي.

بلس ديبل8ئيس:

كاين واحد النوع ديال هذا، نعطيوهم فرصة، شوف هما عندهم 
تعديلين وما انتبهناش جميع، وهما امتنعوا على التصويت على التعديل 
ديالهم اللي مقدمينوا، دابا غنعطيوهم فرصة لتصحيح هاد الوضع، وا 
ال�ضي هشام هللا يهديك، ال�ضي حسن شنا تقترح؟ قدم التعديالت ال�ضي 

سعيد.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

بلس ديبل8ئيس،

كان   4 املادة  للضرائب،  العامة  داملدونة   6 للمادة  توصلنا  إذن 
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للغير املشار  املكافآت املخولة  الرابع روماني  فيها تعديل ديال حذف 
إليها في املادة 15 إلى آخره، هو نفس التعديل والهدف ديالو هو حذف 
االقتطاعات اللي كانت من املنبع، وحذف يعني مجموعة داإلجراءات 

اللي جات بها الحكومة من أجل تحصيل الضرائب، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

دابا  املهم ما�ضي مشكل،  تبعتي معنا شوية هاد،  الوزير،  السيد 
أرجوكم،  واحدة؟  دفعة  بجوج؟  سعيد؟  ال�ضي  آ  التعديلين  قدمتي 
أرجوكم خليوني نسير الجلسة وال آجيوا سيروها جميع، أرجوكم عارف 
آش كندير، هادي حقوق ديال الفريق غادي نضمنها لو، كيما نضمن 
السيد  تفضل  للجميع،  الحقوق  نضمن  كيما  ديالكن  الحقوق  لك 

الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

التعديل األول وهو اللي املحتوى نتاعو، أن الجمعيات اللي كتشتغل 
لحساسية  نظرا  داإلستيراد،  الرسوم  من  نعفيوها  الخيري  العمل  في 
العمل اللي تتقوم به، دون الحصول على املنفعة على صفة املنفعة 

العامة.

بلس ديبل8ئيس:

ال�ضي هشام آجي سير الجلسة، تفضل ال�ضي هشام، وا خلي تا يكمل 
الوزير،  السيد  نظام، خلي  نقطة  ديالو، وخذ  املداخلة  بعدا  الوزير 
وا يكمل السيد الوزير املداخلة ديالو، يكمل السيد الوزير يكمل غير 
املداخلة ديالو، واش ما بقى تا �ضي، هللا يهديكم، تفضل السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

أنا غير السيد النائب تكلم على التعديل اللي ما قدموش وتجاوزناه، 
ذكرت به وعطيت األسباب اللي هاد التعديل غير مقبول، باش يطمأن 
ونطمأنوا املواطنين اللي تيشتغلوا في العمل الخيري، ونقولوا لهم آودي 
راه بال ما تحتاجوا الصفة داملنفعة العامة، ملي تجيبوا �ضي حاجة باش 
تصدقوها في الخير، راه ماغادي �ضي تخلصوا الضريبة على االستيراد. 
واش هذا فيه عيب؟ املسألة رقم 2، التعديل هو نفس املعنى اللي كانوا 
تقدموا به اإلخوان اللي هو أننا نلغيوا الضريبة على الحجز عند املنبع 
في الضريبة املطبقة على الدخوالت، وأؤكد مرة أخرى بأن املعني باألمر 
هو اللي كيقبط ما�ضي الشركة اللي تتدير التصريح، هداك اللي تيقبط 
عوض ما يقبط 100 غادي يقبط غير 85 ألن le taux رجع 15 و15 
غادي تم�ضي لبالصتها باش ما يتعذبش في نهاية السنة ويدير التصريح 

ويؤدي ديك 15.

بلس ديلئيسيبلجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مساند؟ 
امليكرو.

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبلدمناتي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

اإلضافة اللي أضاف الفريق االشتراكي هي باقي الجمعيات باإلضافة 
إلى جمعية ذات املنفعة العامة، وذلك يدخل في إطار املهام التي أصبحت 
واإلدارات  املؤسسات  إلى  باإلضافة  املدني  املجتمع  جمعيات  تلعبه 
العمومية وخصوصا بعد تخلي الدولة عن العديد من االختصاصات، 
ويأتي هذا في إطار توسيع العمل الخيري بالنسبة للجمعيات ولكي ال يبقى 
حكرا على الجمعيات ذات املنفعة العامة، خصوصا وأن هناك العديد 
من التجاوزات الذي تقوم به بعض الجمعيات وال، يعني، ال أجمع كل 
�ضيء، إذن ببعض الجمعيات حتى ال تستفيد من االمتيازات اللي عند 

جمعيات ذات املنفعة العامة في إطار غير قانوني، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرض التعديل رقم 4 للتصويت:

املوافقون: 31

املعارضون: 179

املمتنعون: 39

أعرض التعديل الثاني للتصويت هو تعديل رقم 5:

املوافقون: 31

املعارضون: 179

املمتنعون: 39

غادي نستمرو غنرجعو للمادة 6 من مشروع قانون املالية، البند 
األول املادة 4 ونطلب من السيدات والسادة الرؤساء والنواب املعنيين 
بالتعديالت إنهم باش يتبعوا معانا بشكل مدقق. إذن املادة 6 مشروع 
للضريبة  الخاضعة  الحصيالت   4 املادة  األول،  البند  املالية  قانون 
الفريق االشتراكي،  املنبع، ورد بشأنها تعديل واحد من  في  املحجوزة 
التعديل رقم 8، تفضلوا السيد النائب لتقديم التعديل، التعديل رقم 

.8

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

إذن التعديل كيتعلق باإلعفاءات املؤسسات األعمال االجتماعية 
اإلعفاءات  هاد  الضرائب،  ديال  مجموعة  من  العمومية  اإلدارات 
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اليوم فيها جوج املؤسسات اللي معفية من أداءات الضرائب، ولكن 
باقي املؤسسات وإن كانت محدثة بقانون ما عندهاش هاد االمتياز، 
هاد املؤسسات كذلك تقدم خدمات اجتماعية ملجموعة ديال األطر 
بهذا  كندفعو  لهذا  أسرهم،  خاللهم  ومن  املوظفين  ديال  واملواطنين 

التعديل، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة، السيد الوزير، نعم، تفضل، بالتي نشوفوا.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

بلس ديبل8ئيس،

احنا بغينا غير نعاونو، ما ناخذو ال بالصتك ال والو، الذي وقع هو 
املادة 4 من الجمارك ما�ضي هي املادة 4 من مدونة الضرائب، اإلخوان في 
الفريق االشتراكي في املادة 4 ديال الجمارك قدمها �ضي حسن قال أودي 
نتقدمو، وبناء عليه ولى قدم املادة 4 من املدونة اللي كاينة في املادة 
6 ديال الضرائب، قدمها، جا الوزير جاوبوا على املادة 4 دالجمارك 
وعلى املادة 4 ديال الضرائب، جاوبوا عليهم بجوج، وإذن بقينا غاديين 
déphasé، دابا ملي اعطيتي التعديل اآلخر ولينا déphasé، لذلك أنا 
أرجو السيد الرئيس، فقط غير نبقاوا غادين منسجمين دابا خاصك 
تدخل في الضرائب، وتم�ضي للتعديل الثاني ديال الفريق االشتراكي باش 
نبقاو غاديين ال الوزير وال احنا يكون التصويت ديالنا سليم، فقط 

السيد الرئيس، هذا هو التوضيح اللي بغيت ندير..

بلس ديبل8ئيس:

وهاد ال�ضي اللي وقع أ�ضي عبد هللا، و�ضي عبد هللا هاد ال�ضي اللي 
املالية،  قانون  6 من مشروع  املادة  العنوان كنقول  ملا كنقرا  واقع، 
في  املحجوزة  للضريبة  الخاضعة  الحاصالت   4 املادة  في  األول  البند 
املنبع، فين كنتكلموا؟ واش في الضرائب وال في الجمارك؟ راه كتنكلم في 
الضرائب، راه اإلخوان قبيلة وقع واحد الحاجة اللي ما عرفتش أشنا 
هي، شنو غنسميها، بالتي أنا غادي نسمع للرئيس، اعطيناهم فرصة 
باش يقدموا التعديالت ديالهم، ما قدموهاش وقعات واحد اللخبطة، 
كملناها رجعنا للضرائب، ألنه احنا مستمرين، ما غنرجعش من األول، 

نعم السيد الرئيس، واخا ال�ضي.

بلنائبيبلس ديمحمديشوكيي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، ما قلته في تقديم تعديلك رقم 8 هو الصواب، تنظن 
اإلخوان في الفريق االشتراكي عندهم غلط في املصفوفة ديالهم، راجعوه 
 vous êtes واحد 2 دقايق، وتأكدوا باش نبقاوا متابعين، ألنكم راكم

décalés، اسمحوا ليا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

نعم ال�ضي هشام، السيد النائب واخا.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8يي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، راه أظن من حقنا كنواب التنبه في تسيير الجلسة، 
ومعنا صحافة، ومعنا وسائل اإلعالم، ما�ضي الخطأ منكم من الرئاسة، 
الخطأ في الفهم، السيد النائب سحب 2 تعديالت، واآلن عطيتيه يقدم 
التعديل 8 وهو صحيح، ولكن قدم تعديل آخر ال عالفقة له باملادة 4. 
واملالحظة الثانية بأن التعديالت مني كيكون عندها وحدة املوضوع، 
خصها تقدم دفعة واحدة لتلقى جواب الوزير. املادة 4-4 روماني في 
املدونة العامة للضرائب في املادة 6، فيها تعديلين من الفريق االشتراكي 
الفرق،  مجموعة  ديال  اللوالني  وتقدم  الفرق،  ديال  مجموعة  ومن 
وبقى الثاني ديال املجموعة، من املفروض أنهم يتقدموا دفعة واحدة، 

وتجاوب عليهم الحكومة، وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا ال�ضي هشام، دابا باش نشرحوا هاد �ضي مرة وحدة، ما بغيتش 
التعديالت  كندير،  آش  عارف  أنا  واضحين،  نكونوا  باش  نشرحوا، 
دخالت بشكل إلكتروني ألول مرة، وقعات فيها بعض األمور ما�ضي هي 
هاديك، كنتجاوزوها بالتفاهم فيما بيننا، ال الفريق غالط، وال الرئاسة 
غالطة، وال الوزير غالط. راه غنعطيك كلمة ال�ضي هشام، غنعطيك 
كلمة، غنعطيك كلمة ال�ضي هشام، حقك تفضل ال�ضي هشام، بالتي 

آ ال�ضي.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8يي)نقطةينظام(:

عندما نعطي السيد الرئيس مالحظة في تدبير وتسيير الجلسة، ال 
يعني بأننا كنقولوا بأنه الرئيس ما كيعرفش ما يدير، احنا كنعرفوك 
السيد الرئيس عندك تجربة كبيرة وكتعرف ما تدير، ولكن من حقنا 
الوزير  بين جواب  ما  التنسيق  عدم  كنشوفوا  مني  الداخلي  النظام 
وتعديل السيد النائب، أننا نبهوا بأن هناك خطأ، إما في املصفوفة، إما 
في طريقة تقديم التعديالت، وهذا واجبنا كنواب. واستسمح السيد 
الرئيس إيال صدرات منا �ضي حاجة ما�ضي هي هاديك، ألن احنا ما قلناش 

بأن ما كتعرفش آش كتدير، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا �ضي هشام، مرة أخرى جميع التعديالت تعرض للتصويت، 
يمكن تدفع دفعة واحدة، تقدم دفعة واحدة ممكن، إذا تشابهت في 
املوضوع، لكن كل تعديل يجب أن يخضع لعملية التصويت، ما لم 
يقع بالنسبة لإلخوان ديال االتحاد االشتراكي. وبالتالي هذا حقهم، وأنا 
كنضمنوا لهم، وإيال كان عندك الحق غنضمنوا لك، مستوى الشكل 
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خليونا  يهديكم  هللا  تسجل،  املحاضر  ألن  مضبوط،  �ضي  كل  وهذا، 
نسيروا الجلسة بواحد الهدوء، باش يمكنا لنا نوصلوا. أنا ال أشكك 
في القدرة ديال تا �ضي واحد. والسيد الوزير ملا جاوب راه جواب على 
الشقين، وملا كملنا الجمارك قلنا ننتقل إلى مدونة الضرائب، وانتقلنا 
إلى مدونة الضرائب، بالصدفة واقفة فيهم هما اللي خصهم يقدموا 
التعديل رقم 8 وقدموه. كاين بعض التعديالت اللي تحمل أرقام تختلف 
يعني رقم التعديل يختلف على املضمون، هاد �ضي راه أنا عندي في 
الكراسة، والتالي احنا غادي لقاوا املالءمة تنخرجوا بصيغة، ونضمنوا 
التصويت على جميع املقتضيات والتعديالت الواردة من طرف النائبات 
والنواب. إذن متفقين دابا احنا دخلنا ملدونة الضرائب؟ ال�ضي هشام 
متفقين دخلنا ملدونة الضرائب؟ ال غنطلبوا اإلذن ديالك باش نتقدموا. 

السيد الوزير التعديل تجاوب إيال جات على خاطرك، واخا بالتي.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

املوضوع املتعلق بمؤسسة األعمال االجتماعية، أوال نوضحوا بأن 
هاد املؤسسات ال تخضع وال تؤدي أي ضريبة على الشركات، يعني ما 
عندهاش l›IS. أما العمليات األخرى اللي كتخضع فيها للضريبة، هي 
حقوق التسجيل والتحفيظ ملا تقوم بإنجاز مشاريع سكنية، وهذا أمر 
محمود لضمان حقوق منخرطيها، وضمان األصول التي تثبت ملكيتهم. 
وأكثر من هذا وداك، املؤسسات داألعمال االجتماعية اليوم، كلها كل 
تمويلها يأتي أساسا من امليزانية من تحويالت امليزانية العامة للدولة، 
وبالتالي فاألهم هو أن ندعم، وأن نقوي هذه التحويالت، ونطور من 

أعمالنا االجتماعية، ألن اإلعفاء الضريبي ال يفيد في أي �ضيء.

بلس ديبل8ئيس:

مؤيدي  أحد؟  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة  شكرا، 
التعديل؟ تفضل، نزيد، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 31

املعارضون: 179

املمتنعون: 39

املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند األول املادة 6 اإلعفاءات 
أ- اإلعفاءات الدائمة، ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، 

التعديل رقم 9، تفضل. الصفحة 13.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

احنا غادي نطرحوا هاد السؤال ونحن تلقينا جواب الحكومة، ألنه 
شوف السيد الرئيس أجاب بطريقة واضحة ألنه أول تجربة بالعمل 

بالطريقة اإللكترونية، البد تكون هاد املسائل، ألنه احنا معكم السيد 
الرئيس، هاد املادة قدمت والسيد الوزير أعطى الجواب، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل السيد الرئيس، تفضل ال�ضي شوكي.

بلنائبيبلس ديمحمديشوكيي)نقطةينظام(:

السيد الرئيس، اإلخوان في الفريق االشتراكي، راه األمور واضحة 
عندهم دابا، الغلط فقط كانوا هما خذاوا الترقيم ديال التعديالت 
ديال  الترقيم  الفريق االشتراكي خذوا  في  اللجنة، اإلخوة  على حسب 
التعديالت على حسب التعديالت اللي جات للجلسة، وشكرا تنظن من 

دابا غادي يكون األمور ميسرة.

بلس ديبل8ئيس:

نعم السيد الرئيس نعم .

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

إيال اسمحتي شوف الصيغة الصحيحة، الصيغة الصحيحة هي 
اللي جات على لسانكم، اسمحوا لي احنا اللي توزع علينا راه مطابق اللي 
وضعناهم، إال أن هذا فيه الصفحات ما مرتباش ترتيبا عاديا وفق داك 
�ضي اللي وضعناه، يعني كاين خلل في الطريقة اإللكترونية، ما�ضي الفريق 
االشتراكي، باش نصحح لكم السيد الرئيس، ما�ضي الفريق االشتراكي. 

164 ما يمكنش..

بلس ديبل8ئيس:

صافي السيد النائب، السيد النائب ال�ضي سعيد راه التعديل، الخطأ 
ما�ضي تما ال�ضي سعيد، راه التعديل رقم 4 يتكلم عن باقي الجمعيات، 
النقال  أو  املدر�ضي  النقل  أو  بسيارات اإلسعاف  يتعلق  األمر  كان  إذا 
الريا�ضي، ومعدات وتجهيزات موجهة لعمل خيري أو تربوي أو ريا�ضي، 
كيما طرحتوه صحيح، ثم جواب السيد الوزير صحيح. نفس اإلشكال 
كاين في املادة اللي تقدمات، مؤسسات األعمال االجتماعية، اإلدارات 
العمومية إلى غير ذلك، ويعالج نفس املوضوع في مادتين مختلفتين، راه 

األمور مضبوطة.

أعرض التعديل، السيد الوزير جاوب راه قال لك جاوب، صافي 
ياك، نتجاوزوا؟ تسحبوه؟ أعرض هذا التعديل للتصويت، التعديل 

رقم 9 للفريق االشتراكي:

املوافقون: 31

املعارضون: 179

املمتنعون: 39
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املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند األول املادة 6 اإلعفاءات، 
ورد بشأنها تعديالن من السيدة النائبة فاطمة التامني، التعديل رقم 1 

و2، السيدة النائبة تقديم التعديلين دفعة واحدة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

السيد الرئيس، هاد التعديل يخص اإلعفاءات الدائمة من الضريبة 
وبالتالي نقترح إضافة مؤسسة األعمال االجتماعية للعاملين بالقطاع 
العمومي املحدثة بقانون بالنسبة ملجموع أنشطتها أو عملياتها، وكذا 
الدخول املحتملة املرتبطة بها من أجل، يعني، ألنها كتقدم خدمات 
اجتماعية من أجل تشجيعها على جودة تقديم هاد الخدمات، على 
شاكلة االستفادة لي كتستافد منها مؤسسات أخرى تابعة لقطاعات 
أخرى لقطاع التعليم مثال مؤسسة محمد السادس، بالنسبة للتعديل 
اآلخر يخص اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة، وبالتالي نقترح في )ج( حذف 
املؤسسات الخاصة للتعليم الخاص أو التكوين املنهي ألن هذا كيتعتبر 
امتياز كيتعطى للتعليم الخاص، والهدف هو دعم التعليم العمومي في 
إطار عدالة ضريبية، ألن هاد املؤسسات في الواقع هي تهدف إلى الربح 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

املسألة داملؤسسات داالعمال االجتماعية بأنها ال تؤدي الضريبة 
 2 رقم  املسألة  نحذفو،  خصنا  عرفتش  ما  وبالتالي  الشركات،  على 
واملرتبطة بالتعليم الخصو�ضي، راه تم حذف ذاك األسعار التفضيلية، 
وبالتالي النشاط نتاع املدرسة الحرة أو ال التعليم الحر سيخضع للسعر 
املوحد اللي حددو هذا املشروع القانون املالية %20 ايال كان قل من 

100 مليون، نهار يدوز 100 مليون غادي يطلع ل %35، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل، التعديل رقم 1 للتصويت:

املوافقون: 1

املعارضون: 179

املمتنعون: 70

أعرض التعديل رقم 2 للتصويت:

املوافقون: 1

املعارضون: 179

املمتنعون: 70

دائما نفس املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند األول املادة 
وفريق  الحركي  الفريق  من  تعديالت  ثالث  بشأنها  ورد  اإلعفاءات،   6
التقدم االشتراكي واملجموعة النيابية العدالة والتنمية، التعديل رقم 
5-6-7 دفعة واحدة ؟كل واحد بوحدو، تفضل. التعديل رقم 5، السيد 

الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شكرا السيد الرئيس،

بلس ديبل8ئيس:

التعديل رقم 5..

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

نعم، نعم، وبالدارجة إن شاء هللا كاين تعديالت السيد الوزير، 

من  نمشيو  بغينا  احنا  دابا  املؤقتة،  واإلعفاءات  الدائمة  اإلعفاءات 

اإلعفاءات املؤقتة لإلعفاءات الدائمة، وراه ما كاين تضارب املصالح، 

بالنسبة للضريبة وفرضها باألسعار املخفضة بصفة دائمة، إذن الغرض 

من هاد التعديل هو اإلبقاء على املؤسسات واملنشآت الفندقية، وكذا 

تشملها  التي  الهيئات  الئحة  ضمن  السياحي  التنشيط  مؤسسات 

اإلعفاءات املتبوعة بفرض الضريبة باألسعار املخفضة على اعتبار أن 

هاته املنشآت تشكل عمق النشاط االقتصادي على املستوى املجالي 

ومن شأن هاد التحفيزات الضريبية أن تساهم في الرواج االقتصادي 

في هاد املجال، وطبعا وكما هو معلوم دابا هاد األداء بالعملة الصعبة 

املغربي  بالدرهم  األداء  وكأنه  يعتبر  األسفار  وكاالت  عبر  يمر  حينما 

فبالنسبة للمؤسسات الفندقية، هذا من جهة وإذن تنقولو بأن هاد 

 le 3ème املتعلق ب كامل  الجزء  نحيدوا هداك  الفندقية  املنشآت 

alinéa، ونرجعوه في اإلعفاءات الدائمة بذل املؤقتة. ثم نمر إلى طبعا 

املالي  القطب  لصفة  املكتسبة  الخدمات  شركات  كذلك  وتتستفيد 

بالدار البيضاء. ومن جهة أخرى كاين استثناء فريد يتعلق بالشركات 

الرياضية، هاد االستثناء نعتبر السيد الوزير على أن الشركات الرياضية 

تيكفيوهاش  وما  مشاكل،  عندها  دائما  هي  مسكينة،  تتربحش  ما 

الفلوس اللي عندها، وهذا بصدق إيال بغات تجيب لعابة مزيانين إلى 

غير ذلك. إذن تنقولوا إيال كان �ضي استثناء، أو �ضي موسم استثنائي، أو 

�ضي شركة من الشركات الرياضية فاتت 10 داملليون الدرهم في الربح 

الصافي، تؤدي الضريبة والعام الخر غادي يهود هاداك ال�ضي وماتالتش 

تأدي وهكذا، شكرا.
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بلس ديبل8ئيس:

أرجوا تقديم التعديالت في واحد حدود واحد الوقت، اللي يمكن 
يسمح لنا باش نتقدموا في األشغال وإال ما غنكملوش، واحد كنا اتفقنا 

على دقيقة ودابا تفضل السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شكرا للسيد النائب، أوال التعديل في الشق نتاعو األول غير مقبول، 
ألن السعر املحدد في %20 املطبق حاليا على املؤسسات الفندقية، 
العادي  السعر  الشركات، هو  الضريبة على  إطار إصالح  في  سيصبح 
للضريبة، غادي تبقى ديك %20 اللي بغيت نثبتها دائما هي اللي غتكون، 

ألن كاين إصالح غادي يرجعها في %20؛

التعديل في الشق الثاني نتاعو غير مقبول، ألن اإلعفاء الكلي نتاع 
املنشآت اللي تحدث عليها السيد النائب، غادي تبقى دون تغيير بنفس 
والتهرب  املراقبة،  وسائل  كتضمن  واللي  حاليا،  كاينة  اللي  الشروط 
الضريبي، علما أن التعديل املقترح ما وضح �ضي الطبيعة نتاع الوسائل 
األخرى املقبولة من مكتب الصرف، وهذا كتعرفوا اإلشكاالت املطروحة 

في هذا الشأن؛

التعديل في شقه الثالث غير مقبول، ألن في إطار اإلصالح الشامل 

ألسعار الضريبة على الشركات، الشركات اللي كاينة في القطب املالي 

للدار البيضاء غادي تبقى في %20، وكتستافد من اإلعفاء من مجموع 

الضريبة خالل 5 سنوات بعد إحداثها؛

والتعديل في شقه الرابع، الشركات الرياضية وأنا أتفق معك وأعرف 

املوضوع جيدا، أنها ما تتربحش، ولكن هو إجراء مؤقت يهدف إلى إعادة 

موضوعي،  تقييم  نديروا  سنين   5 بعد  ومن  الشركات،  هذه  هيكلة 

ونشوفوا فين وصل الوضع، وهل يحتاج إلى تثبيت أو إلى تغيير معين، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 

أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 38

املعارضون: 179

املمتنعون: 33

التعديل رقم 6 أحد مقدمي هذا التعديل في نفس املادة.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

هاد التعديل تيهدف اإلبقاء على تطبيق الضريبة وبالسعر املخفض، 
بالنسبة املنعشين اللي تيبنيوا السكن الجامعي، وهنا تنستغربوا الطاقة 
اإلجمالية الحالية تمثل أقل من %10 من عدد الطلبة الجامعيين، كان 
املفروض خصنا ليس فقط نعطيوا إعفاءات ودعم، بل كان خصنا 
نعطيوا حتى منح على غرار ما سمعنا به، وما تبعناه في امليثاق ديال 
اإلستثمار، وهذا أحسن استثمار في الدنيا وفي اآلخرة السيد الوزير. إذن 
احنا تنتمناوا باش الحكومة من البارح لليوم تكون غيرات الرأي وغدعم 
هاد الناس خاصة أن الرياض واملجموعات الفندقية الصغيرة هادوك 
اللي les jets واللي les résidences hôtelières عندهم امتيازات، وهادو 
دابا ديال السكن الربح ديالهم أقل بكثير من الفلوس إيال ديتيهم كاع 
وبلوكيتيهم في البنكة، إذن املفروض ندعمو هاد املشروع وندفع الجميع 
باش يعاون حتى يكون السكن الجامعي موجود وبأقل تكلفة طبعا مع 
العلم أننا كذلك نطمع في -أنا ما�ضي ليا ولكن لكل املستثمرين- نطمع في 

عقار الدولة لبناء هاد الوحدات..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

تمام االتفاق مع السيد النائب في أن الخصاص الذي نعاني منه 
فيما يخص اإلقامات الجامعية خصاص كبير، الطلبة والعدد نتاعهم 
إرتفعت لتصل حوالي 2 د املليون اليوم، واألسرة ما مشاتش بشكل 
موازي. ولكن هذا يتطلب أن نشتغل جميعا في عالقات بين شراكات بين 
القطاع العام والخاص ونحددو الخصاص فين كاين، ونشتغلو بسرعة 
ونخرجو هاد ال�ضي للوجود، ألن ما�ضي الضريبة هي اللي غادي تقدر تحل 
هاد اإلشكال، الضريبة على أي ما هي إال في %20 من يربح؟ من يربح؟ 
هاد التسيير من يربح؟ إذن اإلشكال اليوم راني قلت ليك كاين الخصاص 
واملعالجة نتاعو راه تناولها السيد وزير التعليم العالي، خصنا نمشيو 
لديك املقاربة وندعمو املنعشين في جميع مناطق اململكة، ونمشيو نحو 

حلول جذرية.

بلس ديبل8ئيس:

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

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

هو القانون اإلطار جاء حذف االستثناءات م�ضى للتوحيد إلى غير 
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ذلك، الحكومة التزمت »TVA« القطاع غير املهيكل غتجي لو من بعد، 
لكن هاد القضية ديال الخصاص اللي عندنا في األحياء الجامعية وهاد 
املشروع بدا متأخر ما بداش كيف بحال املنعشين اآلخرين في 2010، 
هذا جاء حتى ل2015 أو 2016، لذلك زعما ما فهمناش نهائيا عالش 
أنه توقف، خاصة أن الوزير قال أن الخصاص من األحياء الجامعية ما 
زال كبير. فلذلك نرجو أن يتم التدارك في البرامج ديال الوزارات، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 39

املعارضون: 179

املمتنعون: 33

التعديل الثالث رقم 7 في نفس املادة، تفضل.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دةيبلوزي8ة،

هاد التعديل كيجي في واحد املادة اللي كتعلق باإلعفاءات املؤقتة 

للضرائب، وفيها بعض الشركات اللي كتمتع وكتستافد من هاد اإلعفاء 

منها املنشآت اللي كتمارس األنشطة ديالها في مناطق التسريع الصناعي، 

وكاين بعض الشركات اللي تستثنى من هاد اإلعفاء، منها الشركات اللي 

وإعادة  التأمين  مقاولة  ديال  الشركات  املشروع  ديال  النص  في  جاء 

التأمين، وما كايناش غير شركة وحدة كاين عدة شركات، وهاد ال�ضي 

بطبيعة الحال الفلسفة ديالو هو أن هاد الشركات عندها احتكار، احنا 

في التعديل اللي جبنا اضفنا بعض الشركات، عندنا شركات املحروقات 

واملحركات والغاز الطبيعي التي تستحوذ على %50 من السوق الوطنية، 

إيال صبتو شركات أكثر من %50 بنفس الفلسفة اللي شركات التأمين 

تم االستثناء ديالهم يتم إدخال هاد الشركات، زدنا شركات االتصاالت 

وقلنا الصباح شركة اتصاالت اللي ربحت املالير حتى يجب استثناؤها 

من هاد اإلعفاء، زدنا شركات اإلسمنت اللي حتى هي عندها احتكار في 

السوق، وزدنا كذلك شركات زيوت املائدة بنفس الشرط اللي كتستحوذ 

أكثر من %50، وهذا بطبيعة الحال لضخ املزيد من األموال للخزينة، 

شكرا السيد الوزير.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

ال  توجد  وال  الصناعية،  املناطق  داخل  تتعطى  اللي  ..اإلعفاءات 
شركات املحروقات فهاد املناطق، وال شركات اإلسمنت، وال شركات 
االتصال. الشركات اللي كانت فيها واللي ظهرات لينا بأنها ال تتناسب 
وطبيعة إنشاء املناطق الصناعية، هي شركات نتاع التأمين وما يشابهها، 
اللي تدير leasing والتأمين، وقلنا بشكل إرادي املناطق الصناعية لم 
تحدث لهذه الشركات نتاع التأمين وإعادة التأمين، وبالتالي ما عندها 
عالش تم�ضي للمناطق الصناعية، راه الضريبة اللي غطبق عليها برا وال 
الداخل بحال بحال. أما الشركات التي ذكرها السيد النائب املحترم ال 
توجد في املناطق الصناعية، وبالتالي تضريبها أو الرفع من ضريبتها، راه 

كاين في الضريبة على الشركات ونقلناه ل 35%.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد. أعرض التعديل للتصويت نفس العدد.

دائما املادة 6 سعر الضريبة ورد بشأنها تعديالن من الفريق الحركي 
والتنمية،  العدالة  النيابية  واملجموعة  واالشتراكية  التقدم  وفريق 

التعديل رقم 9 و10، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

إيال تفضلتوا السيد الرئيس شوية أكثر من دقيقة، وغنحاول نركز 
بزاف، يتعلق األمر ب يتعلق األمر..

بلس ديبل8ئيس:

واش دفعة واحدة؟ بجوج وال 1؟

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

ال، واحد.

بلس ديبل8ئيس:

واحد ب واحد.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

يتعلق األمر بالسعر الضريبة، احنا ما مختلفينش، يمكن يكون سعر 
موحد ما كاين مشكل راه احنا متفقين، ولكن إيال كان سعر موحد، دابا 
حاليا كاين 20، 35، 40 إذن ما كا ينش سعر موحد، ومادام األمر كذلك 
وفي إطار العدالة الجبائية اللي كينص عليها دستور اململكة، واللي تينص 
عليها كذلك مجموعة القوانين، واللي جات في التقرير األخير للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي أو غيرو. احنا اقترحنا باش تكون %10 بالنسبة 
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للرقم اللي تيقل على مليون درهم، وهكذا يعني مليون الدرهم ل 50 
مليون درهم، يمكن تكون 20 و75، 35 وها %30 بالنسبة يعني يكونوا 
4 داألسعار بدل 3 اللي قلنا قبل قليل، وطبعا %40 بالنسبة للشركات 
اللي يمكن يدير �ضي ربح استثنائي، ويمكن يكون فقط في سنة وال �ضي 
حاجة، باش ندعموا االقتصاد. احنا متفقين كاين مشاريع كبيرة خصها 
التمويل، وليني راه ما يمكنش تكون على حساب مؤسسات اللي كتربح 
داك �ضي قليل، الشركة اللي كتربح 300 ألف درهم وأقل، غدوز دابا من 
30 ل 60 ألف درهم، يعني طبعا بالتدريج على 4 سنين، ولكن هذا كله 
راه غادي يخرج سيولة من جيب هاد الشركات اللي نادرا ما تتربح فعال، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

..هاد الشركات إيال كان الطرح اللي طرح السيد النائب و كيطرحوه 
في إطار التدرج، وهاد التجربة عشناها وما كتوجدش حتى في �ضي بالد 
في العالم، ألنه ملي تدير هاد les taux راه حتى داك اللي تيربح مليار تاع 
الدرهم، قل من مليون تيستافد بداك القسط، وبين هذا وهذا تيستافد 
إلى غير ذلك. إيال كان الهدف والتصور اللي جا به القانون اإلطار، اليوم 
السعر املوحد هو %20 في بالدنا، وهو اللي تيعني %99 فاصلة كثر نتاع 
املقاوالت املغربية، كيفما كان نشاطها، وكيفما كان امليدان االقتصادي 
الذي تشتغل فيه، تتعرف املقاولة بأنها غادي تأدي 20. ألن اللي تيأديوا 
فوق 40 هما 10، هما األبناك وCDG وبنك املغرب، واللي تيأديوا أكثر 
من 100 مليون هما 143، إيال زدنا عليهم �ضي مقاوالت نتاع املؤسسات 
العمومية، هاد �ضي اللي كاين في األسعار اللي هذا. وهذا جا في القانون 
اللي  الشركات  أودي  لك  تيقول  ألن  اإلطار،  القانون  في  جا  اإلطار، 
كتشتغل في مجاالت تقترب لالحتكار أو التأطير اإلداري، خصها تؤدي 
ضرائب مرتفعة، وهذا هو اللي عملنا عليه، وهاد �ضي كلو خصنا دائما 
نزيدوا لو %5 نتاع الضريبة تضامنية اللي ثبتناها ل 3 سنوات متتالية، 

معناه مول 40 راه في 45 ومول 35 راه في 40.

بلس ديبل8ئيس:

املعارضون لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ تفضل ا�ضي، 
كاين معارض؟ بالتي بالتي كاين معارض التعديل تفضل ا�ضي أديب 

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أنا غير التعديل اللي جابو املعارضة هي بالنسبة للسعر ديال 31% 

هاد السعر هذا غادي نوصلو لو في 2026 غير هو خصنا نهبطوا ل 20% 
31 في السعر األعلى غادي يم�ضي ل%20 واللي في %10 غيم�ضي ل 20%، 
االقتراح اللي داروا بأن مول 31 كل �ضيء غيهبط ل 10 وعاد كل �ضيء 
غيطلع ل 20، سنة 2023 ايال خدينا هاد طريقة االحتساب الناس اللي 
كيقبطوا 50 مليون غادي نزيدهم واحد 8 داملليون ديال الدرهم، وعلى 
3 سنين هاد الناس أنعطيوهم 16 مليون ديال الدرهم اللي كيقبط 50 
مليون وهذا غادي يصوب على امليزانية ديال الدولة خصو يكون تدريجي 

مواكبة مع أوراش، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، أن هاد املسألة ديال التدرج راه عندكم في املدونة 
حتى أنتم جبتوا هاد التدرج راه عندكم وكانت عندكم قبل راه كانت قبل 
كانت قبل 17/10، هاد يعني التعليل ديال وال الرأي املعارض كيهضر 
على 17 راه كانت 10 وطلعتوها ل20، وكانت 26 وهبطتوها، هاد ال�ضيء 

راه ما�ضي صحيح.

املسألة الثانية ونفس السياق اللي كلتي يعني بأن التعديل اللي تقدم 
ما كيدخلش في مناطق التسريع الصناعي وهاد الشركات اللي كتعتبرهم 
كتحتكر كدخل في التضريب، نفس التعديل جبناه دابا بنفس املنطق 
ديالكم بغينا هاد الشركات ديال االتصاالت والشركات دخل في 40% 

كيف ما دخلتوا التأمين بنفس املنطق ديالكم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 39

املعارضون: 179

املمتنعون: 33

التعديل رقم 10، نعم تفضل.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيزي)نقطةينظام(:

على الضريبة في املادة 19 بالضبط عندنا 4 التعديالت هي 21..

بلس ديبل8ئيس:

باقي ما وصلتش ها انا ماجي، باقي، التعديل رقم 10 اإلخوان في فريق 
العدالة والحركة والتقدم واالشتراكية.
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بلنائبةيبلس دةيمل كةيأ شخوش:

الضريبة،  بسعر  املتعلقة   19 املادة  في  دائما  كيتعلق  التعديل 
بالنسبة للتعديل فهو كيهدف إلقرار مبدأ العدالة الضريبية وتطبيق 
مقتضيات املادة 8 من قانون اإلطار اإلصالح الجبائي، اللي كينص على 
أن االمتيازات الجبائية ما كتمنح بصفة استثنائية وعلى أن أي تحفيز 
خاصو يخضع لدراسة مسبقة من طرف الحكومة قبل إحداث ، ومن 
شأن اإلجراء الذي جاء به مشروع قانون املالية 2023 أنه يخفض 
من الضريبة املحجوزة في املنبع على عوائد األسهم وحصص املشاركة 
والدخول املعتبرة بحكمها بنسبة %33، األمر اللي غينشأ نفقة ضريبية 
كتقدر ب 2.3 مليار درهم في الوقت اللي قالت فيه املوارد وارتفعت فيه 

النفقات خاصة مع تنزيل ورش الحماية االجتماعية.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة املحترمة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الحجز  ديال  التدريجي  الخفض  املحترمة، هداك  النائبة  السيدة 

في املنبع العالي les dividendes هو أوال من شأن أنه إيال كانت شركة 

متوسطة أو صغيرة خصنا نعرفوا أن هداك السيد اللي كيملك هاديك 

الشركة هادوك هما العوائد ديالو وبالتالي غادي نشجعوه باش حتى 

هو يكون عندوا واحد املدخول، إيال شفنا الشركات الكبرى كذلك ما 

إنتاجية  التراكم ديال رؤوس األموال ملي ما تكونش  بغيناش هداك 

وهذا من شأن أنه غادي يشجع كذلك على االستثمار وعلى عجلة ديال 

االقتصاد والتنمية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ا�ضي أديب تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هنا ما كاينش مشكل ديال العدالة الجبائية، هاد السعر هذا اللي 

غادي يهبط من %15 ل 10 كيخص جميع الشركات كيما كانت األرباح 
ديالها ما كاين حتى �ضي استثناء باش كونوا واضحين، وهادي بالعكس 
حتى بالشركات الصغرى اللي عندهم %20 وكانت عندهم %15 ديال 
الشركات  5 لصالح  لهم واحد  األرباح غادي يخلصوا عليها غتنقص 
الصغرى، وكنعاود نقولكم ما كاينش عليها كتخص جميع الشركات، 

هناك عدالة جبائية، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

ال دابا غير نتفاهموا، السيد الرئيس هذا من بين التعديالت اللي 
يمكنا أنا عادة ما كنتعداش دقيقة، غير إذا اسمحتي إيال زيد بعض 
الثواني ال بأس. دابا احنا في النظام السابق كان عندنا %31، الشركات 
اللي كتربح هاد القيمة مالية نقدروا نقولوا 100 مليون ديال الدرهم 
اللي عندنا دابا، هاديك %31 ها هي الضريبة، كتبقى لنا 69 كنفرضوا 
عليها %15، مني كنضيفوا هاد 31 على %15 اللي كتعطينا واحد 6 
فاصلة، كان املداخيل ديالها أكبر من هاد ال�ضي اللي جابت الحكومة 
دابا، ألن كنتكلموا دائما في 100 مليون ديال الدرهم، اللي دارت 35% 
ودارت%10 على 65، املداخيل غتقل، 2.3 داملليار، وأنا سعيد كون 
على  كنتكلموا  كنا  فيه  دفاعاتش  ما  ب77،  كتدفعش  ما  الحكومة 
الشركات 10، 20، 25، 30، 40، ما دفعاتش به، ألنه املداخيل ديالو 
عكس ما ذهب �ضي أديب، املداخيل ديالو أكبر من التسعيرة اللي جابت 
الحكومة، وإال كانت تدفع ب 77. ولذلك نقول بأنه اليوم نحن في حاجة 
ما�ضي نوزعوا األرباح، ألن مني كنهبطوا هادوك األرباح %10، كنوزعوها 
ما كيبقاش االستثمار، معنى كنقولوا لهم أودي يا هللا ربحتوا وزعوا، في 
حين ملي كنا دايرين %15 كانت كتم�ضي لالستثمار، كانوا الناس هادوك 
كيخليوها في رأسمال ديال الشركة، ولذلك احنا نتأسف بأنه الحكومة، 
صحيح جات من أجل التوحيد دارت 20، 35، 40، ولكن مني جا هذا، 
هذا غير مفهوم نهائيا. وإيال ضفنا لو كذلك اإلجراءات األخرى اللي جايبة 
الحكومة لصالح هذه الشركات، بما فيها املساهمة التضامنية، فالبالد 

غتخسر، في املداخيل غادي نخسروا أكثر مني غادي نربحوا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

عاودوا  شحال؟  املوافقون  للتصويت،  التعديل  هذا  أعرض 
الحساب راه خرجوا بزاف دالنائبات والنواب من القاعة، ال عطيني 
الواقع، التجديد، املوافقون شحال؟ اإلخوان املوافقون هللا يخليكم 

هزوا يديكم باش نحسبوا باش نعرفوا:

املوافقون: 29

املعارضون: 130

املمتنعون: 28

املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند األول املادة 19 السعر 
العادي للضريبة ورد بشأنها 4 تعديالت من الفريق االشتراكي، التعديل 
رقم 21، 22، 24، 25، هل تريد التقديم دفعة واحدة؟ وال، دفعة 

واحدة، تفضل السيد النائب.
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بلنائبيبلس ديعبديبلنوليبلحسناوي:

بالنسبة لهاد التعديل السيد الرئيس، يهم يعني املقاوالت الصغرى 
التي يقل الدخل ديالها على 500 ألف الدرهم، ألن كما كنعرفوا بأن 
املتضرر فهاد الوضعية اللي كنعيشوها اآلن، ال من التداعيات ديال 
كورونا، وال هاد التقلبات الدولية اللي كاين، املتضرر، يعني هاد املقاوالت 
الصغرى املتضرر األسا�ضي فهاد. اليوم كما كنعرفوا بأن القطاع الغير 
مهيكل تا هو أنه اليوم أنه يعني كيستحوذ على واحد تقريبا حسب صل 
التقراير اللي كنسمعو %30 من الناتج الداخلي، فاليوم باش يمكّنا 
نوّسعو الوعاء الضريبي وأننا تكون تحفيزات لهاذ القطاع الغير مهيكل 
من أجل أنه ينخرط في املنظومة الضريبية، يمكنا أننا نعتمدو التعديل 
اللي كنقول بأن اللي أقّل من 500 ألف درهم، تكون عندها واحد يعني 

تقسم ما تكونش دائما كتعم حتى كتوصل لديك مليون ديال الدرهم.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شكرا، هاذ السعر املوحد ديال 20 % كنظنو بأنه غادي يضمن 
تنافسية ديال االقتصاد ديالنا وفات للسيد الوزير راه ذكر ليكم بأنه 
تكلمتمو  املغرب،  في  واملقاوالت  الشركات  ديال   99% من  أكثر  كيهم 
بأن  اليوم  كنعرفو  لألسف  الصغرى  الشركات  على  بالخصوص 
 la تقريبا %75 منهم ما كتأديش حتى ضريبة على األرباح عندهم غير
cotisation minimale نتمناو ليهم كذلك أنهم ينجحو أكثر في املستقبل، 
وهاذوك اللي كيأديو الضريبة ما كيفوتش تقريبا 2000 درهم في السنة، 
وبالتالي املفهوم ديال السعر املوحد هو أن السعر غادي يطلع لبعض 
وغينخفض لبعضين آخرين، ولكن %20 كنظن هي تتمثل واحد الجرأة 
ن من التنافسية ديال 

ّ
ديال الحكومة ألنه سعر مهم جدا اللي غادي يمك

االقتصاد، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  الكلمة ألحد 
تفضل.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

مع  املشكل  نهائيا  ما  عندناش  ما  احنا  بعجالة  الوزيرة،  السيدة 
التخفيض ديال السعر الضريبة بالنسبة ملجموعة الشركات اللي كيقّل 
الدخل ديالهم على 100 مليون درهم ل %20، هذا أمر إيجابي ولكن 
في نفس الوقت كنعتبرو بأن الدولة اللي دارت انطالقة واللي دارت 
فرصة وهي مؤسسات وشركات اللي رأسمالها 100 ألف درهم، واللي يا 
هللا غادي تبدا األرباح ديالها اللي غتكون ضئيلة وضئيلة جدا، صعيب 

تفرض على الناس اللي عاد بداو فهاذ املشوار الضريبة اللي غتطلع من 
%10 إلى %20، يعني التي تتضاعف بالنسبة ألرباحهم الهزيلة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرض التعديالت 4 دفعة واحدة للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 130

املمتنعون: 29

املادة 6 دائما من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 19، سعر 
الضريبة ورد بشأنها ثالثة تعديالت من السيدة النائبة فاطمة التامني 
تقديم التعديالت دفعة واحدة السيدة النائبة؟ تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

دائما في إطار السعر العادي للضريبة نقترح في هذا التعديل أن 
تحتسب الضريبة على الشركات بأسعار تناسبية، كما هو في الجدول 
املقترح بحيث ما يقّل أو يساوي 300 ألف درهم تحتسب %10، ما بين 
300 ألف و2 ديال املليون %20، ومن مليونين درهم إلى 100 مليون 
%31، على أساس ضمان مساهمة الشركات اللي كتفوق األرباح ديالها 
2 ديال املليون درهم في املجهود الضريبي الوطني، وفي نفس الوقت مع 

تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغرى، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

القانون اإلطار هو املرجع األسا�ضي للسياسة الضريبية اللي نّصت 
على سعر موحد اللي هو %20، إذن الشركات الصغرى كتأّدي نفس 
ما  راه  أرباح  كانش عندها  ما  ويال  املبلغ  نفس  ما�ضي  ولكن  النسبة، 

كتأّديش الضريبة على..

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 56

التعديل الثاني رقم 4 السيدة النائبة.
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بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

بالنسبة لهذا التعديل نقترح فيما يتعلق بسعر الضريبة العادي، 
النقطة األولى خصم %40 فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات 
املعتبرة في حكمها وبنك املغرب إلى غير ذلك، نقترح إضافة املنشآت 
لشركات   40% أيضا  أعاله،   6 املادة  في  عليها  املنصوص  املنجمية 
ثم  املحروقات  توزيع  لشركات  و40%  الكبرى  التجارية  املساحات 
االتصاالت  قطاع  لشركات  و40%  اإلسمنت  قطاع  لشركات   40%
و%40 للشركات املختصة في توليد الطاقة عن طريق استعمال املواد 
األحفورية. وبالتالي الغرض من هذا هو أن هذه الشركات ال تعاني من 
منافسة خارجية وهي حققت أرباح هائلة رغم األزمة واستافدات في 
ظرفية اقتصادية استثنائية املفروض أنها تساهم في تمويل الخدمات 

االجتماعية املقترح في قانون املالية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

..الضريبي هو أن ما نعتمدوش قطاع أو ال مهنة مخصصة ولكن 
النسبة ديال األرباح، فبالتالي اعتمدنا هاد 100 مليون درهم كنسبة 
للشركات اللي خصها تأدي %35، وهاد القطاعات اللي ذكرتيهم السيدة 
النائبة معظمهم اللي كيحققو هاد نسبة األرباح ما�ضي كلها في 100 مليون 
راه غايأديو %35 ملي غنوصلوا تدريجيا لهاد النسبة، وما نساوش أنهم 

كيأديو كذلك %5 كاملساهمة تضامنية في السنوات 3 املقبلة.

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس دييونسيبنسل مان:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أنا معارض لهذا التعديل أوال ألنه هاد الشركات ملي اختاروا االستثمار 

في املغرب بهاد الحجم هما شركات مواطنة، و تيأديو الضرائب ديالهم 

والضرائب اللي تيأديو هي مهمة باإلضافة أنه تمددت لهم األداء ديال 

ضريبة التضامن، وبالتالي اليوم أنه نتوجهوا للشركات اللي كتأدي مبالغ 

مهمة وتتساهم في االقتصاد الوطني بواحد الطريقة كبيرة ونخصصوها 

هي بسعر أكبر من الضريبة ما غيعطيش واحد صورة إيجابية على توجه 

املغرب في جلب االستثمارات، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أحد مؤيدي هذا التعديل؟ تفضل ا�ضي عبد هللا.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

بلس ديبل8ئيس،

 tot ou هاد السير ديال %40 غادي نرجعولو وغادي نعدلوه يعني
tard دبا وال من بعد، لكن خلينا غير منسجمين، ألننا احنا في املغرب 
عندنا مؤسسات كاين املؤسسة ديال مجلس املنافسة دار التقرير ديالوا 

األخير حول املحروقات قال 3 دالخالصات:

بأنه  قال  ليها،  غانجيوا  واحنا  استثنائية  ضريبة  خاص  األولى 
الشركات 3 كيحتاكروا عندهم أكثر من %68 من السوق أكثر من 61 من 
التخزين، وقال بأنه كيخصهم يمشيوا للتضريب اللي متعلق باالحتكار، 
هادي التوصية ديالوا، رئيس األمم املتحدة قال خالل هذه املدة شركات 
املحروقات في العالم حققت أرباحا خيالية غير أخالقية الدول العظمى 
كلها أوروبا وناخدوا على سبيل املثال فرنسا وبريطانيا، هاد الشركات 
اللي هما كاينين عندنا في املغرب دارو لوا أسعار بعدا فرضوا عليهم باش 
يساهموا في القدرة الشرائية ديال املواطنين عند البنزين عند محطة كما 
هو في فرنسا وبريطانيا، والشركة البريطانية اللي كتشتغل عندنا هنا ما 
نذكرش اإلسم ديالها ربحات 9.5 داملليار داألورو شنو؟ شنو سمستوا 
هداك؟ جونسون اللي مشا دار عليها واحد الضريبة واللي استافد منها 
االقتصاد البريطاني هاد الشركة راه عندنا حتى هنا واش كنحشموا؟ 

..خلينا ما هو مغربي مغربي من بعد ولكن ما هو خارجي..

بلس ديبل8ئيس:

السيد الرئيس، أعرض هذه املادة للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 128

املمتنعون: 31

التعديل الثالث السيدة النائبة

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شكرا السيد الرئيس، بالنسبة لهاد التعديل يتعلق بأسعار الضريبة 
املحجوزة في املنبع، وبالتالي االقتراح واإلبقاء على نسبة ديال %15 على 
عوائد األسهم وحصص املشاركة عوض خفضها إلى %10، ألن اإلبقاء 
ما  يعني،  الوطني،  الضريبي  املجهود  في  األسهم  مالكي  مساهمة  على 
تيمكنش نرفعو الضريبة على الشركات اللي كتفوق األرباح ديالها 100 
مليون ل 35 ونخفضوها ل %10 بالتالي كيولي هداك %35 بدون أثر 

على مالية الدولة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة.
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بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

مجموع  على   35% كتأدي  درهم  مليون   100 فايتة  اللي  األرباح 
األرباح فيما يخصني les dividendes وال التوزيع تيبقى نسب واليوم 
نقدوش  ما  إذن  من 50%،  أكثر  كتوزعش  ما  الكبرى  الشركات  هاد 
العملية فيما يخص الضريبة على الشركات، وعلى هاد  نقولو نفس 
الحجز في املنبع على les dividendes، وبالتالي غادي نذكر بأن الهدف 
هو التشجيع على أن ما تبقاش ركود ديال رؤوس األموال ولكن ترجع 

االقتصاد واالستثمارات جديدة.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد، �ضي ابراهيمي، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

بالنسبة لهاد الخفض اللي درتو من 15 ل %10 بالنسبة شركات 
اللي كتحقق أكثر من 100 مليون، كان الرفع في الضريبة على الشركات 
من 31 ل 35، بمعنى ساهموا تقريبا واحد %4، وباملقابل نزلتوا ليهم من 
%15 هاد ال�ضيء ديال األرباح ل %10 بمعنى خذيتو من عندهم 3 وال 
%4 وعطيتوهم %5، ال غير شرحوا لنا وصافي، وثانيا هاد من 10 15 ل 
%10 درتوها على توزيع األرباح، وبالتالي هاد ال�ضي يناقد تعبئة هاديك 
500 وال 550 مليار ديال الدرهم ديال اإلستثمار، إذن غير باش تكون 
واحد الشوية ديال la cohérence وتكون العدالة الجبائية ما يمكنش 
الناس  بواحد ونشجعو  ونرجعو  اليد  بواحد  �ضي حاجة  نديو  نعطيو 
باش يمشيو وياخدوا األرباح ديالهم بدل أن هداك األرباح ديالهم كتولي 

لالستثمار، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 31

املعارضون: 130

املمتنعون: 31

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 19 السير العادي 
للضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة النائبة نبيلة منيب، 

السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

فيما يخص املادة 6 املتعلقة بسعر الضريبة، يعني، املقترح هو أننا 
فهاد األشطر املقترحة اللي كتم�ضي من %20 %35 %40 كنقترحوا بأنه 

تدار واحد النسبة ديال %45 فيما يتعلق بشركات املحروقات الكبرى 
التي راكمت أرباح، يعني، هائلة ال خالل الجائحة وال خالل الحرب ديال 
أوكرانيا، منذ التحرير ديال األسعار وإغالق املعلمة ديال السامير، إذن 
واليوم العالم كلو كيتكلم على taxer.les.super.profils، احنا بالنسبة 
لينا في إطار التضامن وإحقاق بالفعل واحد العدالة ضريبية ال بد أنه 
هاد الشركات هادي اللي حققت هاد األرباح الخيالية أنها تساهم بواحد 
الشكل اللي غادي يكون لو تأثير على االقتصاد الوطني، فإذا كان بالفعل 
هاد اإلصالح الضريبي اللي تكلمت عليه الحكومة ما غادي يجلب إال 2 
ديال املاليين ديال الدرهم، فيعني مفروض أنه بالفعل احنا ما بغيناش، 
الوعاء  وتوسيع  تضامن  هناك  يكون  ولكن  املقاوالت،  نشجعو  بغينا 
ويكون بالخصوص التوزيع العادل للثروة، علما بأن كاين بعض الدول 
كتوصل حتى 75 % التضريب احنا ما غاتجيش نتخلعو وصلنا ل 40 
خصنا نوقفو عند 40 ونقولو غادي يتم التضريب ديالهم 35 وغادي 

نزيدهم ضريبة تضامنية غيوصلو ل 40..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيدة النائبة الكلمة للحكومة

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شكرا، السياسة الضريبية ما كتعتمد على حتى قطاع أو مهنة غادي 
نعاود نذكر، شركات املحروقات اللي شارت لهم السيدة النائبة عندنا 
اليوم تقريبا 17 اللي منهم كيربحو أكثر من 100 مليون درهم، النسبة 
لها  31 ل35 ونضيفو  تطلع من  الشركات غادي  الضريبة على  ديال 

كذلك املساهمة التضامنية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل: ال 
أحد.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: ال�ضي عبد هللا موافقون مع األخت؟ ممتنعون

املوافقون: 1

املعارضون: 128

املمتنعون: 60

اإلعفاءات   24 املادة  األول  البند  املالية  قانون  مشروع   6 املادة 
من الضريبة على الدخل ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة النائبة 

فاطمة التامني التعديل رقم 6.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

هذا التعديل يخص اإلعفاء من الضريبة على الدخل، واللي كاين 
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في النص املقترح هو السفراء وأعضاء السلك الدبلوما�ضي والقناصل 
إعفاء  املفروض  وبالتالي  املتقاعدون  إضافة  نقترح  نحن  وغيرهم 
املتقاعدين بجميع أنواع الضرائب بهدف تحسين القدرة الشرائية في 
إطار التضامن مع األجيال خصوصا وأن هاد الفئة راه أدات الضرائب 

طيلة املرحلة ديال أداء املهام ديالها، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شك8بيبلس دةيبلنائبةيبملحت3مة،

اليوم املعاشات ديال املتقاعدين كتستافد من واحد الخصم جزافي 
L›abattement ديال %60 ومشروع قانون اللي احنا بصدد التصويت 
عليه اقترحنا نرفعوه ل %70 للمعاشات السنوية لحتى 168 ألف درهم 
إذن اليوم %90 ديال املتقاعدين ما عندهم حتى ضريبة على الدخل 
سواء %10 منهم اللي كيتيوا وهادي هي معاشات اللي مرتفعة نسبيا 

وبالتالي ما كاين حتى ضغط ضريبي على املتقاعدين

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل: ال أحد. مؤيدي التعديل: ال أحد.

إذن املوافقون، مقدم التعديل ما كيديرش رأي مؤيد ورأي معارض.

املوافقون: واحد، موافقة السيدة النائبة؟

املعارضون 128

املمتنعون: 2

األخت نبيلة منيب إذا: 2

شحال املمتنعون: 59

28 خصوم من  6 مشروع قانون املالية البند األول املادة  املادة 
مجموع الدخل الخاضع للضريبة ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق 
الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية 

التعديل رقم 11 �ضي واحد يقدم التعديل.

بلنائبةيبلس دةيلبنىيبلصغي3ي:

يهدف هذا التعديل إلى تمكين املقاوالت الصغيرة جدا والتعاونيات 
من االستفادة من تحفيز ضريبي يهم اإلعفاء من الضريبة على الدخل 
السيا�ضي  الزمن  تتجاوز  موضوعية  قواعد  وإقرار  األجراء  لفائدة 
والتشريعي من خالل منح هذا اإلعفاء لجميع املقاوالت خالل السنوات 
الخمس األولى التي تم إحداثها بغض النظر عن تاريخ اإلحداث، مما 
سيساهم في الرفع من نسبة التشغيل وتحسين تنافسية وتدبير هاته 

املقاوالت واملنشآت.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة التعديل رقم 11 الفريق 
الدخل  مجموع  من  الخصم  واالشتراكية،  والتقدم  والعدالة  الحركي 
الخاضع للضريبة نعم بالتي السيدة الوزيرة راه وقع عندهم، تفضل 

شكون غادي..، سحبتوه؟ تم السحب.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

ما كاين مشكل احنا هذا التعديل على املادة 28 ديال الخصم من 
ك 

ّ
مجموع الدخل الخاضع للضريبة، احنا هذا اللي كاين بغرض التمل

أوبناء سكن رئيس، كان هاد الخصم في حدود درتوه في حدود 10%، 
احنا كنقترحو في حدود %20 وزدنا عليه على كل حال ألنه فيه 8 سنوات 
وعندنا راه غيجي من بعد حتى القضية ديال اللي حذفتوها ديال 6 أشهر 
التملك وإعادة التملك خالل هاذ املدة، فلذلك احنا تشجيعا لالدخار 
ك سكن أو 

ّ
واللي طبعا وتشجيع الطبقات الفقيرة واملتوسطة على تمل

بناء سكن رئي�ضي، كنقترحو أن هاذ الخصم يرفع من 10 ل 20، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

كلمة للحكومة، السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

النسب ديال هاد   
ّ
اليوم ديال هاذ الخصم وال بأن املعدل  اليوم 

القروض ما كتفوت %7.9، وبالتالي هاذ النسبة ديال %10 كافية ال 

داعي للرفع.

بلس ديبل8ئيس:

إذن أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ تفضل 

السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

10 أو %20 ما �ضي حاجة كثيرة في حق أوال يتعلق األمر بواحد الفئة 

من يعني املغاربة اللي العدد ديالهم قليل، ثانيا كاين اقتراح باش 20% 

تكون على أقل من 5 سنوات، 25 ما بين 5 و10 سنوات و%30 بالنسبة 

اللي يعني تيفوقو 10 سنوات، ملاذا؟ ألن في الواقع اللي تياخذ قرض على 

مدة طويلة راكم عارفين بأن مع التضخم ومع التكلفة ديال الحياة، 

تقلص  في  اللي  املتوسطة  الطبقة  نعاونو  باش  فرصة  هاذي  غتكون 

مستمر السيد الرئيس، أنا كنتسال ذاك الفرق..
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بلس ديبل8ئيس:

إذن سحبتي التعديل؟ هاذ ال�ضي اللي فهمت، إذن سحب التعديل، 
التعديل  هذا  أعرض  التعديل،  صافي سحبتي  التعديل،..  تم سحب 
للتصويت، تم سحب التعديل، املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 
1 املادة 28 خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، ورد بشأنها 
30 و31 تفضل، دفعة  التعديل رقم  الفريق االشتراكي  تعديالن من 

واحدة.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أمر  هو  املتوسطة  بالفئات  لإلهتمام  الحالية  الظروف  في  إذن 
أسا�ضي بالنسبة لنا، لهذا فيما يخص الدخل املفروض عليه الضريبة 
كنقترحو في حدود %20 بغرض التملك أو بناء مسكن رئي�ضي مكان 
%10 اللي كاينة في القانون حاليا، وكنقترحو كذلك إجراء آخر هو أن 
مصاريف ديال الدراسة كيماكتعرفو الدراسة الصحة والسكن هما 
املصاريف األساسية ديال الطبقة املتوسطة، لهذا مصاريف الدراسة 
في املستويات من االبتدائي إلى الجامعي ديال األبناء، كنقترحو بأنها ت 
تخصم من مجموع الضريبة املفروضة عليها الدخل في حدود %20 من 

الدخل، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزيرة

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

في الشق األول فايت تكلمنا عليه بأن املعدل اليوم ديال 7.9 % إذن 
نسبة %10 كافية. فيما يخص التمدرس فيجب إيال جينا بهاد التدابير 
كاين فئات عريضة اللي ما غتستفدش أنهم ما كيمشيوش للمدارس 
 les يمكن الخاصة، وبالتالي غنجيبوا إجراءات اللي غادي تستافد منها
salaires اللي مرتفعين وما غنكونوش هادفين هاديك العدالة الجبائية..

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هاذين التعديلين السيد النائب ا�ضي أديب.

بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بالنسبة لهاد �ضي ديال scolarité هذا اختيار وخص هذا االختيار 
الواحد اللي عندوا غيقدر يم�ضيles écoles privées، ولكن اللي راه اللي 
ماعندوش راه ماعندوا فين يم�ضي خصو يم�ضي للمدرسة العمومية احنا 
خصنا ندعموا املدرسة العمومية، واللي عندوا باش يم�ضي للمدرسة 
الخاصة يم�ضي للمدرسة الخاصة، حيث مايمكنش واحد عندوا وواحد 

ما عندوش هادي l›égalité de situation لذلك السياسة واحد كبر 
خلق واحد البيئة ما عندوا باش يم�ضي ما يمكنش يشوف واحد يم�ضي 
وواحد ال، فاحنا نتحملوا والدولة تحمل هاد الهم وتمويل هذا تمويل 

ديال املدارس الخصوصية، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أحد مؤيدي التعديل؟ ال أحد ال، كاين؟

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبلدمناتي:

بلس ديبل8ئيس،

بالنسبة للتعليم العمومي أكيد هو الخيار األفضل، ولكن في العديد 
من املدن يعني التعليم ما بقاش خيار في ضرورة التوجه إلى التعليم 
الخصو�ضي هذا يعني تفرضه الظروف، يعني من هاد املنطلق بغينا 
الحكومة  به  جاءت  الذي  التوجه  وهو  املتوسطة  الطبقة  نساعدوا 

بمفهوم الدولة االجتماعية.

بلس ديبل8ئيس:

إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 115

املمتنعون: 27

راه غادي نعتمدو في آخر الجلسة عاد غادي نعتمد الحضور، إذن 
السادة الرؤساء يخبروا السيدات والسادة النواب الحضور سيعتمد في 

آخر الجلسة ما�ضي في بدايتها.

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 40 تحديد أساس 
فرض الضريبة، ورد بشأنها تعديل موحد من الفريق الحركي والفريق 
التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أحد مقدمي 
هذا التعديل، التعديل رقم 12، التعديل رقم 11؟ ال دبا راه 12 التعديل 

رقم 12 في املادة 40 تحديد أساس فرض الضريبة.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

بلس ديبلوزي8،

بلس دةيبلوزي8ة،

غير جيتوا بواحد املقت�ضى أنكم فرضتوا الضريبة ديال %30 على 
رقم املعامالت السنوية فيما يتعلق باملقاول الذاتي إلى كان عندوا واحد 
الزبون اللي كيدير معاه 50 ألف درهم، كاين واحد اإلشكال فهاد ال�ضي 
تاع املقاول بعض املؤسسات عندها ما�ضي ألنها يعني بغات تخرق القانون 
أو تحايل عليه ولكن ما عندها �ضي طريقة كيفاش تتوظف الناس ما 
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عدا هاد القضية ديال املقاول الذاتي باش يمكن لها تتخلصهم، فلجأت 
لهاد الطريقة ديال املقاول. باملناسبة هاد املقاول الذاتي من بين أنجح 
البرامج اللي ديال التشغيل اللي اآلن كان الهدف هو 100 ألف وصلنا ملا 
يزيد على 514 أو 540 كما قلتي البارح السيد الوزير، وبالتالي املعالجة 
ديال بعض املمارسات ما تكونش بالضرورة بالضريبة، فاملقترح أن باش 
نعالجوا هذا على واحد املجموعة من سنوات بدل أنها تجي مرة وحدة 
ربما غادي هاد الرقم هذا نتاع 540 ألف غادي ما يبقاش وغادي يكون 
أثرنا يعني على التشغيل، فإيال كان ممكن أنه نمشيو بالتدريج: 200 ألف 
و150 ألف السنة األولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة 
ديرو 50 ألف هللا يسهل عليكم ما كاين حتى �ضي مشكل. إذن هذا هو 
بدل أننا نديرو من السنة األولى فنمشيو بالتدرج باش نحافظو على هاد 

املكتسب ديال املقاول الذاتي، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شك8بيبلس ديبلنائبيبملحت3م،

ما يمكن لينا إال نتافقو بأن هاد النظام ديال املقاول الذاتي عندو 
واحد الدور مهم خصوصا فيما يخص تشغيل الشباب، وكذلك في 
محاربة القطاع الغير املهيكل، وهاد التدبير جاء باش يحامي على هاد 
على هاد النظام ديال املقاول الذاتي ويبقى على ذاك ال�ضي اللي ّدار عليه 
وما يكونش ممارسات اللي غادي تضّعف األجراء وتحرمهم من الحقوق 
ديالهم ال في االنخراط في الصندوق ألن بعض الشركات والو كيستعملوه 
ما�ضي الهدف ديالو اللي هو مقاولة ذاتية وإنما باش ما يكونش احترام 
أكبر لألجراء وبالتالي تنظنو بأن أحسن وسيلة باش ندافعو على هاد 

النظام هو هاد التدبير اللي جاء به قانون..

بلس ديبل8ئيس:

تفضل  التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  أحد 
السيد الرئيس ال ال مقدم التعديل ما كيديرش التأييد، تفضل، ال�ضي 

هشام معارض؟ نعم تفضل.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8ي:

هاد املوضوع خذا منا نقاش كبير في لجنة املالية، وشفنا فيه الجانب 
اإليجابي من التعديل اللي جابت الحكومة، أول حاجة املحافظة على 
هاد النظام ملا نهار خرج النهار األول ما يتستعملش من طرف شركات 
اللي كتضيع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وكتضيع املداخيل، 
وحتى التدبير في حد ذاته اللي جابت الحكومة اليوم ال تمنع املقاول 
الذاتي بأنه يدير رقم عمل أكبر، ولكن إيال فات 50 ألف درهم كيدوز 
للنظام العادي ألن األجير كيخلص %38، ما يمكنش نجيب مقاول ذاتي 

ونخدمو كأجير ونخلص في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 100 
درهم، ونخلص عليه %1 ديال الضريبة، ودرنا إحصائيات شفنا حتى 
األرقام طلبناها الحكومة لقينا بأنه العدد ديال املقاولين الذاتيين مع 
رقم املعامالت ال يتعدى 8 آالف درهم. في العموم يعني نجحات بالنسبة 
للمتهربين من الضرائب، ولهذا هاد اإلجراء راه كيحمي املقاول الذاتي 
أكثر من اإلجراء من للتعديل اللي جابوه اإلخوان في املعارضة ألنه غادي 
يوليو عرضة للشركات واملقاوالت اللي كتهرب من أداء سواء الحصة 

ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والضريبة على الدخل.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد مؤيدي التعديل، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

املهن الحرة راه عندها اليوم تغطية صحية وعندها كل ما يجب 
يعني بالنسبة للتقاعد إلى غير ذلك. صحيح ربما هاد الرقم قليل 1% 
املفروض يمكن نطلعوه ل%2 وال �ضي حاجة من هذا القبيل، أما أن 
تظن الحكومة بأن هاد اإلجراء غادي يحل املشكل هذا غير صحيح، ألن 
بطاقة املقاول الذاتي من أسهل ما كاين، غادي يجيب مراتو والجيران 
وكل �ضي ويدير 20 بطاقة في جيبو واللي عندهم شركات راه يمكن لهم 
يكون 2 أو 3 د الفوترات في نفس املجموعة املهم هو أن نجد حل، نعم 
يجب إيجاد الحل في إطار أوال مدونة الشغل ألن هادو اللي تيلجأو لهاد 
ال�ضي املشكل هو أن »le CDD« و »le CDI« والفرق بناتهم وإيال مشينا 

ب%2 أو ال �ضي حاجة ثم األرقام واإلحصائيات..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون؟ املوافقون اإلخوان الس عبد هللا،..

املوافقون: 25

املعارضون: 129

املمتنعون: 27

تحديد   40 املادة  األول  البند  املالية  قانون  6 من مشروع  املادة 
أساس فرض الضريبة ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، 

التعديل رقم 34.

بلنائبيبلس ديعبديبلحقيأمغال:

بلس ديبل8ئيس،

هاد التعديل الذي نقترحه هو بدل من فرض الضريبة في 30% 
نقترح أن يخضع امللزم لجدول الضريبة على الدخل املنصوص عليه في 
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املادة 73 واحد روماني: أوال نظرا لتدرجه، ثانيا كاين هاد القانون ديال 
املقاول الذاتي هو حديث العهد و كيتعتبر أحد اآلليات لتشجيع االنتقال 
من االقتصاد الغير املهيكل إلى االقتصاد املهيكل، ولذلك يعني خاص 
دابا خاص التشجيع ديال هاد املقاول ألن هو في البداية ديالوا كان بدا 
ودبا مثال كنزلوا عليه مثال بمجموعة ديال الضرائب، خليو هاد املقاول 

يااله بدا وخليه يخرج من هداك القطاع الغير املهيكل، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

السيد النائب، أوال هاد اإلجراء الضريبي راه ال يعني املقاول الذاتي، 
املقاول الذاتي الشباب اللي اختار املقاولة يبدا غادي يبقى في النظام 
الضريبي نتاعوا %1 ويستمر في األرقام د املعامالت نتاعو، الهدف هو أنه 
يطور املقاولة نتاعو يرجعها صغيرة ومتوسطة وكبير، الهدف من هذه 
اإلجراءات كلها هي أنه في املمارسة عوض ما نخليو هداك الشباب يم�ضي 
للمقاولة نظرا للطاقات الفكرية والخبرة فتلجأ املقاوالت املهيكلة املنظمة 
يخلصوا  ما  عوض  باش  بسيط  بسبب  كأجراء  الناس  هاد  وكتاخذ 
الضريبة على الدخل اللي كاينة في الجدول اللي تحدثتوا عليه السيد 
النائب تيخلصوا %1، وبالتالي هاد النظام اليوم راه حماية للمقاول 
الذاتي حماية للشباب الذين يعتقدون في املقاولة الذاتية واالشتغال 
في املقاولة الذاتية. أما فيما يخص االقتراح نتاعكم الضريبة املوحدة 
ما كتخضعش للجدول هي ضريبة خاصة c›est un forfait وبالتالي ما 

يمكن ليناش ندخلوها في الجدول ونحددو لها السقف األعلى.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل.

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبلدمناتي:

السيد الوزير، إذا الحكومة شافت هاد التعديل بوجهه اإليجابي 
فأيضا يجب أن نراه بواجب السلبي ألن إذا لم نقوم بتشجيع هاد املقاول 
وبالتالي  املهيكل،  الغير  االقتصاد  إلى  يتوجه  فسوف  وتحفيز  الذاتي 
سندخل في دوامة أخرى نعرف مآلها وهي التأثير االقتصاد الغير مهيكل 

على االقتصاد املغربي ككل.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 127

املمتنعون: 27

املادة 6 مشروع قانون املالية البند األول املادة 42 مكررة تحديد 
أساس فرض الضريبة ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي 

التعديل رقم 35.

بلنائبيبلس ديعبديبلحقيأمغال:

السيد الوزير مادام يعني ترفض يسحب.

بلس ديبل8ئيس:

تم يسحب التعديل املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول 
املادة 42 مكررة تحديد أساس فرض الضريبة ورد بشأنها تعديل واحد 
من السيدة النائبة فاطمة التامني تفضل السيدة النائبة التعديل رقم 

.7

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بالنسبة لهاد التعديل املادة 42 مكررة نقترح حذف التعديل املقترح 
من طرف الحكومة وتعويضه بما يلي: عندما ينجز املقاول الذاتي عملية 
تجارية مع شركة تربطه بها عالقات شغل يتم إخضاع رقم املعامالت 
املنجز من املشغل إلى الضريبة على الدخل املنصوص عليها في املادة 
73 أ، كنعرفوا راه ذكرتوها السيد الوزير والسيدة الوزيرة أن بعض 
من  لتقليل  الذاتي  املقاول  نظام  كيستغلوا  ديال  الشركات  أصحاب 
الضرائب املؤدات على األجور ديال املوظفين ديالهم، التعديل املقترح 
من طرف الحكومة لتغريم رقم املعامالت اللي كيفوق 50 ألف درهم راه 
مع زابون واحد فيه حيف كبير لهاذ املقاولين، اللي ما عندهم حتى خيار 
 أنهم يشتغلوا مع زبون واحد، وبالتالي ما يمكنش لينا نعاقبو الحلقة 

ّ
إال

األضعف ألنه وعوض أننا نواجهو الشركات اللي كتهّرب من املسؤوليات 
االجتماعية ديالها والعجز أيضا ديال املسؤولين في إيجاد مقاربة ناجعة، 
يو كنم�ضي نغّرمواملقاول الذاتي اللي هو كيتعتبر الحلقة األضعف في 

ّ
كنول

هاذ اإلطار هذا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

اللي  النائبة يتحدث على الحالة  اللي تقدمت به السيدة  اإلجراء 
كتثبت فيها العالقة بين املقاول الذاتي والشركة، وفي هاذ الحالة انتاع 
الثبوت ديال هاذ العالقة التجارية املستمرة، فالضريبة اللي كتطّبق هي 

الضريبة على الدخل، ما كاينش إجراء استثنائي يطبق.
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بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد؟ مؤيدي التعديل؟ ال 

أحد، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 129

املمتنعون: 50

الدائم  اإلعفاء   47 املادة   1 البند  املالية  قانون  6 مشروع  املادة 

االشتراكي  الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  الضريبة،  وتخفيض 

التعديل رقم 38.

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبلدمناتي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

إذن التعديل الذي أتى به الفريق االشتراكي هو تستثنى من هذه 

للماء  املستنزفة  الفالحات  الناتجة عن  الفالحية  الدخول  اإلعفاءات 

والتي تحدد بنص تنظيمي، يأتي هذا التعديل في إطار استنزاف الفرشة 

املائية التي عرفت تهورا كبيرا في السنوات األخيرة، خصوصا وأن الدولة 

تتوجه في إطار ترشيد استهالك املاء ونعلم أنه في السنوات األخيرة كان 

هناك استنزاف لهذه الفرشة خصوصا باستعمال أنواع الفالحة التي 

تحتاج إلى كميات املاء الهائلة، وبالتالي كان هناك واحد التوجه إلى تزويد 

السوق األوروبية باملواد الغذائية ونحن نعلم توجيهات صاحب الجاللة 

بيعني الحفاظ على السيادة الغذائية باملغرب، ونحن ال نريد تجويع 

املغاربة مقابل السوق األوروبية، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

املائية  الفرشة  على  الحفاظ  أن  على  متفقون  جميعا  نحن  أوال 

أسا�ضي  �ضيء  املاء بشكل عقالني  استعمال  أن  �ضئ وضروري، وعلى 

لضمان األمن املالي لبالدنا، ولكن استعمال املاء في املجال الفالحي ومن 

اختصاص القطاع الو�ضي واألضرار بالفالحات وبالزراعات وباستعمالها 

للماء، اإلدارة الضريبية ليس لها الخبرة لتتبع االستعماالت القطاعية، 

اإلدارة الضريبية تهدف إلى فرض ضريبة على دخول معينة، وبالتالي فال 

نرى فائدة من إدخال هذا اإلجراء ضمن مدونة الضرائب.

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد، 
أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

املادة 6 دائما مشروع قانون املالية البند 1 املادة 47 اإلعفاء الدائم 
وتخفيض الضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة النائبة نبيلة 

منيب، التعديل رقم 2، تفضلي السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

فيما يخص هاذ التعديل نقترح في املادة 47، أنه يعفى من الضريبة 
على الدخل بصفة دائمة الخاضعون للضريبة برسم الدخول الفالحية 
معامالت  رقم  يحققون  والذين  أعاله،   46 املادة  في  كما هي محددة 
سنوي برسم هاذ الدخول يقّل عوض 5 ديال املليون ديال الدرهم نحن 
نقترح مليون ونص ديال الدرهم، ملاذا؟ أوال في إطار االنسجام املطلوب 
هو أنه اللي تيربح �ضي حاجة خصو يأّدي مع احترام النسبية، فالفالحون 
الذين يحّققون رقم معامالت يتجاوز مليون ونصف درهم يحققون 
دخال متوسطا، وبالتالي فمن الضروري إخضاع هذه الفئة من الفالحين 
للضريبة على الدخل لتوسيع الوعاء الجبائي من جهة، ولتحقيق العدالة 
الضريبية قياسا بشرائح واسعة من األجراء الخاضعين للضريبة العامة 
على الدخل الذين تقل مداخيلهم عن مداخيل هذه الفئة، ونحن نعرف 
بأنه الفالحة استافدت لسنين وكانت معفية دابا هاد اإلعفاء الذي 
حصل بالنسبة ملا فوق 5 داملليون تنظن آن األوان باش يمكن لو يطور 
مع دعم الفالحا الصغار، اليوم عندهم اقل من 5 هكتار واللي هما ما 
تنتكلموش عليهم واللي كيشكلو %85 ديال الفالحا في البالد، أما يعني 
ي كانت األمطار غزيرة هاد الفئة 

ّ
التحجج بالجفاف حتى في الوقت مل

هادي ما أدت حتى �ضي حاجة للضريبة بالعكس كاين هناك استنزاف 
مائي، وفي هاد اإلطار كيخصنا نفكرو حتى فهاد ال�ضي ديال استغالل املاء 

كيفاش يمكن لينا حتى هو نقيموه، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

بلس ديبل8ئيس،
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السيدة النائبة، وبعيدا عن ظروف الجفاف أعتقد بأنه ال بد من 
التذكير بأن القطاع الفالحي يعني انتقل من قطاع ما كانش كيخضع 
للضريبة بشكل نهائي وكلي إلى نظام تم تضريبه منذ سنوات قليلة، 
وكان هاد النظام هذا بدا بالخمسة نتاع املالين، اإلجراء اللي دخلناه 
جديد هذه السنة هو أن بعدا هاد الناس اللي معفيين ال بد يديرو 
تصريح حتى نتمكن من تدقيق املعرفة بوضعيتهم ونتبعها بشكل دقيق. 
ي كنتحدثو على 1.5 

ّ
بطبيعة الحال، نعتقد أن ال بد من التوضيح بأن مل

يعني 150 مليون د السنتيم هو رقم املعامالت ما�ضي هو الربح النهائي، 
نعتقد بأن هاد النظام نتاع التضريب دالقطاع الفالحي هو في بدايته، 
خصنا نمشيو معاه بشكل تدريجي، نراعي فيه هشاشة ووضعية الفالح 

وبطبيعة الحال يجب أن نطوره في الوقت املناسب.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 1

املعارضون: 130

املمتنعون: 50

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 47 اإلعفاء الدائم 
وتخفيض الضريبة ورد بشأنها تعديل موحد من الفريق الحركي وفريق 
التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية التعديل رقم 

14، أحد مقدمي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

بلس ديبل8ئيس،

بغيت غير نأكد بأن الجدول اللي عندكم هو اللي صحيح، وهادو اللي 
عاطيينا هنا غير دقيق، ألن التعديل 13 هو املادة 15 مكررة واملادة 45 
مكررة غتجي من بعد، ولذلك دابا السيد الرئيس، أنت غادي بواحد 
الجدول واحنا غاديين -وهو اللي صحيح- والجدول اللي عندنا هذا اللي 
راه  تنتبهو احنا  باش  الرئيس، غير  السيد  فرقتو علينا ما�ضي صحيح 
منتبهين، راه 2 ديال التعديالت باقي ما قدمناهمش عاد غيجيو من بعد، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

ال�ضي بووانو، راه داك �ضي اللي قلت قبيال اللي كاين أن التعديالت 
ي 

ّ
دابا اللي ما�ضي بها أنا هي مصففة حسب قانون املالية املشروع، ومل

باش  فريق  كل  ديال  التعديل  ديال  الرقم  كنعطي  للتعديل  كنوصل 
كيم�ضي داك الفريق حسن التعديالت اللي قدم باش هو تيقدمها. إذن 

وباقا ماشية هي هاديك، زعما راه احنا ضابطين األمور. قبيال وقع خالف، 
هذا دابا اآلن ها هي كنظن احنا ماشيين منسجمين، كنعطي الرقم ديال 
التعديل، واش نعطيكم رقم التعديل مسبقا باش توجدو؟ الزم راه ما 
كاين مشكل، ومنين كنعطي لفريق راه كنعطي لو التعديل الرقم ديال 
التعديل يمكن لو يسهل عليكم املأمورية. إذن تفضل السيدة النائبة، 

التعديل رقم 14 لفرق العدالة والتنمية والحركة والتقدم.

بلنائبةيبلس دةينع مةيبلفتحاوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بسعر  للضريبة  الدائم  والفرض  الدائم  اإلعفاء  الوزير،  السيد 
الفرض  هاد  يبقى  باش  بغينا  احنا  تنسخوه،  باش  بغيتو  مخفض 
الدائم للضريبة بالسعر املخفض على املستغلين الفالحيين الخاضعين 

للضريبة بالسعر املنصوص عليه في املادة 73.

 5 من  قل  معامالت  رقم  عندها  اللي  الفئة  هاد  الرئيس،  السيد 
داملليون ديال الدرهم، بغيناهم باش يبقاوا معفيين بهاد الشكل بسعر 
مخفض، وما بغيناش نظرا للظروف اللي كاينة، ونظرا أيضا للتوجيهات 
امللكية السامية، أنه يدار لهم هاديك %20 اللي كتقترحوا على رقم 
املعامالت، لذلك فأخذا بعين االعتبار الظروف ديال الجفاف، والغالء، 
وهاد الظروف كلها املحيطة بالفالحة، كنطلبوا باش هاد التعديل يتخاذ 

بعين االعتبار، وشكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

ليس بتضريب جديد، احنا غير باش نالئموا الضريبة على الدخل، 
كيف تم اإلصالح نتاعو في مشروع القانون مع الضريبة على الشركات، 
حذفنا هداك املقت�ضى نتاع الضريبة املخفضة، ما�ضي تضريب الجديد. 
وتنعطيوا سنتين وتنعطيوا سنتين لهاد الفالح، باش ينتقل من وضعية 
شخص ذاتي إلى شركة، من هنا عامين عندوا باش يرجع راسو شركة 
ويختار نظام الشركات، وإيال ناسبوا الوضع نتاعو كشخص ذاتي يخلص 

حسب الربح نتاعو في جدول األسعار اللي محدد في القانون.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130
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املمتنعون: 27

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول، املادة األولى تعريف 
األجور املادة 56، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة النائبة نبيلة 

منيب، التعديل رقم 3.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هاد التعديل كيهم املادة 1 اللي كتهم تعد من قبيل األجور لتطبيق 
الضريبة على الدخل، وواحد العدد ديال األمور بما فيها املعاشات. نحن 
نقترح حذف املعاشات من األجور اللي كيتفرض عليها تطبيق الضريبة 
على الدخل، وكنقترحوا كنقترحوا هاد التعديل هذا، بالنظر أن املحالين 
على املعاش أداوا الضرائب خالل فترة عملهم، كما أن أغلب املعاشات 
تبقى هزيلة أمام االرتفاع املهول ملستوى املعيشة، أما أصحاب املعاشات 

املرتفعة فهم قالل، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

نذكروا بأن االقتطاعات اللي كيديرها اإلنسان في الحياة الوظيفية 
نتاعو، باش يدخر داك �ضي وياخذ منla pension de retraite معفى 
من الضرائب. اليوم اإلجراء اللي تم في هذا املشروع، غادي نقلوا الناس 
اللي معفيين من الضريبة يعني من املتقاعدين اللي معفيين من الضريبة 
على الدخل ل %90، معناه أن فقط %10 نتاع الناس املتقاعدين هما 
اللي غادي يخضعوا للضريبة على الدخل لسبب بسيط، ألن كاين واحد 
عالي،  في مستوى  التقاعد  نتاع  رواتب  اللي عندهم  دالناس  النسبة 
وبمبدأ التضامن يجب أن يؤدوا شيئا من الضريبة على الدخل تضامنا 
مع الباقي، وكيف قلت بأن االشتراكات في حياتهم الوظيفية كانت معفاة 

من الضرائب.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال 
أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت: املوافقون 27 ياك ال ال ها هما 
كنديروا  مني  دابا  ابراهيم،  ال�ضي  تفضل  تفضل،  مؤيد  أه  اإلخوان، 

األريحية كترفضوا، مني ماعرفناش أشنو غنديروا.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

شكرا السيد الرئيس على األريحية، ومرحبا، ال السيد الوزير أنا غي 
بغيت نقول لك باللي هادوك الناس اللي عندهم معاشات ما�ضي رواتب، 

ومريحة راه ملي كان نشيط راه كان كيخلص للصندوق داك ال�ضي كثير 
اللي كان كيخلصوا، ال ولكن بما في ذلك الضريبة، راه كان كيخلص 
%38 على األقل، وبالتالي إيال ملي غادي يخرج للمعاش هداك حقو، 
عالش غتعاود تولي تدير لو على ضريبة وحدة أخرى. وبالتالي كيفاش 
تضامن؟ مع من غادي يضامن؟ وهاك راه غير موظف، هداك راه ما 
عندو شركة، ما عندو والو، درتوا وصلتوه ل %90 كملوا خيركم وديروا 
%100، كتبقى هاديك شحال غادي يجيب كاع هاديك الضريبة على 

الدخل، شكرا السيد الوزير.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوفقون: 27

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند األول، املادة 57 اإلعفاءات. 
ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية 
واملجموعة النيابية العدالة والتنمية، التعديل رقم 15. أحد مقدمي 
هذا التعديل. ال�ضي ادريس، ال�ضي رشيد حموني، ال�ضي بووانو؟ التعديل 

رقم 15.. تم سحب التعديل؟

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

ما عليه. احنا ما غناخذوش بالصة السيد الرئيس باش نسيرو، 
ولكن لحد الساعة هو عندو طابلو وحنا عندنا طابلو.

بلس ديبل8ئيس:

عندي  أنا  لحقاش  عندكم،  اللي  الطابلو  هاد  نشوف  عطيني 
الطابلوات بجوج، نفس هذا ما فهمتش اشنوعندكم. عطيني نشوفو 

أشنو عندكم. عطيوني �ضي واحد هللا يجازيكم بخير.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

فيما يتعلق باملادة 57، هنا واحد اإلجراء في إطار التشغيل. واحد 
اإلجراء مهم دارتو الحكومة السابقة، وهو إجراء مهم أتى بالنفع ديالو، 
والحكومة بغات تمدو واحنا ما عندنا حتى �ضي مشكل في تمديده. فقط ما 
دام هو ناجح، حنا كنقولو أودي عوض نديرو 10 األجراء، نديرو 5 ديال 
األجراء باش نزيدو الربح لهذه الحكومة ونزيدوها في التشغيل. خاصة أنه 
مرت سنة، هداك املليون ديال التشغيل يعني باقي ما شفناش الحصيلة 

ما تعطاتش لينا. ولذلك هذا من أجل تحسين هذا اإلجراء، شكرا.
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بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

من 10 ل 15 السيد النائب. 15؟ بغيتي تزيد 15؟

بلس ديبل8ئيس:

ال بالتي..، دابا اسمح لي السيد الوزير. شنو عندك؟ التعديل ها هو 
خديتو، راه نفسو اللي عندي أنايا هو اللي كنقرا. التعديل رقم 15. أشنو 

عندك تمة ال�ضي بووانو؟

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ةي)نقطةينظام(:

حنا 2 ديال التعديالت، اإلخوان كيقولو راه نقزناهم. هداك 12 
ما تقدمش، كنقول لهم راه غيجي الوقت ديالو غيتقدم ألنه مبني على 
الكتاب األخضر ديال املالية. فلذلك واخا عندنا هنا، خصنا نقزوه، 
حنا متبعين معاك، دابا هنا فيما يتعلق باألجراء، حنا كنقولو تمكين 

املقاوالت الصغيرة جدا والتعاونيات.. التحفيز الضريبي برسم اإلعفاء 

موضوعية  قواعد  وإقرار  األجراء،  لفائدة  الدخل  على  الضريبة  من 

يم�ضي  حنا  قلنا  اإلعفاء،  وهاد  والتشريعي،  السيا�ضي  الزمن  تتجاوز 

عوض 10 ديال األجراء، يم�ضي ل 5، في اإلحداثية حتى ل 2026، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل رقم 15.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

السيد الرئيس، تتفهمنا. بغيتي اإلجراء أن الناس اللي في املقاولة 

آالف   10 حدود  في  الناس،  د   10 كتخدم  اللي  والتعاونية  الصغيرة 

أداء الضريبة على الدخل. اإلجراء تم منذ سنة  درهم، معفيين من 

2016 وأعطى نتائج جد إيجابية. ولتثمين التراكمات اإليجابية ومن أجل 

تشجيع التشغيل، تعمل الحكومة الحالية على إعطاء النظر وبعد النظر 

وغادي نمددوه حتى ل 2026. انت طلبتي باش نطلعو ل 15، تنقولو 

املقاولة الصغيرة وفهاد الحجم، تحتاج ل 10 د املوظفين األجراء فقط.

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد. مؤيدي التعديل؟ معارض؟ 

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8ي:

كنطلبو من السيد الوزير، ألنه في التعديل ديال الزميل ألنه اللي 
غيدير 5 ديال األجراء ممنوع، وراه في حدود 10 ديال األجراء، ما�ضي 
بالضرورة يكونو 10. 6 أو 7 أو 5 معفيين الزميل كيطلب باغي يردها ل5، 
وهذا راه فيه ضرب لهاد اإلجراء اللي دارتو الحكومة السابقة، راه إيال 
كان غادي نتراجعو على احنا الحكومة واعداتنا بأنه غادي تقييمو ربما 
تزيد ل15 إيال طلع االقتصاد الوطني، الزميل دابا كيقول باغي يحدهم 
في 5 وأنا عاقل على هاد التعديل بأنه في حدود 10 ديال األجراء معفيين 
في سنتين في حدود 10 آالف درهم. دابا االقتراع ديالو هو كيقول نهبط 

ل5.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل السيد الرئيس، إذن مؤيد للتعديل، ال�ضي رشيد حموني.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

غشرح ليك ال�ضي هشام ما�ضي كنهضرو على 5، دابا اإلجراء اللي كان 
قبل كان من 2016 وكل مرة ألن هاد ال�ضي نجح واعطى النتائج ديالو 
كيبقاو يمددوه بسنتين سنتين واحنا غاديين. هاد العام والو زادو سنتين 
في 2026، احنا اللي جبنا التعديل قلنا هاد املرة هاد ال�ضي ناجح قلنا 
أي شركة صغيرة تأسست نمشيو في حدود 5 سنوات تكون معفية، في 
حدود 5 د األجراء، احنا بغيناب طبيعة الحال يكون دائم ويبقى في 5 د 
اإلجراء ما�ضي ألن، يعني بغينا يبقى دائما كتأسس شركة مثال في 2023 
وال 2024 كيحسب من نهار فاش تأسست وكيحسب 5 سنوات معفي، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

دابا غير اإلخوان باش ال�ضي عبد هللا، السادة الرؤساء، السادة 
الرؤساء، السيد الرئيس، ال�ضي إدريس، التعديالت اللي تقدمات بها 
الفرق باش نحسمو هاد النقاش، تقدمت بها اللجنة، دارو تعديالت يعني 
الفرق حسب منطق ديال املنطق العام ديال الضرائب، قانون املالية 
الجلسة  جبنا  منين  واحنا  املصفوفة،  واحد  التصفيف  واحد  عندو 
العامة حسب املصفوفة الواردة في مشروع القانون املالية، داك �ضي 
غادي نرجعو غادي نلقاو األرقام ديال التعديل 12 عاد ماجي هذا، 7، 
8 عاد غادي نلقاوهم باش نتفاهمو، باش نتقدمو، ال باش ما نبقاوش 
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نثيرو هاد املوضوع ألنه اللي مهم هو أنا كنقرا العنوان ديال املصفوفة 
وكنعطي الرقم ديال التعديل ديال كل فريق باش نسهل ليكم املقروئية.

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 57 اإلعفاءات، 
ورد بشأنها 3 تعديالت من الفريق االشتراكي، تعديل رقم 40 و45 و47 

دفعة واحدة، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبلدمناتي:

نقدمهم دفعة واحدة السيد الرئيس؟ األجور التي تدفعها الجمعيات 
الجمعيات  تدفعها  التي  واألتعاب  التعويضات  مستخدميها،  لفائدة 
معها،  املتعاقدين  والخارجيين  العرضيين  واملؤطرين  املكونين  لفائدة 
إذن هاد التعديل يأتي في إطار التخفيف على الجمعيات من العبء 
الوزير،  السيد  قدمتموه  الذي  التعليل  خالل  من  وكذلك  الضريبي 
في  بدورها  القيام  أجل  من  الجمعيات  لتشجيع  الحكومة  وتطلعات 
التأطير والتكوين وكذلك قيامها بتشغيل الشباب واألطر، فنحن نتقدم 
بالرفع من 10 أجراء إلى 20، واإلعفاء في سنتين إلى 5 سنوات وذلك 

كذلك تماشيا مع الحكومة.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

فيما يخص اإلجراء أنا شرحتو قبل وقلت بأنه اليوم عندنا في حدود 
10 د األجراء، واألجر هو 10 آالف درهم وهاد ال�ضي جاي من خالل 
أذكر  الخاص،  أو  العام  القطاع  دراسات ملعدل األجور سواء داخل 
بأن معدل األجر داخل القطاع العام هو 7900 و3800 داخل القطاع 
الخاص، وبالتالي األجر نتاع 10 آالف درهم هو أجر مقبول في البداية 
أكيد  الجمعيات  أن  ثم  الجمعية،  أو  املقاولة  لدى  األجير  نتاع واحد 
تشتغل عموما في مجاالت يعني اللي فيها الهشاشة، ولكن كاين جمعيات 
اللي اليوم تؤدي أجور مرتفعة وباش ما نمشيش ل�ضي ميدان، نم�ضي 
للميدان اللي ثارو السيد الرئيس قبل قليل هو امليدان الريا�ضي، اليوم 
ما كنفهمش عالش واحد الجمعية رياضية تجيب واحد املدرب ب 20 

مليون وما تخلصش الضريبة على الدخل.

بلس ديبل8ئيس:

إيال اسمحتوا معارض لهذا التعديل، مؤيد لهذا التعديل أو لهذه 
التعديالت الثالث.

أعرض هذه التعديالت للتصويت التعديل رقم 40.

املوافقون: 26

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

نفس العدد بالنسبة للتعديل رقم 45:

املوافقون: 26

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

التعديل 47 نفس العدد:

املوافقون: 26

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

املادة 6 مشروع قانون املالية البند األول املادة األولى اإلعفاء من 
الضريبة على الدخل، املادة 57، ورد بشأنها تعديالن من السيدة النائبة 
نبيلة منيب، السيدة النائبة تقدم، دفعة واحدة؟ وال كل تعديل لوحده؟

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

األدوات  الدخل  على  الضريبة  من  تعفى  أنه  كالتالي  هو  التعديل 
املدرسية واملنتجات واملواد الداخلة في تركيبها وذلك من أجل محاربة 
األسر خاصة  على  العبء  وتخفيف  التمدرس  وتحفيز  املدر�ضي  الهدر 
الفقيرة منها، وخصوصا ونحن نعرف بأنه هناك بالفعل التدابير ديال 
املحفظات وكذا ولكن كل تحفيز من شأنه أن يشجع التمدرس يجب 
أن نعتمده هذا بالنسبة للتعديل األول. ثم التعديل الثاني تعفى من 
الضريبة على الدخل املبالغ املخصصة كتعويض عن البحث العلمي 

بالنسبة لألساتذة الباحثين وأساتذة التعليم العالي. وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة إيال اسمحتي السيد الوزير إيال اسمحتي، السيد 
الرئيس عنده نقطة نظام دير تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديشوكيي)نقطةينظام(:

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي النائبة باش تقدم للجلسة خصها 
توقف.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، تفضل السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

فيما يخص التعديل األول واملرتبط بإدراج شراء املواد املدرسية 
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كجزء أنه يعفى من الضريبة على الدخل لدى األسر الفقيرة، بعدا األسر 
الفقيرة أنا في علمي ما عندها دخل ما كتخلص الضريبة على الدخل، 
حتى األجراء %66 متاعهم معفيين من الضريبة على الدخل، املسألة 
الثانية في هاد الجانب إيال بغينا نعاونو هاد األسر هو التوجه اللي جات 
به الحكومة خاصنا نمشيو لإلعانات املباشرة لألسر اللي عندها أطفال 
في التمدرس. املسألة األخرى اللي في الشق الثاني والتعديل الثاني املرتبط 
بالبحث العلمي، وشرحت للسيدة الرئيسة البارحة على أنه الحكومة 
وقعات اتفاق ثالثي بين وزارة التعليم العالي والصناعة واملقاوالت باش 
نخصصوا سنويا 300 مليون درهم لتشجيع البحث داخل املقاولة في 

عالقة وطيدة بين البحث العلمي الجامعي واملقاولة املغربية.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الوزير، هل من رأي معارض لهذين التعديلين؟ رأي 
مؤيد؟ مساند؟

إذن أعرض هذين التعديلين للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 51

نفس العدد بالنسبة للتعديل الثاني التعديل رقم 6.

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 51

تحديد   58 املادة  األول  البند  املالية  قانون  6 من مشروع  املادة 
من  تعديالن  بشأنها  ورد  الضريبة،  عليه  املفروضة  اإلجمالي  الدخل 
الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية التعديل رقم 16 و17.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيأ شخوش:

التعديل رقم 16 الغاية من هاد التعديل هو ضمان مساهمة صناع 
املحتوى في التكاليف العمومية بحالهم فحال باقي الفئات وذلك احتراما 
للفصلين 39 و40 من الدستور، فكيما كنعرفوا مداخيل مهمة بنسب 
مشاهدة عالية وعلى غرار الدول التي ضربت املؤثرين اللي كيتقاضاوا 
 Google مدخول من الشركات العاملية األكثر تأثيرا كاليوتوب وأمازون

.Apple

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

أننا نفرقوا بين الشقين الشق األول وتيعني املمثلين وصناع املحتوى 
واإلدارة  العمل،  بها  الجاري  القوانين  وفق  للضريبة  تيخضعوا  هادو 
يخص  فيما  موجود.  اللي  القطاعات  كباقي  بعملها  تقوم  الضريبية 
Google واليوتوب إلى غير ذلك املغرب عضو في مجموعة من املنظمات 
الدولية، وكيف ما قلت البارح نحن في آخر أو ال هاد املنظمات في آخر 
القوانين  في  سندرجها  ذلك  بمجرد  ضريبية  قاعدة  إلرساء  األشواط 

الضريبية نتاعنا إن شاء هللا.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض لهذا التعديل؟ مؤيد؟ ال أحد، أه مؤيد عفو 
تفضل.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد  جاوب  وكذلك  اللجنة  في  البارح  اهتمام  بكل  تبعنا  طبعا 
الوزير املحترم، اليوم واحنا متافقين هو املهم هو أن يؤدي كل واحد 
تيربح الضريبة لدرجات أن السيد الوزير اقتنع بأن حتى هاد الرياضة 
 Google, Apple والرياضيين غادي يخلصوا، فقط دبا كافا، أمازون
راكم عارفين وفايسبوك يعني أن املوضوع مطروح دابا غير يمكن يدار 
التصريح، هاد املوضوع راه عاشتوا دول أخرى مع الفنانة هادي واحد 
10 سنين في أوروبا ونتمناو باش يتوجد الحل طبعا يربحوا ويستافدوا 

ولكن يأدوا وهذا هو املهم.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 عفوا باقي العديل الرقم 17 في نفس املادة.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

هاد التعديل خليني نقول بأنه حتى ال تفقنا معاه هو فجائي أغلبية 
Les vacataires اللي اليوم غادي نرفعولهم هاد الضريبة من 17 ل30 
وال  لالبتدائي  بالنسبة  ال   ،2023-2022 سميتو  الدرا�ضي  املوسم  راه 
اإلعدادي وال الثانوي وال التكوين املنهي وال القطاع الخاص وال القطاع 
كل بادي السنة، غادي نجيو احنا ابتداءا من فاتح يناير انطبقوا عليك 
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%30 هوles contrats داروا مع الناس شنوا بغينا احنا؟ غير نقولوا شنوا 
بغينا؟ فلذلك هذا اإلجراء احنا كنقول يبقى في %17 هذا هو األصل، 
ولكن نزيدوا حتى هاد القضية هادي اللي كاين عندنا ما عندناش غير 
في القطاع الخاص حتى في القطاع العمومي، فلذلك حبذا أن الحكومة 
تنتبه لهاد اإلجراء وتتدارك األمر ما يمكن لهاش داركوا هنا من الناحية 

السياسية أنتداركه في مجلس املستشارين، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

جواب من عند السيد النائب ما نريده هو عدالة ضريبية، والدخل 
 juin وال décembre ما عندو حتى فرق مع الدخل نتاع janvier نتاع
كاين واح الدخل ملي تيدخلوا اإلنسان تيخلص بحالو بحال الناس 
للجميع،  نهبطوها  طالع  ال�ضي  داك  وال  البالد  في  كاينين  اللي  كاملين 
ولكن باش نخليو مجموعة من الدخول أمامنا وبمبالغ مرتفعة ونقولوا 
ألن بدينا املوسم الدراسية ما نخليوهاش، املوسم الفالحي راه غادي 
يوجد السلعة حتى لواحد الوقت، هذا الصناعي ما غاديش يوجد، هاد 
االعتبارات ال تؤخذ بعين االعتبار في التشريع الجبائي التشريع الجبائي 

كيعان الدخل، نهار تتكون عندك الدخل تأدي عليه الضريبة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيد  هشام  ا�ضي  تفضل  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
النائب.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8ي:

أوال وخا املوضوع تحور إلى مكان آخر، ألنه دعم التعليم الخاص 
أو دعم هاذي برامج حكومية خاص يتخاذ فيها قرار، ولكن احنا ما 
كنتكلموش على التعليم، احنا كنتكلمو على جميع القطاعات بصفة 
عامة، كاين أطباء اللي كيمشيو يخدمو فالقطاع الخاص، كاين أساتذة 
اللي   DES EXPERTS كاين  فالتكوين،  دروس  كيديرو  اللي  جامعيين 
كيمشيو يديرو ساعات إضافية في مجال من املجاالت. كيفاش كنقبلو 
بأن الدخل بصفة عامة، أجير كنطلبو ليه %38 كيخلص %38. وواحد 
نقولو ليه ال أودي هذا غيخلص %17.5، ودون أن نن�ضى بأنه املشغل 
األصلي تحمل عليه األعباء ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 
وهادي %17.5 معفية من الضمان االجتماعي. وحتى اآلن %30 معفية 
إيال  الوطني للضمان االجتماعي. يعني  من واحد الحصة فالصندوق 
بغينا عدالة ضريبية، وبغينا التنافسية ما بين املقاوالت وبين القطاع 
الدولة  في  العام  القطاع  في  كيخدم  واحد  كنقبل  كيفاش  الخاص، 
طبيب، كتخلص عليه الدولة كيخلص %38 من l›IR وملي يم�ضي يخدم 

ف LA CLINIQUE فالقطاع الخاص يخلص %17.5. قانون إطار صوتنا 
عليه من أجل هذا، نتسنى �ضي احد يقنعني.

بلس ديبل8ئيس:

مؤيد؟

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

ربما كاين الخلط، هو الطبيب حيث كيم�ضي يخدم ف�ضي جهة أخرى، 
لفائدة  تيدير بحث  الباحث حيث  راه كيبيع خدمة وهذا كالم آخر. 
مؤسسة أو شركة، واخا يكون أستاذ جامعي راه تيخلص la TVA وتيدير 
الفاتورة ويخلص 38. اليوم كاين حديث على Les vacataires، دابا 
الحكومة توكظات على السالمة، مرحبا. التعليم العالي الخصو�ضي، 
راه ملي تتعطي لألستاذ 10 آالف درهم، 20 ما عرفت شنو، للساعة 
وال للشهر، هذاك راه c›est une aide qu›il perçoit، إيال غتزيد هاديك 
الجامعة مثال على األستاذ في األجر، راه غتزيد على اآلباء كذلك. ما جاء 
تيبدا فواحد  راه  الدرا�ضي  املوسم  أن  املحترم هو  الزميل  لسان  على 
الوقت وكيسالي في وقت. وطبعا خصكم تراقبو وتقلبو شكون هما اللي 

تيخدمو وما تيخلصوش 30%..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 26

املادة 6 مشروع قانون املالية، البند األول، املادة 59، الخصوم. 
ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية، 
املجموعة النيابية العدالة والتنمية، التعديل رقم 18. أحد مقدمي هذا 

التعديل تفضلوا الكلمة.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هذا التعديل تقدمنا به، وبطبيعة الحال، الهدف منو هو دعم القدرة 
الشرائية لفئة واسعة من املوظفين واألجراء الذين تضرروا كثيرا بسبب 
تضخم وغالء األسعار. اقترحنا يعني هديك الضريبة على الدخل اللي 
كانت جابت هاديك 75 درهم، 187 إيال طلعناها من 30 ل40 كتطلع 

شوية من التخفيض على الضريبة على الدخل، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.
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بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

السيد النائب، كيظهر لي بأننا تفاهمنا مطوال على املوضوع، قلنا 
بأنه الوسيلة للرفع من الدخل ومواجهة االضطرابات تاع التضخم، 
الدخل،  على  الضريبة  أما  األجور،  في  الزيادة  هي  الوحيدة  الوسيلة 
فمبدئيا بعدا ما كتعني إال الثلث. إذن الثلثين اللي كيبدو من الهشاشة 
أكبر، غير معنيين بالضريبة على الدخل. معناه، أننا إلى بغينا اليوم 
نمشيو بشكل إرادي، وهذا هو اللي مشات فيه الحكومة، ملي كنزيدو 
3000 درهم لألستاذ الجامعي، نعتقد بأننا نساهم في التخفيض من 
ضغوطات وإكراهات التضخم. ملي تنزيدو 4000 درهم للطبيب، نعتقد 
أننا نسير في نفس االتجاه. وعلى نفس املنوال، ستأتي باقي القطاعات 
التي ستستكمل التصور اإلصالحي لها، أما الضريبة على الدخل أنا 
قلت جايا في واحد اإلطار داإلصالح شامل نتاع الضريبة على الدخل، 
وال يمكن أن نصلحه بالضريبة على الدخل القدرة الشرائية، ما كاينش 
عالقة بيناتهم ألنه اللي تيخلص الضريبة على الدخل هو الثلث وهداك 
ما   40 30 وال  les pourcentages ل  ما طلعتي دوك  الثلث بشحال 

غايمكن ليه يستافذ اال بحدود دنيا من التخفيضات.

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ شكون؟ 
تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيزينةيشاه م:

اإلجماع اللي جات فيها اللي جات بها الحكومة في مشروع قانون 
املالية الخاصة بإصالح الضريبة، هي إجراءات مشات في واحد التوجه 
واضح وباين، اللي هو كيتعلق باألساس ديال إطالق حوارات اجتماعية 
وقطاعية ممؤسسة وعوض ما تم�ضي في توجه ديال الرفع من األجور 
اللي غادي يحفز مستوى التضخم، وهنا ال داعي للتذكير بالجهود اللي 
قامت بها الحكومة مباشرة من بعد التنصيص ديالها واللي كانت دارت 
النقابية،  التمثيليات  مع مختلف  القطاعية  الحوارات  مجموعة من 
واللي توجات باالتفاق ديال 30 أبريل اللي تاريخي اللي جاء فيه الرفع 
من الحد األدنى لألجور ديال املوظفين في القطاع العام ل 3 آالف و500 
درهم، وأيضا الحذف ديال سلم 7 باش يولي املوظف كيم�ضي من سلم 

6 لسلم 8 مباشرة وغيرها من إجراءات.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أحد مؤيدي هذا التعديل؟ السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

احنا كنتكلموا على الخصم اللي كاين في املادة 57 واللي الحكومة 
دارت %35 بالنسبة لألشخاص اللي منتمين للفئات املهنية ديال باء 

وجيم في حدود 78 ألف درهم، طيب ما دام كاين الكالم حول الحوار 
ارتفاع  كاين  بأنه  بعد  أقرت  دام  ما  الحكومة  هاد  نقولوا  االجتماعي 
داألسعار وكاينة التضخم وإلى غير ذلك درت الحوار، طيب دارت الحوار 
الوزير  السيد  عليها  تكلم  الصحة l›indice 509 و4 آالف درهم  مع 
مرحبا، مع التعليم العالي 3 آالف درهم ألف في كل مرحبا، هاد القطاع 
يعني بما الحد األدنى 3 آالف و500 احنا مازال كنشكوا فيه عالش؟ 
2012 و500 درهم دارت في  ألن 3 آالف درهم دارها الحكومة ديال 
2017 هي 3 آالف و500 فعاليش كنتكلموا؟ Smag و2028smic عاد 
غادي، فلذلك الشعب واملواطنين والناس اللي ما عندهمش النقابات 
من ستحاور معهم؟ ومن سيتكلم عنهم؟ احنا بغينا نتكلموا غبشوية 
زدنا %5 طلعنا %40 باش أنهم حتى هما يستافدوا، ولذلك هاد الحوار 

االجتماعي سنرجع له فيما بعد، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند »أ« املادة 60 املكررة املادة 
60 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم االشتراكية 
املجموعة النيابية للعدالة التنمية التعديل رقم 19. دبا غير اتفقوا 

شكون غادي يقدم؟ راه كاين األخ اللور شكون باغي يقدم؟

بلنائبيبلس ديعبديبإللهيش ك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

يهدف هذا التعديل إلى تشجيع اإلنتاج الفني الوطني واإلسهام في 
رفع الهشاشة االجتماعية عن الفنانين، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير، هاد األخ عطيه يقدم كل �ضيء ا�ضي 
ادريس.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

وكما قلت البارحة نحيي االنخراط الشامل والكامل لدعم الفن في 
مختلف تجليات الفن الوطني املغربي، وهذا �ضيء إيجابي غير هو منين 
ندعموا الفن راه بسياسة ثقافية كاملة ومتكاملة، اليوم الخصم اللي 
كاين عند الفنانا déja هو 40 % في الضريبة على الدخل هداك الخصم 
 double اللي كاين على الوظيفة أو العمل هو 20 % معناه أن عندهم
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وهذا بطبيعة الحال غير كافي الفنانا نتاعنا كما قلت يستحقون وهاد 
البوادر هي جد إيجابية أن ننخرط جميعا في بناء الفن الوطني كما قلت 

بكل تجلياته وروافده مستقبال، إن شاء هللا، بسياسات ثقافية جيدة.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل،  هذا  معار�ضي  ألحد  الكلمة 
تفضل مؤيد للتعديل؟ تفضل.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

هو دابا احنا في الواقع شنو واقع؟ أنتما دخلتو لنا في دماغنا بأن 
ي كان قبل، دابا داك 40 احنا بغينا نرجوها 

ّ
خاص نعاونو الفنانا أكثر مل

60 فهاد ال�ضي بسيط خاصة أن كاين سخاء حاتمي هاد اليامات راه 
حفلة وحدة، صاربات األقوال ما بين 4 د املليار و8 د املليار اللي تصرفات 
فيها في الرباط، بغيت تعرف شكون؟ طوطو، هللا يا ودي، دابا إيال كان 
بهاد السخاء ونعطيو للفنانا كاملين، هذا هو اللي مطلوب ألن كاين اللي 
الفرق،  الجنازة وباألحرى هاد  تيموت وما كيصيبوش باش يديرو لو 
ما�ضي �ضي حاجة اللي كثيرة بصدق في حق هاد الناس اللي تيفنيو حياتهم 

ويمكن 10/9 فيهم تيموتو فقراء، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

60 الخصوم  املادة  البند »أ«  املالية  6 من مشروع قانون  املادة 
الجزافية، ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي التعديل رقم 

48، يسحب؟ تم سحب التعديل رقم 48 للفريق االشتراكي.

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند »أ« املادة 63 اإلعفاءات، 
واالشتراكية  التقدم  وفريق  الحركي  الفريق  واحد  تعديل  بشأنها  ورد 

واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية التعديل رقم 20.

بلنائبةيبلس دةيهنديبنانييبل8طل:

بلس ديبل8ئيس،

63 نقترح اإلبقاء على اإلعفاء املتعلق بالدخول  بخصوص املادة 
العقارية، أي االستفادة من نفس اإلعفاءات بطبيعة الحال دائما في 
داك الحدود ديال 6 سنوات ال أقل وال أكثر ما بين األول والثاني. هاد 

اإلبقاء هذا عندو بزاف ديال األسباب:

-السبب األول هو دعم السكن بالنسبة للفئات املتوسطة والصغيرة، 
واللي كيتملكو سكن رئي�ضي ألنفسهم في حدود 4 د املليون ديال درهم؛

-السبب الثاني وهو ما جدوى هذا إذا كانت األرباح التي تحققها 
الدولة من خالل التحفيظ العقاري لم تنخفض؟ إذن ال جدوى؛

-السبب الثالث، وأنتم تتكلمون وتتحدثون عن دعم الفئات الهشة 
ويعني محاربة دور الصفيح إلى غير ذلك، فإن هذا التعديل ال مبرر له 
سوى استهداف هاد الفئة اللي باغية تملك السكن األسا�ضي عفوا، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

ما كنستهدفو حتى حد ما كرهناش نوفرو السكن لجميع الناس، 
الهدف من هاد اإلجراء هو أننا نخضعو هاد املداخيل العقارية إلى نفس 
املنظومة، ولكن وكيف قلت البارح في اللجنة وبعد التدخل د السيد 
الرئيس، باش تعرف بأن كنتعاملو مع األمور بموضوعية بعيدا عن 
اإلرهاصات التي ال تجد ال سندا وال جدوى، أنا أعدكم بأننا غادي نديرو 
تقييم موضوعي لهذا األمر، وغادي نشوفوه من هنا للتصويت النهائي 

على القانون، إن شاء هللا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معار�ضي هذا التعديل، ال�ضي عبد 
هللا بغيتي تسحب التعديل؟ شكرا، ديالك هاد ال�ضي اللي فهمت.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

هذا إجراء مهم يعني االلتزام مهم، احنا هاذ السيد الوزير هذا ذيك 
االلتزامات ديالو لحد الساعة يفي بها جميعا، لذلك غنسحبو التعديل، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

تّم سحب التعديل، إذن وقيال نسحبو التعديالت كا ملة باش، املادة 
6 من مشروع قانون املالية البند أ املادة 63 اإلعفاءات، ورد بشأنها 

تعديل واحد من السيدة النائبة فاطمة التامني، التعديل رقم 8.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هاذ التعديل يخص اإلعفاء من الضريبة في النقطة »ب« بخصوص 
التعديل اللي جابت الحكومة، واللي يق�ضي بفرض ضريبة على األرباح 
العقارية على السكن الرئي�ضي، وبالتالي اإلقتراح هو نسخ هاذ التعديل 
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معني  غير  الرئي�ضي  السكن  ألن  عالش؟  الحكومة،  طرف  من  املقدم 
باملضاربة العقارية، وبالتالي من غير املعقول أداء ضريبة على األرباح 

العقارية فهاذ الحالة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

كلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

غادي  أننا  على  الحكومة  قاطع  التزام  فيه  خذيت  واللي  عليه   ..
ندرسوه ونرجعو عندكم بأمر واقعي، بعيدا على أننا بغينا نضّربو البيع 

األول وال �ضيء من هذا القبيل.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مساند؟ أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 1

املعارضون: 130

املمتنعون: 51

املادة 6 مشروع قانون املالية البند األول املادة 68 اإلعفاءات دائما، 

ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، التعديل رقم 2.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هاذ التعديل تيعني الفوائد املدفوعة ملالك مخطط االدخار للتعليم، 

الشروط ديالو ال يتجاوز مبلغ الدفعات املنجزة في املجموع 300 ألف 

درهم لكل طفل، هاذ البند تدرج في سنة 2011 فهاذ املدونة، اليوم 

يمكن آن األوان مع ارتفاع األسعار ومع اللجوء أكثر لهاذ الفئة لدعم 

الطبقة املتوسطة، لهذا اقترحنا نرفعوه ل 600 ألف درهم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

ي تندير300 
ّ
تشجيع االدخار مبدئيا يعني ال تطرح إشكاال، ولكن مل

ألف وتنديرو التقييم اليوم العدد هزيل وقليل جدا انتاع اإلنخراطات، 
وبالتالي ما�ضي السقف هو اللي طرح إشكال يمكن خصنا طرق أخرى 

لتشجيع االدخار، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مؤيد؟ أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: نفس العدد؛

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

أسعار   73 املادة  األول  البند  املالية  قانون  من مشروع   6 املادة 
الضريبة جدول حساب الضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق 
للعدالة  النيابية  واملجموعة  واالشتراكية  التقدم  وفريق  الحركي 

والتنمية، التعديل رقم 21 تفضل شكون اللي غيقدم التعديل؟

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هاذ التعديل كانت واحد الشريحة اللي معفية من الضريبة اللي 
عناها ل 40 ألف درهم 

ّ
كانت عندها الدخل 30 ألف درهم، احنا طل

نظرا لنفس األسباب اللي قلنا قبيلة، ديال الدعم ديال القدرة الشرائية 
لجميع املواطنين واملواطنات، بطبيعة الحال غادي يكون عندو وقع 
بالخصوص على الطبقة املتوسطة والشريحة الثانية اللي عندها 10% 

غتبدا من 40 ألف درهم حتى ل 50 ألف درهم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

..في الحكومة على أن باش نرفعو القدرة الشرائية لألجراء خصنا 
نرفعو األجور، والناس اللي ما عندهمش األجر حتى هما عدد مهم في 
بالدنا، خصنا نعطيو لهم اإلعانات املباشرة وال نعتقد وقناعتنا راسخة 
بأن الضريبة على الدخل ال تفيد في �ضيء، فالرفع من القدرة الشرائية 

للمواطنات واملواطنين.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض لهذا التعديل؟ السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيزينةيشاه م:

الحكومة استجابت ملطالب الشركاء اإلجتماعيين بمناسبة اللقاءات 
املنعقدة في إطار الجولة الثانية ديال الحوار االجتماعي، وأفضت هذه 
املشاورات إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على 
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الدخل على األجراء من الطبقة املتوسطة اللي كتراوح األجور ديالهم 
من 4500 درهم ل30 آالف، علما أن الرواتب املنخفضة معفاة من 
الضريبة، وهاد اإلجراء غادي يكلف الحكومة 2 داملليار ديال الدرهم 
وهذا كيبقى مجهود كبير حيث هاد اإلجراء غادي يمكن من تعزيز دخل 
األجراء اللي كيتراوح األجر ديالهم الصافي ما بين 4500 و9000 درهم 

بمدخول إضافي سنوي كيتراوح ما بين 900 درهم و2250، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

هللا يخليك أنا بغيت نفهم واش هاد اإلجراء غادي يكلف 2 داملليار 
درهم؟ ألنه تيبان لي هذا الرقم خيالي، ثانيا نظن على أن هاد ال�ضي اللي 
قلتوه صحيح هو اللي خصو يكون، واليني في انتظار ما وهاد العملية 
مشات بواحد التدريج عالش ما نمشيوش هاد املرة بهاد الشكل إيال ما 
كانش غادي يكلف �ضي تكلفة كبيرة جدا وغادي يخل بالتوازن املالي، 
وطبعا الحوار االجتماعي راه تيعرف مشاكل ربما هداك �ضي اللي تيتطلب 
ودفعة واحدة كثير احنا ما غندافعوش على الحكومة هنا، ولكن في نفس 
اآلن ال بد أن نجد حل ملواجهة هاد الغالء وخاصة تدعيم هاد الطبقة 
املتوسطة اللي كالت يعني الدق بواحد الشكل كبير جدا، وحيث تنقولو 
جاذبية  هاد  للعمومي  الخصو�ضي  التعليم  من  دازو  اللي  ألف   180
التعليم العمومي جابها في 3 شهور؟ ال ألن الناس أفقروا ما عندهمش 

باش يخلصو وهذا هو اللي دفعهم، واش كاين �ضي واحد غادي يم�ضي..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند »أ« املادة 73 أسعار الضريبة 
جدول حساب الضريبة ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي 

التعديل رقم 7.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

من  الرفع  أجل  من  به  جينا  احنا  التعديل  هاد  الوزير،  السيد 
50 ألف درهم لألسباب  إلى  الحد األدنى ديال الضريبة على الدخل 
اللي كنعرفوها جميع، وكذلك ألن اليوم الحد األدنى للدخل في املغرب 

حاليا؛  كاين  اللي  السلم  بهاد  كذلك  الدخل  على  للضريبة  كيخضع 
النقطة الثانية هي أن بالنسبة األجور املرتفعة كنقترحو بأن 38 % تبقى 
بالنسبة األجور ما بين 240 ألف و480 ألف درهم وأن يتخلق واحد 
الشطر ديال 42 % بالنسبة لألجور اللي كتفوت 480 ألف درهم، شكرا 

السيد الوزير.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

لنفس األسباب السابقة، فالتعديل غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا  أحد،  رأي مؤيد؟ ال  أحد،  رأي معارض؟ ال  هل من 
التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند األول املادة 1 جدول حساب 

الضريبة املادة 73، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة النائبة نبيلة 

منيب، التعديل رقم 4.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بخصوص جدول حساب الضريبة، في إطار تنزيل توصيات املناظرة 

املنظومة  جعل  إلى  التعديل  هذا  يهدف  للجبايات،  الثالثة  الوطنية 

الضريبية املطبقة على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا وإلى تخفيف 

ولهذا  والفقيرة،  املتوسطة  الطبقات  على  املفروض  الجبائي  العبء 

نقترح أنه الشريحة املعفاة من الضريبة يعني تم�ضي إلى غاية 45 ألف 

درهم، وبعد غادي يكونوا 6 ديال األشطر: 10%، 20%، 30%، 34%، 

و%38 كتهم من 45 ألف حتى 60 ألف ومن 60 ألف ل85 ألف إلى غير 

ذلك. وهاد ال�ضي كلو من أجل تعزيز القدرة الشرائية ويعني اللي انهارت، 

وفي انتظار بطبيعة الحال الرفع ديال األجور وتحسين األوضاع ديال 

األجراء، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.
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بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

التعديل غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل غير مقبول، هل هناك من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد؟ 
ال أحد. أعرض هذا التعديل للتصويت،

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 50

73 سعر  املادة  األول،  البند  املالية  قانون  مشروع  من   6 املادة 
الضريبة، جدول حساب الضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة 

النائبة فاطمة التامني، التعديل رقم9، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بالنسبة لهاد التعديل يخص حساب الضريبة على الدخل، وفق 
يعني كنقترحوا واحد 9 أشطر على أساس أن شريحة الداخل إلى غاية 
50 ألف درهم سنويا، تكون معفية من الضرائب، وبالتالي الجدول 
املقترح أمامكم هو كيم�ضي من%0 الذي يقل أو يساوي 50 ألف درهم، 
ثم %10، %20، 30 إلى ما يفوق مليون درهم، حيث السعر يعني محدد 
في %50، وبالتالي هاد األشطر بالضرورة اليوم، نحن في حاجة إلى مراجعة 
األشطر، من أجل تحقيق التوازن في مساهمات كل أشطر الدخول، 
الطبقات  على  الجبائي  الضغط  تخفيف  هو  أيضا  الغرض  وبالتالي 
الهشة واملتوسطة، ويعوض ماليا من األسعار الجديدة، 40%، 45%، 
%50 املطبقة على شرائح الدخل اللي كتجاوز على التوالي 400 ألف 

درهم، 600 ألف درهم، ومليون درهم سنويا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

..كل التعديالت تصب في اتجاه واحد، واإلجابة اللي كانت في الشق 
األول راه تتبقى سارية املفعول، التعديل غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد للتعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 50

املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند -أ- في املادة 74 الخصم 
عن األعباء العائلية، ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق 
التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل رقم 
22، املادة 74، التعديل رقم 22، التعديالت ديالكم هادو هما الترقيم 

ديالكم أنتوما.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هاد  مراجعة  تمش  ما  ألنه  جبناه  الحال  بطبيعة  التعديل  هاد 

الخصم منذ 2008، بطيعة الحال نظرا للكلفة ديال الحياة، والكلفة 

أساس  على  التعديل  هذا  اليوم  العائالت.  أبناء  ديال  التعليم  ديال 

خصم نفقات التمدرس لآلباء في 2000 درهم. ألن اليوم كتلقى هداك 

األجير وهداك املوظف عندو يعني واحد العبء على العائلة ديالو، هو 

كيخلص بطبيعة الحال الضريبة، ولكن كاين بعض النفقات اللي ما 

كتحسبش يعني في les charges ديالو. اقترحنا على أساس يكون واحد 

الخصم في السنة ديال 2000 درهم، وبطبيعة الحال زدنا هداك القدر 

ديال الخصم طلعناه من 360 تال 600 درهم، و2160 تال3600 درهم. 

مقبول هذا السيد الوزير.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

تنعفيوا داك الدخل اللي تندخلوا، دابا املدخول على الطفل اللي 

تناخذوا في la location هي 360، احنا في 600 راه ما كاينش تطابق، يعني 

احنا الدخل كلو اللي كيدخل على ذاك الطفل، اللي داخل في األعباء 

نتاع األسرة راه ما كيخلصش عليه معفى، ولكن عالش غنطلعوا ل 

600، إيال بغينا نمشيوا بهاد املنطق، وكل األدوات والدخول واألطفال، 

نقولوا أودي نحيدوا الضريبة على الدخل باملرة وصافي.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهاد؟ السيد النائب ال�ضي أديب بنبراهيم.
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بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

شك8بيس دييبل8ئيس،

غير باش نرجعوا بالنسبة لألسعار ديال الشركة، راه أسعار تناسبية

كتاخذ  األسعار،  وكتطلع  غادية  تدريجية  راه  للدخل  وبالنسبة 
بعين االعتبار الكلفة داملعيشة تتخذ بعين االعتبار الجميع وعاد كيطلع 
l›épargne هداك ال�ضي باش كاين واحدle taux progressif بالنسبة 
 bénéfice عاد كنطلعو Les charges حتى كنحيدو IS وداك ال�ضي IR ل
كنديروه تناسبي، إذن الطريقة ديال احتساب األسعار بالنسبة لألجور 

تتخذ بعين االعتبار جميع هاد النفقات، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أحد مؤيدي هذا التعديل، تفضل السيد راه ياهلل وصلنا للثلث ديال 
التعديالت السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

السيد الرئيس أطفال الكفالة بعدا ما كانينش ثم جميع املناظرات 
واللقاءات اللي كانوا كانوا دايرين تيروجوه في نفس اإلتجاه هو إيجاد 
حل الناس اللي اختارو باش مثال يقريو اوالدهم في التعليم الخصو�ضي 
أوال نعاونو على العموم األسر اللي عندهم وليدات والحال أننا نجد 
نفسنا دابا في واحد النقاش قد ال يفهم، أنا غادي نعطيكم 2 داألمثلة 
بساط السيد الرئيس، أوال كل �ضي اللي كيقريو هم األساتذة اللي تيقريو 
باش  األطباء  ثانيا  الخصو�ضي.  في  تيقريوا  اوالدهم  راه  العمومي  في 
تيمرض له �ضي واحد ما تيديهش معه للعمومي وهو في العمومي وتيدي 

اباه يداويه في الخصو�ضي، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت

املوافقون: 27

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 مشروع قانون املالية البند -أ- املادة 74 الخصم عن األعباء 
العائلية، ورد بشأنها تعديالن من الفريق االشتراكي التعديل رقم11 

و12، دفعة واحدة، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

غانقدمو هاد التعديلين دفعة واحدة هاد الخصم اللي حاليا هو 
360 درهم كان تحدد كنظن في قانون املالية ديال سنة 2009، منذ 

ذلك الحين لم تتم مراجعته هو خصم هزيل، احنا في الفريق االشتراكي 
كنطلبو بالدفع ديالو مبلغ 1000 درهم وكذلك كنحيدو السقف ألن 
في نهاية املطاف اإلنسان اللي كيعول واحد الناس راه عالة وخاصو 
يساعدهم وصعيب علينا نفرضو عليهم كيخصنا نيسرو هاد الضريبة، 

وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

السيد النائب هاد التعديالت كتعارض مع تكريس العدالة الجبائية، 
فإن هاد التعديالت غايستافدوا منها األجور العليا ألن الفئات الهشة 
اللي ما عندهاش هاد املداخيل الكبرى ما كتأديش الضريبة على الدخل 

وما كتستافدش من هاد اإلجراءات اللي اقترحتوهم إذن غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ هل من رأي مساند، تفضل السيد سعيد.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

السيدة الوزيرة، تماشيا مع جواب الحكومة بخصوص هاد املسألة 
نخليوا التعديل املتعلق ب 360 درهم باش يبقى الشرائح الدنيا محترمة 
ونمشيو للحد األق�ضى ونخليوه في حدود ألف درهم ما�ضي في حدود 

.1160

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذين التعديلين للتصويت:

املوافقون: 61

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 مشروع قانون املالية البند واحد املادة 82-1 ورد بشأنها 
تعديل واحد من الفريق االشتراكي، التعديل رقم 13.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

التعديل رقم 13 السيد الرئيس كيتعلق بسحب الفقرة املتعلقة 
باملحامين على أساس اإللغاء ديال كل اإلجراءات اللي جات بخصوص 
مهنة  ألن  اعتبارا  القانون،  املشروع  هاد  داخل  املحاماة  مهنة  هيئة 
املحاماة هي مهنة نبيلة تؤدي رسالة نبيلة مهمتها الدفاع عن حقوق 
اإلنسان وحماية الحق وإحقاق الحق وحسن تطبيق القانون، وهي كما 
دايرين في املوقع ديال وزارة العدل جزء ال يتجزأ من أسرة القضاء، هاد 
الجهة اللي هي منظمة تنظيم قانوني تحتاج إلى حوار ممأسس معها على 
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أساس أنه يوصلوا للحلول اإليجابية ما بين الحكومة وهاد القطاع هي 
هيئة منظمة، عالش السيد الرئيس؟ ألن اللقاءات اللي تدارت بشكل 
غير ممؤسس في مأدبة العشاء، وحتى الحوار اللي تدار مؤخرا ما�ضي هو 
هذاك ال من حيث الزمان وال من حيث املكان ألنه جاء تحت الضغط، 
يوقع  أنه  أساس  على  املقبلة  للسنة  مهلة  فيه  تعطى  وبالتالي خص 
التوافق ما بين الحكومة وهاد الهيئات، خاصة أنه كاين لقاء مع رئيس 
الحكومة في األسبوع املقبل مع هيئة املحامون، عالش كل �ضيء هذا؟ 
باش نعطيو صورة إيجابية على أساس أننا ندافع على مجانية القضاء 
مجانية التقا�ضي، ألنه كل الضرائب اللي غادي تزاد عن املحامين غادي 
تزاد في إطار األتعاب وغادي تزاد بشكل مباشر على املواطنين، وهي 
غير مشروعة عالش؟ ألنه ما�ضي كل �ضيء مراحل التقا�ضي كيكونوا 
فيها املحامون، راه كاين اللي كيكون غير في االبتدائي واالستئناف وما 
عندوش الحق يم�ضي للمحكمة النقض، وكاين اللي كينوب في االبتدائي 

وكيجي محامي آخر ينوب في االستئناف..

بلس ديلئيس:

شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

فيما يتعلق بنظام الجبائي املطبق على املحامون تم التعديل ديالو 
هيئات  جمعية  مع  التشاورية  اللقاءات  بعد  صار  اللي  االتفاق  بعد 
من  وبوساطة  املؤسسة  هاد  ولكن  عشاء  مأدبة  في  ما�ضي  املحامين 

البرملان، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

كاين ال رأي معارض ال مساند؟  ما  شكرا، هل من رأي مساند؟ 
مساند؟ تفضل.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

�ضي  في خبارناش  ما  اللي حصل  االتفاق  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
اتفاق، البارح كان انعقاد ديال اللجنة والسيد الوزير قالك ال زالت 
املشاورات، يعني ما كاينش واحد االتفاق نهائي مع هاد الناس، احنا مع 
االتفاق إيال كان �ضي إتفاق مع هاد املهنيين ما يمكن لنا إال ندعموه، 
ولكن إلى حدود اليوم ما كاينش اتفاق ولهذا كان نتشبتوا احنا بهاد 
التعديالت اللي تقدموا للفريق وحتى احنا عندنا فيها تعديالت إلى حين 

يتم االتفاق مع هاد املهنيين، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

ال نفس التصويت هذا كلهم املمتنعون ال أحد كل �ضي صوت لصالح.

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند أ املادة 86، ال غير بالتي كاين 
املعارضين ديال املادة 130 وكاين 60 لصالح واملمتنعون ال أحد، باش 

يتفهمش �ضي.

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند أ املادة 86 اإلعفاء من اإلدالء 
باإلقرار السنوي بمجموع الدخل ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق 

االشتراكي التعديل رقم 14.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

اليوم الحكومة كتطلب من الفالحة اللي عندهم اإلعفاء الضريبي 
تحت من 5 داملليون ديال الدرهم أنهم يقوموا بتصريح ضريبي، على 
املغرب  في  اليوم  الفالح  العموم احنا ما�ضي ضد هاد اإلجراء، ولكن 
%80 عندهم تحت من 5 د les hectares ما كيدخلوش مداخيل كبيرة 
ما عندهمش التكوين وال اإلمكانيات باش يديروا التصريحات، داك 
ال�ضيء باش احنا جينا بهاد التعديل اللي كيقول بأن اللي عندهم دخول 
تقل عن مليون درهم معفيين من هذا التصريح، أما الفئات األخرى اللي 

غتكون معنية راه ماعندناش معاها �ضي إشكال، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

املبدأ هو أن يكون إدالل ديال جميع التدخول الخاضعة للضريبة، 
فهذا ما�ضي تضريب وإنما اإلدالء ديال مدخول ديال كذلك الفالحة، 

وبالتالي التعديل مرفوض.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي للتعديل؟ في حدود 
دقيقة السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

السيدة الوزيرة، مؤسف أن توجهات الحكومة تكون ليبرالية هو 
توجه نحو تمكين األغنياء من الدعم، بحيث أنه الدعم كيتوجه لكبار 
الفالحين في هاد البالد، املغرب العميق من�ضي ومنين غادي تجي للضرائب 
تعميم الضريبة على الجميع، هادي مفارقة غريبة في هاد واللي كيأكد 

التوجه ديال الحكومة الليبرالي واللي كيزيد األغنية غنى والفقراء فقرا.
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بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 مشروع قانون املالية البند »أ« املادة 89 ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق االشتراكي، التعديل رقم 52، أحد مقدمي التعديل، 

الفريق االشتراكي، املادة 89، التعديل رقم 52.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

بلس ديبل8ئيس،

يأتي في سياق املالءمة مع تعديل سابق.

بلس ديبل8ئيس:

بما أن التعديل السابق هذا فهو ينطبق عليه أن ينطبق، تفضل 

أسيدي

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

 TVA هاد التعديل باختصار هو األمر كيتعلق البياطرة عندهم نسبة

حاليا %10 الضريبة TVA، في القانون داملالية كنرفعوها ل %20 هاد 

املهنة اللي العدد ديالهم ما كيتجاوزش ألف في املغرب، كيقوموا بمهام 

مهمة اللي محافظة على الصحة والسالمة ديال الحيوانات اللي كاينة 

في املغرب ديال القطيع اللي كاين في املغرب، واللي حاميانا من األمراض 

اللي كاينة في دول حدودية، واللي إيال دخالت للمغرب حتى منتوجاتنا 

اللي  املهمة  لهاد  نظرا  لذا  نصدروها،  علينا  يصعب  غيولي  الفالحية 

كتقوم بها هاد الفئة واللي أحيانا داخلة في مهام املرفق العام، كنطلبوا 

أنها تعفى من TVA على غرار املهن الصحية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة الحكومة، السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

استثناء هاد من املهنة املنظمة األخرى اقترحنا تطبيق السعر العادي 

.TVA ديال %20 ديال

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ �ضي بن ابراهيم.

بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

نخلطوه،  خصناش  ما   TVA ديال  ال�ضي  لهاد  بالنسبة  غير  ال، 
 TVA PRINCIPEو الشركة  وال  الشخص  كنطاكسيو   IDو  IS عندك 
 C›EST UNE Opérationواش خاضعة  واش  العملية   UNIVERSEL
COMMERCIALE وال ال؟ DONC هذا ال�ضي كل �ضي ديال TVA واعدنا 
السيد الوزير والسيدة الوزيرة بأن السنة املقبلة غتكون إعادة النظر في 

جميع العمليات اللي كتخص TVA، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي مؤيد؟ تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعبديبلقادليبلطاه8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هو هاد الطلب ديال اإلعفاء من TVA على األطباء البياطرة أصال 
 TVA كيتعاملو مع الفالحا، كيفاش بغيتي هذا البيطري غادي ياخد
من عند الفالح، اللي هو أصال خص يكون واحد النوع التعادل، هذا 
البيطري كيخدم مع الفالح، الفالح معفي، إذن البيطري خصو حتى هو 

.TVA يتعفى من هاد

بلس ديبل8ئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 60

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 91.1 اإلعفاء دون 
الحق في الخصم، أ�ضي ادريس، املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 
واحد املادة 91.1 اإلعفاء دون الحق في الخصم، ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم االشتراكية واملجموعة النيابية 
العدالة والتنمية، التعديل رقم 23، أحد مقدمي التعديل، البند »أ« 

املادة 91 »أ«..

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

وفي الواقع هذا السيدة الوزيرة، حنا ما عرفتش كيفاش ال�ضي أديب 
ما قالش لنا بأنه غادي تحيدو TVA على األدوية، كنا تننتظرو باش 
ذاك %7 اللي بقات على جزء التحييد كذلك بالنسبة املجموعة نتاع 
املستلزمات الطبية الخاصة بصمامات القلب، منظم ضربات القلب 
املستلزمات الطبية املنغرسة أم ال منغرسة في جراحة العظام والعمود 
الفقر إلى غير ذلك، دابا صحيح أنتم في حاجة ملداخيل، ولكن في نفس 
اآلن راه تيبقاو األدوية من أغلى ما كاين في املنطقة ومقارنة مع دول 
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أوروبية، وهاد األدوات راه أحيانا كاين اللي تحيدات عليها TVA، كانت 
مثال بالنسبة للصم ب20 مليون دالسنتيم، يعني، أنها..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، شكرا، الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلنائبيبملحت3م،

احنا ما يمكن لينا إال نتافقوا بأن سياسة ديال األدوية مهمة جدا 
وجات في إصالح شمولي ديال قطاع الصحة وراه جبنا تدابير كذلك في 
هاد مشروع القانون في الرسوم الجمركية ديال عدد ديال األدوية اللي 
مهمة. فيما يخص الضريبة على القيمة املضافة كيما قلنا غيجي إصالح 

ابتداء من السنة املقبلة هاد العام تكلمنا على الضريبة على الشركات.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل  التعديل؟  مؤيدي  أحد،  ال  التعديل؟  هذا  معار�ضي  أحد 
السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

السيدة الوزيرة، املراد ال ينتظر اإلصالح ديال TVA ألنه في السنوات 
الفارطة تحيد TVA على %50 من األدوية، احنا كنا نتمناو أنكم بدال 
تجيبو هاد ال�ضي ديال الجمارك ولو كان عفيتوا األدوية من TVA كان 
أفضل، وكيبان األثر ديالوا على املواطن وكذلك على الصناديق ديال 

التغطية الصحية ونحن مقبلون على التغطية الصحية الشاملة.

األمر أيضا فيما يتعلق باملستلزمات الطبية، السيد النائب قالك بلي 
هادوك la cocler اللي كتدير 20 مليون، 3 داملليون ديال TVA، نفس 
ال�ضيء بالنسبة لهداك الحديد ديال العظام كل كيدير 5 داملليار و6 
داملليون، وبالتالي زعما عيب أن الدولة تأخر الضرائب عن املرض ديال..

وأيضا هناك مواد أخرى اللي هي األدوات املدرسية، كيفاش بغينا 
احنا هاد التعليم هذا؟ واحنا كنمشيو ما كنتكلمش أنا على الكتاب 
املدر�ضي كنتكلم على األدوات املسطرة واملقلمة والدفتر إلى آخره، فإيال 
كان هادي حكومة ديال الدولة االجتماعية هادي الدولة االجتماعية 

التعليم..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

األخت التامني موافقون؟

املعارضون: 130

املمتنعون: 25

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 8 مكررة اإلعفاء من 
الضريبة عن القيمة املضافة املادة 91، ورد بشأنها تعديل واحد من 
السيدة النائبة فاطمة التامني التعديل رقم 10، أذكر فقط ياهلل وصلنا 
الثلث ديال التعديالت في خالل 3 ساعات بمعنى الثلثين ست ساعات 
أخرى ديال االشتغال، ال ال أنا غير كنذكر وصافي ال ال ما تسحب ما والوا 

أنا جالس، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هذا التعديل يخص اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة واللي 
محددة فيه مجموعة من املواد، نقترح إضافة األدوية والعقاقير الخاصة 
باألمراض العقلية والنفسية، ونقطة أخرى تتعلق بإضافة املستلزمات 
واألدوات الدراسية آه عفوا نقترح األدوات واملنتجات الصيدلية غير 
الدوائية املخصصة للبشر كما هي منصوص عليها في القانون 04.17 
بمثابة مدونة األدوية والصيدلة، وبالتالي حذف الضريبة على القيمة 
املضافة على هاد األدوية من شأن أنه يساهم في تخفيض ثمن األدوية 
املرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية، ويساعد أيضا على استغالل أفضل 
لألدوية وتمكين املواطنين من ولوج أحسن العالج، ألن تنعرفوا على أن 
أغلب الدول املجاورة في حوض البحر األبيض املتوسط كتعرفي األدوية 
من الضريبة على القيمة املضافة إال املغرب اللي كيفرض نسبة ديال 
أكثر من %50 ديال مصاريف الصحة  تنعرفوا على أن  %7، وأيضا 
كتحملها األسر، وبالتالي هاد اإلعفاء من شأن أنه يخفف من عبئ تحمل 

مصاريف العالج على املواطنين، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

أحد معار�ضي هذا التعديل؟ ال أحد، مؤيدي التعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 58
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املادة 6 مشروع قانون املالية البند 1 املادة 99 األسعار املخفضة 
التقدم واالشتراكية  الحركي وفريق  الفريق  1 من  تعديل  ورد بشأنها 

ومجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل رقم 24.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

دائما في موضوع الضريبة على القيمة املضافة أنا أرجو من السيدة 
غادي  التخفيض  وهاد   7% ل   20 من  السعر  نخفض  أن  الوزيرة 
واألمر  لألسر،  التطبيب  ديال  امليزانية  على  جدا  إيجابي  بشكل  يأثر 
السيارات  املسماة  السيارات  املستوردة،  الطبية  باملستلزمات  يتعلق 
االقتصادية والدراجات الكهربائية، وكذلك مجموعة من، يعني، ديال 
املواد الداخلية واأللياف البوليستير التركيبية وغير املستمرة، عفوا، 
ومجموعة من، يعني، األدوات اللي تتستعمل التركيب، إذن النزول من 

20 إلى 7%..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

أنا سبق لي ذكرت غادي يجي تدريجيا السنة املقبلة إصالح شمولي 
للضريبة على القيمة املضافة مع تكريس حيادتها لهاد الضريبة وتوحيد 

األسعار التدريجي.

بلس ديبل8ئيس:

رأي معارض، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس دييونسيبنسل مان:

للسيد الرئيس، ما عمر ركائز الدولة االجتماعية تتبنى على إجراءات 
ضريبية فقط، هي تتبنى على البنية التحتية وتتبنى على تكوين ديال 
األطر طبية كفأة وكتبنى بمستشفيات في املستوى، احنا ضيعنا الفرصة 
أنه واحد املدة ابتداء من دستور 2011 تذاكرنا على الدولة االجتماعية 
واليوم إجراء ضريبي تاع تخفيض الضريبة على القيمة املضافة على 
الحكومة  به  تقوم  ما  هو  األساس  األساس،  هو  ما�ضي  معين  منتوج 
والتعديالت تاع الضريبة على القيمة املضافة، غتجي الوقيتة ديالها 

وتناقش بتفاصيلها في جميع جزئياتها، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أحد مؤيدي هذا التعديل؟ تفضل السيد �ضي ابراهيمي.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

هذا من الدستور ديال 2011 اليوم كانت تقريبا %50 ديال اإلعفاءات 
على الضريبة على القيمة املضافة على األدوية وعلى واحد املجموعة 

من املستلزمات الطبية، وبغينا نكملو خالل هاد ال5 سنين هادي نزيدو 
ديال  الصناديق  وكيخلصوه  املواطن  كيخلصو  ال�ضي  هاد  نعفيو ألن 
التغطية الصحية، إذن اهنايا راه ما كاينش اللهم اإلنسان ايال بغى يدير 
القطيعة ما �ضي حاجة اللي مزيانة في صالح املواطن، ديك الساعة ما 

كاين باس، نبداو من دستور 2011 واحنا جايين؛

املسألة الثانية هو هاد السيارات الكهربائية، هذا راه في إطار الحفاظ 
على البيئة والتشجيع على إستعمال هاد السيارات بدل اللي كتستعمل 
داك الطاقة األحفورية واللي كتلوث واللي كتدير واحد املجموعة من 
املشاكل خاصة راه احنا شفنا املازوط شحال راه كيديروا، ولهذا احنا 
بغيناكم باش تخفضوا هاد الضريبة على القيمة املضافة باش نشجعوا 
الناس يبقاو يستعملوا هاد النوع من السيارات، وتخففو على األعباء 

وتكاليف..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب، إذن أعرض هذا التعديل للمصادقة:

املوافقون: 60

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أجد

املادة 6 مشروع قانون املالية البند »1« املادة 99 األسعار املخفضة 
ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي، التعديل رقم 15.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

السيد الرئيس، بخصوص هذا التعديل سبق للحكومة أنها نسخات 
واملوثقون  والعدول  والتراجمة  املحامون  ب  تتعلق  الفئة  ال  واحد 
واألعوان القضائيين من نسبة ديال السعر %10 ورداتهم ل%20، احنا 
كنقولوا بأن كل هذه املهن املنظمة تحتاج إلى مقاربة التشاركية، مقاربة 
تشاركية حقيقية مع هاد الفئات ألنها عندها مجالس ديالها وعندها 
هيئات ديالها على املستوى الوطني وهي منظمة، قلنا أنه غادي نرجعو 
ل%10 في انتظار أنه توصل الحكومة إلى توافق مع هذه الفئات وآنذاك 
يشوفو الرأي اللي، حاليا التصرف اللي تدير الحكومة مع هاد املهن يزكي 

تغول الحكومة وتوجهها نحو نحو إضعافهم ماديا ومعنويا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

شكرا، هاد السعر ديال %20 كيتطبق على املهن الحرة املنظمة، 
فاليوم ضفنا لها املحامون، التراجمة، املوثقين، العدول وأعوان القضاء 

وكذلك البياطرة، فما كنستهدفو حتى فئة غير جميع املهن املنظمة.
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بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ ال أحد، رأي مؤيد؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

ال�ضي إبراهيمي، ال�ضي إدريس السنتي�ضي أشنو ممتنعون؟

املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند 1، املادة 123 اإلعفاءات 
من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  من 
الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية، التعديل رقم 25.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

هو نفسو احنا كنتكلموا على هاديك الطاقة الشمسية، وكنتكلموا 
على املواد الصحية، فما عرفتش إيال هذا يعني واحد املوقف عندكم 
رافض لهاد�ضي تاع الطاقات املتجددة واملواد الصيدلية، كيفما كان 
الرأي  تبدلوا  أنتوما  أنكم  ونتمناوا  كنسجلوا،  احنا  راه  احنا  الحال 

ديالكم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

ال املوقف مسؤول، ألن قلنا خصنا واحد إصالح شمولي تدريجي 
جاي من السنة املقبلة. وفيما يخص اللوائح الشمسية، تم تخفيض 

أوال la TVA في السنة املاضية من 20 ل 10%.

بلس ديبل8ئيس:

هذا  أعرض  أحد.  ال  مؤيد؟  رأي  أحد،  ال  معارض؟  رأي  من  هل 
التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1، املادة 8 املكررة اإلعفاء 
من الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد، املادة 123 ورد بشأنها 
 ،11 التعديل رقم  التامني،  النائبة فاطمة  تعديل واحد من السيدة 

السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هذا التعديل يخص الضريبة على القيمة املضافة حين االستيراد، 
 60 لإلضافة،  نقطتين  نقترح  املواد،  من  مجموعة  فيه  وردات  اللي 
 61 األدوية والعقاقير الخاصة باألمراض العقلية والنفسية، النقطة 
املستلزمات واألدوات الدراسية. بطبيعة الحال احنا تنعرفوا على أن 
كاين اليوم انتشار واسع ديال في اآلونة األخيرة ديال األمراض النفسية 
أنه  شأنو  من  األدوية  هاد  ديال  األثمنة  تخفيض  وبالتالي  والعقلية، 
يساهم في الولوج إلى العالج. أيضا بالنسبة لتخفيض أثمنة املستلزمات 
واألدوات الدراسية، الهدف منو هو دعم التمدرس، ومساعدة األسر 

اللي تقهرات بالغالء ديال تمدرس األطفال ديالها واألبناء ديالها، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

لنفس األسباب التعديل غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مساند؟ أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 58

املادة 6 من مشروع قانون املالية، البند 1، املادة 144 الحد األدنى 
للضريبة، ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم 

واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل رقم 26.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

السيدة الوزيرة هاد األمر تيهم محطات توزيع البنزين، هاد املحطات 
كما تعلمون العدد ديالهم 2400، واللي مطلوب منهم حليا هو يأديوا 
هداك 0.25، املشكل اللي كاين هو أن الهامش دالربح ديالهم هو للطن 
370 درهم للطن، دابا كل ما زاد الثمن كل ما تتبقى 370 درهم، إيال 
خلصوا 0.25 في الوقت الراهن راه خصهم يسدوا البيبان أو ال يزيدوا 
من جيبهم، املفروض هو املطلوب منكم هو تشوفوا من حالهم، وطبعا 

يكونوا في %0، بالنسبة لهاد املساهمة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، السيدة الوزيرة.
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بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

 la cotisationل األدنى  الحد  اليوم  عليها  كتطبق  العمليات  هاد 
minimale ديال 0.25، إذن ما كينش ربح وما كاينش ضريبة تدخل 
للدلولة، هذا حد أدنى اللي غادي تدخل، بالطبع كاين واحد الحالة 
اليوم اللي كتعيشها ولكن هذا هو الحد األدنى اللي كيطبقش déjà على 

هاد الفئة.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مساند؟ رأي معارض تفضل السيد بن 
ابراهيم.

بلنائبيبلس ديأديبيبن 3به م:

مالك ا�ضي بووانو مالك، ال ما كاين مشكل ال ال غير بالنسبة لهاد 
الشركات ما نساوش بأن عندهم هاد البيع بالتقسيط ولكن عندهم 
l›activité de service اللي كتدير ليهم عائدات كبيرة، كيمكن تجمع 
كيخلصوش  وما   un. bénéfice عندهم  كيخرج  ما  وغالبا  بيناتهم 
شكرا   mini عندهم   lavage عندهم  راه   cotisation minimale

personne physique كتجمع أ�ضي..

بلس ديبل8ئيس:

املرجو من السيدات والسادة النواب ا�ضي ادريس، رأي مساند؟ ما 
كاينش.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

املعارضون: 122

املمتنعون:

املوافقون: 49

املمتنعون: ال أحد

ممتنع السيدة النائبة؟

املمتنعون: 2

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 144 ج 1 ورد بشأنها 
تعديل واحد من الفريق االشتراكي التعديل رقم 16.

بلنائبيبلس ديعبديبلقادليبلطاه8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دةيبلوزي8ةيوبلس ديبلوزي8،

غير نفس التعديل غير الغاية من هاد التعديل هو اإلعفاء من رقم 

املعامالت بحال اللي قلتوا، رقم املعامالت ديال املحطات ديال البنزين 
ارتفع بطبيعة الحال الحد األدنى حتى هو كيرتفع، احنا كنطلبوا كنطلبوا 
منكم تنظروا لهاد أصحاب املحطات اللي هما ضرروا كثير بهاد الرفع 
ديال األسعار ديال املحروقات وخصوصا أن هامش الربح ديالهم ما 
تغيرش هادي سنين، إذن كنطلبوا منكم نفس التعديل كنطلبوا منكم 

يعني تعفيوهم من هاد الرقم ديال املعامالت، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة السيدة الوزيرة.

بلس دةيناديةيفتاحيبلعلوييوزي8ةيبالقتصاديوبملال ة:

التعديل غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ رأي مساند؟ تفضل ا�ضي ادريس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

كيضهر لي راه كاين �ضي خلط واقيلة واقع، راه هاد الناس تايخدوا 
ما  الناس  هاد   c›est des personnes physique أشخاص  هادوا 
عندهمش كل �ضيء ال lavage وال ميني براهيم وعرفتوا هداك ال�ضيء، 
ثالثا هاد الناس تيربحوا فقط 370 درهم للطن فاش كان السعر القديم 
راه كانوا مسلكين دابا بهاد السعر الحالي ويخلصوا 0.25 راه مستحيل 
باش يسلكوا هاد الوقت الراهن، إذن رأفة بهاد الشريحة من املجتمع 
يجب إعفاؤهم في الوقت الراهن ولو مؤقتا 3 شهور، عام، هللا أعلم، 
بيدما ترجع األسعار لهذا ومن بعد إيال بغيتوا كاع شوفوا شكون عندوا 

lavage؟ شكون ما عندوش؟ ولكن..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 49

واش موافق دابا؟ وأنت كنتي كادوي وكاتسعى واهز يدك.

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 151على اإلقرار 
الفريق  من  تعديالت   3 بشأنها  ورد  للغير  املخولة  باملكافآت  املتعلق 
االشتراكي التعديل رقم 19.18.17، يسحبون دفعة واحدة يقدمون يا 

هللا تفضل.
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بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس ديبلوزي8،

بلس دةيبلوزي8ة،

احنا في املنظور ديالنا هاد االقتطاع من املنبع بالنسبة ملجموعة 
داملهن فيما يخص كل ما هو مفوتر هو إجراء أيأدي لتعقيد مجموعة 
داملساطر، لهذا فهاد التعديالت كلهم اللي ذكرتوا السيد الرئيس في 
املادة كنسحبوا ما تم إضافته ومن أجل هاد املقت�ضى وكنردوا بعض 

اإلجراءات اللي كانت خارج هاد املقت�ضى، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

سبق وتكلمنا في املوضوع نتاع الخصم في املنبع وقدمنا الشروحات 
الالزمة، وقلنا أودي إيال بغينا نحقوا هاد العدالة الضريبية، راه والبد 
الدخول تخلص نحجزوا في املنبع ما فيهش التضريب اإلضافي، ما فيهش 
ضرر ال باللي غيأدي وال باللي كيتلقى الدخل. كنمشيوا عند الدخول 
والدخول بالعدالة الضريبية كتأدي نفس القسط اللي جاري به العمل 

على جميع املهن.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ مؤيد مساند؟

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

السيد الرئيس، بالنسبة للعدالة الضريبية، احنا معها، احنا ما 
كنقولوش أن هاد الناس ما يخلصوش الضريبة، احنا كنقولوا خص 
مقاربة تشاركية. اليوم ما يقع في البالد راه في إضرار للضمانات ديال 
كيدوزوش  ما  دالجنايات  الجلسات  أنه  تخيلوا  العادلة.  املحاكمة 
وكيبقاوا املتهمين معتقلين، ألن املحامون اللي ملزمين أنهم يرافعوا على 
املعتقلين، ويكونوا حاضرين في الجلسات ما كاينينش. ويعتقل لواحد 
15 يوم أخرى وال شهر وكتأجل الجلسة. وفي حالة أنه إيال كان بريء من 
املسؤول؟ املسؤولة الحكومة اللي هي سببت في هذا االحتقان، هادي 

مؤسسات منظمة تحتاج إلى تواصل، إلى تفاوض، إلى تشارك.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرضه هاد التعديالت للتصويت، التعديل رقم 17، آ�ضي 
ال�ضي سعيد مع من  التعديل وال ضده؟ ال ال أنت  واش مصوت مع 

مصوت؟ مع التعديل؟

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

التعديل الثالث نفس العدد.

156 الحجز  1 املادة  البند  16 من مشروع قانون املالية،  املادة 
التقدم  وفريق  الحركي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد  املنبع،  في 
واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الكلمة ألحد مقدمي 
هذين التعديلين، هل ستقدمان التعديلين دفعة واحدة؟ وال كل واحد 

لوحده؟ كل واحد لوحده، تفضل، إذن التعديل رقم 27.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيأ شخوش:

هاد التعديل جا كمالءمة للتعديل اللي جا في املادة 63، وبالتالي 
كنسحبوه.

بلس ديبل8ئيس:

آه كتسحبوه؟ إذن شكرا، تم سحب التعديل رقم 27، التعديل رقم 
28 ال�ضي رشيد حموني.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

املادة 157 كتهضر؟

بلس ديبل8ئيس:

156 التعديل رقم 28 في املادة 156.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

156 هو اللي سحبناه دابا، سحبناه للمالئمة.

بلس ديبل8ئيس:

إذن يسحب.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

يسحب، شكرا.
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بلس ديبل8ئيس:

6 من مشروع قانون  27 و28. املادة  إذا يحسب التعديلين رقم 
التلقائي، ورد  األداء  التحصيل بواسطة   173 املادة   ،1 البند  املالية 
واالشتراكية  التقدم  وفريق  الحركي  الفريق  من  واحد  تعديل  بشأنها 
واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل رقم 29، التعديل رقم 

29، املادة 173.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

املالءمة ونخليوا 173-3 روماني اللي فيه التعديل، سحبوا هداك 
اللي جبتوه أنتوما كأغلبية واحنا نسحبوه. 170 و173 السيد الرئيس 
يتعلق باملحامي، الشق املتعلق باملحامي، هاد الفئة طبعا العدد كاين 
16 ألف حسب ما قدمته الحكومة، أزيد من النصف بقليل  واحد 
الفئة  هاد  كيأديش.  ما  قوسين  بين  يعني  الباقي  الضريبة،  كيأدي 
الظروف ديالها كتختلف، كتختلف. الحكومة جات دارت 3 اإلجراءات، 
الحجز من املنبع %20، الضريبة على القيمة املضافة 10 رفعاتها ل 
20، وهاد القضية ديال األداء عن امللفات 200 درهم، 300 درهم، 
400 درهم، 500 درهم هاد املادة هادي احنا كنقولو بأن الكل سواسية 
الفئة  هاته  لكن  يأديو،  خصهم  و40   39 الفصلين  الدستور،  أمام 
اليوم الوضع االجتماعي املحتقن اللي كاين عندنا في بالدنا ما خصناش 
نضيفو إليه هذه الفئة هادي كتقوم بواحد الدور كبير من الناحية ديال 
العدالة من حيث تحقيق دولة العدالة، من حيث تحقيق الحق فإذن 
هاته الفئة احنا كنقولو بدا معاها الحوار خاصو يكمل، الحوار احنا 
كرؤساء ديال الفرق جلسنا مع الحكومة، ومع الهيئة ديالهم وعدد من 
النقباء أزيد أو قرابة 20 واحد وكان اإلتفاق ّدارت لجنة مشتركة، هاته 
اللجنة املشتركة مشات جات بواحد االتفاق أولي، هداك االتفاق األولي 
تم نقده، احنا كنقولو للحكومة عندك الوقت سيري تحاوري معاهم 
مرة أخرى وخصنا هاد، يعني هاد النوع من بين قوسين قنبلة صغيورة 
خصنا ما نفجروهاش بيناتنا، ال بد الحوار يستمر باش تلقى �ضي حلول 

مناسبة.

االتفاق  يتم  173 حتى  املادة  احنا كنطالبو بسحب هذه  ولذلك 
مع املحامين على واحد اإلتفاق منين يكون هداك اإلتفاق آنذاك كل 
 les CE ضي غيكون رابح غتكون رابحة الدولة ألن هاد الفئة دخالت في�
دخالت في الضريبة، هما راه كيخلصو باملناسبة راه كيخلصو، اللي ما 
كيقدرش راه ما كيخلصش، فلذلك احنا ما عندنا حتى �ضي مشكل من 
حيث أداء الضريبة، ولكن 3 د اإلجراءات دفعة واحدة في سنة واحدة 

على فئة واحدة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، 2.20 دقائق، تفضل السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

غير باش نكمل التوضيحات اللي قام أدلى بها السيد الرئيس، هو 
أنه أوال هاد اإلجراءات األول نتاع الحجز في املنبع اللي هو 15 % تعدل، 
كيجري على جميع املهن الحرة وهذا ال يطرح أي إشكال، معناه أن 
املحامي وال املكتب نتاعو ملا تيشتغل مع املكتب الشريف للفوسفاط ال 
بد يأدي ضريبة على الدخل في في املنبع، متفقين وهم متفقين؛ املسألة 
الثانية أن املحامون اللي تيبداو الحياة العملية نتاعهم في الثالث سنوات 
األولى ال يؤدون أية ضريبة؛ املسألة الثالثة وحدنا السعر نتاع امللفات 
وحيدنا الضريبة وأداء الضريبة بشكل مسبق وخلينا األمر اختياري، 
وهاد املحاور كلها كانت محط اتفاق مع الجمعية اللي جات تحاور معانا 
واللي كانت نتيجة االجتماع اللي انعقد هنا في مجلس النواب، وكيما 
قلت البارح هي فرصة لشكر السادة والسيدات الرؤساء اللي اشتغلوا 
اللي قاموا بهاد املبادرة، ونفتح قوس أيضا باش نقول بأن الحوار مع 
نستقبلو  وغادي  تنستقبلهم  أنا  وسيستمر  كاين  املهنية  الجمعيات 
املوثقين والبياطرة وكاع املهن، احنا التصور نتاعنا واضح، وتنقولو أودي 
وعندنا الرقم د املعامالت اللي تّدير هاد املهن أعرفها جيدا، وكنقولو 
رهم يا ودي الضريبة على الدخل ها شحال تساوي، وما مشيناش عند 
هداك الحد األق�ضى، ولكن ال بد أننا إيال بغينا العدالة الضريبية وإيال 
بغينا املقتضيات نتاع القانون اإلطار، راه خصنا نكونوا ندخلو جماعيا 
وإراديا، والحوار مع املحامين مستمر، احنا هداك االقتراح اللي وصلنا 
ليه راه هو اللي جبنا، وسنواصل الحوار والهدف نتاعنا بطبيعة الحال 
أننا نوصلو لقناعات جماعية ونكونوا واضحين. أنا كنقول ليك التصور 
نتاعنا واضح، ما كندخلو ضريبة جديدة، كنديرو كان عندنا واحد 
الطريقة déclarative حتى آلخر العام ما عطات والو، والتفاصيل نتاع 
األرقام نتاعها موجودة عندكم في التقارير، إيال كان بالحوار هو أننا 
نقولو أودي هاد املهن الحرة تربح وهي خارج اإلطار الضريبي هذا اختيار، 
خصنا آنذاك نبدلو القانون اإلطار، إيال بغينا نطبقو القانون اإلطار 
اللي صوتنا عليه جميع ونزلوه تنقولو يا ودي هاد الناس خصهم يأديو 
ي نزلناها ل15 راه احنا في 

ّ
حسب القدرات نتاعهم، وأقول لكم بأن مل

أقل من قدراتهم وما زال التطورات نتاعها غادي تعرف انخفاضات، 
إذن الفلسفة العامة اللي خصنا نشتغلوا عليها جميعا هي هادي والحوار 
حددنا  راه  راسلتنا  اللي  الجمعيات  كاع  كنلتزم  كنقول  أنا  مستمر، 
في أريحية وبطالقة وبوضوح، كل واحد  نتاعها وسنحاورها  املواعيد 
نقولولوا أودي ها اشنو عندك هاش كتربح ها شنو كتخلص ها كيفاش 

بغيناك تخلص..

بلس ديبل8ئيس:

تفضل  للتعديل؟  مؤيد  التعديل؟  لهذا  معارض  من  هل  شكرا، 
السيد كاين معارض؟ اسمح لي، مرحبا نفضل السيد الرئيس.
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بلنائبيبلس ديأحمديشوكي:

بلس ديبل8ئيس،

غير كرأي معارض لإلخوة في الفريق الحركي والتقدم واالشتراكية 
واملجموعة العدالة والتنمية ا�ضي بووانو ذكر فقط بالصيغة األولى اللي 
جاء بها مشروع قانون املالية، في حين أن البارح في اللجنة جاءت واحد 
الصيغة أخرى تعدالت التعديل لألغلبية وقبالتوا الحكومة وهو هاد 
ال�ضيء اللي أشار ليه، ألن غير في األول ملي قدمتيه راه هضرتي غير على 

الصيغة األولى، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

مؤيد ا�ضي رشيد السيد الرئيس ا�ضي رشيد الحموني.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد النائب، أوال ما �ضي معارض للنواب أنا معارض للتعديل، غير 

با�ضي نصحح بك، املسألة الثانية احنا تقدمنا بالتعديل دافعنا على 

التعديل ديالنا ما�ضي التعديل اللي جابت حكومة هادي بين قوسين.

مسألة السيد الوزير احنا هاد املسألة ديال املحامون كانت مبادرة 

ديال السادة الفرقاء ديال األغلبية واملعارضة من أجل تقريب وجهة 

النظر، ما بغيناهاش تبقى تسوق من طرف جهات أن املعارضة كتساند 

هاد املحامين وما بغاوش كيتهموا بأن املحامين ما كيخلصوش الضرائب، 

كيخلصوا الضرائب ربما آ�ضي وحدين كيتهربوا ولكن هداك شغل إدارة 

الضرائب، ولكن لحدود البارح وال اليوم راه كيخلصوا الضرائب، كاينين 

كيما املهن األخرى كاين اللي كايتملص كاين اللي كايتهرب هذا شغل 

الضرائب.

املهن األخرى كذلك كنهضروا على املحامون كنهضروا على الفئات 

األخرى كذلك هاد املسألة ديال الحجز من املنبع هي واحد الفلوس 

كنجيو كنسلفوهم للدولة بالسيف علينا كنعطيوهم d›avance وفي 

األخير غنجلسوا غنتحاسبوا ومن بعد إيال كان غنردولوا، باهلل عليك 

واش دبا إدارة الضرائب منين يتحاسبوا عندها هي personne عندها 

املوارد البشرية باش تبقى traiter ملف بملف وترجع ليك راه مشات 

للدول وسير فقاش غترجع احنا هذا رأينا، لكن مع الرأي ديال هاد 

املهنيين الحوار ما زال ما كملش مزال ما كاينش إجماع على هداك 

لكم  نقولوا  كاينش إجماع كون كان إجماع  ما  اللي جابتوا  التعديل 

هللا يسخر مازال ما كاينش إجماع، كننتظروا تكلملوا في الحوار في هاد 
الشهرين من هنا للشهر 12 فاش نصادقوا بالصيغة النهائية نهار يكون 

إجماع احنا ما علينا إيال نجيو وندعموا ونصوتوا معاكم، ولكن اليوم..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا بعد ما توضحت الرؤية أعتقد أنه تم سحب التعديل، ال إذن 
أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 130

املمتنعون: 27

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 173 التحصيل 
االشتراكي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد  التلقائي  األداء  بواسطة 

التعديل رقم 23 و25 التقديم دفعة واحدة، وتهم نفس املوضوع.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

األول  التعديل  ال  األول  التعديل  املوضوع  نفس  هما  الشق  في 
يتعلق باإلجراء اللي تنعتبروه مجحف في حق امللزمين واللي املسطرة 
املقترحة في 234 مكررة 4 مرات، أعتقد أنه يجب أن تبقى اختيارية 
وما خصهاش تكون مسطرة ملزمة هذا هو الشق اللي حاولنا نقترحوا 
النسخ ديالو. الشق الثاني املتعلق باملحاماة السيد الوزير الحوار ال يكون 
تحت الضغط، قبل منين كنتوا كتفكروا ديروا املشروع دامليزانية كان 
عليكم تفتحوا حوار، أما اليوم الحوار مفتوح مع الحكومة ورغما عنها، 
ما�ضي لخاطرها اليوم الحكومة اللي فاتحة حوار فاتحة حوار ألن كاين 
احتجاجات في الشارع، عالش ما فتحاتش الحوار قبل؟ وتقول بأنه كاين 
كاين لقاء مع رئيس الحكومة نهار اإلثنين وغادي تجي لقاءات أخرى، احنا 
اللي كنطلبوا منكم احنا ما�ضي ضد العدالة الضريبية احنا مع العدالة 
الضريبية ولكن كنطلبوا منكم تأجلوا حتى توصلوا للصيغة مناسبا 
معهم ها املسألة األولى. املسألة الثانية 300 درهم على كل ملف في كل 
املراحل واش املحامي كيشد املراحل ب3 كيشد إما ابتدائي واالستئناف 

يوقف ويجي واحد آخر ويقد يكون ما عندوش.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب شكرا، الكلمة.. امليكرو ال�ضي سعيد بعزيز.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

قلت مسألة الحوار ينبغي أن تكون بكل إرادة وبكل حرية ها املسألة 
األولى، املسألة الثانية 300 درهم على كل مراحل على كل ملف غير 
شرعية، ألنه كاين محامون اللي ما عندوش الحق في محكمة النقض 
ص 

ّ
وغيخلصو 300 درهم. واحد عندو حق في محكمة النقض ويخل

بحالو بحال واحد اللي ما عندوش الحقي يترافع أمام محكمة النقض؟ 
بل أكثر من ذلك كاين فين كتوقف املرحلة االبتدائية، كاين ملفات اللي 
كيشدوها املحامون في بعض املدن ب 500 درهم، وتدجي أنت وتفرض 
عليه 300، كاين إشكاالت ما كاين الشرعية فهاذ 300درهم، مسألة 
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أخرى كاين ملفات اللي كيم�ضي املحامي وكيتسنى حتى تحكم املحكمة 
ما  مازال  ص وهو 

ّ
يخل األتعاب وخصو  ياخد  التعويضات عاد  وينّفذ 

دخلوليهش األتعاب، كاين مسألة أخرى ديال القضايا القضايا اليوم 
ومنين  للمحامي  يجي  املواطن خصو  كتابية،  القضايا  معظم  كتابية 
يجي خّصو يجيب 300 درهم في جيبو على األقل 300 درهم كتسبيق 
ديال األتعاب، هاذي مسألة كضرب مجانية القضاء في العمق ديالها، 
وكتضرب مبادئ املحاكمة العادلة في العمق ديالها خاصة في حقوق 

الدفاع..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديعزيزيلشهبي)نقطةينظام(:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

احنا السيد الرئيس كنحّييو على هاذ الصدر الرحب ديالك في تسير 
هاذ الحلسة، ولكن كنظن را كاينة ضوابط وكاين نظام اداخلي وكاينة 
ندوة الرؤساء، وأنا أعتقد أن كنظن أن ما اتفق عليه يجب االلتزام به، 

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

لم يتم احترامه منذ االنطالقة ذاك ال�ضي عالش احنا فهاذ الوضع، 
احترامها،  يتم  وال  جماعية  التزامات  كتكون  أنه  أتأسف  األسف  مع 

فبالتالي..، نعم السيد الرئيس ال�ضي إدريس السنتي�ضي تفضل.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كيي)نقطةي
نظام(:

في 30 ثانية في الواقع املناقشة في الجلسة العامة وخاصة بخصوص 
قضايا أساسية هي راه مهمة جدا، للدارس والباحث وللتاريخ وهاذ ال�ضي 
راه تيدون في الجريدة الرسمية الخاصة باملجلس، إذن كاين الحاجة 
فيشوية ديال الوقت لتقديم التعديالت ولذلك جواب الحكومة، ونحن 
نعلم على أن رأفة بنا جميعا غنسحبو ا ما هو عندو عالقة باملالءمة 
وبعض األمور را احنا جايين لها، ولكن في نفس الوقت تبقى األمور 

باألريحية والتيسير اللي أنتما تتعملو به، شكرا لكم.

بلس ديبل8ئيس:

تفضل السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

نحاول نكون مختصر باش السيد النائب ما يحسبش لي الثواني 
ونكون أقل من الوقت املحدد، أن األمور أوال تكون واضحة 300 درهم 

على امللف ما�ضي في مراحله، حسب املراحل على امللف. املسألة رقم 
ديال  اإلصالح  على  كنذاكروش  ما  الضريبي  التشريع  بصدد  احنا   2
القضاء، ثانيا: الهدف هو تطبيق العدالة الضريبية على جميع الناس 
وجميع الناس اللي تيربحو الفلوس، ما كاين ال ضرب للقضاء وال ضرب 
العدالة، اآلن الوضع اللي عند املحامي العادي والطبيعي، طبيعي واش 
نتاعو  الضريبي  التصريح  يدير  يجي  أنه  واضحة  الشفافية  فيه  اللي 
بامللفات اللي اخذا وباألرقام املقابلة ليهم ويخلص الضريبة على الدخل، 
ياك عندو االختيار؟ عندو االختيار تيحقق واحد الرقم د املعامالت، إيال 
كان صفر يكتب صفر وراه غادي يخلص صفر، إيال خدم في سبيل هللا 
نقولو لو هللا يرحم الوالدين ونعاونوه في الدعوات، وإيال حقق واحد 
التصريح  في  بشحال حققت  ها  أودي  لنا  تيقول  املعامالت  د  الرقم 
الضريبي، وها املصاريف نتاعي وها الربح اللي بقى ليا، وها le taux اللي 
خصني نخلص، وهانا كنأدي لإلدارة نتاع الضرائب هذا وضع طبيعي 
عادي جدا موجود، وخط موجود في هاد التشريع. اآلن واش تنتحاورو 
في الضغط، الحوار راه ثقافة أوال، وما فيه ال ضغط وال جوج، احنايا 
الحوار،  وفتحنا  املبادرة،  على  الرؤساء  والسادة  السيدات  شكرنا 
والحوار اللي طلبوه حتى الجمعيات املهنية األخرى قلت ليك بأننا حددنا 
األجندة نتاعو وسنتحاور في أريحية، والتصور نتاعنا راه احنا وضحناه 

فيما يخص الضرائب، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذين التعديلين؟ ال أحد، هل من مؤيد لهذين 
التعديلين؟ تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

في الحقيقة احنا حضرنا واستبشرنا خير في اللقاء اللي تم األول مع 
املكتب والسادة النقباء، ثانيا نحن مع تضريب ومع عدالة جبائية يجب 
أن يؤدي الجميع وكل واحد على قد الجهد ديالو ولكن في إطار القانون 
والعدالة الجبائية، أنا بصراحة دابا اللي خفت منو نقولكم يعني بصدق 
خاص هاد ال�ضي يكون عام: محامون، مهندسون، الخبراء، محاسبون 
إلى آخره. من جهة؛ من جهة ثانية أن تفاوض يعني تكون وقفة سلمية 
هذا عادي جدا وهذا مظهر من مظاهر نتاع التحضر ما�ضي مشكل، شتي 
فين كاين املشكل وبصدق عنداك هاد ال�ضي يتسيس السيد الوزير، 
دابا سمعت قبل قليل السيد رئيس الحكومة غادي يستقبل وحدين، 
الخرين كيستقبلهم الخر، الخرين الخر، إيوا هنا والت شكون اللي زير؟ 
وشكون اللي رخف؟ كنا نشكيو من هاد ال�ضي ف�ضي وقت عنداك نمشيو، 
ال شوف أنا غير تنقول، أرجوكم عنداك نطيحو فيه ألن راه عارفين دابا 
املشكل، وطبعا غنهي بواحد املسألة واعدتونا قلتو احنا تندرسو، وإن 
الثانية  القراءة  وفي  فرصة  غتكون  املستشارين  مجلس  في  شاء هللا، 

كذلك وغنتعاونوا ملا فيه الخير واملصلحة د الجميع، شكرا.
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بلس ديبل8ئيس:

ال ال خوذ وقتك دقيقة ونصف زعما ما كاين مشكل هادي غير في 
الرأي املساند هادي، فما كاين مشكل. هادو 2 ديال التعديالت أعرضهم 

للتصويت:

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

التعديل رقم 25:

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند واحد املادة 174 التحصيل 
عن طريق الحجز في املنبع ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي 
والتنمية،  للعدالة  النيابية  واملجموعة  واالشتراكية  التقدم  وفريق 
التعديل رقم 30. إيال بغى يتفضل �ضي أخ وال �ضي أخت يقدموا هاد 
التعديل، إيال بغيتو إيال جات على خاطركم وبغيتو تقدموا هاد التعديل 

تفضل، التعديل رقم 30.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هذا تعديل يعني للمالءمة، بطبيعة الحال نفس املبررات وكنتشبثو 
به، شكرا.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

واحنا لنفس املبررات نرفضه.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذه املالءمة؟ نعم آسيدي تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ةي
)نقطةينظام(:

باش  الطريقة  بخير.  يجازيك  نظام، هللا  نقطة  الرئيس ال  السيد 
كتوجه لنا دابا فيها شوية ديال االستفزاز.

بلس ديبل8ئيس:

أبدا.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ةي
)نقطةينظام(:

هاد  احنا  غالية،  عندنا  ديالك  املكانة  أرجوك  استفزاز،  فيها  ال 
التعديالت اللي بغيت نسحبوهم نسحبوهم، لكن احنا راه كنشوف 
راه ما كنفوتوش دقيقة، االلتزام اللي كنا درنا راه ما كنفوتوهمش، 
وعطيناك الصالحية إيال فات �ضي واحد يمكن لك توقفوا، وخص أي 
واحد يلتزم، لكن الطريقة الصراحة راه مستفزة. أرجوك السيد الرئيس 

كما بدينا في جو اللي ديال نيسروا األمور نمشيوا في نفس الجو، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

إذا حتى أنا مني كنطلب كنبغي نوقف ملا يتجاوز األمر التوقيت، 
كنبدا نسمع الهضرا واش هذا ما�ضي استفزاز؟ ما كندويش معاك، 
و40  دقايق  و2  و30،  دقايق   2 كيدير  اللي  ثانية،  في  طرحتيه  أنت 
وكنسكت وكنحشم وكنزيد، إذن ما كاينش التوازن، ما كنحرصوش 
وكاين  فريق.  لكل  النسبي  التمثيل  مبدأ  في  الحقوق  كنعطي  باش 
التزامات في االجتماعات ديال ندوة الرؤساء، وما�ضي أنا اللي أخليت 
بها، ما توصالتش للنواب أو ال نبداوا نديروا 2 داألدوار، االزدواجية ما 
كنقبلهاش، باش نكونوا واضحين. ملا نحترموا نحترموا، هذا قرار اتخاذ 
والسيد ضطر باش يذكرني أنايا كأنه كيقولي أنا ما كتحترمش املقرر 
اللي خذا، ال من حقك هذا مقرر اتخاذ جماعة، وكان فيه إجماع، ونجي 
هنايا وما نحترموش فأنا كيخلق لي املتاعب، أنا ما كنستفزش تا �ضي 
واحد. أشنو بغيتوا نديروا دابا واش غنديروا دقيقة؟ واش غنرجعوا 
لإلتفاق اللي درنا، بأنه الرأي املعارض واملساند، إيوا ال�ضي سعيد باعزيز 
زعما عييت ما نصبر، عييت ما نصبر ال�ضي سعيد، ال�ضي باعزيز هللا 
يجازيك بخير راه عندك رئيس فريق، راه معاه كتم املناقشة فهذا، راه تم 
االتفاق حول أمور، إما غنلتزموا بها جماعة وال ما غنتقدموش. تفضل 

السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كيي)نقطةي
نظام(:

عينك  وأنت  يسر،  ملا  بخير  يجازيك  املحترم، هللا  الرئيس  السيد 
ميزانك، واحنا كذلك خصنا نعاونوكم، ألن الغاية فهاد ال�ضي كلو هو أن 
نصل للتصويت إن شاء هللا الرحمن الرحيم، وأن نفسر التصويت إن 

شاء هللا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

ال زعما داير واحد األريحية، ومخلي هذا، ولكن ما خصناش نعاود 
وملا  ضوابط  كاينة  ضعف،  كأنها  أو  بضعف،  تؤخذ  األريحية  ديك 
الضوابط هادي بغينا نبدلوها راه تم االجتماع، وتم االتفاق حولها، إما 
غنلتزموا بها وال نسيروا على فين كنا ماشيين وأشنو غادي ندير؟ السيد 

الرئيس ال�ضي رشيد.
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بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ةي
)نقطةينظام(:

ملتزمين،  مازال  احنا  الرئيس  السيد  مشكل.  ما�ضي  بحال  بحال 
يفوتش  ما  الرؤساء،  ندوة  في  عليه  اتفقنا  اللي  �ضي  بداك  ملتزمين 
التعديل دقيقة، دابا التعديالت املهمة األغلبية دازت، تفاهمنا من بعد 
مني غتجي املالءمة، ألن هادي اللي فيها املالءمة تتعلق بواحد الفصل 
متشبتين به. املالءمة البعض غادي يسحبوها، راه ما�ضي أنت احنا 
باش نيسروا األمور. غي كاين بعض املالءمة ما�ضي مالءمة أخرى ما 
كيتشابهوش. هذا هو عالش تشبثنا باملالءمة، ألن عندها عالقة ب 170 
و173. غادي نيسروا األمور، وحتا أنا ألتمس باش يكون في دقيقة وال 

قل، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، السيد الرئيس.

بلف8يقيبالشت3بكيي بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميشه ديلئيسي
)نقطةينظام(:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

أنا كل �ضي ملتزم بما قررته ندوة الرؤساء، بطبيعة الحال وحتى في 
ندوة الرؤساء تعطات للسيد الرئيس جميع الصالحيات، باش يراعي 
ألن كاينين تعديالت اللي كتطلب نوع من الوقت، وكاين تدخالت اللي ما 
تعديالت اللي ما كتطلب حتى �ضي شوية حتى 10 ثواني. في نفس الوقت 
راه كاينين تعديالت اللي بعض األحيان بخصوص احنا كاينين كنجمعوا 
3 املواد وال 4 املواد، يتراعى أيضا، وهاد �ضي دائما عند صالحيات الرئيس، 

ولكن نمشيوا بنفس الروح باش نوصلوا، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، إذن تفضل.

بلنائبيبلس ديمحمديبلس موي)نقطةينظام(:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، إخواني أخواتي، رحمة نبعضنا ببعض عندنا اللجن 
ر خيركم إيال ما سيسو األمور 

ّ
عاد غادي نمشيو نشتغلو فيهم، هللا يكث

شفنا السيد الرئيس كيتعامل بمرونة أحيانا كنكونو دزنا للنصويت 
وكيتراجع ويعطي لبعض اإلخوان باش يزيد يعطي يوّضح بعض األمور، 
بغينا نستمرو فهاذ الجو العائلي وباختصار هللا يجازيكم بخير راه الليل 

وغدا عنصبحو.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، إذن أعرض هذا التعديل للتصويت اللي كيهم املالءمة؛

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 مشروع قانون املالية البند 1 املادة 194 الجزاءات املترتبة 
الحركي وفريق  الفريق  املخالفات، ورد بشأنها تعديل واحد من  على 
التقدم اإلشتراكي واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعديل رقم 31.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

بلس ديبل8ئيس،

للمالءمة نفس املوقف السابق.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

نفس املوقف لنفس األسباب.

بلس ديبل8ئيس:

التصويت،  نفس  معارض؟  وال  مؤيد  ال  كاين  ما  إذن  كاينش  ما 
املادة 6 مشروع قانون املالية البند 1 املادة 194 الجزاءات املترتبة عن 
املخالفات، ورد بشأنها 4 تعديالت من الفريق اإلشتراكي، التعديل رقم 

26،27،28،29 تفضلوا لتقديم التعديل رقم 26.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

هذه 4 تعديالت السيد الرئيس وغادي نقدموها في أقل من دقيقة 
عالش؟ ألنها فقط جاءت للمالءمة وتحدثنا عن هذا في تعديالت سابقة 

ولنفس التعليل.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

هذه  فإن  التعديل،  تقديم  أثناء  شرحناها  التي  األسباب  لنفس 
التعديالت للمالءمة 4 مرفوضة.

بلس ديبل8ئيس:

 را نرى قدم غي تعديل واحد 26، أنا كنقول التعديل رقم 26 
ّ
ال
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باش ما نتخّبعوش في التعديالت �ضي نطولوه �ضي نقّصروه، تعديل 26؟ 
الحكومة رافضة.

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

تعديل رقم 27 تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

بلس ديبل8ئيس،

تم تقديم التعديالت 4 دفعة واحدة وقلت هذا واسمحو لي السيد 
الرئيس، ما بغيتش انا نزيد في هضرة أخرى.

بلس ديبل8ئيس:

ي كنعطيك كنقولك دفعة واحدة كتقول أودي را 
ّ
السيد النائب مل

ي كنعطيوك تعديل 
ّ
أنا عندي 4 ديال التعديالت خصني 4 الدقائق مل

ت عندي معك مشكل، شفتي 
ّ
واحد كتقول غادي تديرو في ثانية، راه وال

ما  الضبط  ندير  باغي  ال�ضي عالش  األريحية فين كتوّصلنا! ذاك  دبا 
كاين �ضي ما كاين ال صداقة ال والو كاين تعديالت، 4 التعديالت عندك 
4 التعديالت السيد النائب، املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 
1 املادة 222 تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع، ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكي واملجموعة النيابية 

للعدالة والتنمية، تعديل رقم 32 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

بلنائبيبلس ديلش ديحمونييلئيسيف8يقيبلتقدميوبالشت3بك ة:

للمالءمة السيد الوزير فقط.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

نفس التبريرات التي تم اإلدالء بها أثناء تقديم التعديل تبقى سارية 
غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

إذن هذه كلها تعديالت ديال املالءمة، إذن ما فيهاش رأي معارض 
رأي مساند، نفس العدد التصويت، املادة 6 مشروع قانون املالية البند 
1 املادة 222، تسوية الضريبة املحجوزة في املنبع، ورد بشأنها تعديل 

واحد من الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 32.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

فيه للمالءمة.

بلس ديبل8ئيس:

املالءمة، الحكومة نفس املوقف، إذن ما كاينش رأي معارض رأي 
مساند؛

املوافقون: نفس العدد؛

ورد   ،247/  17. املادة   1 البند  املالية  قانون  مشروع   6 املادة 
بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية ول 
شكون   34  ،34 رقم  التعديل  والتنمية  للعدالة  النيابية  واملجموعة 
غيقّدم التعديل؟ التعديل ديالكم ال�ضي رشيد ال�ضي عبد هللا تعيل 34 

ال�ضي رشيد حموني،XVII 247. »XVII«.ا

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

طيب صحيح فيه واحد الجزء متعلق باملالءمة على الضريبة على 
املادة 19 على الضريبة اللي درنا اقترحنا ديال 10، 20، 25، 30، 40 
ودرنا الجدولة ديالها، يعني التنفيذ ديالها في املادة 237، ولذلك لن 
أكرر مدام املوقف عبرت عليه الحكومة سابقا فهذا للتحيين كل سنة؛ 
سنة 2024، و2025، و2026 اللي كنقترحو فغيم�ضي في نفس السياق، 

شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

السيد الرئيس، لنفس اإلعتبارات.

بلس ديبل8ئيس:

للتصويت:  التعديل  هذا  أعرض  إذن  مساند؟  معارض؟  رأي 
املوافقون؟ املوافقون؟ ال�ضي اإلخوان ال�ضي البقالي؟ ال�ضي أمين؟ واش 
ممتنعون؟ كل �ضي ال؟ املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 1 املادة 
XVII« 247« ورد بشأنها ثالثة تعديالت من الفريق اإلشتراكي، التعديالت 

رقم: 33، 36، 37، دفعة واحدة السيد النائب وال؟ تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبلقادليبلطاه8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هو  التعديل  هاد  من  الغاية  هو  واحدة،  دفعة  الوزير،  السيد 
أو  كتقل  اللي  الشركات  على  املطبق   %  10 ديال  بالسعر  اإلحتفاظ 
كيساوي الربح ديالها الصافي 300 ألف درهم، ألن بحال اللي قلنا وقالوا 
اإلخوان أن هاد الشركات هما اللي كيشغلو أكثر من 70 % من املغاربة 



عدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( الجريدة الرسمية للبرملان13396  

واللي كتمثل في بالتالي أكثر من 70 % من النسيج اإلقتصادي الوطني، 
وفي نفس الوقت نحذفو بالنسبة للشركات كتفوق 100 مليون ديال 
الدرهم نمرو للسعر ديال 35 % مباشرة فهاد السنة ديال 2023 عوض 
التدرج للمساهمة حتى هما هاد الشركات يساهموا بحال اللي ساهموا 

باقي املغاربة في امليزانية ديال الدولة، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

السيد الرئيس شكرا، على أي قدمنا ما يكفي من الشروحات فيما 
يخص األجرأة نتاع اإلصالح الضريبي على ثالث سنوات، واإلشكالية نتاع 
املقاولة الصغيرة واللي لن تتضرر بهاد التوحيد نتاع الضريبة بالعكس 
فاقتصاد اليوم وهذا باإلحصائيات غادي يهبط ويستافد من الضريبة 

د 20 %، لتلك اإلعتبارات، التعديلين مرفوضين.

بلس ديبل8ئيس:

ثالثة د التعديالت السيد الوزير، ثالثة، كاين ثالثة ديال التعديالت. 
إذن هل من رأي معارض؟ نساند؟ أعرض هذا التعديالت للتصويت:

املوافقون: نفس العدد.

األسعار   269 املادة   1 البند  املالية  قانون  مشروع  من   6 املادة 
املساهمة اإلجتماعية للتضامن على األرباح والدخول ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة النيابية 

للعدالة والتنمية، التعديل رقم 35، أحد مقدمي التعديل.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، هاد الجدول اللي قدمتو احنا احتفظنا بالشرائح 
األربعة اللي جيتو بيهم، تنقترحو فقط أنه هادوك األسعار تطلع بنصف 
نقطة، وبالنسبة للشريحة ديال اللي كتفوق 40 مليون ديال األرباح 
اقترحنا نطلعوها من 5 ل6، وزدنا في األخير واحد السطر تيهم شركات 
املحروقات وحددنا ليها السعر ديال 10 %، عالش؟ اليوم البالد كتمر 
بظروف إقتصادية وإجتماعية صعيبة، ال داعي باش تضحك السيد 
كتعيش  اليوم  البالد  إذن  كتعيشو،  والناس  واقع  راه  هذا  الوزير، 
ظروف إقتصادية وإجتماعية صعيبة، وال بأس أن هاد الشركات من 
باب التضامن ومن باب املواطنة أنها تساهم في تمويل ورش الحماية 
اإلجتماعية الكبير؛ ثانيا الشركات ديال املحروقات اللي راكمات أرباح 
طائلة وهي شركات محتكرة مجلس املنافسة تينص على أنها ضروري 
تساهم، ومن هاد الباب احنا كنقترحو السعر ديال 10 % بالنسبة لهاد 

املساهمة التضامنية شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

أو  النائبة انت ما�ضي ضروري أنك تقوليلي نضحك  أوال السيدة 
نبكي، هذا وضع يهمني وكنت تنضحك مع السيد الرئيس حدايا، هللا 
يخليك راه االحترام خصو يكون متبادل، املسألة الثانية التصور متاعنا 
للضريبة التضامنية هو أنها تبقى على 3 سنين مستقرة في الجدول اللي 
كان السنة املاضية باش ما نخلقوش أي تذبذب في تحصيلها وال في 

أدائها.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ هل من رأي مؤيد؟

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 مشروع قانون املالية البند 1 املادة 273 دخول حيز التطبيق 
وأحكام انتقالية املساهمة اإلجتماعية للتضامن عن األرباح ورد بشأنها 
تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، التعديل رقم36 الكلمة ألحد مقدمي هذا 

التعديل.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هو السيد الوزير مزيان احنا ماللي كتضحك كنفرحو كنقولو راه 
غتقبل التعديل احنا ما بغيناكش تبكي غير السيدة النائبة انت كتشوف 
بعينك وتضحك قالت ربما الكالم ديالها ما عجبكش، فمادام أنه الكالم 
ديالها عجبك احنا ما عندنا حتى �ضي مانع، نتمناو أن تم�ضي ملجلس 
املستشارين تقبلو، هاد املساهمة هذه نفسها هي دابا عندنا في هاد 
املساهمة التضامنية كاينة عندنا في 2022 ودابا كتقولوا غاتطبقوها 
ثالث سنوات هاد�ضي اللي جيتو به هي 23-24-25، 22 راه كاين هنا غير 

تنطلبو منكم غير تحذفو هديك 22 ألن كاينة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة الكلمة للسيد الوزير.
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بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

نرجع للمسألة متاع الضحك والتعامل، أنت معك السيد الرئيس 
وفي العديد من الجلسات تبادلنا الضحك وهذا طبعي وما غانبدولش 
اليوم وما غتفرضوش عليا باش نكون واضح، هللا يخليك الوضوح راه 
مزيان في التعامل، أنا ما تنضحك على حد، أنا تنحترم السيدات والسادة 
النواب ولكن كنت كنضحك مع السنتي�ضي ومن حقي نضحك ونعبر 
على الضحك متاعي وال األلم متاعي، وإيال كان الضحك متاعي يفرحك 
غادي نبقى ديما نضحك وال كان الضحك متاعي يألم وال يحرج نقلبو ما 
عندي إشكال، الضريبة التضامنية كانت 22 نواصلها على نفس املنوال 
وجبنا املادة اللي غادي تديها من 23 ل 25 ونكلموها بالضحك أنا واياك، 

واضحك أصاحبي مالك.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ أييه ولكن هاد التعديل غير مقبول 
إذن املوافقون أو ال عفوا عفوا هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد. 

هل من مساند لهذا التعديل، ال أحد.

املوافقون: 49

املعارضون: 130

املمتنعون: ال أحد

التطبيق  273 مدة  املادة   2 البند  املالية  6 مشروع قانون  املادة 
املساهمة اإلجتماعية للتضامن على األرباح والدخول ورد بشأنها تعديل 

واحد من الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 39.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

هاد التعديل يتعلق باإلشارة إلى حذف املادتين 15 مكرر و45 مكرر 
اعتبارا من أجل املالءمة مع تعديل سابق.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

التعديل غير مقبول لنفس الدفعات التي تم اإلدالء بها.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض؟ ال أحد رأي مساند؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون:

ال دابا واش غير ما حد التصويت باش أنا العملية تسهال، املادة 6 
من مشروع قانون املالية البند 2 املادة 15 املكررة املكافآت املخولة للغير 
ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية 
ألحد  الكلمة   8 رقم  التعديل  والتنمية،  للعدالة  النيابية  واملجموعة 
ال�ضي  قال  اللي  الكالم  داك   ،8 رقم  التعديل  التعديل،  مقدمي هذا 

بووانو قبيلة هو.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيأ شخوش:

املادة 15 مكررة ياك.

بلس ديبل8ئيس:

15 مكررة نعم .

بلنائبةيبلس دةيمل كةيأ شخوش:

كنقترحو أنه تنسخ وذلك بهدف املالءمة.

بلس ديبل8ئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

ونقرعدم قبول التعديل لنفس األسباب.

بلس ديبل8ئيس:

إذن هذه مالءمة مع واحد التعديل اللي ما دازش في األصل ياك، 
إذن نعرضوه للتصويت.

املوافقون: نفس العدد.

املعارضون: نفس العدد.

املمتنعون: نفس العدد.

املادة 6 مشروع قانون املالية البند 2 املادة 15 املكررة املكافآت 
املخولة للغير ورد بشأنها تعديالن من الفريق االشتراكي التعديل رقم 

.20.41

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

التعديل رقم 20 يتعلق بنسخ املادة 15 مكررة والتعديل 41 أيضا 
يتعلق بنفس األمر تماشيا مع في إطار املالءمة مع املادة 4.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة، السيد الوزير.
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بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

التعديلين مرفوضين لنفس األسباب اللي دلينا بها،

بلس ديبل8ئيس:

إذن هاد التعديلين جاو لواحد املالءمة اللي أصال ما دازتش املالءمة 
ديال إذن، أعرض هذا التعديل عفوا.

أعرضها للتصويت: نفس العدد.

املادة 6 مشروع قانون املالية البند 2 املادة 45 مكررة املكافآت 
املخولة للغير ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم 
 13 التعديل رقم  والتنمية،  للعدالة  النيابية  واالشتراكية واملجموعة 

املادة 45 املكررة.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيأ شخوش:

دائما في إطار املالءمة.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل  املادة األصل مادارتش  الوزير ألنه  إذن الحكومة السيد 
األصل ما دازش، إذن نفس العدد بالنسبة للتصويت.

املوافقون: نفس العدد.

املعارضون: نفس العدد.

املمتنعون: نفس العدد.

املادة 6 مشروع قانون املالية نفس املادة 45 مكررة ورد بشأنها 
تعديالن من الفريق االشتراكي التعديل رقم 42 و46.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

في نفس السياق في إطار املالءمة.

بلس ديبل8ئيس:

نفس، إذن نفس العملية ديال التصويت ألنه األصل ما كاينش، 
دائما في نفس املادة 6 مشروع قانون املالية البند 2 املادة 169 املكررة 
مرتين تبادل املعلومات ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االشتراكي 

التعديل رقم 43.

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

السيد الوزير، هاد املادة هادي فيها يمكن إلدارة الضرائب أن تقوم 
بتبادل املعلومات وفق التشريعات التنظيمية اللي كاينة ووفق اتفاقيات 
إيال كانوا االتفاقيات والتشريعات من األفضل كنظنو أننا نديرو يجب 

على اإلدارة أنها تقوم بهاد التبادل ديال املعلومات بطبيعة الحال مع 
احترام املعطيات الشخصية ديال األشخاص الذاتيين، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

اتفاقيات، ألن كما  إطار  في  تدار  أودي خاصها  تنقولو  املعلومات 
حساسية  ذات  معلومات  عندها  الضرائب  فإدارة  جميعا  تعلمون 
إبرام  من  فالهدف  وهذا  والشركات  األشخاص  بالنسبة  جدا  عالية 
هاد االتفاقيات نتأكدو بأن االستعمال يكون في الطريق الصحيح وأن 
استغالل هاد املعلومات يفيد الطرف الذي يود أن يتبادل املعلومات 
مع إدارة الضرائب، غير باش إيال درنا يجب غادي تولي وجوب بحكم 

القانون وغادي تم�ضي األمور في كل االتجاهات.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ هل من مساند؟ أعرض هذا التعديل 
للتصويت: نفس العدد، آه يسحب، يتم سحب هذا التعديل.

املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 2 املادة 234 مكررة 4 مرات 

طلب الرأي املسبق لإلدارة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم 

الحركي وفريق  الفريق  تعديل واحد من  العقارية ورد بشأنها  األرباح 

التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التعديل رقم 

.33

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

نعم السيد الرئيس، املوضوع يتعلق بطلب الرأي املسبق لإلدارة 

فيما يهم الضريبة على الدخل، برسم األرباح العقارية، وهاد التعديل 

تيهدف لتقليص مدة تجاوب اإلدارة الضريبية مع صاحب الطلب، كاين 

اللي تيكون غادي به �ضي حاجة ومزروب، أو ال غادي يشري ومزروب وال 

�ضي حاجة من هذا القبيل. إذن هاد التعديل يرمي إلى تقليص اآلجال، 

صحيح غادي يكون شوية صعيب على اإلدارة، يعني نظرا للكم الهائل 

وهكذا، ولكن تبارك هللا الرقمنة خدامة مزيان، وبصدق تنقولوها ديما 

إيال يمكن نيسروا طبعا هاد ال�ضي كلو غادي يخفف ويقلص التهرب 

الضريبي والغش. احنا متفقين، ولكن كذلك خصنا نيسروا العمل على 

امللزم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

السيد الوزير.
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بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

هادي فرصة لتوضيح هاد العملية بإيجاز، وأنا اليوم ملي كتم واحد 
العملية دالبيع بين شخصين، فالسيد اللي تيشيري تيأدي الواجبات 
وتيم�ضي بحالو، تنقولوا لو سير بحالك هذا هو اإلجراء. السيد اللي تيبيع، 
الواقع ظهر لنا وبين على أنه في معظم الحاالت كتكون مراجعات ضريبية، 
وتأتي بعد مرور سنوات، ويتعرض هاد البائع للمسطرة القانونية نتاع 
مدونة التحصيل، و تنتهي ب des SATD وتتخلق حاالت صعبة. وقلنا 
اليوم هداك السيد اللي غيبيع غيخلي %5 كانت 10 رجعناها 5، واإلدارة 
ملزمة في شهرين، أنها تف�ضي املسطرة إيال كان عندها ما تراجع تراجعوا 
وإيال ما كانش عندها صافي، والسيد يدي العقد النهائي نتاعو، يدي 
املبلغ نتاعو ويم�ضي يق�ضي شغاالتو بدون ما يبقى متابع بعد مرور سنين.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، إذن هل من رأي معارض؟ رأي مساند؟ أعرض هذا التعديل 
للتصويت، نفس العدد. نفس املادة بنفس التعديل، التعديل رقم 53 

من الفريق اإلشتراكي.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

التعديل رقم 53 جينا فيه بنسخ واحد الفقرة تتعلق بإن اقت�ضى 
الحال طبقا ألحكام املادتين 83 و173 أعاله، يعافى من املراقبة الجبائية 
فيما يتعلق بالضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية، وذلك تماشيا 

مع تعديل سابق ولنفس األسباب.

بلس ديبل8ئيس:

نعم السيد الوزير ما سمعتكش.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

غير مقبول.

بلس ديبل8ئيس:

غير مقبول، إذن أعرض هاد ال، هل من رأي معارض؟ مساند؟ إذن 
أعرض هذا التعديل للتصويت، نفس العدد.

تعديل من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، للسيدة النائبة نبيلة منيب والسيدة النائبة 
فاطمة التامني في نفس املوضوع، فبالتالي كاين وحدة املوضوع، أعطي 
الكلمة للفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة النيابية 
للعدالة والتنمية لتقديم هذا التعديل، من بعد يتلوه التعديل رقم 37، 
إحداث مادة جديدة هادو 3 ديال التعديالت، 3 ديال التعديالت عندها 

الفريق  املهم، تفضلوا  بأشكال مختلفة،  نفس إحداث مادة جديدة 
الحركي، شكون الفريق الحركي، العدالة والتنمية، التقدم واإلشتراكية، 

تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديأحمديبلعبادي:

التعديل رقم 37 يقترح إحداث ضريبة على الثروة، نقترح من خالل 
الثروة ديال  الثروة عندما تصل  التعديل إحداث الضريبة على  هاد 
األشخاص الطبيعيين 5 ديال املليار ديال السنتيم، يعني 50 مليون 
الدرهم. وهاد املطلب بطبيعة الحال كيما كيعرف الجميع، هو مطلب 
شعبي ديال فئات واسعة من املجتمع املغربي، ويتم توجيه هاد الضريبة 
لصندوق النهوض بتشغيل الشباب، وهاد املطلب ينسجم مع مقترح 
قانون تقدم به فريق التقدم واإلشتراكية، يق�ضي بتخصيص إعانات 
عنها  للحديث  سنأتي  العمل  عن  والباحثين  للعاطلين  سنوية  مالية 

الحقا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للسيدة النائبة نبيلة منيب في إطار تقديم تعديل يرمي إلى 
إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 مشروع قانون املالية البند 2 

املادة 1 مكررة إحداث الضريبة على الثروة، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

مقترح إحداث الضريبة على الثروة لألسف يعني تحدث ابتداءا من 
فاتح يناير 2023 ضريبة سنوية على الثروة يؤديها األشخاص الطبيعيون 
إلى خزينة الدولة بناءا على تصريح إرادي يقدم إلدارة الضرائب التي 
يتواجد في نفوذها محل سكنى امللزم، ويحدد جدول حساب الضريبة 
على الثروة املفروضة على مجموع القيمة اإلجمالية للممتلكات التي 
توجد في ملكية امللزم بطبيعة الحال دون احتساب الديون، هاد اإلجراء 
هذا نقترحه دائما في ظل األوضاع املتأزمة والحاجة إلى تدابير رمزية 
ولكن لها داللة كبيرة من أجل املساهمة في اإلقتصاد الوطني وفي إطار 

العدالة الضريبية والتضامن الضريبي، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

في نفس املوضوع، تعديل من السيدة النائبة فاطمة التامني يرمي 
إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 مشروع قانون املالية البند 
2 املادة 8 املكررة إحداث الضريبة على الثروة املادة 293 مادة جديدة 

التعديل رقم 12 تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

السيد الرئيس كاين تعديلين، التعديل املوالي في نفس املوضوع.
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بلس ديبل8ئيس:

تعديلين بالتي ايال اسمحتي نقرى التعديل باش يتسجل في املحضر، 
إذن التعديل الثاني من السيدة النائبة فاطمة التامني يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 مشروع قانون املالية البند 2 املادة 8 
املكررة إحداث الضريبة على الثروة املادة 294 مادة جديدة إذن األخت 
إحداث  و294   293 جديدتين  مادتين  إحداث  تقترح  التامني  فاطمة 

الضريبة على الثروة، تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نقترح إضافة هذه املادة 293 بإحداث هذه املادة بحيث تحدث 
الضريبة على الثروة خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية 
والعقارات في هدف مساهمة فعلية لألغنياء في التكاليف العمومية 
وفي تنمية البالد وبهدف تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة اللي 
كتقلب على موارد إضافية، ثم بالنسبة للمادة 294 نقترح السعر على 
حسب الثروة، وبالتالي نقصد الثروات الفعلية الثروات الكبيرة بسعر 
يتراوح من %0.25 ثم %0.5 و%0.75 كيبدا من الثروات التي تفوق 
10 داملليون دالدرهم والجدول راه مبين أمام أنظاركم، وبالتالي هذا 

اإلقتراح يهدف إلى مساهمة فعلية للتكاليف العمومية، ألننا كنعرفو 

على أننا محتاجين إلى مداخيل إضافية لخزينة الدولة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

إلى أن هذا النقاش حول الضريبة على الثروة، النقاش كان حاضر 

منذ في نهاية الثمانينات وتم تكليف مجموعة من اللجان لتدارسه في 

العمق، معناه أن هاد النقاش ما�ضي مرتبط بظرفية معينة وال هذا، فيه 

تأسيس خصو يكون مؤسس، وثبتات كل الدراسات وكل التجارب حتى 

اللي طبقات في الدول على أن اللجوء إلى هذا التضريب يطرح مجموعة 

الحلي  موقع  ما  اللي شرعية،  األمور  بينها حتى  ومن  اإلشكاالت،  من 

والصداق في هذه املنظومة إلى غير ذلك من اإلشكاالت، وإيال بغيتي 

�ضي نهار نذاكرو مفصال على هاد التجارب اللي كانت منذ الثمانينات 

اللي كتعطي  والطريقة  املثلى  الطريقة  أن  ونعتقد على  فيها،  نذاكرو 

النتائج متاعها هي التضريب عبر الرفع من الضريبة على الشركات وإقرار 

الضرائب التضامنية على األرباح العليا، وهو ما فعلناه بشكل صريح في 

هذا القانون.

بلس ديبل8ئيس:

إذن هل من رأي معارض لهذه التعديالت؟ ال أحد؟ رأي مساند، ال 
أحد. أعرض نعم تفضل السيد الرئيس ال�ضي ادريس السنتي�ضي.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

في الواقع خالل املناقشة اللي كانت مستفيضة في هاد املواضيع بان 
بأن le cumul ما بين يمكن 3 4 د الشركات اللي تيوصلو ل 10 يعني ل 
 des holdings 100 مليون الدرهم قد يطرح مشكل جا االقتراح والفكرة
باش نزديو هادوك الشركات أوال األشخاص اللي عندهم نفس الشركات 
وطبعا قبل بالرفض املؤقت إلى حين القيام بدراسة وهذا �ضيء محمود 
وجات الفكرة فقط باش يعني يتم واحد التضريب وخلق مداخيل طبعا 
يمكن تسمى بشكل آخر ألن التجارب اللي كانت حتى في دول أخرى لم 
تكن ناجحة احنا متفقين ولكن البد ما نمشيو املفهوم ديال مجموعة 
الشركات باش يدارو les bilans consolidés الزم ما نوجدو كذلك البد 
ما نوجدو كذلك حلول انتما مشكورين جبتو واحد الحل وما تكلمتوش 
عليه قلتو بأن خالل ال3 سنوات األولى بالنسبة للشركات اللي غادي 
يوصلو ل100 مليون الدرهم إيال كان �ضي تغيير في األرقام لن يستفيدو 

وهذا راه مهم في حد ذاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، إذن إيال سمحتو أقدم التعديل رقم 37 الذي تقدمت به كل 
من فرق الحركة وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية إلى التصويت:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: نفس العدد

املمتنعون: نفس العدد

التعديل رقم 7 الذي تقدمت به السيدة النائبة نبيلة منيب وراه 
نعم سيدي تم التصويت عليه تم سحب التعديل رقم 37 املقدم من 
طرف الفريق الحركي والتقدم واالشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية.

تعديل تقدمت به السيدة النائبة نبيلة منيب يرمي إلى إضافة مادة 
جديدة تحمل رقم املادة 6 من مشروع قانون املالية التعديل رقم 7

املوافقون: 27

املعارضون: 130

ممتنعون: 25

نفس التعديل تقدمت به السيدة النائبة فاطمة التامني يرمي إلى 
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إضافة مادة جديدة التعديل رقم 12

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 2

املعارضون: 130

املمتنعون: 50

نفس، التعديل رقم 13 الذي تقدمت به السيدة النائبة فاطمة 
التامني يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 التعديل رقم 

13: نفس العدد.

تعديل من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 
6 مشروع قانون املالية البند 2 املادة 293 املادة 294 املادة 295 واملادة 
تفضل،  التعديل،  يقدم  غادي  اللي  البيئة شكون  على  الرسم   296

يسحب تم سحب التعديل.

تعديل من الفريق الحركي وفريق التقدم واالشتراكية واملجموعة 
رقم  تحمل  مادة جديدة  إضافة  إلى  يرمي  والتنمية  للعدالة  النيابية 
املادة 6 من مشروع قانون املالية البند 2 املادة 297 املادة 298 املادة 
299 واملادة 300 و301 الرسم على استغالل امللك املائي من سيتقدم 

 6 املادة  أعرض  إذن،  التعديل  هذا  سحب  تم  يسحب  بالتعديل؟ 

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 179

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

املادة 7 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون:

املادة 7 كما صادقت عليها اللجنة، امتناع؟ آه تصوتوا

كما  للتصويت  املادة  هذه  أعرض   7 املادة   7 املادة  أعرض  إذن 

صادقت عليها اللجنة: اإلجماع

ال ما�ضي إجماع بالتي إذن معارضة وال ممتنعة، إذن 2 ديال املعارضة 

والباقي إذن شحال 248

املادة 8 مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق 

للعدالة  النيابية  واملجموعة  واإلشتراكية  التقدم  وفريق  الحركي 

والتنمية، التعديل رقم 40، املادة 8 مشروع قانون املالية إعانة الدولة 

بدعم السكن السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيسلوىيبل 3دعي:

إذن بخصوص هاد املادة جاء تغير طرق اإلستفادة من دعم الدولة 
تدرج  هو  املقترح  التعديل  إذن  معينة  لفئة  السكن  القتناء  بالنسبة 
اإلعانة تدرج سنويا في ميزانية الوزارة املكلفة باإلسكان وتحدد نص 
تنظيمي أشكال هذه اإلعانة وكيفية منحها والشروط املحددة بالنسبة 
للمقاوالت من أجل ضمان حماية املستفيدين، وكذلك ال يكون مالكا 
ملكية كاملة عند تاريخ اإلقتناء ألي سكن أو عقار مخصص للسكن 
ثم في الفقرة األخيرة بموجب محرر رسمي لدى موثق أو عدل أو محامي 
مقبول للترافع أمام محكمة النقض، إذن الهدف من هاد التعديل هو 
يعني مجموعة واسعة من املستفيدين على املستوى داملغرب استافدوا 
من هاد امللكية واخا ما يكونش عندهم ملكية كاملة وحتى التوثيق د 
هاد السكن يمكن يكون لدى عدل أو لدى محامي مقبول لدى املجلس 
األعلى وذلك وفق املادة 4 من مدونة الحقوق العينية وكذلك املادة 7 

من املدونة العامة للضرائب.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، نفس املادة ورد بها تعديل في نفس املوضوع إعانة الدولة 
لدعم السكن ثالثة تعديالت من الفريق اإلشتراكي التعديل رقم 50-49-

51 تفضل.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

السيد الرئيس، ثالثة تعديالت أعتقد أنه كل تعديل بوحدو ألن كل 
تعديل يعني شق معين.

بلس ديبل8ئيس:

في نفس النطاق بغيتو تديرو التقديم باش الحكومة تجاوبكم دفعة 
واحدة.

بلنائبيبلس ديسع ديبعزيز:

السيد الوزير، جميل جدا أنه الدولة تدعي أنها الحكومة تدعي أنها 
حكومة إجتماعية وجابت لنا إعانة ديال دعم السكن اإلجتماعي هاد 
السكن اإلجتماعي اللي جابتوا جابتو مشوه فقط من أجل استهداف 
فهاد  املحور املحظوظ  استهداف  املدن دون أخرى، من أجل  بعض 
البالد دون املغرب العميق، عالش ألنه اقتناء السكن جاهز وهو سكن 
اجتماعي ما كاينش في كل املدن ديال البالد، الناس في املدن الصغرى في 
الجماعات اللي هي 1503 ديال الجماعات كيتوجهو ويقتنيو قطعة وعاد 
كيبيو فيها سكن، وبالتالي فاحنا في الفريق اإلشتراكي جبنا لكم تعديل 
يخص عقارات معدة للسكن اإلجتماعي، مهما كان هاذ العقار، سواء 
قطعة وقس على ذلك سيدي بوهرية وودوك املحيط اللي أنتما تتعرفوه 
مزيان السيد الوزير، ما يمكنش يلقى فيه سكن وبالتالي كيم�ضي ياخذ 
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قطعة ويبي سكن اجتماعي، احنا هذا التعديل األول التعديل الثاني 
توثيق العقود هو اليوم رسمية العقود مسموح بها ل 3 فئات املوثقين 
العدول  املوثقين،  يتو 

ّ
وخل قصيتوكل�ضي  أنتما  واملحامون،  والعدول 

ما كانش عندهم إلمكانية ديال تسلم األموال النقود مباشرة، اليوم 
و هاذ املشكل، إذن احنا 

ّ
الحوار اللي معهم مع وزارة العدل غادي يحل

ي غيكون 
ّ
غادي نديرو نحّيدو ذيك إسم موثق باش تكون شاملة، غّدا مل

سلم ديال النقود مباشرة ويتفتح لهمحساب 
ّ
عندهم اإلمكانية ديال الت

لدى صندوق اإليداع والتدبير، يكون بإمكانهم آنذاك يكتب العقود، 
اللي كياخذ  الثاني يخص واحد املجموعة ديال األشخاص  التعديل 
سكن اجتماعي لألسرة ديالو وهو كيخدم فقنت آخر في مكان آخر، بعيد 
على األسرة ما عند السلطة حق تعطيه شهادة السكنى وال شهادة إدارية 
م ف�ضي 

ّ
 خدا

ّ
وما عندوشحق يديرها بأنه إما مرابط في في الحدود وال

ميناء وال كذا واألسرة ديالو تقيم في املدينة فين خذا السكن، ونجيو 
احنا نقولوبعد 4 سنوات خصو يجيب العنوان في البطاقة الوطنيةن 
راه ممنوع قانونا ويال جابها راه تزوير، ألن ما ساكنش تما ساكن فين 
خدام، را األسرة ديالو اللي ساكنة تما أعتقد أنه يكفي 4 سنوات وعلى 
هاذ ال�ضي جبنا ذاك التعديل الثالث للنسخ ديال ذاك الشرط ديال 

البطاقة الوطنية أو شهادة إدارية.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

أننا  هو  األسا�ضي  املبدأ  نفهمو  غير  السكن  انتاع  املوضوع  فهاذ 
جبائية،  بإجراءات  العرض  انتاع  التشجيع  واحد  من  انتقلنا  اليوم 
نحو استهداف الطلب لدى املواطن عند اقتناءه للسكن اللي غادي 
انتاعك  واملالحظات  اإلجراءات  دابا  ديالو،  والعائلة  هو  فيه  يسكن 
السيد النائب كلها هي مزيانة غير هذاك ال�ضي اللي غادي يجي ألن هنايا 
فهاذ املبدأ كنحطو غير املبدأ العام، أما اإلجراءات اللي غادي تجي في 
ن عائلة انتاعو واش احنا 

ّ
التفصيل واش هذاك السيد اللي غادي يسك

الهدف، الهدف را هو هذا هو املغاربة يسكنو نعاونوهم باش يسكنو، 
إيال كان خّدام ويرابط في الحدود واش غادي نقولو اودي شري الدار تما 
وال ما تجيش؟ بطبيعة الحال ستيسر هذه األمور غادي تجي التفاصيل 
انتاعها في النص التنظيمي، فيما يخص التوثيق التوثيق احنا خصنا 
ويقدرو  به  مرخص  يكون  األموال  انتاع  التداول  اللي  املكان  واحد 
يديروه، إيال العدول بطبيعة الحال وصلو إلتفاق وأنهم يديروهاذ ال�ضي 
انتاع املحاسبة نتاعهم ويدبرو هاذ األموال وعندهم فين يديرو الداع 
انتاعها، مرحبا احنا كرهنا يكونوالعدول ألن هذاك هو القرب وهذاك 
ي كنتكلمو على السكن بجميع 

ّ
هو املواطن، إذن اليوم املبدأ را هو هذا مل

مشتقاته، يقدر يكون السكن املشترك وو واإلجراءات التنظيمية غادي 

تجي في النص التنظيمي، اللي مهم أننا نحّول الدعم من إجراءات جبائية 
لم تعط النتائج املرجوة إلى دعم مباشر للمواطن املغربي باش يستقر 

ويسكن هو وعائلتو مرة واحدة في حياته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الوزير، هل من رأي معارض؟ ال�ضي املهاجري هشام 
السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8ي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هوال يمكن احنا كمشّرعين نفّرقو بين املهن البرملان كيحترم جميع 
املهن، ولكن بالدرجة األولى خصو يحترم القوانين اللي صدرها البرملان 
اإلشهاد  عندها  واضحة  اليوم  العدول  مهمة  البرملان،  من  وخرجات 
والعقد الرسمية من عند القضاء وما عندهاش فين تدير الودائع، نهار 
يتسوى قانون املهنة ديال العدول، أو يتعدل قانون املهنة ديال املحامون 
وكيعطي هاد اإلمكانية، راه املشرع بالطبع ما يمكنش يق�ضي فئة على 
فئة، ولكن باش نصدروا قانون يختلف على قوانين اللي صدرها البرملان 
وخصص لكل مهنة املهام ديالها، كنظن غيكون تعارض تشريعي منا 

احنا كمؤسسة برملانية، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، هل من رأي مساند؟ تفضل السيد النائب، ال�ضي حسن.

بلنائبيبلس ديأحمديبلعبادي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير أعتقد بأن هاد الدعم املوجه للطبقات املستفيدة 
مباشرة ما غيحلش املشكل، لسبب بسيط هو أنه يمكن وأنتوما ما 
بغيتوش تعلنوا لنا على شحال هو هاد الدعم، واش 40 ألف أو 50 
ألف، إيال افترضنا عطيتوا 40 ألف أو 50 ألف درهم لداك املستفيد، 
واملقاول طلع داك السكن اإلجتماعي ل 35 مليون وال 40 مليون، يعني 
غيوقع مشكل، يعني انتوما ما وضحتوش، يعني الطرف اآلخر راه ضروري 
نعرفوا أشنو هي املساهمة ديالو، واش غيكونوا اتفاقيات شراكة، واش 
السكن  يطلع  وبالتالي  السوق،  العقاريين غتكون حرية  املنعشين  أن 
اإلقتصادي ل 40 مليون. راه الضحية هو داك املواطن البسيط اللي ما 
غاديش تكفيه ديك 50 ألف درهم إلال في رسوم التسجيل والتحفيظ. 
إذن أنا كيبان لي هاد املعادلة ما�ضي صحيحة، وغادي يكون فيها واحد 

املشكل كبير، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرض، آش من تعديل باقي؟ آش من رقم؟ تفضل السيد 
ال�ضي حسن لشكر امليكرو.



13833 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

بلنائبيبلس ديحسنيلشك8:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

تبرم  الحق  اللي عندها  املوثقين والعدول واملهن  غير فيما يخص 
العقود ديال العقارات، اليوم محددة بالقانون، وكتبرم عقود دالبيع 
ودالشراء. بالفعل واجب التحصن ديال واحد املجموعة داملعامالت، 
انتظار  في  هذا،  الشق  طورهاد  غادي  الحكومة  بأن  متأكدين  احنا 
نطوروه ما�ضي ضرورة نرجعوا في كل مرة لهاد املادة، ويمكنا نديروا وفق 

القانون كما اقترحنا.

النقطة الثانية، بطبيعة الحال كلنا مع هاد اإلجراء، ونتمناوا أنه 
يكون ناجح وأنه يأدي األكل ديالو، وأنه يدار بالطريقة الناجعة، ولكن 
كنا نتمناوا كذلك أن هاد الشروط اللي محددة بدقة في القانون، كانت 
تكتب أنها ستحدد بنص تنظيمي، ألن اليوم بعض التخوفات ديالنا 
غياب  ديال  وشوية  التنفيذ،  في  الصعوبة  ديال  شوية  يكون  يمكن 

املرونة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

وفريق  الحركة،  فرق  به  تقدمت  الذي   40 رقم  التعديل  أعرض 
التقدمواإلشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية للتصويت:

املوافقون: نفس العدد

املادة 8 التعديالت التي تقدم بها الفريق اإلشتراكي، التعديل رقم 
49، 50، 51، أعرض هذه التعديالت للتصويت: نفس العدد.

املادة 8 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 179

املعارضون: 39

املمتنعون: 31

املادة 9 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 10 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 11 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 12 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 13 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

املادة 14 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
اإلجماع.

تعديل من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة 
رقم  تحمل  مادة جديدة  إضافة  إلى  يرمي  التنمية،  للعدالة  النيابية 
املادة 14 مكررة من مشروع قانون املالية، صندوق النهوض بتشغيل 
الشباب، التعديل رقم 41، شكون اللي بغا يقدم التعديل؟41 صندوق 
 ،14 رقم  مادة جديدة  إحداث  يسحب؟  الشباب،  بتشغيل  النهوض 

التعديل رقم 41 يسحب هذا التعديل.

املادة 15 من مشروع قانون املالية حصة الجماعات الترابية من 
القيمة املضافة ورد بشأنها تعديل واحد من  حصيلة الضريبة على 
الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة النيابية للعدالة 

والتنمية التعديل رقم 42 تفضلوا السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةيثوليةيعف ف:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

هذا التعديل يهدف إلى رفع حصة الجماعات الترابية من TVA إلى 
%31 ملاذا؟ أوال منذ 1986 لم تكن أية مراجعة؛ ثانيا: هناك تطور كبير 
في نفقة الجماعات الترابية؛ ثالثا: هناك ارتفاع تكاليف ديال اإلستثمار؛ 
رابعا: هناك تطور في املهام ديال الجماعات فالجماعات والت شريك 
فاعل ملجموعة ديال البرامج الوطنية اللي كتنزلها سواء في التعليم وفي 
 TVA الصحة؛ خامسا: أن الجماعات بدورها تؤدي واحد الحصة ديال
على اإلستثمارات اللي كتقوم بها، ثانيا التعديل أيضا يهدف إلى حذف 
املقت�ضى القا�ضي بتخصيص نفقة من حصة الجماعات الترابية من 
الضريبة على القيمة املضافة لفائدة مؤسسات األعمال اإلجتماعية، 
املوارد ديال هاد املؤسسات ليس هناك  أورد   18 37 رقم  فالقانون 
املضافة  القيمة  من  تستفيد  املؤسسات  هاد  أن  على  تنصيص 
الترابية،  القيمة املضافة املخصصة للجماعة  املخصصة من حصة 
واألولى أن نخصص يعني مبلغ لهذه املؤسسات وكنظن ما غايدوزش 

�ضي ضرر بامليزانية، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة السيد الوزير

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

منذ  املضافة  القيمة  على  الضريبة  على   30% ديال  القيمة  أوال 
مأسستها سنة 86 إلى اليوم عرف محصولها تطورا مستمرا وارتفاعا 
مستمرا، أكيد أن اختصاصات املجاالت والخصاص عند الجماعات 
املحلية حتى هو تيكبر مع الطموح ومع اإلرادة لتطوير الحياة العامة 
للمواطنات واملواطنين، ولكن راه راه هاد الجمعية داألعمال اإلجتماعية 
دالجماعات  املوظفين  تهم  املحلية  دالجماعات  للموظفين  تخلقت 
دالعيش متاع  الظروف  إيال اشتغلنا جميع وطورنا  بأس  املحلية وال 
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هاد املوظفين باش يشتاغلو أحسن وأفضل وينخرطو فهاد الدينامية 
اإليجابية متاع الجماعات املحلية، واللي أسا�ضي ومهم أن ما�ضي هي 
املحلية من ترجمة  الجماعات  اللي غادي تحرم  األعمال اإلجتماعية 
إرادتها على أرض الواقع في مجال التنمية، علينا أن نفكر جميعا في 

اآلليات املالية والتدبيرية لتحقيق هذا الطموح، شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، إذن هل من معارض؟ معارض وال مؤيد هم صحاب التعديل، 
مؤيد؟ معارض، تفضل السيد النائب.

بلنائبيبلس ديهشاميبملهاج8ي:

الشق الثاني املتعلق بجمعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي الجماعة 
الترابية، ربما املادة 12 من القانون واضحة كنتكلم على مساهمات 
الجماعات الترابية والصندوق املخصص لحصة الضريبة على القيمة 
املضافة على الجماعة القروية فيه 3 ديال األصناف فيه التوزيعات 
وفيه LES CHARGES COMMUNES يعني مصاريف املجموعة مشتركة 
بين الجماعات الترابية، وملي كنجيو كنديرو مساهمة الجماعات 1504 
جماعة ترابية في صندوق الجمعية ديالهم راه ما يمكنش كل جماعة ألنه 
الجماعات مامقداش جماعة الدار البيضاء هي ما�ضي جماعة إيمندونت 
في الجبل ألن إيال اتخذات منLES CHARGES COMMUNES ديال 
القيمة  على  الضريبة  من  الترابية  الجماعات  حصة  ديال  الحصيلة 
املضافة، هذا هو األصح واملادة واضحة مساهمة الجماعات الترابية 
فيها الفقيرة وفيها الغنية، فيها اللي عندها مليار ديال الدرهم مداخيل 
ذاتية، وفيها اللي عندها 0 درهم مداخيل ذاتية، واش غادي نديرو فرق 
حتى ما بين املوظفين د الجماعات الترابية في الجمعية ديالهم؟ إذن 
خاص املساهمة تكون من صندوق من حصيلة اللي هي مشتركة ما بين 

كل الجماعات، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي مساند؟ تفضل السيد النائب.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

احنا سجلنا بإيجابية الرأي ديال الحكومة، لكن ما تفضل به السيد 
اللي تأسس هاد الجمعيات  نهار  ال�ضي املهاجري، شوف احنا  النائب 
األعمال  مؤسسات  كباقي  الدرهم  ديال  مليون   60 واحد  تعطاتها 
اإلجتماعية اللي تابعة للوزارات تابعة للقطاعات، كيعطيوهم إما نسبة 
من اإلستثمار وإما نسبة من التسيير، هاد ال�ضي اللي قلنا خصو يم�ضي 
تعطي  والوزارة  للوزارة  الدولة  والدعم كتعطيه  املعنية،  الوزارة  من 
ملؤسسة األعمال اإلجتماعية. هاد املساهمة د الجماعات من نهار اللي 
ّدارت هاد املؤسسة هي نسبة تؤخذ من الجماعات نسبة كتعطى لهاد 

الجمعيات كما تعطى للجمعيات األخرى، وخطأ مكاينش في القانون، 
هذا مكاينش في القانون، فلذلك اسمحوا لنا إيال كان، كان خصها تجي 
في إطار القانون ديال املؤسسة، أستسمح السيد الرئيس إن تجاوزت 

الوقت، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

واحد  رأي  املوافقون؟  للتصويت:  التعديل  هذا  أعرض  شكرا، 
معارض ورأي واحد مساند، راه اخذ معارض دابا قلتي لي مساند في 

األول السيد النائب، قلتي لي مساند. أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: نفس العدد؟ امتناع.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املادة 15 كما 
صادقت عليها اللجنة، راه هي التعديل اللي تقدمتو واللي ما تصوتش، 
حصة الجماعات املحلية في املادة 15، دوزناه داك التوصيت أنا أعرض 
املادة هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املادة 15، ضد؟ 

املمتنعون؟ ضد.

تعديل من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة 

النيابية للعدالة والتنمية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 

15 املكررة من مشروع قانون املالية صندوق دعم منظومة التربية 

والتكوين، التعديل رقم 43، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

باختصار السيد الرئيس، احنا هاد املبدأ ديال أنه الدعم يتم عبر 
القانون  فيه  نحترمو  خصنا  كنقولو  احنا  كمبدأ  الصناديق  إحداث 

التنظيمي للمالية، لكن ميثاق التربية والتكوين اللي داز وصودق عليه، 

إحداث  فيه   51 املادة  لعلها  ديالو  املوارد  بين  من  كانت  وقت  وخذا 

الصندوق ديال التربية والتكوين، احنا كنقولو أودي هذا قانون إطار 

داز حدا جاللة امللك، داز في الحكومة، جاء للبرملان صادقنا عليه فيه 

الصندوق نخرجو لو الصندوق، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الحكومة، نعم آه ندوزوهم مرة وحدة؟ إذن املضامين تختلف، واخا 

إذا كاين تعديل كذلك من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية 

واملجموعة النيابية للعدالة والتنمية ألنه دابا هادي إحداث صناديق، 

نقدمو الصناديق بمختلف أصنافها نقدموها باش تكون إجابة واحدة. 

إحداث حساب مرصد ألمور خصوصية يسمى صندوق تمويل تفعيل 

ال�ضي  تفضل.  الرئيس  السيد  شكون؟  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع 

إدريس السنتي�ضي.
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بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

السيد الرئيس، اعتبرنا في لحظة إقرار القانون التنظيمي لألمازيغية 
كانت سياسية بامتياز، وهو من القوانين املؤسسة وبالتالي فإن إخراجها 
إلى حيز التطبيق يجب أن ال يكون شأنا حكوميا صرفا ألنه أمر يهم 
الجميع، ورغبة إذن في توفير اإلمكانات املالية الالزمة ألجرأة سليمة 
الطابع  يتعلق بتحديد مراحل تفعيل   26.16 التنظيمي رقم  للقانون 
الرسمي لألمازيغية وكيفية إدراجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 
العامة ذات األولوية، وأنا يعني اقترحنا أن يحدث ابتداء من فاتح يناير 
2023 حساب مرصد ألمور خصوصية للخزينة يسمى صندوق تمويل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، ويكون رئيس الحكومة آمرا بقبض 
موارده وصرف نفقاتّه، وطبعا هذا لحماية املليار درهم اللي مفروض 
تستعمل في موضوع األمازيغية وتنزيلها ألن 200 مليون اللي كانت هاد 
السنة تم إستعمال جزء منها ألغراض تقريبا أخرى، تقريبا أقول. إذن 
من األفضل، مع العلم أننا ضد خلق هاد قوة الصناديق، ولكن هنا ال بد 
ما نحاولو نديرو �ضي مجهود حفاظا على هاد األموال وحسن إستعمالها 

والتنزيل السليم لألمازيغية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل رقم 47 عفوا من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية 
إلى إضافة مادة جديدة  النيابية للعدالة والتنمية، يرمي  واملجموعة 
إعادة  صندوق  بإحداث  وتعنى  مرتين  املكررة   15 املادة  رقم  تحمل 

إستعمال املياه العادمة املعالجة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلزه8بءيباتا:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

إطار  وفي  السامية،  امللكية  التوجيهات  مع  تفاعال  جاء  التعديل 
العادمة  املياه  أن  إعتبارا  البالد  تعرفه  الذي أصبحت  املائي  اإلجهاد 
تشكل إمكانيات هامة وبدائل واعدة حيث يقدر اإلنتاج السنوي من 
هذه املادة حوالي 950 مليون متر مكعب سنويا، مدينة الدار البيضاء 
تنتج لوحدها 600 ألف متر مكعب يوميا، ولذلك نقترح إحداث صندوق 
إعادة إستعمال املياه العادمة ستعمل إعتماداته ملعالجة هذه املياه 
وتوجه لإلستثمارات الصناعية وشبه الصناعية وتغذية املياه الجوفية، 
وذلك في إطار اإلستثمار في اإلقتصاد الدائري الذي دعا له املجلس 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي، ومن بعد يمكن السيد الوزير تسويق 

هذه املياه لتوفير مداخيل ذاتية خاصة بهذا الصندوق، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

الكلمة للحكومة، ال صافي كل �ضي، صافي هاد ال�ضي اللي كاين، راه 
هو هذا اللي، ال ما كاينش، ثالثة د الصناديق، ما كنسمعكش السيد 

النائب.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

املادة 18 مكررة...

بلس ديبل8ئيس:

18 باقي ما وصلناش للمادة 18.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة والتنمية املستدامة.

بلس ديبل8ئيس:

باقي ما وصلناش للمادة 18، دابا احنا يااله في املادة 15.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

على أي اآلن عندنا 3 د املجاالت كلها مهمة: مجال التربية والتكوين، 
مائية  إستراتيجية  ضمن  العادمة  املياه  وإستعمال  األمازيغية  تنزيل 
متناسقة تضمن التدبير األمثل للماء. أنا بالنسبة ليا هاد 3 د القطاعات 
أوال اإلصالح والتنزيل نتاعهم والتطوير نتاعهم يتطلب إرادة سياسية 
وتتبع واقعيا وترجمة حقيقية للمشاريع على أرض الواقع، هذا هو النهج 
اللي نهجتو الحكومة في احترام تام للقانون التنظيمي لقانون املالية اللي 
تيقول لك أودي غيال بغيتي تخلق واحد الحساب خصو�ضي خاصك 

بمقت�ضى القانون التنظيمي توفر ليه 30 % من املداخيل الذاتية.

اآلن، تنزيل األمازيغية حنا الرصد اإلعتمادات للسنة الثانية على 
املواكبة  اإلجراءات  بكل  الوالية.  نهاية  في  ملليار  نوصلو  باش  التوالي، 
واش الهدف هو نوفرو هاد املليار ونلقاو هاد اإلجراءات ونترجموها على 
أرض الواقع، األمازيغية في مختلف مرافق الحياة اللي كتعني املواطنات 
واملواطنين؟ وال نمشيو نخلقو الصندوق ونقلبو على اآللية املحاسباتية؟ 
وراه هو نفس اإلشكال ونفس التوجه ونفس النقاش الذي أف�ضى إلى 
إدراج هذه املقتضيات، ما بغيتش نقول بأن بنفس املجموعات هو اللي 
أف�ضى لهاد اإلجراءات اللي درنا في القانون التنظيمي لقانون املالية، 

والهدف واحد أننا نرجعو لوحدة امليزانية.

بلس ديبل8ئيس:

رأي معارض؟ رأي مساند؟ تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينع مةيبلفتحاوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

إلى   12 فالصفحة  املالية  قانون  مشروع  يشير  الوزير،  السيد 
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الرسمي لألمازيغية، من خالل  الطابع  بتكريس  الحكومة ستقوم  أن 
تفعيل خارطة طريق تتضمن 25 تدبيرا، هنا يطرح السؤال: ما مدى 
مآل  وسؤال  16.26؟  التنظيمي  القانون  بمقتضيات  الحكومة  تقيد 
املخطط الحكومي املندمجة لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية الذي 
صادقت عليه الحكومة السابقة في شهر أبريل من سنة 2021؟ هل تم 
تعويضه بخارطة الطريق ذات ال 25 تدبيرا؟ أم أن الحكومة ستعيد 
النظر في مضامينه وتحيينه وتجويد، كما يستشف من تصريح رئيس 
الحكومة يوم 13 يناير 2022؟ تقترح الحكومة تغيير الحساب املرصد 
ألمور خصوصية املسمى صندوق تحديث اإلدارة العمومية لتمكينه من 
تحمل العمليات املرتبطة باستعمال األمازيغية، هنا يطرح السؤال: مآل 
الصندوق الذي وعدت الحكومة بإحداثه، صندوق تمويل ورش تفعيل 
الطابع الرسمي وليس تكريس، ألن التكريس يأتي بعد التفعيل- الطابع 
الرسمي لألمازيغية الذي سيعزز العدالة اللغوية والثقافية كما جاء في 

البرنامج الحكومي، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، أعرض التعديل رقم 43 للتصويت، نعم؟ هو النقاش اللي 
كان عندنا نعاودو نرجعو لو؟ ياهلل تفضل أ�ضي ابراهيم.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

السيد الوزير، أنا كنتكلم على املاء واملاء كيفما ناقشناه فاللجنة هو 
مسألة إستراتيجية، ال ناحية املوارد والشح اللي راه حنا كنشوفوه هذا 
ديال املاء، وال التدبير ديال املياه الجوفية، وال السطحية وال تحلية ماء 
البحر، باملناسبة هاد القضية ديال التحلية اللي كل مرة راها كتجي، راه 
ما دارتش بسبب الكوفيد، داك �ضي عالش ما داروش هادوك املشاريع. 
فيما يتعلق بهاد املياه العادمة، ال مزيان ألن كل مرة كيجي، فهاد املسائل 
خص اإلنصاف، أنا كنتكلم على املياه العادمة، هاد املياه العادمة غادي 
تجي باملوارد، هاد %30 اللي كتهضرو عليها غادي تجيبها، واآلن املاليين 
ديال M3 ديال األمطار املكعبة اللي كتضيع وكتلوث البحار وكتلوث 
داك املحيط الطبيعي ديالها، ولهذا إيال كان واحد توجه إستراتيجي، 
أننا نستغلو هداك املاء اللي كيضيع إما فالسقي وال إيال مشينا نديرو 
املعالجة حتى للدرجة الخامسة، راه يمكن نشرب هداك املاء يولي ماء 

شروب. واحنا كنعرفو الوضع د املاء..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن أعرض التعديل رقم 43 للتصويت 
الذي يهدف إلى إحداث صندوق دعم منظومة التربية والتكوين:

املوافقون:

املعارضون: املمتنعون:

ألمور  مرصد  حساب  إحداث  إلى  يهدف  الذي   46 رقم  التعديل 

خصوصية، يسمى صندوق التمويل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
التعديل 46 نفس العدد.

التعديل الذي يهدف إلى إحداث مادة جديدة تحمل رقم املادة 15 
مكررة مرتين مادة إضافية من مشروع قانون املالية، صندوق إعادة 

إستعمال املياه العادمة، نفس العدد؛

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؛

 كاين معارضين وكاين ممتنعين، املادة 17 أعرض 
ّ
 ما�ضي إجماع ال

ّ
ال

املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: إجماع؟ ما�ضي إجماع، 
ما�ضي إجماع هللا يخليكم، معارضة وال ممتنعة؟ ممتنعة، 2 امتناع، 
املادة 18 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم 
واالشتراكية واملجموعة النيابية العدالة والتنمية تعديل رقم 45، هو 

اللي قال السيد الوزير قبيلة ديال..

بلنائبةيبلس دةيناديةيبلقنصولي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

جهود املغرب مقّدرة وجاّدة في حماية البيئة وذلك ما أدى سنة 2006 
إلى إحداث صندوق وطني خاصة منذ إقرار الرسم على البالستيك، هاذ 
الرسم الذي بدأت شركات البالستيك تؤديه منذ 2014، ساهم في رفع 
موارد هاذ الصندوق، حيث بلغت مليار و255 مليون لم يتم اإلنفاق 
 168 مليون، إذن جاء هذا املشروع قانون إلستثمار هذه املوارد، 

ّ
منها إال

بتشجيع  وتعويضها  استثمار  مشاريع  كلمة  يخص  تعديل  التعديل 
القيام باملشاريع اإلستثمارية، من طرف املؤسسات العمومية  ودعم 
ومجموعات ذات النفع اإلقتصادي والجمعيات والتعاونيات العامة في 
ميدان حماية البيئة وفرز وتثمين النفايات وخاصة منها البالستيكية، 
أو  البالستيكية  النفايات  القضاء على  في  وذلك لدعم جهود املغرب 
السيطرة عليها، هناك الفرز وإعادة التدوير ونحتاج في هذا األمر إلى 
شراكة في قطاع خاص عام مع الجماعات الترابية، وحتى تستفيد هذه 
الشركات شركات بالستيك التي ساهمت في رفع هذا املردود من تدوير 
النفايات، وهاذ األمر طبعا غادي يخّفض عليها تكاليف الصناعة، وهي 

لحد اآلن لم تستفد، لحد اآلن لم تستفد من الرسوم التي تدفعها.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

بما أننا نتحّدث عن حماية البيئة وفي ارتباط مع املياه العادمة، التي 
تحدث التلوث داخل البحار وضرورة استغاللها وتثمينها، ال يختلف 
تعمل ومن واجبها  الحكومة  اليوم  بأنه  إثنان عن هذا األمر وكنقول 
أن تعمل، بسرعة كبيرة وفائقة لتدارك الخصاص والتأخر في إنجاز 
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املشاريع، املشاريع راه ما جاتش في كوفيد أ السيد الرئيس، راه املشروع 
أنتاع النقل بين األحواض قّدمو ال�ضي زهود هللا يذكرو بخير منين كان 
وزيراملاء، وراه منذ ذلك الحين ما نقلنا ماء من الشمال للوسط وال من 
الوسط إلى الجنوب وdessalement نتاع الدار البيضاء ونتاع املدن د 
كلميم والناظور مشاريع جدواها كان مطروحا منذ 2017، اليوم هناك 
اإليجابي والسلبي في الحياة نتاعنا وهادي هي طبيعة األمور، علينا أن 
نجتمع جميعا ونثبتو الجهود ونمشيو نّداركو هاد الخصاص ألن شح 

املياه أصبح حقيقة وقد تشكل إشكاالت حقيقية لبالدنا.

اآلن واش الحل هو نديرو الحساب الخصو�ضي باش نعالجو هاد 
تفعيل داك  املاء هي  د  اإلشكاليات  نتاع  العالج  املاء؟  د  اإلشكاليات 
اللي تحدثت عليها اآلن، وهي  في اإلستراتيجية  كانت  اللي  املقتضيات 
الجاللة نصره هللا، هذا هو  أمام صاحب  والوثائق قدمت  موجودة 

التفعيل هذا هو اللي غادي يحل اإلشكاالت.

ملعالجة  واملوجه  البالستيك  فيه  اللي  الصندوق  يخص  فيما  أما 
املطارح د النفايات، أنا قلت بالحرف بأن كل اإلعتمادات نتاعو تم وهذا 
�ضيء إيجابي في السنوات األخيرة، تمت برمجتها غير هداك العمليات 
راه تتطلب كيفما قال البارح السيد الرئيس، وقتا كبيرا إلنجازها غادي 
تأدى داك اإلعتمادات كاعما نخافو عليها، وتشجيع الشباب، وخلق 
املقاولة عندو جهات أخرى تتكفل به خصها تخدم في إطار القانون وفي 
إطار داك�ضي اللي كيجيب القانون، ومرة أخرى راه إشكالية املاء خصنا 
نتجندو ليها أغلبية ومعارضة وحكومة للتغلب عليها في كل املظاهر؛ سواء 
باستعمال املياه العادمة، أو ال بالتجميع، أو ال بالنقل بين األحواض، أو 

ال بتحلية مياه البحر.

بلس ديبل8ئيس:

التعديل؟ رأي مساند؟  لهذا االقتراح، هذا  هل من رأي معارض 
فوقاش دزتي ال�ضي ابراهيم؟ هذا التعديل رقم 45 نتحدث عن التعديل 

رقم 45.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: نفس العدد؛

املعارضون: نفس العدد؛

املمتنعون: نفس العدد.

املادة 19 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
إجماع ياك ال�ضي؟ إذن أنا كنقول إجماع غير باش نقاد هنا ونرجع 
مكررة   19 املادة  ممتنعون.  ممتنعون؟  وال  معارضون  دابا  لعندكم، 
صندوق الحماية اإلجتماعية والتماسك اإلجتماعي ورد بشأنها تعديل 
واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة النيابية 

للعدالة والتنمية التعديل رقم 44.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

يهدف هذا التعديل إلى تطبيق مقتضيات القانون اإلطار للحماية 
اإلجتماعية وإلتزامات البرامج الحكومية، وهذا يدخل في إطار التغيير 

على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2023 أحكام املادة 18..

بلس ديبل8ئيس:

املادة 19 مكررة هادي السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

نعم أسيدي، إيه هذا هي أنا بصددها أسيدي.

بلس ديبل8ئيس:

حيث املادة 18 دوزناها.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

ال ال هادي 19 مكررة، نعم، وإذن اقترحنا باش تكون فقط تعميم 
التعويضات العائلية في إطار تعويضات الحماية من املخاطر املرتبطة 
بالطفولة ال سيما منها الهدر املدر�ضي بالنسبة لألسر التي لديها أطفال 
دون سن 21، وهاد التعويضات جزافية بالنسبة لألسر التي ال تتوفر 
على أطفال أو يتجاوز سن هؤالء 21 سنة، نفقات تخصيص مبلغ 1000 
درهم لفائدة املسنين ممن تبلغ أعمارهم 65 فما فوق ويعيشون في 
ظروف هشاشة، منحة الوالدة لألسر املعوزة إلى غير ذلك، طبعا في إطار 

ما سبق أن وعدت به الحكومة، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

والحكومة كما قلت صباح اليوم ستفي بوعدها فيما يخص التنزيل 
الكامل والحرفي للحماية اإلجتماعية بما فيها تحويل الناس د »الراميد« 
اإلجبارية،  الصحية  التغطية  من  وليستفيدوا  ليشملهم  السنة  فهاد 
الحسابات  في  اليوم   .2023 العائلية خالل سنة  التعويضات  وتوزيع 
الخصوصية علينا أن نفرق بين أمرين: الحساب الخصو�ضي النفقة راه 
كاينة هي النفقات املوجهة للتغطية اإلجتماعية، في البرنامج د العمل 
ي غادي 

ّ
هو اللي تنديرو فيه التسطير والتبويب امليزانياتي املفصل، ومل

يجي غادي نديرو فيه واحد السطر التحويالت املالية وطبعا اللي غادي 
تم�ضي للمكان الذي ستحدده النصوص التنظيمية في الالحق إن شاء 

هللا.
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بلس ديبل8ئيس:

السيد  التعديل؟ رأي مساند؟ تفضل  لهذا  هل من رأي معارض 
النائب.

بلنائبيبلس ديمصطفىيبب8به مي:

السيد الوزير، الصباح قلنا لكم راكم ما التزمتوش باألجندة ديال 
الحماية اإلجتماعية، ونحن نكررها شفتي راه واخا قلتي بأنه راه احنا 
التزمنا، لم تلتزموا، املهن الحرة واملستقلون خاصهم يكونوا في 2021، 
ما داروش في 2021، الراميد، سمعني السيد الوزير، الراميد 2022، 
مكاينينش في 2022 راه عاد كي صوتنا على القانون باش م�ضى للصندوق 
نتاع الحماية اإلجتماعية والتماسك اإلجتماعي، الناس اللي عندهم 65 
سنة فما فوق واللي خاصهم يديرو نتاع الكرامة، راكم كاتبين بأنه راه 
خصهم يستافدو هذا في البرنامج الحكومي في الربع األخير من 2022، 
واش صرفتو �ضي حاجة لهاد املسنين نتاع 65 سنة؟ صرفتو �ضي حاجة 
للوالدات اللي 2000 درهم و1000 درهم؟ هاد ال�ضي عالش كنسولوكم. 

بالنسبة للتعويضات العائلية، خاص سجل إجتماعي، ما كاينش..

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: نفس العدد

املعارضون: نفس العدد

املمتنعون: نفس العدد

املادة 20 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 247

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

الباب األول من الجزء األول برمته  الباب األول، أعرض  أعرض 
للتصويت:

املوافقون: 179

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

الباب الثاني أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة، املادة 21 
أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة إذن:

وال  معارضون  ال  إجماع؟  املمتنعون؟  املعارضون؟  املوافقون؟ 
ممتنعون؟ معارضون:

املوافقون: 247

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

املادة 22 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 247

املعارضون: 2

املمتنعون: ال أحد

املادة 23 من مشروع قانون املالية إحداث مناصب مالية ورد بشأنها 
تعديل واحد من الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة 

النيابية للعدالة والتنمية التعديل رقم 48.

بلنائبةيبلس دةينهىيبملوسوي:

التعديل الذي نقترحه يخص ما يؤهل لرئيس الحكومة بخصوص 
توزيع املناصب املالية على مختلف الوزارات واملؤسسات العمومية، 
بحيث نقترح أن يؤهل له توزيع 350 منصب مالي عوض 500 منصب 
مالي اللي جاء في قانون املالية على أساس أن تخصص منها 300 لفائدة 
هذا  كيهدف  جبتوها،  اللي   200 بدل  إعاقة  وضعية  في  األشخاص 
التعديل إلى تمكين املوظفين دكاترة باإلدارات واملؤسسات العمومية 
من ولوج سلك التعليم العالي وكذا تخصيص حصة 300 منصب مالي 
لفائدة األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة على غرار ما اعتمد به في 

الحكومات السابقة.

بلس ديبل8ئيس:

نفس التعديل ورد بشأن هذه املادة من لدن السيدة النائبة فاطمة 
التامني، تفضل السيدة النائبة لتقديم التعديل.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

نقترح في هذا التعديل إحداث مناصب فيما يتعلق بأطر التعليم 
األول بوزارة التربية الوطنية والتعليم األول والرياضة إحداث 10 آالف 
منصب، ونحن نعرف أهمية التعليم األولي في النهوض بالتربية والتكوين 
وكذلك مستوى الهشاشة اللي كيعرفوا هاد القطاع هاد وأيضا أوضاع 
في قطاع  10 آالف منصب جديد  إحداث  نقترح  أيضا  به،  العاملين 
الصحة 5 آالف بمعنى تضاف 5 آالف إلى 5 آالف و500 املقترحة نظرا 
للخصاص اللي كيعرفوا القطاع، ونقترح أيضا إحداث 700 منصب 
جديد خاصة باملديرية العامة للضرائب باش يمكن لها تقوم السياسة 
الضريبية الالزمة للتصدي للغش والتملص الضريبي. وبالتالي إذا كان 
للحكومة إرادة حقيقية في هاد امللف الحيوي لهاد القطاعات الحيوية، 
فتنعتبروا على أن املبلغ ديال 800 درهم هو املطلوب من أجل دعم 
الصحة العمومية وأيضا تزويد اإلدارة العامة للضرائب، وبالتالي هذه 
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املناصب الجديدة سواء في قطاع الصحة أو ال في قطاع التربية، هنا 
عندنا تعديل آخر كنقترحوا فيه كيفية الحصول على التمويل بخفض 

امليزانيات ل4%..

بلس ديبل8ئيس:

السيدات  كانوقف  لي  اسمحوا  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
والسادة النواب اللي مكانوش معنا في ندوة الرؤساء وما لتزموش أما 

اللي كيلتازموا كنخليهم، الحكومة السيد الوزير تفضل.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

الحل  هو  ما�ضي  أوال  املالية  املناصب  إحداث  على  تنتحدثوا  ملي 
باش نعالجوا اإلشكاالت ديال الصحة والتعليم، السيد الوزير الصحة 
تحدث أمامكم هنا على واحد الخصاص يفوق 50 أو ال 60 ألف، اليوم 
إيال كان الحل هو نخلق املنصب املالي نخلقوا 60 ألف نخلقوها دبا 
ولكن كيفاش؟ احنا اليوم احنا كنخلق 5 آالف منصب مالي ما كنلقاوش 
األطباء اللي غادي يشغلوا هاد املناصب املالية، الحل وكيف شرحنا 
مرارا هو أننا نوسعوا القاعدة نتاع التكوين داألطباء باش في السنوات 
املقبلة نحاولوا نداركوا الخصاص اللي تيعرفوا هذا القطاع سواء في 
األطباء أو ال املمرضين، ثم عبر تصحيح املسار املنهي نتاع األطباء نتاعنا 
باش نتفادو كيف قال السيد الرئيس في الصباح الهجرة نتاع األطباء 
نتاعنا للخارج هذا سميتوا الحل، اآلن أنا كنقولك 5 آالف و500 هاد 
�ضي اللي طلبات الوزارة دالصحة وخلق املناصب كما خلق صناديق 

الحسابات الخصوصية ال تفيد في �ضيء ولم تحل اإلشكاالت.

فيما يخص اإلقتراحات األخرى نتاع إدارة الضرائب أخذت بعين 
اإلعتبار وهذا هو اللي كيفسر أننا طلعنا عدد داملناصب دالوزارة وغادي 

تكون موجهة للضرائب أساسا واستثنائية.

بلس ديبل8ئيس:

هل من رأي معارض لهاذين التعديلين؟ رأي مؤيد، تفضل السيد 
النائب، ا�ضي ابراهيمي راه كاينة واحد األخت؟

بلنائبةيبلس دةيزه8ةيبملومن:

ال ال ما�ضي مشكل، شكرا السيد الوزير املحترم نؤيد هذا التعديل 
ألن تحويل 250 منصب شغل من املناصب املخولة لرئيس الحكومة 
التصرف فيها إلى قطاع الصحة والحماية اإلجتماعية، غتولي 5750 
منصب شغل عوض5500، أنتم كتعرفوا الخصاص املهول اللي عندنا 
في قطاع الصحة والحماية اإلجتماعية واحنا مقبلين على تنزيل، احنا 
مقبلين على تنزيل ورش الحماية اإلجتماعية، فإيال التحفيزات املادية، 
اتخذت  املادية،  التحفيزات  األطباء،  غيلتحقوا  أكيد  الوزير،  السيد 
املادة و300 لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة، بالتالي تخصيص 700 

منصب شغل املحدثة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
لتسوية وضعية املوظفين فتخصص للموظفين الدكاترة العالقة في هذا 

القطاع، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض التعديل رقم 48 للمصادقة: نفس العدد

املادة 23 دائما التعديل رقم 14 الذي تقدمت به األخت فاطمة 
التامني: نفس العدد

املادة 23 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 
نفس العدد

املادة 24 حذف املناصب الشاغرة، ورد بشأنها تعديل واحد من 
الفريق الحركي وفريق التقدم واإلشتراكية واملجموعة النيابية العدالة 

والتنمية، تعديل رقم 49.

بلنائبيبلس ديبدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

يهدف هذا التعديل إلى اإلبقاء على املناصب املالية الشاغرة على 
إثر إحالة املوظفين على التقاعد بوزارة الصحة والحماية اإلجتماعية، 
على اعتبار الحاجة الكبيرة لهاد القطاع الوزاري للموارد البشرية، التي 
ستسهر على تنفيذ ورش الحماية اإلجتماعية، احنا ما بغيناش نزيدو 5 
آالف غير نحتفظو بهادوك اللي، يعني، تيتحالوا على التقاعد، هذا هو 

االقتراح من خالل هاد املادة 24، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

املادة نفس املادة ورد بشأنها تعديل آخر من طرف السيدة النائبة 
نبيلة  النائبة  8، تفضل السيدة  التعديل رقم  نبيلة منيب،  املحترمة 

منيب.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بخصوص هاد املادة هادي حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر 
إحالة املوظفين الذين يشغلونها على التقاعد، أوال، تم حذف املقترح 
من هاد الجدول هذا، يعني، في الوقت ديال الطبع، يعني، ما كاينش 
ربما ما تلقاوش عندكم، إذن غادي نتلوه عليكم هو على الشكل التالي: 
حذف املناصب املالية الشاغرة على إثر إحالة املوظفين الذين يشغلونها 
على التقاعد، وال تطبق هذه املادة على املناصب املالية الخاصة بمجال 
في  الكبير  الخصاص  لتدارك  ملاذا؟  العالي،  التعليم  وأساتذة  الصحة 
املوارد البشرية في قطاع الصحة والتعليم العالي، وأنتم تعلمون أنه في 
العملية ديال املغادرة الطوعية مشاو غير في CHU ديال الدار البيضاء 
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69 أستاذ طبيب، ومن بعد البنك الدولي غادي تعترف بأن داك العملية 
كلها ديال املغادرة الطوعية كانت خطأ، واليوم احنا أمام واحد الخروج 
للتقاعد اللي هو كبير بزاف وغادي تبقى املؤسسات ذات الولوج الحر، 
هللا يخليكم يمكن نتكلمو؟ ما عرفت، هللا يخليكم.. السيد الرئيس، 

أنتم اللي تتسيرو الجلسة كاين الصداع بزاف..

بلس ديبل8ئيس:

تفضل السيدة النائبة.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

نستمعو  ولكن  باس،  كاين  ما  �ضي،  غيتقبل  ما  التعديل  أن  ولو 
لبعضنا، كنتكلم على، يعني، أنه يتم التعويض ديال املناصب ديال 
بالنظر  والتعليم  الصحة  في  للتقاعد خصوصا  مشاو  اللي  املوظفين 
للخصاص الكبير اللي كاين وأنه كاين اليوم واحد املغادرة كبيرة للتقاعد، 
خصوصا في املؤسسات ذات الولوج املفتوح، غادي تبقى بال أساتذة. 
ثم في الصحة السيد الوزير كيقول بأنه راه احنا كنفتحوا مناصب ما 
كيجيوش، إنزكان بوحدها مشاو منها 15 ديال األطباء، فخاص تجهيز 
خاص بناء ديال املستشفيات، خاص واحد العدد داألمور من أجل 

بالفعل نوجدو الشروط ديال إنجاح الورش ديال الحماية، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

التعديالت التي تصب إلى إلغاء الحذف نتاع املناصب الشاغرة، 
كانت  اللي  هي  هادي  نتاعها،  التاريخي  السياق  في  نوضعوها  خصنا 
القاعدة البداية نتاع 2000، كنا كنسمحوا لكاع القطاعات الوزارية، 
العدد اللي تيم�ضي للتقاعد أو التي غادر الوظيفة لسبب من األسباب، 
القطاع املعني كيتسمح ليه باش أنه يعوضوا recruter في مكانو. إال 
 la masse salariale أنه تبين أن داك الحساب اللي كنا كنحسبوا ل
ما نساوش بأننا تنذاكروا على 140 مليار نتاع الدرهم، ملي تنكون فيه 
واحد الفرق نتاع %2 أو %3 راه تنصبحوا في 5 أو 6 داملليار. هاداك 
الناس وقتاش يدخلوهم، ووقتاش ما يدخلوهم كان يطرح إشكاالت. 
لقانون  التنظيمي  القانون  مقتضيات  كانت  حين  معها  نتعامل  كنا 
املالية، تقول لنا بأن النفقات داملوظفين évaluatif، يعني غير تتخضع 
للتقييم. ملي بدلنا القانون التنظيمي جميعا، وقلنا يا ودي هاد النفقات 
داملوظفين رجعات limitatif، يعني خصك تحسبها بالدرهم، ما يمكنش 
نسمح بهاد les mouvements فوسط العام، ماذا نفعل؟ كنعطيوا 
القطاع الوزاري 18 شهر، دابا ملي هاد املناصب اللي تنذاكروا عليها 
غادي تبدا في 1 يناير2023، كتسلي املفعول نتاعها في 30 يونيو 24. 

الرغبة باش  اللي عبر على واحد الخصاص، وواحد  القطاع  وهداك 
18 شهر، تنقولوا لو ياودي  يدخل الناس، إيال ما قدرش يديرها في 
املعطيات تبدالت، خصك تجي لقانون املالية املوالي ألنه هداك نتاع 
24 في juin 30 كيكون بقا شهر باش نديروا القانون املالي املوالي، وعبر 
على اإلحتياجات نتاعك. وبالتالي تعويض املناصب الشاغرة ليس حال 

لسداد الخصاص املوجود في قطاع الصحة.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، هل من رأي معارض لهذين التعديلين؟ ال أحد، رأي مساند؟ 
ال أحد.

أعرض التعديل رقم 49 للتصويت: نفس العدد.

التعديل رقم 8 نفس العدد.

املادة 24 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 
اإلخوان املادة 24 كما صادقت عليها اللجنة، ال راه هو التعديلين ديال 

إحداث املناصب، امتناع؟ امتناع إذن:

املوافقون: 183

امتناع ياك؟ اعتراض إذن:

املعارضون: 2

املمتنعون: 68

املادة 25 ما فيهاش تعديل، إذن املادة 25، 200 شحال؟ معارضون؟ 
امتناع 2، 256 املوافقون.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 26 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 27 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 28 نفس العدد.

املوافقون: 256
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 29 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 30 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 31 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 32 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 33 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 34 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 35 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 36 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 37 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 38 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

املادة 39 نفس العدد.

املوافقون: 256

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 2

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 183

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

الباب الثالث أحكام تتعلق بتوازن املوارد وتكاليف الدولة، املادة 
40 موارد حسابات خصوصية ورد بشأنها تعديل 1 من الفريق الحركي 
والتنمية  للعدالة  النيابية  واملجموعة  واإلشتراكية  التقدم  وفريق 

التعديل رقم 50 الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

املقاصة وجينا  في صندوق   17.01 السنة كان عندنا  خالل هذه 
ب2 ديال املراسيم املرسوم األول ب16 واملرسوم الثاني ب12، وطبعا 
كان الثمن ديال الغاز هو 450 اليوم 800 دوالر للطن، بالحساب اللي 
عطيتونا البارح يعني 22 مليار ديال الدرهم اللي غتكون غير لغاز البوطان 
إذا أضفنا لها السكر وأضفنا لها الدقيق املدعم وأضفنا لها حتى هاد 
النقل الدعم ديال النقل وأضفنا لها أمور أخرى اللي يمكن تحدث واحنا 
كنقولوا هداك ال�ضيء اللي ب38 مليار ديال الدرهم غير كافية، ولذلك 
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انسجاما مع التعديالت اللي كنا قدمناها في رفع املداخيل كنقترحوا 
إضافة 12 ملليار ديال الدرهم ليصبحها من 38 ل50 مليار ديال الدرهم 

دون الحاجة أن تأتونا مرة أخرى بمراسيم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

نفس  املوضوع؟  نفس  واش  املادة  نفس  في  تعديل  كاين  شكرا، 
املوضوع السيدة نبيلة منيب؟ واش نفس املوضوع؟ هو نفس املادة 

تفضل السيدة النائبة، امليكرو للسيدة النائبة نبيلة منيب.

بلنائبةيبلس دةينب لةيمنيب:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

العلمي  البحث  لدعم  الوطني  الصندوق  يخص  املقترح  التعديل 
وتنمية التكنولوجيا الذي رصدت له 22 مليون و500 ألف ديال الدرهم، 
احنا كنقولوا في هاد الوقت اللي احنا بحاجة إلى حل اإلشكاالت وتطوير 
يعني اإلنتقال الرقمي وحل اإلشكاالت البيئية والصحية إلى ما غير ذلك، 
 laنقترح أن يرتفع من 22 مليون إلى 100 مليون علما بأنه سيخص
recherche et développement في حين أنه فيما يخص البحث العلمي 
ألنه الغرض هو تشجيع البحث العلمي، البحث العلمي اللي كتيدار 
داخل املراكز ديال البحث وداخل جامعة مغربية واللي اليوم كيتصرف 
لو 0.7 مزيان أننا نمروا على األقل ل%1 اللي هو 1.2 مليار ديال الدوالر 
يعني من مجمل pib باش يمكن لينا األدمغة املغربية ترجع، وخصوصا 
أننا عندنا كفاءات جد جد عالية اللي هي في الخارج وخصها ترجع للبالد 
وخصنا نديروا سياسة وكذلك تمويل ديال البحث العلمي يكون كافي، 

وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة الحكومة السيد الوزير.

بالقتصادي وزي8ةي لدىي بملنتدبي بلوزي8ي لقجعي فوزيي بلس دي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

بلس ديبل8ئيس،

على أي كانت عندنا الفرصة في العديد من املناسبات لنناقش هذه 
األرقام، أوال نفقات املقاصة لسنة 23 غير 26 مليار، ما�ضي 38 السيد 
الرئيس زدتي 12 انت هكذاك، 26 وقلنا موجهة لغاز البوطان باش تبقى 
البوطة ب40 درهم والسكر باش يبقى في الثمن نتاعو والحصيص نتاع 
هاد  الحكومة  عالجات  اللي  اإلستثنائية  اإلجراءات  املدعم،  الدقيق 
السنة في مجال النقل ومجال دعم الحبوب كان نتيجة الظرفية اللي 
تنعرفوها جميعا، قلنا بأن هذه اإلجراءات اإلستثنائية تعاملت معها 
الحكومة في وقتها بإجراءات استثنائية. سنة 2023 هل ستكون هناك 
ظروف استثنائية أقل أكثر خطورة في نفس املستوى؟ املسألة ال يمكن 

أن نتوقعها، في قانون املالية الذي نقدمه من سنة إلى أخرى نتوقع هنا 
فقط املقاصة نتاع املواد اللي الدولة كتدعمها سنويا من سنة إلى أخرى، 
البوطان قلنا 800 درهم 800 دوالر للطن وهذا مستوى أعلى من املعدل 
 l›hypothèse اللي كاين هاد السنة اللي هو 760 دوالر، إيال نقصنا في
oui نقولو أودي راه نقصنا في اإلعتمادات، السكر هو هداك، املنتوجات 
بالثالث بثالث أنواعه والحصيص نتاع الدقيقة املدعم موجود. اآلن 
كما قلت البارحة وصباح اليوم، ما سيقع من إجراءات إستثنائية ومن 
ظروف استثنائية هداك ال�ضي غادي نتعاملوا معه في وقته بإجراءات 
اتفاق  العلمي وقعنا  العلمي، البحث  استثنائية؛ فيما يخص البحث 
درهم  مليون   300 لرصد  والحكومة  املعنية  القطاعات  بين  مشترك 
سنويا لتشجيع البحث العلمي بين الوزارة والجامعة والبحث العلمي 

الجامعي، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، إذن هل من رأي معارض إلحداث هذين أو هادين التعديلين؟ 
رأي مساند؟ تفضل السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

بلس ديبل8ئيس،

السيد الوزير، احنا نتمناو تطيح الشتا بعد هي االولى، ونتمنى أنه 
هاد اإلستثناء ما غنوصلو لوش؛

السيدة الوزيرة، الدعم ديال السكر اسمحو لنا هداك ال�ضي اللي 
كيم�ضي للمواطن مليار و500 وال مليار وال حتى ل2، ما عندنا فيهم حتى 
مشكل، لكن اليوم ولى عندنا مشكل ألن دعمنا أكثر من..، هاد ال�ضي 
ديال الدعم أقل من 350 درهم للطن عند االستيراد ما كندعموش فوق 
350 كندعموه، باإلضافة في كل 4 دراهم كندعموه ب 2.60 دراهم، 
كتعرفي هاد الشركة السيدة الوزيرة، شحال كتربح؟ رأس املال ديالها 
8 داملليار ديال الدرهم، األرباح السنوية ديالها مليار ديال الدرهم، هاد 

ال�ضي حرام، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أعرض التعديل رقم 50 للتصويت:

املوافقون: نفس العدد �ضي عبد الرحيم ممتنعون، نفس العدد

املعارضون:

املمتنعون:

أعرض التعديل رقم 9 للتصويت: نفس العدد

املوافقون:
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املعارضون:

املمتنعون:

املادة 40 جدول »أ« أعرض للتصويت موارد امليزانية العامة:

املوافقون: 183

املعارضون: 39

املمتنعون: 31

مستقلة:  بصورة  املسيرة  الدولة  مرافق  موارد  للتصويت  أعرض 
نفس العدد

للخزينة،  الخصوصية  الحسابات  موارد  للتصويت  أعرض 
الحسابات املرصدة ألمور خصوصية: نفس العدد

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولية: نفس العدد

حسابات العمليات النقدية: نفس العدد

حسابات التمويل: نفس العدد

حسابات النفقات من املخصصات: نفس العدد

نفس  اللجنة:  عليه  »أ« كما صادقت  الجدول  للتصويت  أعرض 
العدد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

عرفتي اشناهو نفس العدد أ�ضي عبد هللا، هو اإلجماع.

كما  للتصويت،   42 املادة  أعرض  للتصويت،   42 املادة  أعرض 

صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد

أعرض الباب الثالث من الجزء األول برمته للتصويت: إجماع، ال:

أعرض للتصويت الجزء األول برمته من مشروع قانون املالية:

املوافقون: 183

املعارضون: 70

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على الجزء األول من مشروع قانون املالية 

رقم 50.22 للسنة املالية 2023، شكرا، لفعتيبلجلسة.
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محض8يبلجلسةيبلحاديةيوبلسبعين

بلتاليخ: الجمعة 16 ربيع اآلخر 1444ه )11 نونبر 2022(.

بل8ئاسة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

بلتوق ت: ثالثة ساعات واثنتي عشرة دقيقة ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة العاشرة.

جدوليبألعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
50.22 للسنة املالية 2023:

- تقديم تقارير اللجان الدائمة حول امليزانيات الفرعية

- مناقشة الجزء الثاني

- التصويت على الجزء الثاني

- التصويت على املشروع برمته.

بلس ديلبش ديبلطالبييبلعلمييلئيسيمجلسيبلنوبب،يلئيسي
بلجلسة:

أش8في علىي وبلسالمي وبلصالةي بل8ح مي بل8حمني هللاي بسمي
بمل8سلينيوعلىيآلهيوصحبهيأجمعين،يبفتتحتيبلجلسة.

بلس دةيبلوزي8ة،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 22.50 
الجزء  والتصويت على  الثاني  الجزء  بمناقشة   ،2023 املالية  للسنة 

الثانيوعلى مشروع قانون املالية برمته.

نمر اآلن إلى املناقشة العامة للجزء الثاني، الكلمة لفريق التجمع 
الوطني لألحرار، النائب املحترم السيد عبد السالم البويرماني، والنائب 
املحترم السيد أحمد زاهو في حدود 12 دقيقة و30 ثانية لكل متدخل. 

تفضل ال�ضي عبد السالم السيد النائب املحترم.

بلنائبيبلس ديعبديبلسالميبلبوي8ماني:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح ميوصلىيهللايعلىيس دنايمحمديأش8في
بملخلوقين.

س دييبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
إلبداء وجهة نظر فريقنا بخصوص التوجهات واإلختيارات التي راسبتها 

القطاعات الحكومية املعنية بامليزانيات الفرعية التابعة للجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، برسم السنة املالية 2023.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

يشكل اإلنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة إحدى الحلقات األساسية 
واملحورية في مشروع القانون املالي لسنة 2023، بالنظر ملا لهذا الورش 
من أهمية في إنجاح تنزيل ركائز النموذج التنموي الجديد. ونحن في فريق 
التجمع الوطني األحرار نثمن اإلهتمام الحكومي بورش التحول الرقمي، 
من خالل الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، املغرب 
الرقمي 2030، إذ نعتبر في فريقنا أن رهان اإلدارة الرقمية في ظل لنموذج 
واملعلومات  للتكنولوجيا  قطاع  مجرد  فقط  ليس  الجديد،  التنموي 
واإلتصال، بل يتجاوز ذلك األمر بكثير، فهو رهان للمستقبل لتمكين 
بالدنا من اإلندماج في اإلقتصادي العالمي. هذا بطبيعة الحال إلى جانب 
السعي ليكون هاد املشروع اإلقتصادي عادال وشامال، لتتاح إمكانية 
العدالة  إطار  في  واملرتفقين، سواء  املواطنين  لجميع  الرقمي  التحول 
املجالية أو لتحسين مناخ األعمال ببالدنا. إال أنه بقدر تنويهنا باملجهودات 
الحكومية، ووعيها بالرهان الرقمي، فإننا نعتبر أنه ال زالت هناك العديد 
من التحديات تواجه هذا االختيار، والشك أن اإلستراتيجية الجديدة 
بما تضمنته من محاور، سواء فيما يرتبط باإلدارة الرقمية، أوتسريع 
الشمولية الرقمية، ستشكل ال محالة جوابا عمليا ورفعا لجميع هذه 

التحديات والرهانات.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

تحتل اإلدارة مكانة خاصة في النموذج التنموي الجديد، ومن هنا 
كان االهتمام الحكومي سواء من خالل البرنامج الحكومي، أو مشروع 
القانون املالي الحالي، بضرورة اإلستمرار في تعزيز ورش إصالح اإلدارة 
اإلستثمارات،  وجلب  التنافسية  في  أسا�ضي  فاعل  إلى  تحولت  التي 
هذا  ورش  نجاح  بأن  وراسخة  قوية  قناعة  لدينا  فريقنا  في  ونحن 
اإلصالح، يتطلب حكامة سياسية قوية ويستلزم أن يتم حمله وتبنيه 
وأساليب  طرق  وتحديث  املعنية،  العمومية  اإلدارات  كل  قبل  من 
املغربية  اإلدارة  في  العامل  البشري  الرأسمال  وتعبئة  اإلداري  العمل 
لضمان انخراطه القوي في هذا الورش التحديثي الهام بالنسبة ملسار 
اإلصالح ببالدنا. لذلك، ال بد بداية من االنخراط بقوة في مسار اعتماد 
الالتمركز اإلداري في انسجام وتكامل مع تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، 
بما يساهم في تطوير اإلدارة وتحديث طرق تدبير املرفق العمومي، وملا 
يمكن القطاعات الوزارية واإلدارات العمومية على الصعيدين املركزي 
في  املطلوبة  وااللتقاءية  والفعالية  النجاعة  تحقيق  من  والالممركز 
وضع وتنفيذ السياسات العمومية على املستوى الترابي، وفي تبسيط 
إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية والتعريف بها لدى املرتفقين 
واالرتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقدمها، وال تفوتني مناسبة 
مناقشة ميزانية قطاع االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، دون اإلشادة 
باألجواء اإليجابية وروح املسؤولية والتوافق البناء التي مر فيها الحوار 
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اإلجتماعي، الذي يعد األول من نوعه في سياق تنزيل توصيات النموذج 
التنموي الجديد، وأثمن باملناسبة املخرجات التي تمخضت عنه، وفي 
مقدمتها مأسسة الحوار اإلجتماعي تفعيال للتوجيهات امللكية الواردة 
الدولي  البرملاني  املنتدى  في  للمشاركين  املوجهة  السامية  بالرسالة 
الثاني للعدالة اإلجتماعية، وال شك أن نتائج هذا الحوار والذي حقق، 
باملناسبة، مكاسب إجتماعية مهمة تعكس ليس فقط جهدا حكوميا 
كبيرا لإلستجابة لتطلعات املغاربة، بل مقاربة جديدة في تدبير الشأن 

العام تجعل انتظارات املواطن في صلب السياسات والبرامج التنموية.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

دون  اللجنة  لهذه  التابعة  القطاعات  ميزانية  مناقشة  يمكن  ال 
استحضار أهمية ورش إصالح منظومة العدالة في تنزيل ركائز النموذج 
التنموي الجديد، وهنا ال يسعنا في فريق التجمع الوطني لألحرار إال 
السليم  التنزيل  أجل  من  املبذولة  الحكومية  باملجهودات  نشيد  أن 
ملخرجات الحوار الوطني لإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة، 
وذلك في سياق تفعيل هذا الورش الكبير والتاريخي الذي أضحى محل 
إشادة دولية، ويشكل نتاج تجربة فريدة وخالصة لتظل معه بالدنا إلى 
يومنا هذا متفردة بخصوص تجاربها، واألكيد أنه النجاح إصالح هذه 
وأيضا  وتنفيذية،  تشريعية  كسلطة  سويا  نعمل  أن  علينا  املنظومة 
بتطوير  يرتبط  فيما  املسار، سواء  هذا  وتوطيد  قضائية الستكمال 
وتحديث املنظومة القانونية والتي يشكل صدور القانون رقم 95.17 
املتعلق بالتحكيم والوساطة اإلتفاقية والقانون رقم 38.15 املتعلق 
الترسانة  اتجاه تحديث وتطوير  في  القضائي، خطوة مهمة  بالتنظيم 
القانونية الوطنية املؤطرة ملجال التجارة واملال واألعمال، وفي ضبط 
ضرورة  من  ذلك  يستدعيه  ما  جانب  إلى  املحاكم  داخل  العالقات 
الجنائية  بالسياسة  الخاصة  التشريعية  املنظومة  بتطوير  اإلهتمام 

واألسرة واملهن القانونية والقضائية.

وعالقة بهذه األخيرة، ال يمكن لنا في فريق التجمع الوطني األحرار إال 
أن ندعو إلى االستمرار في تبني املقاربة التشاركية مع ممار�ضي هذه املهن 
بما يمكن من تعزيز ثقافة الحوار ويدعم عالقات التعاون الجاد والبناء 

وملا يخدم مسار إصالح منظومة العدالة.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

لعل من بين أهم املرتكزات التي يقوم عليها مشروع إصالح منظومة 
العدالة، املرتكز املرتبط بالبنية التحتية للمحاكم وتقريب القضاء من 
الدستوري  الحق  يكفل  بما  القضائية،  الخريطة  وعقلنة  املتقاضين 
في التقا�ضي واملحاكمة العادلة، وهنا بطبيعة الحال ال يمكن لنا إال 
العماالت  كافة  تمكين  أجل  من  بذلها  يتم  التي  باملجهودات  التنويه 
واألقاليم بمقرات الئقة باملحاكم، خاصة بعد أن قامت الوزارة بوضع 
برنامج طموح للنهوض بهذه البنية بسائر محاكم اململكة، وتبقى من بين 
اإلشكاالت الكبرى التي ال زالت تعاني منها عديد من املحاكم هي إشكالية 

الخصاص في املوارد البشرية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على جودة وسرعة 
الخدمات املقدمة للمتقاضين املرتفقين، خاصة في ظل التوزيع الغير 
شساعة  بسبب  القضائية  الدوائر  لبعض  البشرية  للموارد  املتكافئ 
منظومة  إصالح  نجاح  تصور  يمكن  ال  أيضا  بها،  القضائي  النفوذ 
العدالة دون اإلهتمام بورش التحول الرقمي، فعال هناك مجهود كبير 
ونوعي بذل في هذا اإلتجاه، حيث تم مؤخرا إعطاء اإلنطالقة ملجموعة 
من الخدمات الرقمية بقطاع العدل، ستسهم بشكل كبير في تكريس 
الشفافية وتبسيط املساطر اإلدارية، إال أنه يجب اإلستمرار في العمل 
الرهان  في فريقنا نعتبر  بها والورش بوثيرة سريعة و شمولية، ونحن 
والورش الكبير الذي ينبغي اإلشتغال عليه للدفع في اتجاه استقاللية 
السلطة القضائية يجب أن يبتدئ به من خالل العمل على إعادة ثقة 

املواطن في القضاء عبر االستمرار في تخليق منظومة العدالة.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

ال تفوتني مناسبة مناقشة امليزانيات التابعة للجنة دون الوقوف عند 
قطب الرحى في العالقات بين الحكومة واملؤسسة التشريعية، الخيط 
الجاد  التعاون  املتميزة وروح  العالقات  لعلوه مستوى  بينهنا  النابض 
الدستورية،  املبادئ واملحددات  القائمة على  بين املؤسستين،  املثمر 
بفضل املجهود الذي تقوم به الوزارة املكلفة العالقات مع البرملان في 
شخص السيد الوزير الذي يساهم بشكل جدي ومسؤولية واقتدار في 

تعزيز جسور الثقة والبناء ملا يخدم مسار التنمية ببالدنا.

الخاصة  والعناية  الكبرى  وبالنظر ألهميته  بالقطاع  أيضا  عالقة 
التي يوليها فريقنا للمجتمع املدني، خاصة في ظل األدوار الدستورية 
الجديدة، نؤمن بأن ربح رهان التنمية ببالدنا وتنزيل النموذج التنموي 
الجديد يقت�ضي استثمار كل اإلمكانات املتاحة على مستوى املجتمع 
املدني، وهنا البد من التنويه باإلهتمام الكبير الذي يحظى به املجتمع 
املدني من قبل الحكومة، والشك أن إعداد الوزارة إلستراتيجية جديدة 
للمجتمع املدني سيساهم بشكل قوي في تشجيع وتطوير ثقافة التعاون 

واإلنخراط في مسار التنمية وتعزيز ركائز الدولة اإلجتماعية.

وختاما، فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار سنصوت باإليجاب 
العدل  لجنة  إلختصاص  التابعة  القطاعية  امليزانيات  مشاريع  على 
والتشريع وحقوق اإلنسان، شكرا على حسن االصغاء والسالم عليكم 

ورحمة هللا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة للنائب املحترم ال�ضي أحمد زاهو.

بلنائبيبلس ديأحمديزبهو:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح مي.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،
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بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مين،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة من هذا املنبر ألعرب لكم عن وجهة نظر 
بتحليل  قام  أن  بعد  الوطني لألحرار  للتجمع  النيابي  الفريق  وموقف 
ومناقشة ودراسة موضوعية ملضامين امليزانيات الفرعية داخل لجنة 
التعليم والثقافة واإلتصال برسم ميزانية 2023، خاصة قطاع الشباب 

والثقافة والتواصل.

بالنسبة لقطاع الشباب، نعتبر في فريق التجمع وطني لألحرار أن 
قطاع الشباب يعتبر من أهم القطاعات العمل املباشر الذي يروم خدمة 
التنشئة اإلجتماعية وقضايا الطفولة والشباب والنساء، بل يعد قطاعا 
إستراتيجيا لتكريس قيم املواطنة والتربية على الحقوق والواجبات، إن 
قطاع الشباب حظي بنصيب وافر من اإلهتمام ضمن األوراش التنموية 
الكبرى الذي انخرط فيها املغرب منذ تولي صاحب الجاللة امللك محمد 
السادس العرش، إذا حرص جاللته على النهوض بهذا القطاع الذي 
ببالدنا  الشباب  دور  وتعتبر  البشرية،  للتنمية  أساسية  رافعة  يعتبر 
فضاءا مهمة للشباب لإلبداع والتأطير والتثقيف، بل شكلت على الدوام 
مدرسة حقيقية للتفاعل اإلجتماعي والتشبع بروح املسؤولية وتحسين 
التحصيل املعرفي واملنهي، وفضاءا للتكوين والتعليم وممارسة أنشطة 
متنوعة تنمي شخصية الطفل والشاب، وتحصينهما من اآلفات املؤدية 

إلى عالم اإلنحراف والجنوج.

وقد باتت مهام هذه املؤسسة تكت�ضي أهمية أكبر في ظل املخاطر 
العديدة املحدقة بالشباب، على رأسها اإلنفجار التكنولوجي الناجمة عن 
سوء اإلستخدام، ما يستلزم الوقاية والتنمية، وتمكين هذه الشريحة 
فنية  توفرأنشطة  وتسلية  ترفيهية  مساحات  من  املهمة  املجتمعية 
وثقافية هادفة، تشغل بها وقتها إلستثمار مواهبها وسقل مهارتها وضمان 
حضورها اإليجابي ضمن املجتمع، لبناء جيل شبابي محصن متشبع 
بقيم املجتمع ووطنه وأمته، وتوظيف ما يتمتع به من مؤهالت وقدرات 
في سبيل اإلسهام في مسيرة التنمية املستدامة في مختلف القطاعات. 
لكن بكل صدق، بعدما أثرنا ووقفنا على وضعية دور الشباب ببالدنا، 
وتحدثنا مطوال خالل مناقشة ميزانية القطاع برسم السنة الحالية أي 
2022، الحظنا، بل سجلنا مجهودا كبيرا جدا في التجاوب وتحريك هذا 
امللف، وهو أمر محمود، وأكيد أنه سيعيد الروح لدور الشباب ببالدنا، 
رغم أننا سجلنا أيضا أن بعض دور الشباب ما زالت في حاجة أو في 
إلتفاتة أكثر. وللنهوض بوضعية الشباب البد من اتخاذ مجموعة من 
التدابير ذات األولية، هنا السيد الوزير جاء في عرضه، أنه البد من تبني 
جواز الشباب، هذا األمر محمود وفكرة رائدة معمول بها في مجموعة 
من الدول. أيضا الزم من مراجعة شاملة آلليات وبرامج الدعم العمومي 
للتطلعات  تستجيب  وجعلها  نجاعتها،  من  للرفع  الشباب  لتشغيل 
الشباب حسب مؤهالتهم، اعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع 
الخاص، إلعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الشباب العاطل، 

والطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، وضع آليات عملية كفيل 
بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب، على خلق املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة في مجاالت تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرة التشغيل الذاتي 
وإنشاء املقاوالت اإلجتماعية، أيضا وضع آليات جديدة تمكن من إدماج 
جزء من القطاع الغير املهيكل في القطاع املنظم، عبر تمكين ما يتوفر 
عليه من طاقات، من تكوين مالئم ومحفز، وتغطية إجتماعية ودعمها 
في التشغيل الذاتي، أو خلق مقاولة، وضع إطار قانوني وتنظيمي لدور 
وفق  لتدبيرها  للجمعيات  الشباب  دور  بعض  منح  إمكانية  الشباب، 
شراكة محددة زمنيا. وهنا كلنا نتذكر ما كانت تقوم به جمعية مجلس 

الدار في تكوين وفي تسيير دور الشباب.

أما بالنسبة لقطاع اإلتصال، في هذا اإلطار البد أن نحيي وننوه 
نثمن  وأن  بالوزارة،  اإلتصال  قطاع  وموظفي  أطر  كل  بمجهودات 
مختلف الجهود التي يقومون بها، هم و باقي الشركاء من املجلس الوطني 
املغربية  والجمعية  املغربية،  للصحافة  الوطنية  والنقابة  للصحافة، 
لإلعالم والناشرين، والفيدرالية املغربية للناشرين، ونادي الصحافة 
تحت  املنطوية  اإلعالم  ومهن  للصحافة،  الوطني  والنقابة  باملغرب، 
لواء اإلتحاد املغربي للشغل، واملنتدى املغربي للصحافيين الشباب، 
والجمعية املغربية للصحافة الجهوية، وباقي املكونات األخرى املشكلة 
للقطاع، والصحفيين والصحفيات، من أجل إرساء إعالم حر ونزيه، 
ومضطلع بدوره املحوري في مواكبة التحول الديمقراطي والحداثي. إن 
الحركة الديمقراطية التي يعيشها املغرب حاال، وضعت على الواجهة 
قضية إصالح قطاع اإلعالم العمومي، ومواكبة قطاع اإلتصال بكل 
مكوناته، نظرا لألدوار التي تلعبه هذه الوسائل في مرافقة التحوالت 
املنشودة في بالدنا، خاصة بعد مصادقة املغرب على دستور جديد. 
هي  حتى  وإذاعات  صحف  من  الخاصة،  اإلعالم  وسائل  كانت  وإذا 
نفسها مدعوة إلى تقديم حد أدنى من الخدمات العمومية، انطالقا من 
مسؤوليتها اإلجتماعية، فإن ما طغى على السطح أكثر هو اإلنتقادات التي 
توجه لوسائل اإلعالم العمومية، وخاصة املرئية. والبد أن نستحضر هنا 
املبادئ األساسية التي تنظم الخدمة العمومية، واللي تتمثل في ضرورة 
تقديم منتوج جيد يعكس األحداث والقضايا الكبرى في املجتمع، خاصة 
تلك التي تتعلق بالجدل السيا�ضي، وباملشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية، 
كما تقوم بتغطية نزيهة لإلحتجاجات، وتسليط الضوء على أهدافها 
وخلفياتها. باإلضافة إلى هذا الدور اإلخباري، تساهم وسائل اإلعالم 
العمومي في تنشيط التعددية السياسية والثقافية واإلجتماعية وتلعب 

دورا هاما في التربية والتثقيف.

من جهة أخرى، البد من اإلشارة إلى أن بالدنا تشهد وهلل الحمد 
تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حرية الصحافة والتعبير، عكس ما جاء 
به بعض التصنيفات العاملية اللي قالت أن املغرب احتل مرتبة 35 
عاملية في حدود الصحافة بحسب تقرير مراسلين بال حدود لسنة 2022 
بعد ما صنف باملرتبة 136 قبل عام، علما أن املنظمة تبني تقييمها على 
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ما يتم ترويجه في بعض منشورات بعض الجهات املعادية للوطن، والبد 
من أن نسجل كذلك أن قطاع الصحافة في بالدنا يعاني من مشاكل 
هيكلية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قوة املقاولة الصحافية 
وعلى ظروف العاملين فيها. حيث أن هذه األزمة تزداد وتتفاقم خالل 
تف�ضي جائحة كوفيد19-، األمر الذي أدى إلى إغالق عدد من الجرائد 
وتسريح العشرات من الصحافيين، هذا الوضع بحسب الفاعلين في 
القطاع يؤثر بشكل كبير على واقع الصحافة واستقاللية املؤسسات 

اإلعالمية ما أصبح يهدد بشكل كبير مستقبل الصحافة ببالدنا.

وفي هذا السياق، سجلت عديد من الجمعيات و منظمات مهنية 
في تقريرها لهذه السنة أن املغرب حقق تقدما على مستوى القوانين 
املؤطرة للصحافة والنشر التي ضمنت عدد من املقتضيات اإليجابية، 
من قبيل النص على الحماية القضائية واإلجتماعية للصحافي وحماية 
مصدر الخبر وحماية الصحافيين من اإلعتداءات وكذلك منع ومصادرة 

الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري.

وفي نفس الوقت تطالب هذه املنظمات بضرورة :

- تعديل مدونة الصحافة والنشر حتى تتالءم معها املعايير الدولية، 
ال سيما في الشق املتعلق بعدم متابعة الصحافيين بموجب القانون 

الجنائي في القضايا املتعلقة بالنشر؛

املقاوالت  ملختلف  واملواكبة  العمومي  الدعم  من  املزيد  تقديم   -
اإلعالمية املكتوبة واإللكترونية والجهوية بدون تميز؛

- دمج القطب العمومي والبصري أو ما يسمى بهولدينغ إعالمي جديد 
يضم كل من الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة دوزيم و ميدي1 
tv، من أجل تحسين املنتج والتركيز على إعالم القرب واملحتوي املحلي 

وتسريع التحول الرقمي والحفاظ على التمويل العمومي؛

إطار  ووضع  الصحفيين  لحماية  مستقلة  وطنية  آلية  إحداث   -
قانوني يؤطر عمل االذاعات الجمعوية في املغرب؛

اإلخبار  في  كامال  دورا  يلعب  لكي  العمومي  اإلعالم  دور  تعزيز   -
والتثقيف ومد املواطنين باملعلومات التي يمكن أن تساهم في تشكيل 
السياسية  املستويات  مختلف  في  الجارية  القضايا  بخصوص  رأيه 

واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية؛

- أيضا البد من فتح حوار وطني يشارك فيه املتدخلون من مختلف 
القطاعات حول قضايا وإشكاالت متعلقة بعالقات اإلعالم بالدولة، 
اإلعالم باملجتمع، اإلعالم والفاعلين االخرين ، باإلضافة إلى اإلشكاليات 

املتعلقة بأخالقيات مهنة الصحافة؛

- تغيير القانون 13.31 املتعلق بالحق في الحصول على املعلومة من 
خالل إحداث آليات لحصول الصحافيين على املعلومة؛

- تأهيل القطاع اإلعالمي ليقوم بدوره التنويري كامال في املجتمع 
والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات 

املمارسة الديمقراطية وتعزيز قيم التعددية. كما ندعو أيضا السيد 
الوزير إلى إيالء أهمية كبيرة بالصحافة املحلية والورقية واإلليكترونية 

نظرا ألهميتها وأدوارها، خاصة وأن بالدنا تبنت خيار الجهوية.

الوطني  التجمع  فريق  في  فإننا  الثقافة،  بقطاع  يتعلق  فيما  أما 
من  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  قدمه  ملا  دعمنا  نعزز  لألحرار 
رؤية ومقترحات جديدة في قطاع الثقافة، لكننا ندعو معه الحكومة 
في نفس الوقت إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية، 
ألن مستقبل الثقافة باملغرب رهين بإطالق حوار عمومي جاد مع كل 
منتجي الثقافة في بالدنا، وحوار يمهد مليثاق ثقافي وطني مرجعي يؤسس 
للشخصية املغربي القادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد، من 

خالل بعض اإلجراءات العملية، أذكر منها:

بالتسهيالت  وتمتيعه  الثقافي،  القطاع  في  اإلستثمار  تحفيز   -
الضرورية،

- تعزيز البنيات التحتية، وتوفير فضاءات كدور الشباب واملساهمة 
في الدعم والتكوين، وتتبع الكفاءات الشابة املهتمة بالشأن الثقافي في 

بالدنا،

- أيضا البد من تحقيق التكافؤ بين الشباب في املدن وفي القرى 
أيضا، من مختلف جهات اململكة في إطار عدالة مجالية،

- دعم الرأسمال الثقافي في مؤسسات التنشئة كالجامعة واملدرسة 
واإلعالم،

- إدماج الشباب في إطار برنامج أوراش لتنشيط املؤسسة الثقافية،

- تقديم الدعم للكتاب ومعارض الكتاب في مختلف جهات اململكة،

تشجيع ودعم الجمعيات الثقافية الجادة في مختلف ربوع اململكة.

لألحرار،  الوطني  التجمع  وكفريق  وأخيرا  املحترم،  الرئيس  السيد 
نثمن ما تبذله الحكومة من مجهودات للنهوض بقطاع الشباب والثقافة 
والتواصل، ونساندها في كل ما جاءت به من إجراءات وتدابير من أجل 

تحقيق تنمية مستدامة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

النائب  واملعاصرة،  األصالة  لفريق  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
املحترم السيد الرئيس موالي هشام املهاجري، تدبير التوقيت، واش 
غنخليكم الديروه أنتما؟ وال؟ عندكم 1، 2، 3، 4، 5، 6 املتدخلين 4 

دقايق لكل متدخل، دير التوقيت اإلجمالي 24 دقيقة وخلي...

بلنائبيبلس ديموالييهشاميبملهاج8ي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دتينيبلوزي8تين،
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بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

فعال في مناقشة الجزء الثاني، أنا شخصيا كنت كنتمنى يكون حاضر 
معنا رئيس الحكومة، ألن تنزيل أولويات البرنامج الحكومي أو مشروع 
امليزانية، كيتم من خالل الجزء الثاني، بالطبع ما كنتش كنتسنى رئيس 
حكومة باش نقولوا بحال عضو من املعارضة توحشناك، وأنت بحال 
بات املغاربة، ألنني مغربي كنقول با واحد هللا يرحمو، وبا الثاني هللا 
ينصروا وبات املغاربة كاملين هوجاللة امللك نصره هللا. كنت كنتمنى 
يكون السيد رئيس الحكومة باش يسمعنا ونسمعوه، يسمع من خاللنا 
آش كيقولوا املغاربة، كما بغانا نتهموا سياستو، يتفهم حتى هو ما يعانيه 
الصحة  السياسية،  األحزاب  كلنا، جميع  أولويات حددناها  املغاربة. 
التعليم والتشغيل، جات األزمة أنتما في الجزء األول كوزارة املالية، 
نقدر نصنفوكم من بعد ال�ضي عبد اللطيف الجواهري، أحسن وزراء 
مالية دازوا في تاريخ املغرب، من بعد ال�ضي عبد اللطيف الجواهري، هللا 
يطول له العمر. كاينة األزمة، كاينة األزمة، 4 ديال األزمات متتالية، زدتوا 
38 مليار مصاريف، نقصتوا 60 نقطة أساس من العجز، ما رفعتوش 
امليزانية، ما عندنا ما نقولوا لكم. املشكل اللي واقع اليوم هو في تحديد 
األولويات، جات األزمة الطبقة املتوسطة والطبقة الفقيرة والت عندها 
أولويات أخرى ديال املصروف اليومي ديال شهر. حكومة كتجي كتقول 
اإلجتماعية  التغطية  التعليم،  إصالح  الصحة،  إصالح  في  خدام  أنا 
ونخلق مناصب الشغل، ولكن هاد املغربي باش نقنعوا بهاد الكالم، ألنه 
ما كيعمرش تاريخ حكومة مغربية دازت، وقالت أنا جين نفسد الصحة 
الهضرة وكذبوا  لهم هاد  قالوا  كلهم  التعليم، ونديرالبطالة،  ونفسد 
قالوا  هنا  البيترول، جاوا  أزمة  نهار جات  السابقة،  الحكومة  عليهم. 
غنزيدوا عليكم 2 دراهم وصبروا معنا، وخرج الناطق الرسمي بإسم 
الحكومة، قال لهم العام الجاي غتشدوا 1000 درهم في الشهر، 2014 
مازال ما شدوهاش لليوم. يعني باش نتفهموا مشكل املغاربة، نعرفوا 
بأنه أولياتهم تغيرات اليوم، األسعار، راه ما يمكنش أنتوما كحكومة 
تجيوا كتخططوا بتعليمات جاللة امللك باش تكون التغطية اإلجتماعية 
في هاد 4 سنوات، والشركات الكبرى كالدير التعرية املجتمعية للمجتمع، 
وقدامكم وأنتوما كتشوفوا فيهم، ال يمكن، سيدنا هللا ينصرو إيال سول 
على التوزيع العادل، أين الثروة في املغرب؟ خصكم تجاوبوا على هاد 
السؤال، إما هاد الشركات الكبرى إيال بغاوا يهيمنوا على كل�ضي. يرفعوا 
األجور. السياسات العمومية في تشجيع املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، 
خصها تبان على أرض الواقع، الناس شادة البحر، شادة السما، شادة 
هذا، وبغينا كلنا نوليوا موظفين عندهم، ونشتاغلوا عندهم وبنفس 
األجور، خصنا نحافظوا على السلم االجتماعي ما أمكن، هاد 6 شهور، 
7 شهور دابا أنتوما احنا كحكومة وكأغلبية حكومية، عطينا األجل 
ديالنا 7 شهور 8 شهور، ما طلبنا ال 5 سنين، ال 6 سنين، ولكن إيال 
كنا مشكل في تنزيل برامج الحماية اإلجتماعية، وفي السجل اإلجتماعي 
املوحد قبل شهر 6 وال شهر 9 ديال هاد العام، راه ما غيكونش عندنا 
فعال  الجاي.  املالية  قانون  مناقشة  في  املغاربة  نواجهوا  باش  الوجه 

اصلحتوا القانون اإلطار، نزلتوا قانون إطار الجبايات, وبعيتوا تديروا 
عدالة ضريبية، هاد�ضي اللي كيروج اليوم ال السادة املحامون، ال اللي 
متضررين غادي يكون حوار، وفي األخير غنبقاوا كلنا مغاربة وغادي 
نتوافقوا مع بعضيتنا. حتى واحد ما غادي يقبل بأن يكون تهرب ضريبي 
في املغرب، مهما ما يقال اليوم، كل�ضي غيجلس في طاولة الحوار وغيتلقى 
الحل، ولكن كي كنطالبوكم كذلك بإصالح املؤسسات العمومية، 40 
مليار كتم�ضي للمؤسسات العمومية السيدة الوزيرة، حتى هي جيبوا لنا 
البرنامج ديالها بنفس طريقة التنزيل. لألسف 4 ديال دقايق ما تقدرش 

تعطيني فرصة فاش نتكلم ، نخلي للزمالء ديالي، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للنائب املحترم السيد مصطفى جداد.

بلنائبيبلس ديمصطفىيجدبد:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس ديبل8ئيس:

السيدات والسادة النواب املحترمون، السيدات والسادة النواب، 
تفضل السيد الرئيس.

بلنائبيبلس ديمصطفىيجدبد:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيأعضاءيبلحكومةيبملحت3مين،

بلس دبتيبلنائبات،يبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

ثورة هادئة في قطاع العدالة، تلك التي نسجت معاملها الكبرى خالل 
السنة األولى من هذه الوالية التشريعية، األمر الذي أكد أن العدالة هي 
عماد دولة املؤسسات، لذلك ما فتئ جاللة امللك نصره هللا يولي هذا 
القطاع األهمية التي يستحق. ومن هذا املنطلق نثمن في فريق األصالة 
القطاع  هذا  مستوى  على  املتخذة  الخطوات  مختلف  واملعاصرة، 
الحيوي، ال سيما اإلنتهاء من إعداد مجموعة من النصوص القانونية، 
وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي، الذي نعتبر أن سحبه يعتبر قرارا 
للمساطر  احترامه  من جهة  أي شائبة  تشوبه  وال  ومتبصرا،  حكيما 

الدستورية.

بلس ديبل8ئيس:

من فضلكم، تفضل.

بلنائبيبلس ديمصطفىيجدبد:

القانون  ومسودة  الجنائية،  املسطرة  مسودة  إعداد  عن  فضال 
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أعداد  من  التخفيف  شأنه  من  الذي  البديلة،  بالعقوبات  املتعلق 
التشريعية  النصوص  مسودات  وباقي  املرتفعة،  السجنية  الساكنة 
املرتبطة بمجموع من املهن املنظمة، ناهيك عن إدراج املرصد الوطني 

لإلجرام في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل.

إلى جانب التشريعات السيد الرئيس، نعتز بدينامية تحديث البنية 
التحتية ملحاكم اململكة، ألنه ال يمكن تصور تأهيل قطاع العدالة، 
دون تحديث املرافق القضائية، كما نعتبر أن ورش التحول الرقمي في 
قطاع العدالة يعد على مفارقة من شأنه تيسير حصول املرتفقين على 
الخدمات القضائية، وهو ما يحيلنا على التحدي الطموح الذي انخرط 
الرقمي وإصالح اإلدارة، من  باإلنتقال  املكلف  الحكومي  القطاع  فيه 
خالل عمله الدؤوب على تأهيل اإلدارة العمومية ورقمنتها وتحديثها، 
خصوصا أن هذا القطاع كان في قلب الحوار اإلجتماعي، وما مخض 
عنه من قرارات ملزمة لصالح عموم املوظفون واملوظفات. وفي سياق 
لتفاعل قطاع العدل مع السلطة القضائية، نثمن املسار املرتبط بالسير 
قدما في تنزيل مرتكزات استقالل السلطة القضائية، التي أر�ضى دستور 
اململكة معاملها الكبرى، غير أن ذلك مازال يفرض تحديات، على مستوى 
التي  التبليغ  وإشكالية  القضائية،  األحكام  تنفيذ  في  البطء  معالجة 

تعرقل سرعة البت في امللفات وغيرها.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

تقوم الديمقراطية على عدالة عصرية، وقضاء مستقل، وحقوق 
مضمونة ومجتمع مدني يقظ، لذلك حرص املغرب على توطيد دعامت 
دولة الحق والقانون، باتخاذه لخطوات جريئة، وبتدرج هادئ في معالجة 
قضاياه الحقوقية، والتوجه قدما نحو املستقبل، بالقطع النهائي مع 
كل املمارسات املهينة لكرامة اإلنسان. ونغتنم هذه املناسبة السيد 
الرئيس، للننوه بتواتر املبادرات الرامية إلى جعل البرملان في قلب النقاش 
الحقوقي باململكة، من خالل إشراكه في إعداد التقارير الوطنية، في 
سياق تفاعل اململكة مع اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان، مما 
فيه إشراك جمعيات املجتمع املدني، الذي يوجد في قلب اإلستراتيجية 

الحكومية الجديدة.

حض8بتيبلس دبتيوبلسادة،

ختاما، سنظل في فريق األصالة واملعاصرة مساندين للحكومة.

بلس ديبل8ئيس:

املحترمة  النائبة  للسيدة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
ياسمينة حجي.

بلنائبةيبلس دةيياسم نةيحجي:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتدخل اليوم بإسم فريق األصالة واملعاصرة، ملناقشة 
مشاريع امليزانية الفرعية املدرجة ضمن لجنة القطاعات اإلجتماعية، 
والتي خصها مشروع قانون املالية 2023 املعروض على أنظارنا ببالغ 
البرنامج  عليها  انبنى  التي  األساسية  املبادئ  عكست  حيث  األهمية، 
الحكومي، كما عكست أيضا التوجه اإلجتماعي للحكومة، التي وضعت 
ضمن أولوياتها مختلف القضايا اإلجتماعية والتنموية، بغية اإلستجابة 

لحاجيات وتطلعات املواطنين واملواطنات.

-1 على مستوى قطاع الصحة والحماية اإلجتماعية:

ننوه بالزيادة املسجلة في مشروع امليزانية املخصصة للقطاع، حيث 
عرفت ارتفاعا يقدر ب4.5 مليار درهم بنسبة %19، هذا املبلغ املهم 
سيساهم ال محالة في تطوير املنظومة الصحية، وتأهيلها بالشكل الذي 
يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التحديات والطوارئ، ال سيما وأن 
بالدنا مقبلة على تحويل 11 مليون شخص من املسجلين في إطار نظام 

املساعدة الطبية راميد، نحو نظام التغطية الصحية اإلجبارية.

من  الصحية،  املنظومة  قدرات  وتعزيز  البشرية  املوارد  تثمين   -
خالل إصالح نظام التكوين وإحداث الوظيفة الصحية، واإلنفتاح على 

الكفاءات الطبية األجنبية.

مشاريع  مواصلة  خالل  من  الجهوي  الصحي  الغرض  تأهيل   -
وتأهيل  بناء  مواصلة  الجهوية،  اإلستشفائية  املراكز  وتجهيز  بناء 
النفسية،  األمراض  ومستشفيات  اإلقليمية،  اإلستشفائية  املراكز 

ومستشفيات اإلختصاصات.

- إحداث نظام معلوماتي مندمج، الذي نعتبره ثورة رقمية يندرج في 
إطار ورش تعميم الرقمنة، التي انخرطت فيه بالدنا.

والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  اإلقتصادي  اإلدماج  قطاع   2-
والكفاءات:

الجديدة  الهيكلة  أجرأة  أن  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  نعتبر 
للقطاع وكذا أهدافه، خطوة إيجابية ساهمت في معالجة العديد من 
القطاع،  تعترض  التي  املتعددة،  والتحديات  واإلكراهات  اإلشكاليات 
للقطاع، ساهمت بشكل  الجديدة املسندة  بحيث أن اإلختصاصات 
جدي في التخفيف من حدة البطالة، التي بلغت %1.6-. فالعودة إلى 
امليزانية الفرعية خاصة قطاع الشغل، يتضح أنها عرفت ارتفاعا مهما 
جدا بنسبة بلغت %110. الزيادات نالت منها ميزانية اإلستثمار نسبة 
مهمة بلغت %9.91، األمر الذي سينعكس إيجابا على دعم املقاوالت 
املتوسطة والصغرى، ويساهم في خلق مناصب شغل جديدة وتحفيز 

الشباب على اإلبداع واإلبتكار، وزرع روح املقاولة لديهم.

البرنامج  منها  التكوين،  مجال  في  ومتنوعة  متعددة  برامج  تبني 
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املتعلق بقيادة منظومة التكوين املنهي، الذي تم رفعه بنسبة 196%، 
وبرنامج حكامة منظومة التكوين املنهي وتعبئة الفاعلين بنسبة زيادة 
بلغت %3.68. كل هذه اإلجراءات تصبوا في مجملها لتحقيق أهداف 
كثيرة ستساهم دون أدنى شك في الرقي بمنظومة التكوين، ولعل أبرزها 
إحداث قرى املواكبة والدعم في املجال القروي والشبه حضري وهي 
سابقة فريدة تستحق من خاللها التشجيع والتنويه ألنها تشكل إلتفاتة 

ملا يعانيه العالم القروي والجبلي.

هذا  نعتبر  واألسرة،  اإلجتماعي  واإلدماج  التضامن  قطاع  أخيرا 
القطاع حيويا لدوره الكبير في النهوض باألوضاع اإلجتماعية للمواطنين 
عبر تدخالته املتعددة وطبيعة الفئات اإلجتماعية املستهدفة، لذا فهو 

في حاجة إلى مجهودات كبيرة جدا...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب املحترم ال�ضي 
عادل الدفوف.

بلنائبيبلس ديعادليبلدفوف:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلحضوليبلك8يم،

وبلس دبتيوبلسادةيبل 3ملان ينيبلك8بم،

النهار هذا باش نعطي الكلمة بإسم فريق األصالة  كيشرفني هاد 
واملعاصرة في اإلطار ديال لجنة القطاعات اإلنتاجية على الوزراء اللي 
كينتميو لهاد اللجنة هادي، نبدا أوال قبل ما نبدا أوال بالقطاعات ديال 
الفالحة، احنا بغينا نعطيو غير الرأي ديالنا والتوقعات وبعض الحلول 
احنا  واللي كنشوفوها حتى  املغاربة  اللي كيشوفوها  البدائل  وبعض 

بدون مزايدات سياسية وبال ما نتزايدو على حتى �ضي حد.

البحري هو واحد  الفالحة والصيد  الفالحة، قطاع  بقطاع  نبداو 
وبدا  اإلدارة،  ديال  إستمرارية  فيها  كاينة  هلل  الحمد  اللي  القطاع 
وإنما  األخضر«،  و«الجيل  األخضر«  »املغرب  ديال  باإلستراتيجية 
كنشوفو بأنه كاع les ingrédients تعملوا، هاد البرامج هادو: حاربت 
عبر  الوطني  اإلقتصاد  في  ساهمت  كذلك،  الفقر  حاربت  البطالة، 
الصادرات وجبدات العملة الصعبة، وإنما كيبقاو كاين واحد املجموعة 
اإلستطاعة  على  خارجين  هما  اللي  هذا  القطاع  فهاد  املشاكل  ديال 
النهار  كوزارة وال كبشر، بحيث أنه كاين الجفاف، هللا يرحمنا فهاد 
ديال الجمعة، ندرة املياه راكم كاملين كتعرفوها، كذلك كاين الغالء 
في كاع les intrants بال ما نهضرو على األسمدة، كاين الحرب اللي واقعة 
حاليا اللي كتأثر كذلك حتى على القمح وال الحبوب بصفة عامة. لذا 
هاد القطاع هذا كيعرف واحد املشاكل اللي خارجة الطاقة ديالهم. 

ندوزو للصيد البحري، كذلك »le.plan »Halieutis اللي هو اعطى واحد 
اإلنتاجات اللي هي جد مهمة، وساهم باش أنه يحسن الظروف ديال 

الشغيلين فهاد القطاع هذا.

ما�ضي  منتعشة،  بالدنا  في  السياحة  هلل  الحمد  السياحة،  قطاع 
غير في بالدنا وإنما عامليا ألن العالم كامل تقهر من بعد الحجر الصحي 
وعامين والناس مشدودة عليها، الناس كاملة حاوالت أنها تخرج، هذا ما 
كيعنيش بأنه العام زين، كنطلبو من الوزارة باش أنها تبدل الرؤية ديالها 
�ضي شويش وتنفتح على القارة اآلسيوية، القارة األمريكية ألنه عالش؟ 
دابا حاليا القطاع هو ما�ضي مزيان وإنما ما عارفينش احنا غدا وبعدو 
شنو يقدر يوقع، خصوصا أنه وزير الصحة راه هو علم البارح وال ولبارح 
بأنه تقدر تجي واحد املوجة ديال كورونا وحدة اخرى، فخصنا ضروري 
ندعموه باش أنه هاد القطاع هذا ما يمشيش لإلفالس في حالة إيال 
جات �ضي موجة وحدة أخرى. كذلك في اإلطار ديال الصناعة التقليدية، 
الصناعة التقليدية كنطلبو من الوزارة كذلك باش أنها تمكن الغرف 
ديال التجارة والصناعة التقليدية بجميع اإلمكانيات باش أنها تقدر 

تح�ضي الحرفيين، وتقدر توصل أنها تلبي السجل الحرفي.

قطاع الصناعة، صراحة هاد القطاع ما يمكن لنا إال نكونو وفتخرين 
ي كنشوفو اإلستثمارات 

ّ
به كمغاربة، كمغاربة وال كمنتمين إلقليم طنجة مل

الصناعية اللي كاينة في بالدنا، الحمد هلل كتشرف، وهاد العام هذا على 
حسب الكالم ديال السيد الوزير في اللجنة أننا غادي نحطمو أرقام 
قياسية من الناحية ديال الصادرات ال في املجال ديال الطيران وال مجال 
ديال السيارات. كذلك كنطلبو من الوزير باش أنه ضروري خصو يوعي 
الفرقاء ديالو والوزراء ديالو من الناحية ديال الطلبيات ديال الوزارة 
ديالو باش حتى هما يكونو »made in MOROCCO« بحال السياسة 
اللي عندو هو باش نقصو من االستيراد ونحافظو على الصناع ديالنا 
وندعموهم. في نفس الوقت هاد اإلستراتيجية إيال مشات دعمت ووعاو 

بها الوزراء راه ما غيمكن إال تكون إيجابية بالنسبة لبالدنا، وشكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، املتدخل النائب املحترم ال�ضي عبد 
الرحيم بوعزة .

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميبوعزة:

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب، ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن، إلبداء وجهة نظرنا في فريقنا بخصوص التوجهات 
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خالل  من  املعنية  الحكومية  القطاعات  رسمتها  التي  واإلختيارات 
ميزانياتها الفرعية.

-1 أوال فيما يخص قطاع املاء، إن التحدي الكبير الذي تواجهه 
الحكومة الحالية، تتمثل في تدبير إشكالية ندرة املياه، الذي ينبغي أن 
يتم أوال عبر تشييد البنيات التحتية الخاصة بتجميع األمطار، من خالل 
بناء السدود املتوسطة والصغرى، ومن خالل املطافئ، وثانيا بمالءمة 
الزراعات لحجم املياه املوجودة. في هذا اإلطار البد من توجيه التحية 
والتقدير لهذه الحكومة على كافة املجهودات التي ما فتأت تقوم بها، 
وذلك من خالل تسريع وتيرة البرنامج اإلستعجالي لتأمين التزود باملاء 
على  وخصوصا  درهم،  مليار   2.5 بحوالي  تكلفته  واملقدر  الشروب، 
مستوى أحواض ملوية وتانسيفت وأم الربيع، وكذلك من خالل برنامج 
استعجالي تكميلي بغالف مالي يقدر بأكثر من 1.1 مليار درهم للتزويد 
باملاء الشروب في الوسط القروي واملناطق التي تعرف خصاصا في ذلك.

القرار  بإيجابية  نسجل  بداية  النقل،  قطاع  هو  يخص  فيما   2-
الحكومي القا�ضي بدعم قطاع النقل، والذي يجسد العناية الكبيرة 
التي توليها الحكومة الحالية، وإرادتها القوية في التعامل اإليجابي لحل 
مشكل هذا القطاع الهام واإلستراتيجي، واملرتبط بشكل مباشر بحياة 
املواطنين. أما في شأن النقل السري، ال يزال حاضرا كظاهرة متفشية 
في العالم الجبلي والقروي، بحيث لم يتم لحد اليوم اإلهتداء إلى حلول 
ناجعة، تجعل هذا الصنف من النقل أي السري تضفى عليه الصبغة 
القانونية، بالنظر للخدمة الحيوية التي كان وال يزال يسديها لهذه الفئة 
العريضة من املواطنين الذين يعانون من اإلقصاء. ومما يزيد من تعميق 
أزمة النقل بالعالم القروي، هو غياب بنية تحتية مواتية، طرق مصنفة 
ومعبدة تسمح بتيسير الولوج إلى هذه املناطق الجبلية والنائية، وبالتالي 
التخفيف من هذه األزمة وفك العزلة عن ساكنة املناطق الهشة. لذا 
فإن ساكنة العالم القروي والجبلي، آمالها معقودة على حكومتكم، 
مبادرات  على  باإلقدام  وتطالبكم  كذلك،  تكونوا  أن  وأنتم جديرون 
ميدانية من شأنها معالجة املشاكل التي تعيش على إيقاعها، وبالتالي 

رفع التهميش الذي يطال حياتها اليومية.

-3 أما بخصوص قطاع الطرق، فإنه صار من البديهي جدا، أنه ال 
يمكن التحدث عن تنمية إقتصادية وإقالع اقتصادي دون التوفر على 
شبكة طرقية متينة، تسهل الربط الطرقي بين مختلف جهات وأقاليم 
اململكة، وتسهم في فك العزلة عن العديد من املناطق النائية، التي يعاني 
سكانها من البطالة والفقر والتهميش، بسبب عزلتهم التامة عن العالم 
الخارجي. ومن هذا املنطلق يتعين التفكير في اعتماد وسائل حديثة، 
لتتبع الشبكة الطرقية، ومنشآتها وصيانتها، وتوفير املعطيات الدقيقة 
وابتكارحلول  املالئم،  الوقت  في  املناسبة  القرارات  ألخذ  الضرورية 

وتقنيات بديلة تأخذ بعين اإلعتبار الجانب البيئي.

-4 قطاع الكهرباء، الشك أنه في ظل لإلرتفاع املتزايد على كهرباء 
املواد  أسعار  وارتفاع  ومتذبذب،  متقلب  دولي  سياق  في  مستقبال، 

النفطية بشكل يدعو إلى املزيد من القلق، وكذا غياب رؤية واضحة 
النفطية  املواد  على  العالمي  اإلعتماد  مستقبل  حول  املدى  وبعيدة 
األحفورية، أصبح الزما على الحكومة أن تنوع املصادر اإلنتاجية للطاقة 
الكهربائية، خاصة املستدامة واملتجددة منها، ألجل توفير أمن طاقي 
للمملكة من شأنه أن يحصنها من التقلبات الجيو سياسية والتغيرات 

املناخية التي يعيش على إيقاعها العالم اليوم.

بلس ديبل8ئيس:

عماد  السيد  متدخل  آلخر  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الدين الريفي،آخر متدخل في فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس ديعماديبلدينيبل8يفي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دتينيبلوزي8تين،

بلس ديبلوزي8،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم األصالة املعاصرة ملناقشة امليزانيات 
الفرعية التابعة للجنة التعليم والثقافة واإلتصال.

التربية  بمجال  النهوض  إن  الوطنية،  التربية  يخص  فيما  بداية 
األساسية  املداخل  أحد  يعتبر  التمدرس  في  الحق  وتعميم  الوطنية 
لتحقيق التنمية املستدامة، وحسب مواكبتنا لقطاع التربية والتكوين 
فإن معظم إختالالت هذا القطاع ال تكمن في تشخيص املشاكل، بل 
في  والتدابير  اإلجراءات  هذه  وتنفيذ  األفكار  هاته  تصريف  كيفية  في 
إطار انسجام قوي بين جميع مكونات املنظومة التربوية، وكذا في إطار 
األسلوب التشاركي الذي من املفترض أن يكون قائما بين هذا القطاع 
وباقي القطاعات الحكومية األخرى من جهة، ومن املؤسسات الوطنية 
من جهة أخرى ومكونات املجتمع املدني من جهة ثالثة، كي ال تستنزف 
مجهودات الدولة وطاقاتها في أنماط عقيمة من التعليم بما ينذر بجعل 

رصيدنا البشري عائقا للتنمية بدل أن يكون رافعة لها.

أما فيما يخص التعليم العالي، ال زالت الجامعة املغربية لألسف 
لها رغم مختلف املخططات اإلصالحية  في مشاكل ال حصر  تتخبط 
تعمل  لكي  الوقت  حان  وقد  بها،  واإلرتقاء  لتطويرها  التي خصصت 
الحكومة والوزارة على اإلجابة النهائية على كل املشاكل التي تعترض 
تطور قطاع التعليم العالي، خاصة املشكل الذي يتكرر كل سنة، في 
بداية كل سنة، من قبيل الخصاص الحاصل في الجامعات والكليات 
وكذلك اإلستقطاب املفتوح وضعف البنيات والتجهيزات باملؤسسات 
الجامعية وضعف الطاقة اإلستيعابية لألحياء الجامعية واملنح، وغيرها 

من املشاكل التي تعرفه هذا القطاع بداية كل موسم درا�ضي.

الشباب  قطاع  بأن  يعلم  الكل  الشباب،  قطاع  يخص  فيما  أما 
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السياسات  إعداد  عن  املسؤول  لكونه  الوزارية  القطاعات  أهم  من 
العمومية املوجهة لفئة الشباب باعتبارها أوسع شريحة ضمن الهرم 
السكاني، وقد عرف هذا القطاع دينامية غير مسبوقة منذ تولي السيد 
الوزير املسؤولية، حيث حاول توفير جميع الشروط الضرورية إلدماج 
الشباب في مختلف الحياة العامة من خالل تنزيل عرض جديد من 
الخدمات الرامية إلى تحقيق اإلدماج اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي، 

ومواكبة الشباب حاملي األفكار واملشاريع.

أما فيما يخص قطاع الثقافة، ومن خالل إلقاء إطاللة بسيطة على 
حصيلة عمل الوزارة خالل سنة واحدة، يمكن القول أن ما قامت به 
الوزارة يوازي ما تم تحقيقه من لدن حكومات سابقة في والية كاملة أو 
أكثر، مثل إطالق مشروع عالمة »تراث املغرب« لحماية التراث املادي 
وترتيب وتقييد العديد من العناصر التراثية املغربية وحمايتها من السطو 
من قبيل أي جهة، كما سبق وقد حصل مؤخرا مع الزليج املغربي. 
وتقديم كذلك مشاريع لدعم الكتاب والقراءة العمومية عبر إحداث 

املكتبة الرقمية، فضال عن تشجيع اإلبداع الفني ومواكبة املبدعين.

وأخيرا بالنسبة لقطاع التواصل، لقد قدمت الوزارة مشاريع مهمة 
ببيوت  والنهوض  وتحسينه  ببالدنا  التواصل  قطاع  تأهيل  شأنها  من 
العاملين بها، والسيما بأنه تنعرفوا بان الجميع ما لحق بالصحافيين 
وكذلك خالل السنتين األخيرتين جراء تداعيات كوفيد19-، حيث البد 
اإلشادة بما قامت به الوزارة، حيث قامت بصرف ما يقارب95 مليون 
درهم كدعم استثنائي وتحمل 58 مليون درهم كلفة أجور ألكثر من 129 
مقاولة صحفية ورقية وإلكترونية و5 ماليين درهم كدعم جزافي لفائدة 

142 مقاولة، وغيرها من اإلجراءات البالغة األهمية...

بلس ديبل8ئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية، 3 املتدخلين، 7 دقائق لكل متدخل، السيد النائب املحترم 

السيد الحسين أزوكاغ.

بلنائبيبلس ديبلحسينيأزوكاغ:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دةيبلوزي8ة،

بلس دبنيبلوزي8بن،

بلسادةيوبلس دبتيبلنوببيبملحت3مين،

في البداية ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر، أعتقد أن اليوم االمتداد 
املالي  القانون  لها من خالل  اللي تنأسسوا  الدولة اإلجتماعية،  ديال 
حكومة  قويتين،  وطنيتين،  مغربيتين  لحكومتين  امتداد  فهو  الحالي، 
ال�ضي عبد الرحمن اليوسفي رحمه هللا، وحكومة ال�ضي عباس الفا�ضي 
أطال هللا من عمره. املغاربة كلهم تيتذكروا أشنو قدمات هاد الحكومات 

لبالدنا. هاد الحكومتين صالحات املغاربة مع العمل السيا�ضي، وكذلك 
فتحات حوار اجتماعي، وأسست وبنات التماسك واإلستقرار اإلجتماعي، 
ولذلك فاليوم إيال كنا تنتحدثوا على الحماية اإلجتماعية، فهاد املسألة 
هادي كانت يعني من بين النقط األساسية والرئيسية لحكومة عباس 
الفا�ضي. كذلك املصالحة يعني مع املغاربة في املجال السيا�ضي، فبدا 
مع هاد الحكومتين، واللي يعني نتشالت بالدنا من األزمة، ومن كذلك 
من السكتة القلبية اللي كانت تتهدد اإلقتصاد الوطني. فعالقة بقانون 
املالية الحالي، وخصوصا فيما يتعلق باملجاالت القطاعية التي سأتدخل 

بشأنها.

أوال فيما يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات الترابية، فال يمكن أن 
أنه نكروا، وهذا نقاش اللي كان جا من خالل املناقشة ديال امليزانية 
القطاعية ديال وزارة الداخلية، أن الداخلية بذلت مجهود كبير على 
مستوى التنزيل الالتركيز اإلداري، لألسف اللي الحكومة أوال القطاعات 
التنزيل، وهذا بشهادة جميع  الوتيرة ديال  بنفس  كانتش  ما  األخرى، 
الفرقاء، وجميع الفرق البرملانية أثناء مناقشة هذه امليزانية القطاعية. 
صحيح أن الجماعات ما زالت تتعاني من شح املوارد، سواء الذاتية 
أو املحولة لها، من خالل حصتها على الضريبة على القيمة املضافة، 
وهذا مطلب ديال الجميع أنه نسعاوا في القوانين املالية املستقبلية، 
أنه نرفعوا من هاد الحصة هادي من %30 ل 31 وهكذا تدريجيا، باش 
نمكنوا الجماعات الترابية من الوسائل ديال العمل، ونربطوا اإلنجازات 
أو ال يعني املتطلبات بوسائل التنفيذ اللوجيستيكية والبشرية واملالية، 
ولكن كذلك البد أنه نذكروا بأن كذلك يعني هاد يعني وزارة الداخلية، 
إلى جانب امليزانيات الذاتية ديال الجماعات فبذلت مجهود كبير، فيما 
يتعلق بالعالم القروي، خصوصا في مجال يعني تقليص برنامج الفوارق 
اإلجتماعية، وكذلك من خالل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكانت 
بحق يعني واحد يعني النوع ديال اإللتقائية ديال السياسات العمومية 
الترابية، على املستوى القاعدي، ألن اليوم العيب اللي غادي يتعاب 
على السياسات لعمومية، هو أنها تتجي من الفوق للتحت، في حين أنه 
علم السياسات العمومية اليوم خص تنطالق من التحت من القاعدة 
للفوق وتكون التقائية وهذا ما تسعى كذلك الحكومة من خالل خلق 
يعني وزارة تهتم بهذا املجال، كذلك البد أنه واحنا نهار الثالثاء شهدنا 
واحد الحدث بارز وهو أن بالدنا تتقدم تقرير الدوري الشامل ديالها 
أمام مجلس حقوق اإلنسان، ومن ضمن ما تم مناقشته هو ما يسمى 
كل  أنها  ملزمة  بالدنا  اليوم  أنه  اعتبار  على  الترابية،  بالحقوق  اليوم 
تقرير اللي تيدار 4 سنوات أنها يعني تبيين التقدم املحرز على املستوى 
الترابي، خصوصا فيما يتعلق بالتطرق ملجاالت متعددة وخصوصا مثال 
فيما يتعلق بالحق الدستوري املنصوص عليه في الفصل 31 وهو املاء، 
ولذلك يعني تنشوفوا بأنه الحكومة بذلت مجهود كبير وخصوصا مثال 
وزارة الداخلية وزارة التجهيز اللي اليوم تيرفعوا امليزانية من 5 داملليار 
ديال الدرهم ل10 داملليار الدرهم من أجل يعني كذلك أنه تكون عند 
حسن تطلعات جاللة امللك من خالل الخطاب اللي لقاه بهاد يعني بهذه 
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القبة، من أجل أنه يعني يكون عمل كبير في اتجاه حل مشكلة ندرة املياه 
وتأمين مصادر املياه وتنويعها.

كذلك فيما يتعلق بالعالم القروي وخصوصا في مجال التعمير، 
نحن نثمن في الفريق اإلستقاللي مخرجات ديال الحوار الوطني الخاص 
بهاد املوضوع، ألن بالفعل نحن نساند الحكومة إذا كانت جدية فيما 
يتعلق أن هاد القانون ديال التعمير أنه غادي يتم يعني إعادة النظر فيه 
وإعادة يعني تعديله بشكل جدري، ألنه بالفعل اليوم ايال كاين �ضي احد 
تيعاني في املجال التعبير هواملجال القروي، ألنه جميع البرامج السابقة 
اللي كانت يعني متجهة وموجهة فقط للمجال الحضري بكل األصناف، 
في حين أنه العالم القروي وخا تيكدوا الناس وتيجتهدوا باش أنه يعني 
يجمع واحد املبلغ متواضع باش يبني املنزل ديالو، إال أن اليوم الترسانة 
القانونية متقادمة إيال ما قلناش أنها يعني متجاوزة بشكل كبير يعني من 
سنة 95 ومن سنة 92، وبالتالي فنحن في الفريق اإلستقاللي يعني ندعو 

الحكومة ...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس شكرا، الكلمة للنائب املحترم ال�ضي عبد 
العزيز درويش.

بلنائبيبلس ديعبديبلعزيز:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح ميوبلصالةيوبلسالميعلىيس دنايمحمدي
أش8فيبمل8سلين.

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمجلس النواب في إطار مناقشة امليزانيات الفرعية للجنة القطاعات 
اإلجتماعية ولجنة التعليم ولجنة الثقافة واإلتصال، هاد ال�ضيء اللي 
بعدا واحد  نقول  نطويه وغادي  ما كنت وجدت غادي  نقرأ،  غادي 

الكلمة، هللا اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين.

أوال باش نكونوا منصفين مع أنفسنا كل األحزاب شاركت وسيرت 
التسيير كل هما شاركوا، إذن إال بعض األحزاب اللي ماشركوش قالل، 
إذن إيال تنقولوا بالدنا زينة فراه هاد الحكومات هم اللي وصلوها للزين، 
وال تنقولوا بالدنا راه في وضعية صعبة أو كارثية فهاد الحكومات هي اللي 
وصالتها، وأنا تنقول جميع الحكومات من أول حكومة ديال األحزاب 
كاملين، بدون استثناء فيها من أعطى وفيها من لم يعط ، ولكن هادو 
ما نكروش املجهودات اللي قاموا بها في أي أحزاب بدون استثناء، أنا 
شخصيا بدون استثناء كل أحزاب راه كاين األشخاص وزراء وموظفين 
وأطر اللي اعطاو، وكاينين وزراء اللي ما عطاوش، ولكن، الحمد هلل، 

الحمد هلل على بالدنا، فيما يخص، نهضر على قطاع التربية الوطنية، 
ال ننكر أنا متنكرش املجهودات اللي تتقوم بها الحكومة، ما تنكرهاش، 
ألنه، الحمد هلل، ما وصلناش لبعض الدول، ولكن أحسن من بعض 
الحكومة فيما  تنثمن املجهودات ديال  أنا  إذن فيما يخص،  الدول، 
يخص، يعني، امليزانيات بجميع أصنافها اللي وضعوت في هاد امليزانية 
ديال 2023، ولكن يجب، ألنه ايال بغينا نرتقيوا بقطاع التربية الوطنية 
يجب العناية بنساء ورجال التربية الوطنية ألنهما الجنود، هذا تنقول 
نساء ورجال التربية الوطنية من الشاوش حتى الوزير، كل �ضي، أنهم 
يكونوا  أن  ديالهم، يجب  الوضعية  بهم، يجب تسوية  يجب االعتناء 
في بنايات ذات مواصفات وجودة اللي يمكن لهم أنهم يشتغلوا، إذن 
العناية بهاد النساء ورجال التربية الوطنية، كذلك يجب علينا وعلى 
الوزارة أن تولي أهمية كبرى لتكوين هاد النساء ألنه التكوين اللي كان 
ما�ضي هو التكوين اللي كاين دابا، إذن، هاد، احنا استبشرنا خيرا بما 
جاءت به الحكومة والقرارات ديالها أنها بتتولي تدير مسلك ديال التكوين 
في الكلية لهاد النساء ورجال ديال التربية الوطنية، كذلك فيما يخص 
التعليم العالي، ايال بغينا تعليم عالي يكون في جودة عالية راحنا باقيين 
متوخرين، وامليزانية تنشوفوها مع السيد الوزير ديال التعليم العالي أنه 
راه ضعيفة، إذن باش بغيناهم يبحثوا ويبتكروا، ويديروا بحوث، وما 
ينا فيهم، ايال ما سوينا لهم الوضعية ديالهم 

ّ
يخرجوش للخارج إيال ما تهل

اللي تيخدموا بجانبهم، ألنه كاينين أساتذة  االجتماعية وجميع األطر 
التعليم العالي وكاينين اإلداريين وكاينين األطر األخرى؛

فيما يخص اإلبتكار، اإلبتكار إيال بغينا ابتكار يكون في املستوى يجب 
علينا تدعيم هاد االبتكار، يعني بواحد امليزانية اللي تكون ضخمة، ما 
نجيوش نطلب من الوزير أنه بغينا تدير لنا التعليم العالي وامليزانية 
ضعيفة، وهنا ضروري من خلق مناصب الشغل، مناصب الشغل، احنا 
كنعرفو باش نكون أنا صادق مع نف�ضي، أنه راه اللي عندنا في امليزانية 
ما نطلبوش اكثر منها، ألن عندنا واحد العدد ديال املالير، واش غادي 
نطلبوا أن شتا تطيح علينا .بالفلوس، راه ال يمكن وإال غادي نبداو 
نقترضوا ويبداو يغرقوا في املغرب، و�ضي نهار البنك الدولي ألنه يقول 
ي هو يشريهم بثمن رمزي، ألنه 

ّ
لك صافي قاع املؤسسات العمومية، يول

غادي ينفذ علينا داك ال�ضي اللي كيتسالنا؛

املكونات  بجميع  املغربي غني  التراث  أوال  والثرات،  الثقافة  قطاع 
ديالو، ولكن يجب اإلعتناء به، فعال أن راه الثرات املغربي، ال باللغات 
ديالو وال األمازيغية وال العربية وال الحسانية وال جميع اللهجات ديالو، 
أنه وال، يعني، املآثر التاريخية في جميع املدن بدون هذا وال الواحات وال 
جميع املآثر التاريخية راه هي اللي كتشجع لنا السياحة، أما�ضي البنايات 
الفنادق، عندنا تيجيو للجو واملآثر التاريخية واألمن، وهللا يحفظ لنا 

األمن ديال بالدنا؛

فيما يخص الصحة، ألنه الوقت، يعني، الصحة، خصنا نعطيوها 
الطبية  األطر  عالش  جاب  آش  الصحة  ألنه  كبيرة،  األولوية  واحد 
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تيخرجوا راه خصنا نديرو واحد القانون أنه إيال بغى يكون دكتور بغى 
يتكون نسويوا ليه وضعيتو وبأي طريقة من الطرق ما نخليوهش يخرج، 
بتسوية الوضعية ديالو باش ما يخرجش هداك الطبيب اللي خسرات 
عليه الدولة أموال طائلة وفي لخر تيم�ضي ألنه راه حتى �ضي واحد ما 
تيهرب من دار العرس، ألنه تيلقاوا فعال أنهم تيلقاوا أماكن اللي أحسن 
منا، وظروف أحسن منا، وحتى يعني تيعطيهم واحد تنقولوا يعني القيمة 

ديالهم. وفيما يخص، هللا ينصر سيدنا، فيما يخص مشروع...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، شكرا إنتهى التوقيت، إنتهى التوقيت 
السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد إسماعيل البقالي.

بلنائبيبلس ديإسماع ليبلبقالي:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دتينيبلوزي8تين،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمجلس النواب في مناقشة امليزانية القطاعية للجنة البنيات األساسية 
والتنمية  املالية  ولجنة  اإلنتاجية،  والقطاعات  واملعادن،  والطاقة 
االقتصادية. فبرغم األزمة اإلقتصادية العاملية التي خلفتها سنتين من 
جائحة كورونا، والتوترات الجيوسياسية العاملية وتأثيراتها الكبيرة على 
اإلقتصاد الوطني، فإننا نسجل بإيجابية مواصلة الحكومة لجهودها 
إلنعاش اإلقتصاد الوطني خاصة عبر دعم اإلستثمار باعتباره رافعة 
أساسية للنمو، وكذا تنزيل آليات محفزة لتشجيع اإلستثمار الخاص 
مع الرفع التدريجي لحجم اإلستثمار العمومي. وهنا ال بد أن نعبر عن 
واملالية،  اإلقتصاد  وزارة  تبذلها  التي  املقدمة  للجهود  الكبير  دعمنا 
وخاصة فيما يتعلق بمواصلة تحسين مناخ اإلستثمار من خالل تنزيل 
في جلسة  اإلطار  قانونه  على  الذي صادق مجلسنا  اإلستثمار  ميثاق 
تشريعية سابقة، إضافة إلى مواصلة إصالح املراكز الجهوية لإلستثمار، 
تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية في هذا اإلطار، وكذا مواصلة تنزيل 

مقتضيات القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الجبائي.

التي تم قطعها لتفعيل صندوق  وإذا كنا ننوه بالخطوات املهمة 
محمد السادس لإلستثمار، فإننا في الفريق اإلستقاللي ندعو الحكومة 
إلى اتخاذ كل اإلجراءات التحفيزية لتشجيع وتعبئة إستثمارات القطاع 
الخاص خاصة األجنبي منه، مع اتخاذ ما يلزم لضمان توزيع عادل 

لإلستثمار لتشمل كل جهات اململكة.

وألن األمن املائي لبالدنا أضحى تحديا مستعجال غير قابل للتأجيل، 
فإننا ننوه عاليا باإلنخراط الكبير لقطاع التجهيز واملاء ملعالجة إشكالية 

تدبير املوارد املائية تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية في هذا اإلطار، 
سواء من خالل التدابير اإلستعجالية من التزويد باملاء الصالح للشرب 
اإلتفاقيات  من  عدد  من خالل  درهم  مليار   8,7 قدره  إجمالي  بمبلغ 
لتفريد إجراءات إستعجالية بعدد من األحواض املائية خاصة: ملوية، 
للربط  الطموح  واملشروع  تافياللت  ودرعة  وتانسيفت،  الربيع،  وأم 
بينهما. وكذا إنجاز سدود صغيرة واقتناء شاحنات صهريجية، أو من 
خالل البرامج املتوسطة وطويلة األمد املتمثلة أساسا في تسريع البرنامج 
الوطني للتزويد باملاء الصالح للشرب ومياه السقي باستثمار إجمالي 
قدره 145 مليار درهم والهادفة لبناء 17 سد كبير جديد برسم السنة 
جهود  ندعم  أننا  حيث  البحر  مياه  تحلية  عن  فضال   ،2023 املالية 
الوزارة لتسريع تشغيل عدد من املضخاة بالحسيمة، وإقليم اشتوكة 
آيت باها، والعيون، والدار البيضاء، الداخلة، آسفي مع ضرورة تسريع 
الشرقية،  والجهة  والصويرة  تزنيت،  محطة  من  كل  إعالن صفقات 
فضال عن برنامج تزويد ساكنة العالم القروي باملاء الصالح للشرب من 

خالل تعبئة 4,3 مليار درهم برسم السنتين املقبلتين.

إعتزازه  اإلستقاللي  الفريق  يسجل  الطرق،  قطاع  مستوى  وعلى 
بتسريع وتيرة إنجاز عدد من املشاريع التي ستواصل الوزارة تنفيذها 
الناظور  ميناء  ربط  وكذا  تزنيت-الداخلة،  السريع  الطريق  وخاصة 
تهم  التي  األشغال  إنجاز  مواصلة  وكذا  السيار،  بالطريق  املتوسط 
مختلف عمليات صيانة الشبكة الطرقية من خالل تعبئة 1,2 مليار 

درهم سنة 2023.

أما على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، فإننا ننوه بالديناميكية 
الكبيرة التي يعرفها القطاع خاصة على مستوى تنفيذ اإلستراتيجية 
الوطنية للموانئ من خالل إنجاز ميناء الداخلة األطل�ضي بتكلفة 12 مليار 
درهم، وكذا مواصلة تفعيل مخطط التجهيز السككي الفائق السرعة، 
الدراسات  إطالق   2023 املالية  السنة  من  انطالقا  ستعرف  حيث 
القبلية املتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الدار البيضاء-أكادير 
عبر مراكش بغالف مالي يقدر ب1,2 مليار درهم، فضال عن مواصلة 
تنزيل اإلستراتيجية الوطنية للتنافس اللوجستيكية، هذا فضال على 
الدعم املباشر املقدم لفائدة قطاعات النقل املنهي والذي يخصص له 

مبلغ 5 ماليير درهم لضمان استقرار أسعار املواد االستهالكية.

وعلى مستوى قطاع الصناعة والتجارة، فإننا في الفريق اإلستقاللي 
سواء  القطاع  يحققها  التي  الكبيرة  للدينامية  املطلق  دعمنا  نجدد 
حيث  الكبيرة،  العاملية  التنافسية  ذات  السيارات  صناعة  مجال  في 
تمكنت بالدنا، والحمد هلل، من تعزيز مكانتها في هذا املجال وضمان 
مكانة قدرة في سلسلة القيمة العاملية للسيارات بطاقة إنتاجية تفوق 
700.000 سيارة سنويا من خالل 250 مصنعا، كما هو الشأن أيضا 
بالنسبة لقطاع صناعة الطيران والذي يسجل سنويا إنجازات مهمة 
مكّنت من توطين أكثر من 142 شركة تحقق رقم معامالت سنوي يقدر 
ب 24 مليار درهم، فضال عن األرقام املهمة التي حققها قطاع صناعة 
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النسيج واأللبسة والجلد برقم معامالت سنوي يقارب 30 مليار درهم، 
هذا ويجدر التنويه بالنتائج األولية التي حققها برنامج دعم الصادرات، 
والذي يهدف إلى توفير مواكبة فردية للمقاولة تتالءم وخصوصياتها 

لتعزيز قدراتها التصديرية في ظل التنافسية العاملية.

كما يسجل الفريق اإلستقاللي بارتياح كبير، جهود قطاع الفالحة 
الفالحية  اإلستراتيجية  تنزيل  ملواصلة  الرامية  اإلجراءات  وخاصة 
الجديدة »الجيل األخضر« خاصة في مجاالت تطوير الري وإعداد املجال 
الفالحي من خالل تحسين النجاعة املائية، وتثمين املوارد املائية املعبأة 
بالسدود، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، 
وتطوير الفالحة السقوية، وتهيئة العقارات العقارية لألرا�ضي الفالحية، 
وتعزيز سالسل  والنباتي  الحيواني  اإلنتاج  تطوير سالسل  عن  فضال 
القيمة على املنتوجات الفالحية الغذائية لضمان األمن الغذائي الوطني 
فضال على مواصلة تخفيف األعباء املالية عن الفالحين واملهنيين من 
خالل تخصيص ما يناهز 6 ماليير درهم إلعادة جدولة ديون الفالحين 
وتمويل عملية تزويد السوق الوطني بالقمح واألعالف وكذا االستثمارات 

املبتكرة في مجال الرعي.

بلس ديبل8ئيس،

إذا كان سيتم تأثير األزمة الصحية واإلقتصادية التي خلفتها جائحة 
كورونا قد أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي، فإننا ننوه بالجهود 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان إنعاش سياحي، وهو ما تؤكده أرقام 
السياح الوافدين على بالدنا خالل السنة الجارية زيادة %200 باملقارنة 
مع السنة الفارطة بما مجموعه 8,5 مليون ليلة مبيت في املؤسسات 
املصنفة، وهي نتائج لم تكن لتتحقق لوال تدخل الحكومة من خالل 
مخطط استعجالي تمحورت أركانه حول تقديم تعويض جزافي محدد 
في 2000 درهم ملستخدمي القطاع، وتأجيل أداء اشتراكات الضمان 
اإلجتماعي فضال عن إعانة الدولة للقطاع الفندقي بحوالي مليار درهم، 

شكرا السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب، إنتهى التوقيت، الكلمة للفريق االشتراكي 3 
داملداخالت في حدود 4 دقائق لكل متدخل، النائب املحترم السيد عمر 

أعنان.

بلنائبيبلس ديعم8يأعنان:

بلس ديبل8ئيس،

كنستغربوا هاد ال�ضي اللي سمعنا هاد الصباح، �ضي خطاب صاحبه 
أجهض البارحة كل التعديالت اللي جينا بها لدعم الطبقة املتوسطة 
والفقيرة، وعارضها بشراسة في اللجن ألنه كان مدرق مكانش التلفزيون، 
واليوم كيدير خطاب شعبوي كيبغي يدغدغ به املشاعر ديال املغاربة، 
آش تبدل بين البارح واليوم؟ خاص تكون واحد الشجاعة كل واحد 

يحترم املوقع ديالو السيا�ضي.

بلس ديبل8ئيس،

تضمنت مشاريع امليزانية الفرعية الخاصة بالقطاعات اإلجتماعية 
بعض التدابير واإلجراءات نعتبرها مهمة ونثمنها ألنها تناسب وتنسجم 
الكثير من  إلى أن  الدولة اإلجتماعية،  وأسس وتطلعات إلرساء ركائز 
نعتبرها  املرتقبة  بالوضعية  الصلة  ذات  املالية  واملؤشرات  التدابير 
مقلقة أو ال ترقى إلى املستوى املنشود. إنطالقا من مرجعية املؤسسة 
عن الديمقراطية االشتراكية والعدالة اإلجتماعية نجدد التأكيد على 
أولويات املسألة اإلجتماعية كضامن لإلنسجام املجتمعي، ونعبر عن 
فخرنا بالتطابق التام بين اختياراتنا هذه والتوجهات امللكية السامية 
التي رسمت خارطة ملشروع النموذج التنموي الجديد، وتعميم التغطية 
الصحية والحماية اإلجتماعية، ودعم الشباب والعدالة اإلجتماعية، 
وتوزيع ثمار النمو. وبكل تأكيد، تحتاج هذه السياسات العمومية إلى 
موارد مالية مستجدة ومستهدفة منها عالوة على توسيع الوعاء الضريبي، 
تجفيف منابع الريع، ومحاربة الفساد، وترشيد اإلنفاق العمومي كلها 

آليات يفتقرها مشروع قانون املالية.

التحرير  أجل  من  املعركة  في صلب  التعليمية  املسألة  نعتبر  إننا 
املغربي،  للشعب  حق  التعليم  مجانية  وإن  والتنمية،  والديمقراطية 
ونؤكد على أن محو التفاوتات اإلجتماعية يمر عبر تكافؤ الفرص في 
التعليم دون تنميته مجالي وإجتماعي. كما نشدد على ضرورة اإلرتقاء 
باملدرسة والجامعة العمومية، ورد اإلعتبار لكافة املساهمين في العملية 
التعليمية بتحسين أوضاعهم املادية وتحسين ظروف الحياة الطالبية، 

وتجويد املنح وتوفير السكن الجامعي.

فاملطلوب إذا هو جعل اإلدماج اإلجتماعي الشامل يضمن الحق في 
خدمة صحية عمومية جيدة، وفي سكن مناسب كما يجب على أن تولى 
عناية خاصة للتشغيل باعتباره دعامة القدرة الشرائية، بهذا األفق 
سيكون باإلمكان وضع حد ملظاهر التهميش والبطالة واستنهاض كل 
فئات املجتمع خاصة في أوساط النساء والشباب. واستنادا إلى ذلك، 
يرى الفريق اإلشتراكي أنه من الضروري توفير حماية إجتماعية صلبة 
التغطية  تفعيل  خالل  من  اإلجتماعية  املساعدة  منطق  من  تقطع 
الصحية الشاملة، واألجرأة الفعلية لحق الجميع في الصحة، وتكريس 
تم  ومن  املجتمع  فئات  بين  اإلجتماعي  والتكافل  التضامن  مفهوم 
إعتماد منهجية تروم إعادة توزيع النفقات العمومية لصالح الخدمات 

اإلجتماعية.

كما يجب إيالء القطب املجتمعي العناية الالزمة من خالل إجراءات 
عملية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاع النساء للقطع مع كل أشكال 
الحيف والعنف وإشراكهن كليا في عملية التنمية، وضمان املشاركة 
إقرار منظومة  إعاقة، عالوة على  في وضعية  اإلجتماعية لألشخاص 
رياضية قوية ومساهمة في التماسك اإلجتماعي قادرة على تفجير طاقات 
الشباب، إال أن الهندسة الحكومية الحالية تنهك كاهل قطاع التربية 
الوطنية بالرياضة غير املدرسية وستؤدي ال محالة إلى إغفال رياضات 
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أوملبية. كما يجب العمل على إفراز قطب ثقافي متصل لإلبداع والفكر، 
وعلى تطوير صناعة ثقافية وإعالمية تشكل قيمة مضافة في اإلستثمار 
الثقافي  والتنوع  الهوية  لصيانة  الالمادي  الرأسمال  وتعزيز  الوطني، 

والنهوض بالوضع االعتباري واإلجتماعي...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، شكرا السيد النائب املحترم، الكونتور خدام راه على حساب 
النائب اللي غادي يجي من موراك، تفضل السيد النائب عبد الحق 

أمغار.

بلنائبيبلس ديعبديبلحقيأمغال:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دتينيبلوزي8تين،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي، ملناقشة امليزانية 
الفرعية لبعض القطاعات الحكومية ذات الصلة باإلقتصاد وبالتنمية 
اإلجتماعية، فبغض النظر عن موقفنا كفريق وكحزب، والذي قد يبدو 
لكم منطلقه هو موقعنا السيا�ضي كحزب في املعارضة، واإليديولوجي 
كحزب إشتراكي ديمقراطي يعتبر املسألة اإلجتماعية من صلب حمضه 
بأن  اإلقتصاديين  واملحللين  املالحظين،  كل  أجمع  فقد  النووي، 
الفرضيات التي بنيتم على أساسها مشروع قانون ميزانية هذه السنة 
فنسبة  التفاؤل.  في  مفرطة  وأقله  علمية  غير  خاطئة،  فرضيات  هي 
التضخم املستفحلة في كل البقاع عبر العالم، هذه النسبة التي تقول 
كل املؤسسات بأنها تتجاوز بقدر معتبر ما سبق لحكومتكم ورئيسها أن 
أعلنوه، تقول كل املؤشرات اإلقتصادية بأنه من املستبعد واملستحب 
تخفيضها إلى ما أعلنتم عليه، باعتبار أن اإلقتصاد الوطني رغم ما توفر 
له من مناعة فهو يظل مرتبطا أشد اإلرتباط بالسوق العالمي، وبعوملة 
املبادالت، وسريان رؤوس األموال، وتقلبات السوق وتخوف الرأسمال 

الجبان بطبعه.

وبالنسبة للتوازنات املالية املعلنة، فإننا وإن كنا كحزب إشتراكي 
ديمقراطي نرجح فرضية تفضيل التوازنات اإلجتماعية عوضا عن هذه 
التوازنات، فإنه يحق لنا اليوم أن نفتخر بأن حكومة التناوب بقيادة 
اللبنات  اليوسفي، قد وضعت  الرحمان  ال�ضي عبد  املرحوم  األستاذ 
الصلبة لحماية هذه التوازنات وهو ما حصن إقتصادنا الوطني ضد أي 

انهيار رغم هشاشته.

بلس ديبل8ئيس،

التشريعية  مؤسستنا  أجازت  اليوم  من  معدودات  أيام  قبل 
القانون إطار املتعلق باإلستثمار، وهو يهدف من ضمن ما يهدف إليه 

إلى التحويل التدريجي إلقتصاد بلدنا نحو إقتصاد يحتل فيه القطاع 
الخاص الصدارة عوضا عن إقتصاد الدولة، لقد إستحسنا اختيار 
الدولة اإلجتماعية خيارا جماعيا، ومع ذلك فإننا نتساءل عن اإلمكانية 
الحقيقية لبلوغ هذا الهدف بالنظر لطبيعة النسيج املقاوالتي، ومكانة 
املعطوب،  الزراعي  اإلقتصاد  وحجم  املهيكل،  غير  القطاع  وحجم 
ومدى  املزعوم  الضريبي  اإلصالح  وآثار  الصناعي،  التحول  ومنسوب 
إستعداد الرأسمال الوطني واألجنبي. إنه ملن دواعي اعتزازنا أن صارت 

املسألة والدولة اإلجتماعية شعارا وهدفا حتى لدى الدولة والحكومة.

اإلجتماعي  بحسه  الجديد  العهد  من  بقيادة  بالدنا  اختارت  لقد 
والتساؤل حول  للسلطة  الجديد  املفهوم  إعتماد  واملرهف،  الرهيف 
الثروة، وإعمال النموذج التنموي الجديد، والجهوية املتقدمة، وإصالح 
اإلدارة والضريبة واالهتمام بسواد األمة، ولكن ولألسف الشديد فيبدو 

أن هذه الحكومة مصرة على أن تخلف املوعد تحت ذريعة الظرفية.

بلس ديبل8ئيس،

من باب إلتزامنا الوطني وهويتنا وتأمينا لكل ما يمكن أن يحفظ 
سلمنا اإلجتماعي، ويحفظ العدالة اإلقتصادية واإلجتماعية واملجالية 
اإلجتماعية  التعديالت  ببعض  إشتراكي  كفريق  تقدمنا  والضريبية، 

املعتدلة عادلة وعقالنية ارتأى نظر حكومتكم...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، آخر متدخل النائبة املحترمة السيدة 
مليكة الزخنيني، كتستهلك في التوقيت ديال األخت مليكة الزخنيني، 

شكرا.

بلنائبةيبلس دةيمل كةيبلز ن ني:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

الستكمال  اإلشتراكي  الفريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املتعلقة  الفرعية  للميزانية  العامة  املناقشة  في  الفريق  مساهمة 
بقطاعات: الخارجية، الداخلية والعدل ألسجل النقاط التالية: أوال 
وتثميننا  الوطنية،  دبلوماسيتنا  بمنجز  اإلشتراكي  الفريق  في  إعتزازنا 
لإلستراتيجية التي تسير عليها بخطى ثابتة لتكريس موقع املغرب داخل 
يعيد  عالمي  نظام  ظل  في  الدولي  تموقعه  وتدبير  اإلقليمي،  محيطه 
بناء توازناته. وإذ نؤكد دعمنا الكامل لجميع الجهود التي تروم صون 
الوحدة الترابية لبلدنا، فنحن نؤكد ومن منطلق إيماننا العميق بأهمية 
الدبلوماسية الحزبية أن قضية الوحدة الترابية ظلت دوما في صلب 
اهتماماتنا من خالل تواجدنا الفاعل والوازن في األممية اإلشتراكية على 

وجه الخصوص.
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أيتهايبلس دبتيوبلسادة،

إذا كنا نسجل ارتياحانا ملسار تطور قضيتنا الوطنية، وتموقعنا 
الدولي، وانتصارنا للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، 
فإننا نقف لألسف في هذا املكان، وبذات املناسبة لنستعيد ما أثرناه 
بأغلبية  منتشية  األولى  تخطو خطواتها  والحكومة  املاضية  السنة  في 
عددية ومتمترسة بإكراهات البدايات، لنكرر اليوم مرة ثانية الحاجة 
إلى الدولة القوية العادلة واملجتمع الحداثي املتضامن لتجاوز األزمات 
ظهرانينا.  بين  منها  املغربية  واملقيمة  للحدود  منها  العابرة  العاصفة، 
وإلنجاح األوراش الواعدة التي فتحت برعاية ملكية نعتبرها الضمانة 
الكبرى لحسن سيرها وعلى رأسها اإلقالع اإلقتصادي واملتمركز على 
اإلستثمار، وتدبير األزمة املائية، واملخزون اإلستراتيجي للمواد الغذائية 
تعزيز  خالل  من  البشري  بالعنصر  واإلهتمام  والصحية،  والطاقية 
الحقوق والحريات والنهوض بأوضاع النساء والجالية املغربية بالخارج.

هذه  من  أي  إنجاح  أن  اإلشتراكي  الفريق  في  نؤكد  الصدد،  بهذا 
األوراش يستدعي وكما قلنا في السنة املاضية، اإلسراع بتنزيل مقتضيات 
امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري، وإننا إذ ننبه أن اإلنتقال الرقمي، وإن 
الحكومة جهودها  تركيز  يبرر  الكبرى، فهو ال  البلد  كان أحد رهانات 
في هذا الباب وتعطيل الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة التي كان ورش 
الالتمركز اإلداري واحدا من بين أهم دعاماتها، على اعتبار الرقمنة 
ليست إال أحد أبعاد اإلصالح الذي ال يستقيم دون البعد التدبيري 
والتنظيمي والتخليقي باألساس. ويستدعي التخليق التوفر على الجرأة 
الكافية ملحاربة كافة أشكال الفساد واالمتيازات، وأشكال الكسب غير 
املشروع خاصة ما ارتبط منه بتضارب املصالح، وهو ما يقت�ضي التوفر 
على إرادة سياسية لدى الحكومة لتوفير األطر القانونية بهذا الشأن، 
وتوفير ضمانات إعمالها على الوجه املطلوب، وهو ما يعود بنا إلصالح 

منظومة العدالة قيما، وبنية، وقوانين، ومهنا مرتبطة بها.

وبهذا الصدد، يأتي قانون املالية لهذه السنة على وقع استدعاءات 
رسمية لإلحتجاج لفئة عريضة من منتسبي مهن العدالة، بفعل التدابير 
اإلنفرادية التي عمدت الحكومة إلى انتهاجها غير ما مرة بعيدا عن توفير 
الرؤية املتكاملة واملتشاور بشأنها مع القطاعات املعنية، ألن أي إصالح 
ال يمكن أن يكون إلى فعال وقناعة جماعية ومجتمعية، وليست وجهات 
نظر شخصية وتصورات متعالية لقائمين على قطاع معين. السيدات 

والسادة...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، شكرا السيدة النائبة إنتهى التوقيت، الكلمة للفريق الحركي 
السيد النائب املحترم ال�ضي محمد أوزين.

بلنائبيبلس ديمحمديأوزين:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م.

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبألفاضل،

سيدنا هللا ينصرو قائد األمة، وعاهل البالد، وهو صمام األمان 
وطمأنينة وأمن هذه البالد، وكل التوصيفات ربما في هذا الباب جائزة، 
لذلك ملا خاطبت السيد رئيس الحكومة، الذي أكن له كل التقدير 
واإلحترام كأب للمغاربة املعنى ملن لم يسعفه الفهم هو األب الذي ننتقد 
ونحاسب، نحبس هنا وال نزيد؟ صاحب الجاللة سما حكومة اعطاها 
توجيهات، قاليكم سيرو تخدمو، ملاذا تلحون وتصرون على إقحام إسم 
صاحب الجاللة في كل كبيرة وصغيرة؟ يعني بهاد هذا الكالم هذا واش 
بغيتو تحسبو عليه النتائج ديال تدبيركم ديالكم؟ وراه كاينة سوابق 
ربما فهاد القبة خليوني نحبس مرة أخرى هنا. رخفو على سيدنا شوية 
بهاد التعبير املغربي، رخفو على سيدنا شوية، نهار تنزلوا التوجيهات ديالو 
أجيوا عندنا وقولوا لنا ها الرؤية ديال سيدنا نزلناها، آنذاك سيدنا 
أيضا غادي  واحد  أول  يكون  ربه غادي  عليكم، وعبد  ير�ضي  غادي 
يصفق عليكم ألنني أنا ما�ضي ضد التصفيق، ولكن مع التصفيق على 
اإلنجاز وليس إعالن النوايا. شحال تمنيت اليوم لو نجحت الحكومة 
في مصارها ولو جزئيا، كان بودي أن أخاطبكم بلهجة الشكر والتقدير، 
لكن يأس املغاربة، وتأثير الواقع اللي هو أكبر من املواقع خالنا مجبرين 

نخاطبوكم طبعا بلغة الصدق والصراحة.

ومن هذا املنبر، وإيمانا بالنقد الذاتي الجماعي، أقول لكم يا سادة 
وأحزاب،  عمومية،  ومؤسسات  وبرملان،  اليوم حكومة،  مشكلتنا  أن 
ونقابات ومجتمع مدني خاصنا نعترفوا بالعجز البنيوي والوظيفي ديالنا 
باعتبارنا وسائط مؤسساتية بين ملكية حكيمة يقودها جاللة امللك، 
وبين شعب صبور يتألم في صمت ألنه كيحب بالدو واملقدسات ديالو 
ويختار األمن واالستقرار قبل العيش الكريم، شعب يضحي بالقفة ديالو 
يوميا ويتحمل لسعات أسعار ملتهبة وغياب أي بديل حكومي يخفف 
من املعاناة ديالو ويحمي كرامتو، ألنه ببساطة يعيش بكرامة الوطن 

وثوابته.

لذلك وبناء عليه كفريق حركي، لم ولن نصوت على مشروع قانون 
ماليتكم هذا، عالش؟ ألن حكومتكم وعدت باألمل وخلصت إلى األلم، 
للمواطن  الشرائية  القدرة  من  تبقى  ما  على  أجهزت  حكومتكم  ألن 
الصبور، ألنكم أقبرتم آمال وتطلعات املغاربة في مسار الثقة الذي تحول 
وبقدرة قادر إلى أزمة ثقة في املسار ألنكم أحبطتم شعور املغاربة، لم 
تبدعوا ولم تجتهدوا ولم تتفوقوا خانكم اإلبداع، وخانتكم الجرأة وأنتم 

حكومة الكفاءات خالت املغاربة تحترق بلهيب املحروقات.

سيسجل التاريخ، وستسجل الذاكرة الجماعية للمغاربة والذاكرة 
املشتركة للمغاربة أن وعودكم هي دون إنجازكم وهو ما يفسر عجز 
حكومة الكفاءات في تنزيل الطموحات، فال كفاءة وال طموح كما يقول 
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العرب »ال طال بلح الشام وال عنب اليمن« بالدارجة »حتى حاجة ما 
قوروها املغاربة معاكم«. مشروع القانون املالي كما وصفه أحد الظرفاء 
هو un.ofni, un.objet.financier.non.identifié، جسم مالي مجهول 
داوي؟  فين غادي؟ وال على من  منين جاي؟ وال  ما عرفناش  الهوية 
املغاربة فهموا أيضا أنهم غير معنيين بهاد القانون املالي، الدليل البارح 
فقط  والعشرات  الركراكي،  وليد  املدرب  ندوة  تابعوا  املغاربة  ماليين 
تابعوا مناقشة قانون املالية، السبب هو تف�ضي الفقر السيا�ضي في نخب 
املؤسسات وهو ما أشرت إليه قبل قليل باإلفالس الوظيفي للفاعل 
السيا�ضي، مفارقة اليوم أنكم تّدعون أن قانونكم القانون املالي هذا 
هو آلية لضمان التوازن اإلقتصادي، ونحن نرد عليكم إنه آلية لزعزعة 
التوازن اإلجتماعي الهش أصال، وتتمادون في االدعاء، ما زال زايدين 
فيه بقولكم: »هاجسنا هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين«، 
واش من نيتكم؟ طبعا نحن ال نشك في وطنيتكم وحسن نواياكم، كما ال 
نشك أيضا في قصر منظوركم وقصور رؤيتكم، دابا وأنا واقف معاكم 
كنتساءل فاش غادي نسولكم؟ وباش غادي تجاوبوني؟ تنزيل الجيل 
مكتهضروش  أدبياتكم  في  غائبة  الجهوية  املتقدمة؟  للجهوية  الثاني 
عليها، ورش القيامة ناضت عليه، اليوم أقبر ما كيهضر عليه حد، تنزيل 
النموذج التنموي ال حديث على املوضوع في أجنداتكم، مشروع القانون 
الجنائي خفتت بشأنه الحناجر، قانون الوظيفة العمومية اللي عندو 
50 عام ال حديث، املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية الصمت 
املطبق وتجاهل كامل للهوية، اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 
في أفق 2030 ال تنزيل ال منظور ال رؤيا، املنظومة الوطنية املتعلقة 
باملخزون اإلستراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية واللي طالب 
بها سيدنا من هذا املنبر ال أثر لها وال حديث عنها في مشروع ماليتكم هذا، 
القانون اإلطار املتعلق بالتربية والتكوين غابت اإلرادة الحكومية وأقبرتم 
رؤية  أي  الساعة  لحدود  قدمتوش  وما  بأكملها  اإلستراتيجية  الرؤية 
وأي بديل، العدالة ناخدوا هاد القطاع كنموذج ربما ألنه كان موضوع 
مسبقة  ضريبة  كتفرضوا  بها  جيتوا  اللي  املقتضيات  دابا  احتقان، 
على الدخل بصناديق املحاكم على كل ملف وضعو املحامي بصندوق 
300 درهم مزيان، ونزيدوا عليه زيادة في الضريبة  اللي هي  املحكمة 
على القيمة املضافة من 10 ل%20، باملناسبة أنا ما تندافعش على 
املحامين، وغادي تكون شوية صعيبة ألن صعب جدا أن غادي ندافع 
على من يرافع على الحق وبإسم القانون، أنا هنا كندافع على املواطن، 
عالش؟ ألنه في آخر املطاف هو الضحية، املحامي اللي تفرضات عليه 
الضرائب غادي يرفع من األتعاب ديالو، املواطن غادي يزيد يغرق أكثر 
ما هو غارق، بمعنى اللجوء اليوم إلى محامي أو محامية هي مجموعة 
من املصاريف األولية، الضريبة مرتفعة على القيمة املضافة، مصروف 
أولي ديال 300 درهم هاد ال�ضي بال ما نهضروا على املصاريف القضائية 
من   1% زائد  ملف  كل  عن  درهم   500 حوالي  في  واملحددة  العادية 
التعويضات يطالب بها في ملفات التعويض. النتيجة ديال هاد ال�ضي كلو 
شنا هي؟ املواطنين اللي ما عندهمش باش ياخذوا محامي غادي يبداوا 

يكتبوا يكتافيوا بكتابة مقاالت شخصية، بمعنى ضياع حقوق الناس 
ووقوعهم ضحية سماسرة املحاكم والنصابين، كيفاش؟ إمرأة معنفة 
مثال ما خداماش غيمكن ليها تأمن أتعاب املحامي املرفقة بالضريبة 
كيف  الخدمة  من  عليه  جراوا  عامل  املطرود،  األجير  الدخل؟  على 
يدير يخلص هاد املصاريف؟ ها انتما جبتوا الدورة وقلتوا لينا غادي 
تأخروا اإلقتطاعات لبعض الفئات حتى تنفيذ أحكام التعويض، واخا 
أسيدي آش غادي يبقى مسكين لهاد األجير املغلوب على أمره؟ غادي 
تبعوه تبقاوا تابعينو حتى تمصوا ليه كاع دمو. بعد اقتطاع الضريبة 
على الدخل، الضريبة على القيمة املضافة، تنبر النقابة الرخيص فيهم 
تيدير 80 درهم، زيد عليها %0,5 للنقابة على التعويض، زيد عليها أتعاب 
املحامي، بمعنى واقيال خاصو يبيع الحوايج اللي فوق كتافو يااله يسلك 
الجرة، هو رابح القضية، تحكم ليه بالتعويض لصالحه خاصو يم�ضي 
يتسلف باش يجيب التعادل، سجين مظلوم منين غادي يجيب أتعاب 
املحامي، التنبر، الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة املضافة؟ 
البراءة ديالو؟ وهناك  يثبت  مكاين غير ضرب ضرب، كيفاش غادي 
ملفات كيتقا�ضى فيها املحامي 500 درهم، إذن سيحرم املسجون من 
العادلة وهو خرق دستوري صارخ ومس  الدفاع واملحاكمة  في  حقه 

صادح بحق التقا�ضي.

هضم  هو  املواطنين  على  واملصاريف  الرسوم  زيادة  الخالصة، 
لحقوقهم في الدفاع، اللي الباس عليه غيشد محامي واللي مقهور وليه 
هللا، تكمش وال سير للحبس، غادي تقولوا لنا كاينة مسطرات، املساعدة 
القضائية وغادي نقول ليكم لهال يوصلكم ليها، ألن مسطرة معقدة ما 
كتوفرش للمواطنين ضمانات حقيقية زد عليها طول مدة البت بمعنى 

سير ضيم.

في الواقع أجد نف�ضي أيضا هنا مضطر لتقديم جزيل الشكر للحكومة 
والفالحين  العامالت  للنساء  شغل  منصب  آالف  توفير  على  املوقرة 
األوروبية،  الدول  وحقول  ضيعات  في  األسف  مع  ولكن  الصغار، 
بضيعات املهجر، بمعنى الحكومة اليوم شوفوا املفارقة نهجت سياسة 
اإليواء آالف  مقابل عجزها  في  املغربية  العاملة  اليد  تهجير  التهجير، 
الضحايا الطلبة املفروض عليهم العودة من أوكرانيا، فهل بهذه املقاربة 

تنوي الحكومة احتساب مليون ونصف فرصة شغل اللي واعدات بها.

التالميذ  من  فقط 10%  ومرعبة،  مدوية  مخجلة  أرقام  التعليم 
كيتحكموا في املقرر الدرا�ضي عند نهاية املستوى اإلعدادي، فقط 13% 
يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة في الخامس إبتدائي، 300.000 
القسم  في   30% السنة،  في  والثانوي  واإلعدادي  اإلبتدائي  يغادرون 
باللغة العربية.  الخامس إبتدائي يستطيعون قراءة نص ب80 كلمة 
وال جامعة مغربية واحدة في عهد هذه الحكومة صنفت عامليا ضمن 
األلف جامعة األولى في املغرب، املغرب في الرتبة 77 من أصل 79 دولة 
من حيث كفاية الرياضيات، املغرب في الرتبة 75 من أصل 79 دولة من 
حيث كفاية القراءة، أرقام فظيعة، مفزعة ومروعة اللي فيه شوية ديال 
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الكبدة على هاد البالد ما عرفت كيفاش غادي يجيه النعاس؟ السؤال 
واش من أجل هاد األرقام رفضتم تخفيض أسعار املحروقات؟ ودعم 

القدرة الشرائية للمواطنين؟ بذريعة إصالح التعليم.

دعمات  اللي  الدول  أن  صرحت  املكان  بنفس  الوزيرة،  السيدة 
القدرة الشرائية ملواطنيها أدت كلفة الدعم بنسبة عالية من التضخم، 
وأعطت نموذج بمصر وتركيا، أنا دخت معاكم وهللا مرة كتخباوا لنا 
في  تحكموا  بغيتوا  لنا  كتقولوا  مرة  والتعليم،  الصحة  إصالح  وراء 
املتقاعدون  التقاعد،  ذاك.  في  في هذا وال  تنجحوا ال  ولم  التضخم، 
يتأملون واملقبلون على التقاعد آالمهم، أكبر فدائما وحسب التسريبات 
من وزارتكم قلتوا لنا مقبلين على الزيادة في سن التقاعد والظغط مرة 
أخرى على الجيوب بالزيادة في اإلقتطاعات وتقليص حقهم املشروع في 
التقاعد فأين الخلل؟ هل هي حكومة ال تملك بديل أم هي حكومة تعيد 
إنتاج إصالح الحكومات السابقة وبنسخ رديئة غير مطابقة لألصل، 

شكرا على اإلنصات.

بلس ديبل8ئيس:

الدستوري  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا  شكرا، 
ال�ضي  املحترم  النائب  السيد  مداخلتين  في  االجتماعي  الديمقراطي 

الحسين الرحوية في حدود 5 دقائق.

بلنائبيبلس ديبلحسينيبل8حوية:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي 
في املناقشة القطاعية ملشروع القانون املالي سنة 2023:

-1 حكامة تدبير أزمة املاء من القضايا املطروحة بإلحاح على مختلف 
املستويات، وضعية املاء في بلدنا وضعية جد مقلقة وتزداد قلقا في ظل 
سيادة أجواء الجفاف املستمر بارتفاع درجة الحرارة، واختالف تعاقب 
الفصول األربعة في السنوات األخيرة. وملا كانت شبكة السدود املقامة 
منذ وقت مبكر لم تعد تستقبل الكميات املألوفة من مياه األمطار، 
فإنها لم تعد مخزونا وافيا لتأمين حاجياتنا من املاء بسبب الجفاف 
واإلستغالل املفرط والعشوائي للمياه الجوفية والسطحية لألغراض 
الصناعية والسياحية واملنزلية، وسقي املدارات املتزايدة كلها عوامل 
جهتها  من  الدولة  إتخذت  وقد  املاء.  أزمة  حدة  تعميق  في  ساهمت 
مبادرات إلحتواء هذه األزمة؛ من مواصلة توسيع شبكة السدود وربطها 
مائيا ببعضها، إلى معالجة املياه العادمة وتحلية مياه البحر، وذلك 
تفعيال للمبادرة امللكية املعتمدة تحت عنوان »البرنامج الوطني للتزويد 
باملاء الشروب ومياه السقي املرحلة 2020-2027«. وندعو في فريقنا 

الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي إلى تعبئة مختلف املوارد وترشيد 
استهالك املاء، وإشراك جميع الفعاليات الواعية بخطورة هذه األزمة 
املهددة ألمننا املائي حفاظا على مخزوننا اإلستراتيجي وحقوق األجيال 

القادمة والتوازن البيئي.

تضاعفت  األخيرة  سنة   20 خالل  الطرقية:  التحتية  البنية   2-
الشبكة الطرقية الوطنية كما ونوعا وجودة بفضل البرامج واملخططات 
واإلنجازات التي تتحقق سنويا عبر توسيع هذه الشبكة، وتنويع أصنافها 
القروي  العالم  تشبيك  إلى  ومزدوجة،  وسريعة،  سيارة،  طرق  من 
بالشبكة الطرقية الوطنية. وإن كانت بعض املناطق أو األقاليم تعرف 
خصاصا في الطرق واملسالك، وعجزا في صيانتها وإصالحها، لقد ساهمت 
وإجتماعية  إقتصادية  تنمية  تحقيق  في  فعال  بشكل  الشبكة  هذه 
وسياحية، وفي الحركية السكانية ودينامية إنتشارها، وإحتواء تنقل 
وتدفق البضائع والتبادل التجاري ليغطي كافة أرجاء اململكة وأسواقها 
في الحواضر والبوادي بما فيها النقل الدولي للسلع تصديرا واستيرادا. 
الفنية،  املنشآت  معايير  احترام  إلى  فريقنا  في  املناسبة  بهذه  وندعو 
وتطبيق العدالة املجالية في إنتشار الشبكة الطرقية وصيانتها والعناية 

بها حفاظا على سالمة األرواح واملمتلكات.

قاطرة  العمومي  اإلستثمار  يعتبر  والتشغيل:  والنمو  اإلستثمار   3-
ومحركا لتحقيق وخلق فرص الشغل، وإنعاش شبكة املقاوالت وتمويل 
الخزينة العامة. من املرتكزات التي يقوم عليها مشروع القانون املالي 
لطموح  تستجيب  نوعية  استشارية  قفزة  تحقيق  هو   ،2023 لسنة 
املغرب، وتحرره من تبعيات األزمات املتعاقبة منذ أزيد من سنتين، 
ومواجهة حاجيات بلدنا على هذه اإلستراتيجيات واألوليات التي جاء 
القانون  ومشروع  الحكومي.  والبرنامج  الجديد  التنموي  النموذج  بها 
املالي لسنة 2023 الذي يعتمد على خيار اإلستثمار العمومي والخاص 
لجلب املشاريع اإلستثمارية وطنيا ودوليا، وتخصيص اعتمادات مهمة 
لإلستثمار  السادس  محمد  مأسسة صندوق  جانب  إلى  الغاية  لهذه 
للمناطق  خاص  وقانون  لإلستثمار  جديد  ميثاق  على  واملصادقة 
الصناعية. إن األزمات حينما تصبح عامة وواسعة اإلنتشار تقدم فرص 
إستثمارية مهمة، وتحفز على اإلبتكار الصناعي وتطوير األداء اإلنتاجي 
لسد حاجيات السوق، بتوفير مناخ األعمال وتشجيع املبادرات الخاصة 
يولد فرص شغل متنوعة  ما  الدينامية اإلستثمارية وهو  والرفع من 
السيولة  مقاوالت بضخ  إنعاش  الوطني من خالل  اإلقتصاد  ويغذي 
واألجور والحوافز املحركة للدورة اإلقتصادية، فلقد قطعنا أشواطا 
مهمة في وضع البنيات واألسس املحفزة لقيام نهضة صناعية وطنية 
منافسة ومستفيدة من موقع بالدنا اإلستراتيجي والوسطية الجغرافية 
القريبة من األسواق الدولية، ومن وسائل النقل املتوفرة عبر املنشآت 
البحرية والبرية والسككية والجوية املجهزة باللوجستيك والتكنولوجيا 
الرقمية. وفي الختام، من موقعنا كمساندة نقدية نصوت باإليجاب على 

مشاريع امليزانية املعروضة علينا، وشكرا.
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بلس ديبل8ئيس:

السيدة  املحترمة  للنائبة  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
حكيمة سحاقي.

بلنائبةيبلس دةيحك مةيسحاقي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الدستوري الديمقراطي اإلجتماعي 
متناولة   ،2023 لسنة  املالي  القانون  ملشروع  القطاعية  املناقشة  في 

القطاعات اآلتية:

-1 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج: حيث شهدت عالقاتنا الدبلوماسية تطورا عميقا في األداء 
واملمارسة الدبلوماسية املتسمة بالثبات، والثقة في النفس، والوضوح 
الدولية  العالقات  وتشبيك  تنويع  في  مالحظة  ودينامية  املواقف  في 
والقارية، وذلك راجع إلى النموذج الدبلوما�ضي النشيط الذي رسمه 
صاحب الجاللة، واضعا الدفاع عن مصالحنا اإلستراتيجية في مقدمة 
هذا النموذج املتميز بنفس النضالي والحضور الدولي والوضوح وعدم 
املناسبات واملواعيد اإلستحقاقية األممية  في مختلف  ترك أي فراغ 
والدولية والقارية. أداء دبلوما�ضي متناغم مع اإلشعاع الدولي للمغرب، 
وفي مقدمتها قضية  الدبلوماسية لصالح قضايانا  املكاسب  وتحقيق 
الوحدة الوطنية التي تعرف املزيد من املؤيدين للطرح املغربي، ومبادرة 
الحكم الذاتي، وفتح أزيد من 30 بعثة دبلوماسية في مدن أقاليمنا 
الجنوبية املكرسة لإلعتراف بانتماء هذه األقاليم إلى باقي أجزاء الوطن، 
ومستوى التنمية والتطور الذي يتحقق فيها منذ استرجاعها بتنظيم 

املسيرة الخضراء املظفرة.

كما يعمل جهاز الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي، على تقوية 
الدولي  التعاون  جسور  وبناء  والشراكات  التحالفات  شبكة  وتوسيع 
املتنوع من حيث املحتوى عبر مبادرات ومشاريع ثنائية ومتعددة األطراف 
بأفق إستراتيجي، إقتصادي-تجاري، صناعي- تكنولوجي، ثقافي-سياحي-
أمني. يضاف إلى هذه الواجهة الجهود والعناية الخاصة املوجهة إلى 
الجالية املغربية املقيمة بالخارج كمكون وطني ناقل للحضارة واملعرفة 
والثقافة في االتجاهين من حيث الوطن إلى بلدان اإلقامة. وفي اإلتجاه 
املعاكس، جاليتنا التي يتجاوز عددها 6 ماليين نسمة تلعب دورا بناء 
في تمويل التنمية والتضامن اإلجتماعي والعائلي والسياحة، كما تشكل 
خزانا غنيا بالكفاءات النشيطة واملؤهلة في مختلف امليادين واملجاالت 

العلمية، اإلقتصادية، الفنية، والرياضية والتدبير.

الجسور  تعزيز  في  واإلجتهاد  الجهود  مضاعفة  فريقنا  في  ونقترح 

وروح اإلنتماء لدى األجيال الحديثة خصوصا الشباب، وبالعمل على 
اعتزازنا  على  نؤكد  كما  األم،  بالوطن  والوشائج  الروابط  استدامة 
بالدبلوماسية املواطنة واملناضلة التي يقوم بها السيد الوزير وطاقمه، 
إلتزاما بالتعليمات امللكية الحكيمة والحازمة إزاء كل ما يمس مصالحنا 

الوطنية؛

-2 القطاع الثقافي: يعتبر التطور الثقافي معيارا من معايير قياس 
الثقافية  الصناعات  أضحت  كما  الحديثة،  املجتمع  تطور  مستوى 
القطاعات  ضمن  عامليا  الخامسة  املرتبة  تحتل  واإلبداعية  والفنية 
الواعدة إقتصاديا، وهي تمثل نسبا متصاعدة في الناتج الداخلي الخام، 
وفي شبكة التبادل الدولي، وفي نفس الوقت تشكل مجاال من مجاالت 
أهمية خاصة  الجاللة  ويولي صاحب  املستدامة.  والتنمية  اإلستثمار 
واملشاريع  املبادرات  من  سلسلة  عبر  والتراث،  والثقافة  الفن  لقطاع 
متاحف،  مسارح،  معاصرة،  تحتية  بنيات  من  العاملية:  القيمة  ذات 
واألصالة  اإلبداع  على  دالة  وعالمات  بلدنا،  إشعاع  تعزز  مهرجانات 
والرقي الحضري. وتقدم حقول املعرفة والفن والثقافة بجميع أجناسها 
مجاالت جديدة للصناعات الناعمة املتصلة بنشاط اإلنسان العقلي، 
وقيم  الهوياتي  بالتنوع  املتشبع  املغربي  لإلنسان  والوجداني  والفكري 

التعايش واإلنفتاح.

وندعو في فريقنا هذا، إلى األخذ بعين االتبار املعطى التكنولوجي 

الحديث في اإلنتاج الثقافي واملعرفي والفني، ونشره عبر الرقمنة، وبإنتاج 

مضامين رقمة ثقافية وإبداعية وفنية قابلة للتداول والبث السريع عبر 

شبكات الرقمية املحترفة في البث والتأثير، الذكية على السلوكات وعلى 

القيم اإلجتماعية في ظل مناخ يشهد صراع القيم اإلستهالكية وتوجيه 

الرأي، وصناعة النماذج املؤثرة في السلوكات اإلستهالكية املتنافسة، 

خصوصا لدى الناشئة والشباب. وفي الختام، ومن موقعنا كمساندة 

علينا،  املعروضة  امليزانيات  مشاريع  على  باإليجاب  سنصوت  نقدية 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا للسيدة النائبة املحترمة، الكلمة لفريق التقدم واإلشتراكية في 

مداخلتين، النائب املحترم السيد يوسف بيازيد، تفضل السيد النائب.. 

شنو بغيتي؟.

بلنائبيبلس دييوسف:

كاين  املنصة  في  تبارك هللا  انتما  حيث  املاء،  د  كاس  غير  نشربو 

املاء، واحنا لهيه مكاينش املاء السيد الرئيس، كنبقاوا عطشانين حتى 

كاين واقيال نعطيوها  القاعة، ما عرفناش عالش؟  نخرجوا من هاد 

للسادة الوزراء هما اللي يشربوا احنا ما نشربوش السيد بايتاس ياك، 

فحالنا فحالكم؟



13831 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

بلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

في  واإلشتراكية،  التقدم  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون املالية لسنة 2023، 
وهو املشروع الذي كنا نراهن عليه في تأسيس وإرساء قواعد الدولة 
اإلجتماعية، كما بشرت بذلك الحكومة. إال أن األمر ال يعدو أن يكون 
مشروعا بنكهة ديمقراطية ومحاسباتية، وال يحمل أي تدابير ملواجهة 
الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي املتدهور للفئات الفقيرة والهشة التي 
تكتوي بناراألسعار امللتهبة خاصة في املواد األساسية اإلستهالكية، وكذا 
اإلفالس الذي يتهدد جل املقاوالت الصغيرة واملتوسطة التي لم تسترجع 
عافيتها وال تزال تعاني من تداعيات »كوفيد19-«، فإذا بالحكومة تزيد 

من تعميق أزمتها بالرفع من قيمة الضريبة عليها من 10 إلى 20%.

بلس دةيوزي8ةيبملال ة،

في هذا اإلطار، كنقولوا حرام احنا كمغاربة، أن املقاوالت الصغرى 
اللي خصنا ندعموها، كتطلعوها من 10 ل20، واملقاوالت املتوسطة 
كتهبطوها من 31 ل20 بالتدرج، ما عرفناش عالش؟ عالش حتى هي ما 
تهبطش من 31 ل20؟ أشنو الفرق السيدة الوزيرة؟ أشنو الفرق؟ من 
10 ل20، ومن 31 ل20 أشنو الفرق؟ عالش بالتدرج؟ ما كتسخاوش 

أنكم تخرجوا الفلوس؟ خص كل سنة تكون شوية ديال...؟

على  مبتكرة  أو  إضافية  إجراءات  أي  يحمل  ال  املشروع  هذا  إن 
مستوى القطاعات اإلجتماعية األساسية التي تعتبر عمق ومؤشر نجاح 
ورش الحماية اإلجتماعية من عدمه بالرغم من تطور حجم األرصدة 

املالية املخصصة لبعض القطاعات اإلجتماعية.

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

إن بالدنا أصبحت تعاني إجهادا عقاريا جراء السياسات العمومية 
املتبعة، وفي هذا اإلطار جاء مشروع قانون املالية بإجراءات جديدة 
تهم دعم السكن، وهذه فكرة نموذج تنموي جديد، ولكن الحكومة لم 
تقدم أية إجراءات أو تدابير ملموسة، أو حتى دراسة تؤطرهذا املشروع 
واالستحقاق،  الشفافية  ولضمان  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  على 
وكذا لضمان تيسير ولوج املنعشين واملقاوالت إلى العقار بشكل متساٍو 
وبشكل منصف وعادل. ويعاني قطاع التعمير من تعدد املتدخلين من 
سلطات ومجالس منتخبة ووكاالت حضرية، اليوم خصنا ناخذوا قرار 
سيا�ضي شجاع حول من يتحمل مسؤولية تدبير هذا املجال؟ لضمان 

وحدة املسؤولية وتعزيز املراقبة.

تكون  اإلسكان  وزيرة  السيدة  أن  كنتمنى  كنت  اإلطار،  هذا  في 
حاضرة معانا اليوم، ألن اليوم كيف ما كنعرفوا عشنا على مستوى 
السكن اإلجتماعي ديال 25 مليون اللي استفاد منو اللوبي ديال العقار 

واللوبي ديال العقار ما بقاش حدو حد 25 مليون، م�ضى حتى لتصاميم 
التهيئة كيدخل فيها، وأكثر من هاد ال�ضي حتى les dérogations اللي 
ي كنشوفوا فيالت ديال 25 مليون 

ّ
تدخل فيهم في إطار 25 مليون، مل

عندنا في الجديدة اليوم اللي كانوا مخصصين للسكن اللي راقي كنجيوا 
اليوم في إطار les dérogations، وكنعطيوهم »R+4« وكنخسروا حتى 
التنطيق ديال العقار، ألن كنت كنتمنى من الوزيرة اليوم تكون معانا 
ألن �ضي حوايج كيداروا في إطار تصاميم التهيئة ما خصهمش يكونوا. 
وإيال بغينا نجحوا اليوم، ألن قطاع التعميرهو قاطرة ديال التنمية، 
املهندسين،  لينا  كيوظف  التعمير  احنا  مكاين  التعمير  مكانش  وإيال 
كيوظف لينا الحرايفية كيوظف، يعني اليوم احنا كنقتلوا في التعمير 
والكل كيتفرج. والحكومة ديالكم فهاد امليزانية مجابتش لينا �ضي جديد 
فهاد اإلطار، كتقولوا غّديروا واحد الدعم مباشر لهاد املواطنين ديال 
الدعم املباشر، باقي ما عرفتش طريقة الدعم، غدا وال بعد غدا كيما 
كنشوفوا دابا عندنا في الجديدة أنه كاين le noir في السكن االجتماعي. 
السيد كتدعموا الدولة، وكيدير عقار وكنعطيوه les dérogations في 
 le وكنجيوا ثانيا كيشد ،»les R+4« الفيالت ديال 500 مترو، الفيالت
noir ما بين 5 د املليون حتى ل12 مليون. وكنشهد عليها وكنتحمل فيها 
مسؤوليتي هاد. ما حميتوش املواطنين من هاد الناس، من هاد اللوبي 
ديال العقار الخطير، ما�ضي اللوبي غير في العقار، كاين لوبي في جميع 

القطاعات، ما قدرتوش تحميوا أنتما كحكومة.

بلس دبتيوبلسادةيبلوزلبء،

إن النزيف املستمر في هجرة األطر الطبية الذي يتجاوز 7000 إطار 
صحي، والعجز املتراكم في األطقم الصحية والشبه الصحية والتي تشكل 
%12 من املناصب املحذوفة خالل الفترة ما بين 2012-2022، وما يزيد 
عن %30 منها يتجاوز سنها 50 سنة فما فوق، و5079 منها سيحال على 
التقاعد خالل الفترة ما بين 2022-2025، وهو ما يشكل نسبة 8,30% 
من موظفي القطاع. كل هذه اإلحصائيات الرسمية تحول دون تحقيق 
الطموحات الكبيرة املرتبطة بورش الحماية اإلجتماعية، الذي يعلق 

عليه املغاربة آماال كبيرة.

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مين،

حنا عبرنا عن عدم إقتناعنا وخيبة أملنا من مشروع قانون املالية...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب إنتهى الوقت، الكلمة للسيد النائب املحترم 
السيد حسن أومريبط.

بلنائبيبلس ديحسنيأوم8يبط:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

شك8بيبلسادةيبلوزلبء،
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بلس دبتيبلنائباتيوبلنوبب،

تتميما ملا جاء على لسان زميلي ورفيقي في الفريق، لقد كشفت 
سنة  خالل  اإلنتاجية  القطاعات  أداء  تدبدب  عن  الرسمية  األرقام 
2022، بل عن تراجع كبير في القطاع الفالحي، ولم تمكن إستراتيجية 
في تحقيق األمن  الحكومة  التي كانت تراهن عليها  »املغرب األخضر« 
أهدافها. فقد  مالية هامة من تحقيق  إعتمادات  الغذائي، ورصدت 
نبهنا في حينه إلى خطورة اإلعتماد على الفالحة التصديرية على حساب 
الفالحة التضامنية، واملزارعين الصغار و«الكّسابة«. كما قلنا بضرورة 
تقييم إستراتيجية »املغرب األخضر« قبل الشروع في تنفيذ إستراتيجية 
مخطط »الجيل األخضر«. واليوم تؤكد النتائج الرسمية حقيقة ما نبهنا 
القيمة املضافة الفالحية بنسبة %13، وإنتاج  إليه، حيث تراجعت 
الحبوب إلى 34 مليون قنطار، وتم إستنزاف الثروة املائية بنسبة 85 %، 
بل أصبحت بالدنا تعاني إجهادا مائيا حقيقيا. وال زال النمو اإلقتصادي 
مواد  استيراد  خالل  من  الدولية،  السوق  وبتقلبات  باألمطار  مرتهنا 
ضرورية لعيش املواطنين، كالقمح، والزيت والسكر، ناهيك عن تعميق 

عجز امليزان التجاري.

بلسادةيبلوزلبء،

من جانب آخر، نسجل إيجابيا إرتفاع عائدات مغاربة العالم إلى 
زهاء 100 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية، وهي مناسبة نحيي فيها 
اإلرتباط الوثيق ملغاربة العالم بوطنهم األم، وإسهامهم في تنميته من 
كل الواجهات. وفي نفس الوقت نسجل انتعاش السياحة والصناعة 
التقليدية، ورغم ذلك ظل أداء السياحة مستقرا في %7 ونفس النسبة 
بالنسبة للصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني في 2% 
وهي نفس النسب املحققة في السنة املاضية. علما أن هذه القطاعات 
تشغل مجتمعة %30 من الساكنة النشيطة، لكنها شغيلة تعاني من 

الهشاشة والفقر وضعف الحماية الصحية واإلجتماعية.

بلسادةيبلوزلبء،

نسجل تفاؤلنا الحذر فيما يخص النتائج اإليجابية التي حققتها بعض 
فروع الصناعة الوطنية؛ كصناعة السيارات، والطيران والفوسفاط، 
لكن صناعتنا تواجه تحديات حقيقية مرتبطة بالتنافسية الحادة عامليا 
وبتنمية الكفاءات البشرية املؤهلة، األمر الذي يفرض التوجه بجرأة 
نحو الرقمنة وإقتصاد املعرفة والتكنولوجيات الحديثة واإلنتقال نحو 

اإلقتصاد األخضر.

بلسادةيبلوزلبء،

القطاعات  لخدمة  مدعوة  العالي  التعليم  منظومة  جهتها  من 
اإلنتاجية للمتوقع الجيد في صناعة السيارات والطيران، وهي القطاعات 
التي تحتاج لآلالف من األطر املؤهلة عبر التوجه نحو مسالك التكوين 

واإلبتكار.

بلسادةيبلوزلبء،

إن أداء اإلستثمار العمومي والخصو�ضي ظل متواضعا على مستوى 
البطالة  فمعدل  واملجالية،  اإلجتماعية  الفوارق  ومحاربة  التشغيل 
اليوم وحسب األرقام الرسمية تجاوز %11,4 على املستوى الوطني، 
وهو جد مرتفع في صفوف الشباب املتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 
سنة والتي بلغت %31,7. والخطير في األمر أن نسبة كبيرة من هذه الفئة 
توجد خارج أي إطار تكوين، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار إقتصادية 
وإجتماعية ونفسية وحتى أمنية، كما أن أكثر من 5 ماليين مواطنة 
ومواطن يوجدون في القطاع غير املهيكل، باإلضافة إلى أن أكثر من 3 

ماليين ونصف إنزلقوا إلى حافة الفقر.

بلسادةيبلوزلبء،

ونحن نعيش زمن البالء والجفاء والغالء، نادينا في فريق التقدم 
واإلشتراكية، وننادي وسوف ننادي ولكن ال حياة ملن تنادي، صحة في 

واد ونفخة في رماد، صباحكم سعيد.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، 
النائبة املحترمة السيدة عائشة الكوط.

بلنائبةيبلس دةيعائشةيبلكوط:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،يبلحمديهلليلبيبلعاملينيوبلصالةي
وبلسالميعلىيأش8فيبمل8سلين.

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مون،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم املجموعة النيابية للعدالة والتنمية 
أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية لسنة 2023، بعد 
أيام من ذكرى املسيرة الخضراء املظفرة، والتي شكلت نموذجا فريدا 
في التالحم بين العرش والشعب لتحقيق الوحدة الترابية لبالدنا. وبهذه 
املناسبة نشيد بالجهود التي تبذلها القوات املسلحة امللكية، والدرك 
امللكي، واألمن الوطني، والقوات املساعدة والوقاية املدنية في الدفاع عن 
حوزة الوطن، وضمان األمن واإلستقرار، كما نشيد بالجهود املبذولة 

لتحسين وضعية هذه الفئات ماديا ومعنويا ونطالب باملزيد لتحسينها.

بلس دةيبلوزي8ة،

نسجل على العموم أن مشروع قانون املالية لسنة 2023 في جزئه 
الثاني لم يأت بإجراءات عملية وآنية وحلول مبتكرة ملا يعانيه املواطنون 
في معيشهم اليومي نتيجة الجفاف، واإلرتفاع العام لألسعار، وتدهور 
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الخدمات املقدمة في مجال الصحة والتعليم وضعف التشغيل. كل 
هذا يعمق الفوارق بين الطبقات اإلجتماعية، ويهدد الطبقات الوسطى 

باإلنحدار إلى الهشاشة.

على العموم مداخلتي سأقسمها إلى قطبين، بحكم أن القطاعات 
كثيرة جدا وسأجمعها في:

-1 القطب اإلقتصادي واللوجستيكي: فيما يخص القطب، هذا 
رقم  املالية  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  تتزامن  القطب 
50.22 مع التوجيهات امللكية السامية الواردة بخطاب إفتتاح الدورة 
األولى من السنة الثانية من هذه الوالية، إذ أكد جاللته على إنعاش 
اإلستثمار ببالدنا لتحقيق اإلنطالق اإلقتصادي بقطاعات واعدة، وهنا 
ال بد أن نثمن املجهودات املبذولة في الرفع من ميزانية اإلستثمار، وندعو 
الحكومة إلى عدم اإلستسالم والتطبيع مع الفساد، إذ أن الفساد من 
أهم العراقيل التي تواجه اإلستثمارات في كل املجاالت. ولقد إعتبرنا 
منذ البداية أن الحكومة تعيش تخبط تشريعي واضح لحماية لوبيات 
املصالح من خالل اإلجهاز على مشاريع القوانين التي يتضمن مقتضيات 

تحارب الريع والفساد؛

بالنسبة لقطاع التعمير وهذه القطاعات التي سأذكرها هنا وجب 
الحديث عن بعض القطاعات التي يشكل إصالحها دعامة لإلستثمار 
ومنها قطاع التعمير. باعتبار مجال التعمير والبناء واألشغال العمومية 
عاملة  يد  وتشغل  مهمة  إستثمارات  تعرف  التي  القطاعات  أهم  من 
تفوق املليون مغربي، وهنا نتطلع أن تقوم وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسكان بترجمة املقترحات التي تناولها املشاركون في الحوار 
الوطني حول التعمير واإلسكان إلى إجراءات عملية، كما نطالب بضرورة 
التعجيل بمراجعة شاملة للمنظومة التشريعية املتعلقة بمجال التعمير 
والدعوة إلى إحالة مختلف املشاريع قوانين في طور اإلنجاز على البرملان 
في أقرب وقت ممكن، ومنها مراجعة القانون املتعلق بمراقبة وزجر 
املخالفات في مجال التعمير، باإلضافة إلى تبسيط املساطر املتعلقة 
بالبناء في الوسط القروي، ال بد من ضرورة التمييز في هذا املجال بين 
املناطق الجبلية التي تحتاج إلى تبسيط إضافي أكبر واحترام لخصوصية 

املجال؛

الطاقة والنقل، وهنا ال بد أن نعرج على قطاع  بالنسبة لقطاع 
املحروقات لنقول أن الحكومة لم تقم بما يجب إليجاد الحلول املناسبة 
مللف شركة تكرير النفط »السامير« كملف إستثماري ينبغي التعاطي 
تدبير ومراعاة  في  بلورة تصور واضح  معه بشكل معقلن مع ضرورة 
السيادة الطاقية للمغرب. وفي نفس اإلطار، نذكر أن مجلس املنافسة 
أشار إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في 
سوق التجزئة بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض األسعار في السوق 
الدولية، كما يفترض تخفيض الضريبة املطبقة على املحروقات أو على 
األقل تسقيف الضريبة على القيمة املضافة أو حذفها مع دعم أسعار 
البيع للعموم في محطات الوقود. وعالقة بقطاع املحروقات الذي يعتبر 

وقود الحياة لقطاع النقل بكل أنواعه، والذي يعتبر كذلك أداة للتنمية 
البشرية واإلندماج اإلجتماعي، فقد إستفادت منظومة النقل باملغرب 

من مجهودات إستثنائية خالل العقد األخير وحققت تقدما كبيرا؛

للحسابات  األعلى  املجلس  أو�ضى  اللوجستيك،  لقطاع  بالنسبة 
التنافسية  لتطوير  الوطنية  اإلستراتيجية  بمراجعة  األخير  تقريره  في 
اللوجستيكية، وكذا اإلطار العام لحكامة القطاع وتسريع وضع نموذج 

لتطوير وتسيير املناطق اللوجستيكية؛

في قطاع املاء، نثير إنتباه الحكومة إلى موضوع املاء وما يفرضه من 
تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، والذي تطرق له صاحب الجاللة في 
خطاب افتتاح السنة التشريعية الثانية، وهنا ندعو الحكومة إلى تنزيل 
التوجيهات الرئيسية التي دعا إليها جاللة امللك، ونطالب بتسريع إنجاز 
باملاء الشروب ومياه  للتزويد  الوطني  البرنامج  التي يتضمنها  املشاريع 

السقي للفترة 2020-2027؛

بالنسبة للقطاع الفالحي، وفي ارتباط باملجال اإلقتصادي وقطاع 
عدم  أهمها  كثيرة  إختالالت  من  الفالحي  القطاع  يعاني  دائما،  املاء 
إستفادة الفالحين الصغار من الدعم الذي خصصه »مخطط املغرب 
أثار  ملواجهة  املخصص  الصندوق  ومن  الفالحة،  لدعم  األخضر« 

وتداعيات الجفاف؛

أهمية  تكت�ضي  أصبحت  الصناعة  إن  والتجارة،  الصناعة  قطاع 
كبرى في السنوات األخيرة، وأصبح املغرب يراهن عليها لتحقيق اإلقالع 
اإلقتصادي املنشود، وهنا ندعو إلى تعزيز مناخ األعمال الستقطاب 
مزيد من اإلستثمارات في الصناعة وفي غيرها...، رغم أهمية القانون 
اإلطار املتعلق باالستثمار ومشروع القانون 102.21 املتعلق باملناطق 
الصناعية الذين صوتنا عليهم مؤخرا، فهو عمل غير كافي وإنما يتطلب 
تطوير الصناعة، وملعالجة هذه اإلشكاليات نقترح عليكم اإلسراع بتنزيل 

التوصيات الواردة بتقرير اللجنة النموذج التنموي؛

-2 بالنسبة للقطب الثاني الخاص بما هو إجتماعي وثقافي: بالنسبة 
للحماية اإلجتماعية، إذا كان تنزيل مشروع الحماية اإلجتماعية أحد 
األسف  مع  الحكومة  فإن  اإلجتماعية،  الدولة  تدعيم  إجراءات  أهم 
أخلفت املوعد مع أجندة تنزيلها، ولم تقم بمجهودات تذكر غير املصادقة 
على مراسيم كانت موجودة. كما نسجل عدم التزام الحكومة بتنزيل 
محاور الحماية اإلجتماعية في وقتها، كمدخول الكرامة لفائدة املسنين، 
والدعم املباشر للفئات الفقيرة لدعم القدرة الشرائية. هنا نذكركم بأن 
حكومة العدالة في 2014 فعال وعدت بتقديم الدعم املباشر للفئات 
الفقيرة، ولكن هذا اإلجراء تعرض للبلوكاج من طرف جهات سياسية، 

وإيال نسيتوا غادي نفكروكم شكون؛

للعدالة  النيابية  املجموعة  في  نثمن  والتضامن،  لألسرة  بالنسبة 
والتنمية النقاش الدائر حول تعديل مدونة األسرة، وهي مناسبة ندعو 
من  وينطلق  رؤية شمولية،  إطار  في  املرتقب  التعديل  يكون  أن  فيها 

املرجعية اإلسالمية، ومن الدستور، ومن خطب جاللة امللك؛
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بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة والتعليم 
العالي...

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيدة النائبة إنتهى التوقيت، شكرا. الكلمة لجبهة القوى 
الديمقراطية النائب املحترم السيد رؤوف عبدالوي، مرحبا.

بلنائبيبلس ديلؤوفيعبدالوي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة،

بلس ديبلوزي8يبملحت3م،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

مشروع قانون املالية لسنة 2023، يأتي في ظروف إستثنائية يعيشها 
روسيا  غزو  تبعها  كورونا،  جائحة  مخلفات  هناك  الدولي،  املجتمع 
أزمة سياسية  ذلك  لينتج عن  الدوالر،  إرتفاع سعر  تبعها  ألوكرانيا، 
وإقتصادية أدخلت العالم في جو من التوتر واإلضطراب يهدد السلم 
العالمي. كل دول العالم تعرف تضخما مهوال، وتدهورا للقدرة الشرائية 
ملواطنيها في ظل هذا املناخ الدولي املطبوع بالضبابية، واإلستعدادات 
للحرب، وأذكر بالخصوص جيراننا بالشرق الذين رفعوا من ميزانية 
التسلح ب%130، لتصل إلى 230 مليار درهم، وزيادة 120 مليون دوالر 
الدبلوماسية، كل هذا من أجل معاكسة سيادة ووحدة  امليزانية  في 

املغرب.

الحكومة أخذت كل هذا بعين اإلعتبار، وجاءت بمشروع ميزانية 
لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية، ألول مرة في تاريخ املغرب تخصص 
ميزانية 100 مليار درهم لقطاع التعليم والصحة. الحكومة ستتحمل 
واجبات اإلنخراط في نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض لفائدة 
وهكذا سيكون   ،»les ramedists« يسمى ب  بما  مغربي،  مليون   10
عند كل املغاربة تغطية طبية تمكنهم من العالج سواء في املستشفيات 
العمومية، أو املصحات الخاصة على قدم املساواة، حتى الفقراء غادي 
يكون عندهم الحق يمشيوا يداواوا في les cliniques. لوال 40 مليار 
درهم لدعم صندوق املقاصة، لكان ثمن »البوطا« 140 درهم، الخبزة 
3 دراهم، كيلو سكر 10 دراهم، زائد دعم فاتورة الكهرباء، املواطن 
تيأدي فقط %40 من الفاتورة.، كل 200 درهم الدولة تتأدي عليها 
125 درهم، تعميم التعويضات العائلية 2023، اإلستثمارات العمومية 
300 مليار درهم، غياب مديونية إضافية على العكس تم تقليص العجز 
ال�ضي  7 داملليار درهم، مزيان، املساعدة ديال شراء السكن هاد  ب 
كلو مزيان، ولكن مع األسف الحكومة لم تملك الشجاعة السياسية 
الكافية إلحداث نظام ضريبي يحمي الطبقة الوسطى ويفرض ضريبة 
خاصة على أصحاب الشركات الكبرى، وخصوصا شركات املحروقات، 

2021، وهي  في سنة  مليار   94 اللي ربحت  ديال شركة  مثال  ونعطي 
شركة أجنبية. كذلك املختبرات الطبية اللي استفادت من واحد األرباح 

خيالية، مصائب قوم عند فوائد.

على الحكومة أن ال تخضع لتحكمات صندوق النقد الدولي بالزيادة 
بثقة  لتحظى  باملصداقية  تتحلى  أن  الحكومة  على  الفائدة،  في سعر 
املؤطر  القانون  مع  فعلت  كما  إلتزاماتها  عن  تتراجع  وال  املستثمرين 
للقطب املالي بالدار البيضاء. يجب إخراج السجل اإلجتماعي املوحد 
 le scoring في أقرب اآلجال، وأن يكون ذا مصداقية، ألننا نجهل تماما

الذي ستعتمدونه.

هذا املشروع وضع لدعم السلم اإلجتماعي، هناك تضخم مالي وغالء 
للمعيشة ال ينكر أحد، ولكن نعيش في جو من الحرية والديمقراطية، 
الترابية،  الدبلوماسية لصالح ملف وحدتنا  وفي جو من اإلنتصارات 
تحت القيادة السامية للقائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة، امللك 
محمد السادس نصره هللا وأيده. وفي الختام يشرفني بإسم جبهة القوى 
لسنة  املالية  قانون  مشروع  عن  باإلمتناع  التصويت  الديمقراطية، 

.2023

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، آخر متدخل السيدة النائبة فاطمة 
التامني، تفضل السيدة النائبة املحترمة.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دةيوبلسادةيبلوزلبء،

بلس دبتيوبلسادة،

أدعو  بداية  الرئيس.  السيد  اليسار  التامني عن فيدرالية  فاطمة 
الدولة  شعار  ومراجعة  التواضع،  ديال  بشوية  للتحلي  الحكومة 
اإلجتماعية، ألن ما تقوم به ال يترجم مضمون هذا الشعار، وبالتالي 
نحن نعتبر أن ما جاء به قانون املالية 2023 في رمته ال يعكس مضمون 
الدولة اإلجتماعية في شموليته، وعمقه السيا�ضي. وامليزانية املرصودة 
خصوصا للقطاعات الحيوية: التعليم، والصحة، والتشغيل وقضايا 
املرأة، ال تعكس اإلرادة السياسية الوطنية التي تدعم الحق في الخدمة 
واملهنيين،  واملواطنين  املواطنات  النتظارات  يستجيب  بما  العمومية 
واليوم اللي كتسعى إلغراقهم باملزيد من الضرائب نموذجا ما يقع مع 
املحامين، وهو الحق الذي لن يتأتى بدون مبادئ املساواة والتضامن 
والتوزيع العادل للخدمات، وطي صفحة اإلمتيازات، وتوظيف املمارسة 

السياسية للدولة لخدمة املهيمنين على الثروات الوطنية.

بالنسبة للحوار اإلجتماعي، راه مكاينش حوار إجتماعي بدون إقرار 
زيادة عامة في األجور، واعتماد تخفيض ضريبي وإال غادي يبقى مجرد 

جعجعة في فنجان.
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بلس دبتيوبلسادة،

لقد قدمنا تعديالت ذات بعد إجتماعي من أجل تحقيق اإلنصاف 
ورفع الحيف الذي يطال العديد من الفئات، على املستوى الضريبي 
املساهمات،  في  التوازن  يضمن  بما  األشطر  ومراجعة  واإلعفاءات، 
ودعم  واملتوسطة،  الهشة  الفئات  على  الجبائي  الضغط  وتخفيف 
القدرة الشرائية. وقدمنا اقتراح إحداث ضريبة على الثروة من أجل 
مساهمة األثرياء في التكاليف العمومية، وفي تنمية البالد، وفي تحقيق 
مداخيل إضافية لخزينة الدولة. وطرحنا مساهمة الشركات الكبرى التي 
استفادت أرباح هائلة في ظل األزمة، ويفترض أن تتحلى بالروح الوطنية 
الالزمة للمساهمة في الخدمات اإلجتماعية والتحديات املطروحة، لكن 
تم رفضها كلها بمبررات واهية غير مقنعة، لتؤكد الحكومة مرة أخرى، 
اإلجتماعية  التوازنات  على  الحفاظ  شروط  خلق  على  قدرتها  عدم 
املفقودة، والتي من شأنها إحداث شرخ داخل املجتمع، مكرسة استمرار 
نفس اإلختيارات اللي عمقت اإلختالالت الهيكلية، اللي حالت وتحول 
بالشعارات،  ضاقوا  املغاربة  املأمولة.  الشاملة  التنمية  تحقيق  دون 
ضاقوا بالوعود، اإلحتقان يتنامى، واإلحتجاج على األبواب، فاملرجو 
إعادة النظر في االختيارات والسياسات املنبثقة عنها، من أجل إنصاف 

هذا الشعب، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

أنهينا املداخالت،  النائبة املحترمة، بهذا نكون قد  شكرا السيدة 
النواب  والسادة  السيدات  مداخالت  على  للجواب  للحكومة  الكلمة 

والفرق، السيد الوزير .

بلس ديفوزييلقجع،يبلوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8ةيبالقتصادي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

شكرا على مداخالتكم املختلفة، والتي إستمعنا إليها بإمعان، وقد 
شكلت مواصلة للنقاش الذي انطلق منذ أن تم تقديم هذا املشروع 
أمام أنظاركم. وكيفما قلنا البارح، اللي فيه توضيح مجموعة من األمور، 
فيه إنتقاد ونتقبله بصدر رحب، وفيه إقتراحات إنتبهنا بكل تواضع إلى 
أهميتها وأهمية مراجعتها سواء كانت من فرق األغلبية أو املعارضة، 
وهذا ما يبين التفاعل اإليجابي بين املؤسستين بكل تواضع وبكل قناعة.

وفي نفس السياق، وحتى نتجاوب وبكل موضوعية مع مختلف اآلراء 
التي وردت، في الحقيقة، أنا سمعت للمداخالت، وفهمت معناها كليا 
إال مداخلة واحدة لم أفهمها ولم أفهم معناها، ولكن بدون أن أدخل 
في طياتها، عندي أمنية ورجاء واحد هو أن تكون هذه املداخلة تعبر عن 
قناعات شخصية وال تخضع إلمالءات خارجية. أعيدها للمرة الثانية، 
وأعرف ما أقول، أتمنى أن تكون هذه القناعات، أن تكون هذه التعبيرات 

نابعة عن قناعات تحترم األخالق السياسية، وال تخضع إلمالءات في 
دهاليز ال نعرفها.

أما فيما يخص العمل الحكومي، ولنفّصل بعض معطياته وبإيجاز، 
بإيجاز لنفصل بعض معطياته وبكل تجرد وبكل موضوعية، خصني 
شوية د الهدوء الرئيس، لنتساءل بكل موضوعية عن عمل حكومة 
إشتغلت ملدة سنة، أوال، التدبير نتاع السنة نتاع 2022، واللي نجمع 
كلنا على أنها سنة صعبة ومعقدة للغاية، هاد التدبير اللي سمح لنا على 
أننا نتدخلوا ب40 مليار باش نحافظوا على القدرة الشرائية نسبيا، أنا 
قلت وتساءلت معكم عن وجود �ضي إمكانية نتاع أنه نحّدوا من التضخم 
اللي تيعرفوا العالم، ال توجد، ال توجد في أي دولة من دول العالم خطة 
متكاملة باش اآلثار نتاع التضخم تكون صفر مكاينش، ال توجد، وإيال 
كانت راه ما زال مشروع قانون املالية تيخضع للمسطرة نتاع املصادقة، 
وبكل أريحية ألن ما يهمنا هو تخفيف الضغط على املواطنات واملواطنين. 
واإلشكال هاد التدخل ب40 مليار، وإعطاء اإلنطالقة الفعلية للحوار 
للتحكم  والتدخل  درهم،  مليار  ب9,2  األجور  في  بالزيادة  اإلجتماعي 
وإنعاش قطاعات عانت من 3 سنوات في »كوفيد«، وفي مقدمتها القطاع 
السياحي ب2 د املليار درهم، والتدخل ملواجهة آثار الجفاف ولو نسبيا، 
ألن اآلثار د الجفاف لن يتمكن أحد من محوها نهائيا مرة أخرى، بمبلغ 
10 د املليار. في ظل هذه الظروف كلها، الحكومة غادي تهبط العجز نتاع 
امليزانية باش تحافظ على املديونية نتاع بالدنا وباش األجيال املقبلة ما 
تأديش الفاتورة باهظة، دون اللجوء إلى الحل السهل اللي استعملناه 
في فترة »كوفيد« واقترضنا 10 د املليار تاع الدوالر، هذه هي الحلول اللي 
لجأت لها الحكومة، هذا هو التدبير نتاع السنة الصعبة. وفي ظل هذه 
السنة، اليوم الطموح الجماعي نتاعنا من أجل بالدنا أوال، من أجل 
بالدنا وأنا متفق مع السيد النائب ولو أنه مكاينش أن املواقع ال تهم في 
ظروف األزمات، ال تهم كثيرا ما يهم هو استمرار البالد، خصنا نديروا 
اإلجتماعية،  الحماية  نتاع  الورش  في مقدمتها  الجوهرية  اإلصالحات 
واش دخل 12 مليون نتاع الناس اللي كانوا في »الراميد« ونعرف ظروف 
»الراميد« وانتقدتموها وننتقدها جماعيا، التغطية الصحية اإلجبارية 
ب9,5 د املليار نتاع الدرهم ليس بإجراء اجتماعي؟ واش أننا نقرروا 
ضمان  على  لنساعدها  الفقيرة  لألسر  العائلية  التعويضات  نحولوا 
تمدرس أبنائها وبناتها، ونساعدوا األسر اللي ما عندهاش األطفال في سن 
التمدرس ب19,5 أو 20 مليار نتاع الدرهم أليس بإجراء إجتماعي؟ ما هي 

اإلجراءات اإلجتماعية إذن؟.

الحوار اإلجتماعي وتكلمت في ذلك مفصال وقلت بأن املقاربة اللي 
اعتمدناها أننا كنزيدوا في les salaires نهار كيكون عندنا واحد التصور 
القطاعات  من  بمجموعة  بدينا  بأن  وقلت  قطاعي،  متكامل إلصالح 
نؤمن  ألننا  واألجراء،  املوظفين  لجميع  األجور  من  وسنرفع  ونستمر 
التوازن  في  املتوسطة حلقة أساسية  الطبقة  الحفاظ على هذه  بأن 
 ،la. demande. intérieureّ اإلجتماعي واملالي نتاع البالد هي اللي تدير
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هي اللي تطلع la croissance نعرف ذلك جيدا هادي هي املقاربة. هاد 
الحصيلة، ونتدخل في املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء 
ب5 د املليار هاد السنة باش الفاتورة نتاع املاء والضو ما تزادش على 
املواطن، ألن كانت خاصها تزاد ب75 درهم للسيد اللي كان تيخلص 

100 درهم.

بهذا ومن  نعم نؤمن  العمومية،  نعم يجب أن نصلح مؤسساتنا 

أجل هذا سيدنا هللا ينصرو راه عين املدير العام نتاع املؤسسة الذي 

شرع في اشتغاله وسننزل هذا اإلصالح على أرض الواقع ألننا نؤمن بأن 

58 مقاولة عمومية للدولة عندها فيها الرأسمال كليا أو جزئيا خصها 

تساهم في التنمية املغربية أكثر وبنقط أكثر، واش هذا ما �ضي إجراء؟ 

ليس بإصالح؟ أليس بتدخل؟ الصندوق املغربي للتقاعد، راه اإلصالح 

السيا�ضي ويتطلب مشاركة جميع الفرقاء ألن األمر يعني الحقوق نتاع 

املنخرطين نتاعنا اللي تفاناوا في الحياة وفي خدمة هذه البالد، واليوم ما 

يمكنش نخليوا التقاعد نتاعهم رهين بإشكاالت ظرفية، بادرنا إلى ضخ 

2 د املليار نتاع الدرهم في الصندوق املغربي للتقاعد لسبب بسيط، حتى 

نخفف ما أمكن اإلجراءات اللي غادي تلحق املنخرطين، وإيال تمكّنا أن 

املنخرطين ما يساهموا بوالو فهاد اإلصالح سنعمل على ذلك. في هذه 

الظروف، نرفعوا إراديا اإلستثمار لسبب بسيط ألننا نؤمن بأن اإلستثمار 

بغينا  وإيال  نرفعوه،  النمو  نخلقوا معدل  باش  الوحيدة  الوسيلة  هو 

نرفعوا املعدل د النمو ما يمكن يجي إال بالطلب الداخلي عبر االستهالك 

وعبر اإلستثمار، وكل ما إليا بغينا نخلقوا الشغل للشباب ما�ضي شعار، 

كل نقطة نمو تتعطيك 25.000 منصب شغل، وباش ترفع اإلستثمار 

إراديا ل300 مليار نتاع الدرهم، �ضيء إيجابي، نعم علينا أن نجتمع 

ونعمل جميعا لننزله تنزيال سليما على أرض الواقع، وفهاد الظروف 

كلها املؤسسات نتاع التنقيط نقطت إيجابا املغرب، ياك هذا ما فيهاش 

املزايدات، »Standard & Poor›s« مكاينينش في �ضي حزب من أحزاب 

األغلبية، مكاينش »Fitch« في األحزاب د األغلبية وال في الحكومة؟ هذا 

التنقيط عالمي نتاع بالدنا، ويجب أن يكون مفخرة وتشريف لجميع 

الفاعلين السياسيين، والحكوميين، والنقابين ألن التنقيط بالدنا هذا.

وفي ظل كل هذا، جاء التقرير نتاع صندوق النقد الدولي الذي أشاد 

باإلصالحات، الذي أشاد بوضع املغرب، بل أكثر من هذا سيناقش في 

شهر يناير يعطينا الخط د السيولة نتاع 8 د املليار، التي ال يمنحها ولم 
تتمكن منها حاليا إال بلدان قالئل إستطاعت أن تكون ضمن الدول 

الصاعدة منذ زمان، هذا هو الحصيلة نتاع سنة، الحصيلة نتاع سنة 

حكومية هي هادي. اآلن طموحنا الجماعي يجب أن يرقى إلى ما هو أحسن 

وأفضل، أكيد ولهذا علينا أن نشتغل أكثر ونعرفوا بأن املحطة التي نمر 

منها وغياب الرؤية املستقبلية تستدعي مشاركة الجميع، شكرا لكم مرة 

أخرى والسالم عليكم.

بلس ديبل8ئيس:

الجزء  على  التصويت  عملية  إلى  نمر  إذن  الوزير،  السيد  شكرا 
الثاني، نمر إلى عملية التصويت الجزء الثاني ملشروع قانون املالية.

املادة 45 »و« الجدول »ب« من مشروع قانون املالية، اإلعتمادات 
الخاصة بميزانية التسيير، ورد بشأنها تعديل واحد من السيدة النائبة 

فاطمة التامني، التعديل رقم 15، السيدة النائبة تقدم التعديل.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

الواقع هاد التعديل يعني تقدمنا به أكثر من مرة، ونقدمه مرة أخرى 
على اعتبار أنه نقترح فيه خصم %4 من امليزانيات العامة الخاصة 
بالنفقات فيما يتعلق بمجموعة من املؤسسات والوزارات، على اعتبار 
أننا درنا واحد العملية حسابية راها موجودة في الوثيقة املوزعة على 
السيدات والسادة النواب، اللي يعني هاد الخصم من شأنه أنه يوفر 
مبالغ مهمة جدا في الوقت اللي لن يكلف هاد الوزارات وهاد املؤسسات 
ال�ضيء الكثير، هو يعني يوازي واحد يومين وال 3 أيام في السنة، وفي نفس 
الوقت هذا املبلغ سوف يتيح إمكانية دعم القطاعات الحيوية املهمة 
اللي هي الصحة والتعليم. لذلك نقترح هذا الخصم والعملية الحسابية، 
الجدول  في  موجود  اللي  املبلغ  وتتيح  مضبوط  بشكل  معمولة  يعني 

أمامكم، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للحكومة.

بلس ديفوزييلقجع،يبلوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8ةيبالقتصادي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

بلس ديبل8ئيس،

بلس دةيبلنائبةيوبلسادةيبلنوبب،

كما قلنا بأن الحكومة نعم تشاطر الرأي على أن التعليم والصحة 
قطاعان يحظيان باألولوية، من أجل هذا الحكومة خصصت لهم 100 
مليار ديال الدرهم، أي الثلث نتاع امليزانية العامة، وهذا بشكل إرادي 
معينة  بنسب  األخرى  امليزانيات  تقليص  إلى  وبالتالي ال حاجة  أيضا، 
وتوجيهها نحو هذين القطاعين، ما يهمنا اآلن هو أن نعمل على التنزيل 

السليم لهذه اإلصالحات.

بلس ديبل8ئيس:

إذن أعرض، عفوا، هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد 
للتعديل؟ ال أحد، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 01؛
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املعارضون: 214؛

املمتنعون: 22.

املادة 45 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون؟ ال ألنه تقدم فيها تعديل دابا باش كنقدموا هاد، نفس 
العدد:

املوافقون: 214؛

املعارضون:01؛

املمتنعون: 22.

املادة 46 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة ما 
فيها حتى �ضي تغيير، إجماع؟ نعم السيدة النائبة، ما كنسمعكش دير 

امليكرو.

بلنائبةيبلس دةيفاطمةيبلتامني:

عليها  صوتت  كما  للتصويت  عرضت  واش   45 للمادة  بالنسبة 
اللجنة، وحيت قلتي املوافقون ولكن ما قلتيش املعارضون.

بلس ديبل8ئيس:

االشتراكي  والفريق  النائبة،  السيدة  نعم  راه سجلتك معارضة  ال 
ممتنع، ياك ما بدلتي الرأي بغيتي ترجع مساند هادي ما قريتهاش.

املادة 46 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 214؛

املعارضون: 01؛

املمتنعون: 22.

املادة 47 أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 214؛

املعارضون: 01؛

املمتنعون: 22.

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 214؛

املعارضون: 01؛

املمتنعون: 22.

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 214؛

املعارضون: 01؛

املمتنعون: 22.

املادة 50 من مشروع قانون املالية »نفقات الحسابات الخصوصية 
التقدم  وفريق  الحركي  الفريق  من  تعديالن  بشأنها  ورد  للخزينة« 
 51 التعديل رقم  والتنمية،  للعدالة  النيابية  واإلشتراكية واملجموعة 
و52 مقدم التعديل واش غتقدمهم دفعة واحدة وال كل تعديل على 

حدة، في حدود دقيقة.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

كل تعديل على حدة السيد الرئيس، نعم يهدف هاد التعديل األول 
لتزويد الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث 
مقتضيات  ولتطبيق  الالزمة،  باإلعتمادات  الجودة  وتحسين  العلمي 
املادة 47 من القانون اإلطار اللي تتنص على أنه يحدث بموجب قانون 
املالية صندوق خاص لتنويع مصادر التمويل منظومة التربية والتكوين 
وتحسين الجودة ديالها، وهذا تيتم تمويل في إطار الشراكة من طرف 
الدولة، واملؤسسات، واملقاوالت العمومية، ومساهمات القطاع الخاص 
وباقي الشركاء وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي، إذن بدون 
شك، إن شاء هللا، الحكومة السيد الوزير ياك غتقبلوا هاد التعديل إن 

شاء هللا؟ شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديفوزييلقجع،يبلوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8ةيبالقتصادي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

التعديل في الحقيقة اللي جاء في النفقات هو ملالءمته مع إحداث 
الحساب الخصو�ضي في الجزء اآلخر، وكنا شرحنا بأنه اليوم اإلصالح 
نتاع القطاعات سواء كان التعليم أو ال القطاعات األخرى، اإلصالح 
ال يتم بإحداث الصناديق ديال الحسابات الخصوصية ولكن بوضع 
اإلعتمادات الضرورية، وباإلرادة السياسية الالزمة وبالتنزيل السليم 

لهذه اإلصالحات.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد للتعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 36؛

املعارضون: 175؛

املمتنعون: 25.

التعديل الثاني.
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بلنائبيبلس ديمصطفىيبإلب8به مي:

وديال  االجتماعي  التماسك  ديال  الصندوق  هاد  الوزير،  السيد 
الحماية االجتماعية ذكرتوا اآلن حتى في الرد ديالكم واش بتخصيص 19 
مليار بالنسبة للتعويضات العائلية، واش ما�ضي يعني واحد اإلجراء اللي 
هو إجتماعي؟ شنو كطلبوا أكثر؟ السيد الوزير، احنا راه عيينا نحسبوا 
وما لقيناش ديك 19 مليار بالنسبة ل2023، خصصتم 10 د املليار 
ي مشينا 

ّ
للصندوق ديال التماسك االجتماعيوالحماية اإلجتماعية، مل

نشوفوا شنو فيه هاد الصندوق، لقينا فيه 7 د املليار كاينة، وزدتوا هاد 
العام 10 هي 17، باملقابل قلتوا هداك »الراميد« اللي bascula غادي 
ي 

ّ
تخسروا 9,5، وعندكم اإلعاقة فيها 500 مليون هي 10، بمعنى مل

كنقارنوه مع العام اللي داز ما كان حتى �ضي تغيير. كنسولوا إيال جمعنا 
10 مع 7 تعطي لنا 17، كيفاش غادي ديروا لهاد 19 اللي كاينة؟ إيال زدنا 
عليه هداك مدخول الكرامة غادي يكلفكم واحد 11 مليار، إيال زدنا 
الوالدة حتى هي، وبالتالي كنقترحوا عليكم خاصكم ديروا 30 مليار إيال 
بغيتوا الحساب يجيكم هو هداك، ما عدا هاد ال�ضي راه مكايناش ديك 

19 مليار عالش كتهضر السيد الوزير.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة السيد الوزير.

بلس ديفوزييلقجع،يبلوزي8يبملنتدبيلدىيوزي8ةيبالقتصادي
وبملال ة،يبملكلفيبامليزبن ة:

هو هاد الطريقة ديال الحساب شرحناها، ولكن ما فيها باس نعاودوا 
 ce qu›on appelle le نشرحوها، وقلت بأنه في قانون املالية تنجيبوا
plafond de charge نتاع واحد الحساب الخصو�ضي وتنديروا فيه 
ي غادي يسالي هاد العام 9,5 د املليار، 

ّ
les recettes. هاد الحساب مل

غيسالي إن شاء هللا ب10 د املليار نتاع الدرهم كفائض.املداخيل نتاع 
السنة تفوق 10 د املليار، كتجي منها 6,5 نتاع الضريبة نتاع التماسك 
 les voituresالتضامنية، واملداخيل الضريبية األخرى على السجائر و
de luxe etc... إذن لنا من املبالغ اللي غادي نأديوا بها 9,5 نتاع »الراميد« 
هاد العام، إن شاء هللا، في ديسمبر، وما سنؤديه كتحويالت مباشرة 

لألسر الفقيرة خالل سنة 2023 بحول هللا وقوته، إن شاء هللا.

بلس ديبل8ئيس:

هل من معارض لهذا التعديل؟ ال أحد، مؤيد للتعديل؟ ال أحد.

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 36؛

املعارضون: 175؛

املمتنعون: 31.

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 175؛

املعارضون: 1؛

املمتنعون: 67.

من  الثاني  بالجزء  الخاصة  املواد  على  التصويت  عملية  إلى  نمر 
مشروع قانون املالية، نصوت إجماال على مواد الجزء الثاني، وذلك 
طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة 53 من القانون التنظيمي رقم 

130.13 لقانون املالية، واملادة 220 من النظام الداخلي للمجلس.

املوافقون: 175؛

املعارضون: ال�ضي عبد هللا، إييه زعما بغيت نعرف أشنو املوقف 
وصافي، بال ما�ضي مشكل، كلمة لل�ضي عبد هللا بووانو.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

التصويت فاش كنتكلموا، نحن كمعارضة،  العملية ديال  في  راه 
والتنمية،  والعدالة  واإلشتراكية  والتقدم  الحركي  الفريق  كمعارضة 
هناك 9 قطاعات صوتنا عليها باإلجماع، ولذلك هذا التصويت طبقا 
الرئيس غيمنعنا باش  السيد  اللي كيدير  الداخلي  للدستور والنظام 

نبينوا هاد التصويت لذلك سنمتنع، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

إذن إيال اسمحتوا أعيد عملية التصويت:

املوافقون: 175؛

نعم السيد الرئيس، الكلمة للسيد الرئيس ال�ضي عبد الرحيم شهيد.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميشه ديلئيسيبلف8يقيبإلشت3بكي:

بلس ديبل8ئيس،

في نفس اإلتجاه كنظن أن التصويت اآلن بالعملية ديال األقطاب 
تيحرم باش أن الرأي يبان بشكل كبير، نفسنا عندنا تصويتات باإليجاب 
الوزارية، وتصويت ضد مجموعة من  القطاعات  على مجموعة من 
القطاعات، فبالتالي التصويت بعدا يتذكروا باش على األقل يتذكروا 

القطاعات، وإذن التصويت نختاروا اللي بغينا، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

ال، ال إيال اسمحتوا، إيال اسمحتوا، شوف إيال اسمحتوا األخوات 
الفرق صوتت  شهيد،  الرحيم  عبد  ال�ضي  عبد هللا،  ال�ضي  واإلخوان 
وصوتت  باإلمتناع  وصوتت  امليزانيات،  من  مجموعة  على  باإليجاب 
بالرفض. املوقف النهائي ال يلغي التصويت باإليجاب على ما وقع في 
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اللجنة، وهما عارفين عالش كيهضروا وأنا عارف عالش كنهضر شكرا. 
إذن لهذا السبب أنا اعطيتهم الكلمة وفي عملية التصويت وغنعاودوا 

ونحترموا:

املوافقون: 175؛

املعارضون: 01؛

املمتنعون: 67.

مع احترام الحق في اللي صوتوا عليه باإليجاب في اللجنة أو في اللجن.

أعرض للتصويت مشروع قانون املالية برمته رقم 50.22 للسنة 
املالية 2023: اإلجماع؟ ال:

املوافقون: 175؛

املعارضون: 66؛

املمتنعون: 02.

صادقيمجلسيبلنوببيعلىيمش8وعيقانونيبملال ةيلقمي53.11ي
للسنةيبملال ةي1313،يبموبفقةي175يصوتا،يومعالضةي66يصوتاي

وبملمتنعوني1.

 باقي ما كملناش، باقي ما رفعتش الجلسة،من فضلكم، من فضلكم 
هناك طلبات لتفسير التصويت واردة على الرئاسة من مجموعة من 
الفرق النيابية، أعطي الكلمة حسب الترتيب للطلبات التي توصلنا به. 
أول طلب الفريق الحركي في حدود 5 دقائق، من فضلكم السيدات 

والسادة النواب.

بلنائبيبلس ديإدليسيبلسنتي�شييلئيسيبلف8يقيبلح8كي:

شك8بيبلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بداية في إطار تفسير التصويت أنا بغيت نم�ضي مباشرة باش نرد 
على السيد الوزير املحترم، أو نعّقب ونقول على أن الفريق الحركي ما 
ولم ولن يتوصل ولن يقبل يعني ال تعليمات، وال �ضي حاجة من هاد 
القبيل وال عالقة لنا بالدهاليز، اللي تيحّركنا هو راه هو الروح الوطنية 
بل  دابا  ما�ضي  البداية  منذ  ذلك  عّبرنا عن  وقد  الصادقة  واملواطنة 
ذلك كذك  وعّبرنا عن  نكونوا واضحين،  إذن  املنصرمة.  السنة  حتى 
اللي  املالية،  قانون  في  املواد  التصويت على مجموعة من  من خالل 
اعتبرنا على أنها تنصب في اتجاه الصالح واملصلحة العامة. الفرضيات 
غير منطقية، الفرضيات غير منطقية وهذا تيجعلنا نصوتوا بالرفض 
لصالح هاد امليزانية، العجز في 4,5 % مستحيل، عالش؟ ألن املداخيل 
راه صعيب باش تكون العام الخر بشكل اللي كانت هاد العام مستحيل، 
وراه غنرجعو للموضوع، عفوا، التضخم مستحيل كذلك باش ينزل ل 
%2 من 10، 11 اللي تنعيشوا اليوم وهذا راه معروف. أزمة الثقة بين 
امللزم واإلدارة تتجعلنا نصوتوا ضد هاد امليزانية، اليوم اإلدارة عكس 

ما يمليه الدستور، وما تمليه القوانين واألعراف كذلك، أصبحت تطلب 
من املواطن باش يعطي التسبيق على الضريبة ال يم�ضي يهرب، اإلدارة 
تبارك هللا تّدير العمل ديالها، ونوهنا بذلك عدة مرات وال زلنا، ونتمنى 
أن تتراجع الحكومة في مجلس املستشارين على هاد اإلجراء وبدون شك 
غتعملوا به وخليتوا شوية ملجلس املستشارين. أما أن يتقدم صاحب 
العمل الحر ويخلص %15 يعني بالتسبيق هي ما�ضي ضريبة، ولكن عاد 

غادي يرجع للحساب وفوقاش غادي يرجعوا لو، هللا أعلم.

الحوار اإلجتماعي، ال يرقى الحوار اإلجتماعي لم وال يرقى النتظارات 
املواطنين ومواجهة الغالء، الزيادات، يعني، في األرباح اإلستثنائية كان 
املفروض نصيبوا قدامها ضريبة إستثنائية ولو على سنة، تجميد جزء 
من الضرائب والرسوم عن املحروقات كان يمكن يوقع ما دام، الحمد 

هلل، الحكومة توصلت إلى مداخيل إضافية بالنسبة ملا كان متوقع.

املعارضة  هاد  زعما  وتفصيال،  جملة  التعديالت  لرفض  بالنسبة 
كلها في 70 تعديل ما جابت حتى واحد اللي فيه املنطق؟ أنا يمكن نبقى 
نسرد لكم حتى الصباح، وخير دليل فاش قلنا أجي ناخذوا الشركات 
اللي أصحابها تيدخلوا، يعني، فرأس املال ديالهم أكثر من%51، عرفتوا 
لو كان جمعناهم من دابا كاين اللي كيربح إيال جمعتي لو 10 د املليار، 
و10 د املليار، و10 د املليار في مجموعة الشركات غتوصل األمور لواحد 

املداخيل كبيرة وكبيرة جدا.

الزيادة في الضرائب على الصغار، يعني، بالتدريج هادوك موالين 
300.000 درهم في حدود %20 زائد %5 ديال الضريبة التضامنية، زائد 
%15 أو 10 حين توزيع األرباح، يعني، أن املغاربة ما خصهمش يمشيوا 
الظروف  في أحسن  الحال  الضريبة ألن  الوهم، كاين %20 ديال  في 
غنكونوا 34، %33 نتاع الضريبة، والضريبة راه تتقتل الضريبة، نعم، 
ديالهم  الضريبة  يخلصوا  املغاربة  نعم، خص  الوعاء،  توسيع  يجب 

ولكن في إطار العدالة الجبائية، شكرا.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، شكرا السيد الرئيس إنتهى التوقيت، ثاني طلب للتدخل 
املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، السيد الرئيس.

بلن اب ةي بملجموعةي لئيسي بووبنوي هللاي عبدي بلس دي بلنائبي
للعدبلةيوبلتنم ة:

بسميهللايبل8حمنيبل8ح م،يوبلصالةيبلسالميعلىيموالنايلسولي
هللايوآلهيوصحبه.

بلس ديبل8ئيس،

بلسادةيبلوزلبء،

لي  قال  التصويت،  تفسير  كاع  غناخذ  كنتش  ما  الحقيقة  في  أنا 
ل؟ قلت له ال، إال إذا تكلمت الحكومة، شوف آش 

ّ
الرئيس، واش دخ
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غتقول الحكومة؟ لكن أثارني، ونقول لك السيد الرئيس، السيد الوزير، 
أغضبني كثيرا، ألن أنا 20 سنة وأنا فهاد البرملان، لم أسمع قط هذا 
النوع من اإلتهام، ألنه إتهام بالخيانة، عرفتي اشنو هو تعاليم خارجية 
والدهاليز، صعيبة، ولذلك دستوريا يصعب، دستوريا يصعب باش 
نتاخذوا �ضي أداة ألنه في إطار الحصانة، وفي إطار نتاخذوا �ضي إجراء من 
هاد النوع، ولكن غادي نطلبوا منك السيد الوزير مرة أخرى أنك توضح 
أكثر هذا األمر، ألن إتهام ممثلي األمة بالخيانة �ضيء زعما كبير، تعاليم 
خارجية والدهاليز التي ال نعلمها، أنا اللي كنعرف غير الشعب، أنا، أنا 
وهللا ما كنعرف �ضي حاجة أخرى من غير مصلحة الوطن »هللا الوطن 

امللك« وهموم الشعب، هاد ال�ضي اللي كنعرف، هادي أوال؛

ثانيا، اسمح لي السيد الوزير، ديك الكلمة أنا سمعتك مزيان البارح، 
ولكن باقي غادي نقرا الورقة، عاوتاني، عاوتاني كاين تعارض، املرجعيات 
كاين خطب جاللة امللك، النموذج التنموي والبرنامج الحكومي. فيما 
السيدة  قدمته  وما  الحكومة،  رئيس  قدمه  ما  عن  يختلف  قدمتم 
ارتباك عندنا  اليوم هذا كيخلق  املالية،  لجنة  في  وما قدم  الوزيرة، 
ي كتكلم على عدالة وكرامة وإستثمار، 

ّ
احنا، ما�ضي غير عند املواطن، مل

يعني، وتنافسية في إطار الطموح والواقعية، ما عندناش اختالف فهاد 
ال�ضي، ولكن هذه أولويات، هذا راه، يعني، �ضي حاجة جديدة بالنسبة 
إلينا مكاينش في قانون املالية، فلذلك أنا راه كيطرح لي مشكل هداك 
ال�ضي اللي قال املهاجري أنا أعيده وأكرره، كاينة مشكل ديال التواصل 
ديال هاد الحكومة،.. كاين مشكل ديال التواصل، كاين مشكل ديال 
التواصل، من ينطق باسم هاته الحكومة؟ شكون اللي كيقول األولويات 

ديالها؟ شكون اللي كيحددها وشكون اللي كيمارسها؟؛

ثالثا، أنا مع ال�ضي إدريس حين قال أنا عندنا اإلحصائيات، ونقول 
لك طلبها مني ال�ضي إدريس وما كانتش عندي وطلبها مني حتى ال�ضي 
أوزين وما كانتش عندي، وباقي ما اكتملتها، خالل 10 سنوات التعامل 
التعديالت،  ديال  الرفض  ديال  املستوى  بهذا  يكن  لم  املعارضة  مع 
فأرجو اإلنتباه لهذا األمر ألن هادو مؤسسات، التعديل اللي كيتقبل 
ديال املعارضة هو اللي داخل مع داك�ضي ديال األغلبية ما، إيال كانت �ضي 
حاجة جابتها معقولة قول جبتيها معقولة وتقبلها، ما جابتش قول لها 
ما جبتيش. ولكن باش التعديالت اللي هي معقولة أرجئت أتمنى أن هاد 
ال�ضي اللي التزم به السيد الوزير كله عندي محصور، 7 ديال اإللتزامات 
اللي مشات ملجلس املستشارين نتمنى أنه يجينا فيها رأي إيجابي، وما 

عندنا مشكل، ما عندنا مشكل؛

النقطة األخيرة، وهو هاد ال�ضي اللي كنتكلموا عليه ديال الحماية 
اإلجتماعية، ما خصهاش تكون عندنا فيها مزايدات، احنا كنقولوا كاين 
مشكل في الخطاب ديال جاللة امللك حّدد الجدولة، لكن في التنزيل، 
في التنزيل كاين إشكال، قلنا لكم في 2021 شكون كان خصو يكون، 
2022 شنو خصو يكون، في 2023 شنو خصو يكون. واليوم في التمويل 
مكاينش وضوح، باقي عندنا مشكل في املساهمات إذا الحكومة غتجيب 

هاديك 28 ما عندنا مشكل، إيوا 23! كاينة مشكل ديال املساهمات 
الحدثين  هاد  بعد  أنه  إمكانية  من  كان  إذا  فلذلك  يوضاح،  خاصو 
الكبيرين تمشيوا، إن شاء هللا، لقطر ونربحوا، وندوزوا وملا ال نمشيوا 
يجيوا  ي 

ّ
مل أنهم  األخرى  املعركة  نربحوا  عاوتاني  ونجيوا  لنهائي،  حتى 

تدوزوا على مجلس املستشارين تجيوا نديروا واحد اليوم درا�ضي حول 
الحماية اإلجتماعية باش نجحوها كاملين.

وأخيرا كنقول بأنه هاد اإلحتقان اإلجتماعي اللي كاين، واللي جزء 
منو هاد اإلخوان املحامون، أرجوكم ثم أرجوكم بالدنا ال تحتمل هاد كثرة 
اإلحتقانات، أرجوكم توصلوا في أقرب اآلجال -غادي نم�ضي نصلي غير 
إطمئن، راني داير الجالبة غنم�ضي نيشان- فلذلك كنقول خصكم تلقاوا 
معاهم حل في أقرب اآلجال، وباقي اإلخوان ال الصيادلة، ال البياطرة ال 
ما محتاجينش املزيد من اإلحتقان، محتاجين للتدرج في التنزيل ديال 

اإلصالحات، شكرا والسالم عليكم.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، املتدخل الثالث فريق التجمع الوطني لألحرار.

بلنائبيبلس ديمحمديشوكي:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

حتى احنا في فريق التجمع الوطني لألحرار لم يكن بودنا ناخذوا كلمة 
لتفسير التصويت ديالنا، ولكن النقاش أفرز ضرورة بعض الوضوح 
لهذا املجلس وللمغاربة جميعا. أوال ال بد ما نوضع واحد الخط عريض 
بالنسبة  السياسية  واإلختيارات  املواقف  في  الوضوح  مسألة  على 
للحكومة واألغلبية الداعمة لها، قانون املالية الحالي يعكس وجهة نظر 
الحكومة وأغلبيتها ورهاناتها في تحقيق الدولة اإلجتماعية، قانون املالية 
الحالي عنوانه الوضوح، والجرأة والصراحة مع املغاربة، وخصنا نكونوا 
واضحين مع املغاربة باش تجيب قانون املالية فيه الجرأة، باش تصرف 
ماليير الدراهم في دعم القطاعات اإلجتماعية، وتجيب اإلصالح ينّزل 
العبء الضريبي على املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وتحافظ في نفس 
الوقت على التوازنات املاكرو-اقتصادية، خاص تكون حكومة فعال ديال 
الكرامة والعدالة والتنافسية، الكرامة هي تنزيل هداك الدعم، هي تنزيل 
السجل املوحد اإلجتماعي، العدالة هي تنزيل القانون اإلطار فيما يخص 
الجبايات، التنافسية هي تخلي التنقيط الدولي في مرتبة مرتفعة، هي 
صندوق النقد الدولي اللي جاء باملناسبة لهاد املؤسسة وزارها، واللي 
غادي يعطي خط اإلئتمان للحكومة املغربية، التنافسية هي 3,3 ديال 

املليار اللي صوتوا عليها لدعم اإلستثمار.

اإلعتمادات  في  يشكك  من  هناك  يشكك،  من  هناك  وهناك، 
املرصودة مللف اإلجتماعية وهي واضحة، هناك من يشكك ويبخس 
املجهود الحكومي الحالي في ملف حساس باشرته الحكومة أي العدالة 
اإلجتماعية، وخصوصا في تخفيض الضريبة على الدخل. هاد تخفيض 



13881 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.153–18.ربيع اآلخر.1444  )13.نونبر.2022( 

الضريبة على الدخل اللي تيقول البعض أنه قليل، في حين أنه كان في 
تدبير امليزانية، وما دار ال قليل ال كثير في الحكومة، واش ساهل تخصص 
ف بها الدولة للتأمين اإلجباري األسا�ضي عن 

ّ
9,5 مليار درهم اللي تكل

املرض لفائدة 4 مليون أسرة؟هاد امللف ما ّدار فيه والو لسنوات، حتى 
وصلنا ل11 مليون مغربي عندهم الحماية اإلجتماعية، والحكومة لقات 
غير 8000، 11 مليون مقابل 8000 هذا هو الوضوح، واش تستاهل 
تخصص 4 مليار درهم للرفع من األجور والتعويضات في قطاع الصحة 
والتعليم، اللي ما ّدار فيها والو لسنوات؟ واش ساهل تخصيص 10 مليار 
درهم ملواجهة اإلجهاد املائي، وحل مشكل ندرة املياه واللي ما ّدار فيها 

والو ملدة سنوات حتى جات هاد الحكومة؟

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

هذا هو الوضوح، إلتزامات الحكومة مسجلة وواضحة، والحكومة 
نفذت جميع إلتزاماتها في اللجنة واملجلس ديال سنة 2022. السيدات 
والسادة النواب، هذا هو الوضوح، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، الكلمة لفريق اإلتحاد اإلشتراكي.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميشه ديلئيسيبلف8يقيبإلشت3بكي:

أنا كاع ما زال ما بديت السيد الرئيس.

بلس ديبل8ئيس:

نعم السيد الرئيس، تفضل.

بلنائبيبلس ديعبديبل8ح ميشه ديلئيسيبلف8يقيبإلشت3بكي:

بلس ديبل8ئيسيبملحت3م،

بلس دةيبلوزي8ةيبملحت3مة،

بلسادةيبلوزلبءيبملحت3مين،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوببيبملحت3مين،

فهاد بالنسبة لنا تفسير التصويت بالنسبة للفريق اإلشتراكي، اللي 
أكيد صوتنا باإليجاب على قطاعات معينة، وصوتنا أيضا على ميزانيات 
بضد ميزانيات. فقط اللي نبغي نقول في البداية السيد الوزير، واحنا 
وكنا  آخر،  عالم  في  تيعيشنا  لحظات  بأنه  ديالكم،  للرد  كنستمعوا 
كنتمناوا بأن الحكومة والوزراء ديال الحكومة يكونوا كاملين حاضرين 
قطاعات  على  كتدافع  باش  والقوة  الحرارة  غيسمعوا  ألنهم  اليوم، 
ما فيهاش هاد الصدى ديال الكالم ديالكم. وكون كانت الوزارة تتكلم 
وقادة تدافع على القطاعات ديالها، وعندها رؤية للقطاعات ديالها، 
بزاف د اإلشكاالت مكاينش عندها. واش قطاع الصحة فيه هاد األحالم 

اللي  التعليم  قطاع  واش  مكيناش،  راه  وزير؟  السيد  كتقولوا  اللي 
كيعرف واحد العدد د اإلشكاالت على الصعيد الوطني فيه هاد ال�ضي؟ 
مكاينش، واش القطاع ديال الطرق اللي كيعرف واحد اإلشكاليات كبرى 
وما تتصورش في البالد واش..؟ قطاع دالفالحة اليوم اللي اإلشكاالت 
املواطنين تيعرفوا كاين أزمة كبرى، واحنا ما قديناش نديروا تقييم 

للمرحلة باش نخرجوا، ألن فيها حساسيات مفرطة.

إذا الخطاب ديالكم مقبول ومعقول، ولكن راه تجلياته على الواقع 
صعيبة للغاية، ألن جربناها في السنة األولى ولألسف كتكون أمامنا في 
ي قلت الغياب ديال الوزراء د الحكومة تنستغربوا ألنه 

ّ
السنة الثانية. مل

هذا هو البعد السيا�ضي فهاد الحكومة، كيفاش وزراء ما يحضروش 
امليزانيات  ناقشوا  ما  بعد  القوة، ومن  وبهاد  الدستوري  املوعد  فهاد 
ديالهم، وما يجيوش يستامعوا اليوم لنواب األمة وتيناقشوهم؟ هذا 
السؤال األول. كنصوتوا ب«ال« ألن بالنسبة لنا أيضا باإلضافة اللي 
قلت، بأن التأجيل ديال اإلصالحات الكبرى غينعاكس على املستقبل، 
ما زال إصالح اإلدارة، إصالح املؤسسات العمومية، ولهذا كنقول بأن 
عندنا خطاب وعندنا الواقع، واش عندنا في البرنامج إصالح السياسات 
العمومية؟ متى غيكون السيد الوزير؟ قلتوا غادي نفتحوه، متى غادي 
يتفتح؟ ألن املؤسسات العمومية وبالتجربة ديال هاد امليزانية اليوم، 
تتمص املالية العمومية، واش احنا مضطرين في كل لحظة، بررتوا 
السيد الوزير بأننا غنمشيوا للمكتب الوطني للماء والكهرباء غنعطيوه 
7 د املليار باش املواطن ما يخلصش 75 درهم إضافية على 100 درهم، 
ما�ضي هذا هو اللي مص الفلوس ديال املكتب الوطني للماء والكهرباء، 
سوء التسيير، وسوء التدبير اللي كان فهاد املؤسسة ومؤسسات أخرى، 
واإلستثمار العمومي ديالها اللي ما ّدارش ملدة طويلة واللي كيعطي اآلن 
آثار سلبية على املاء الشروب في البالد، في املؤسسة إصالح التعليم، 
كل مستوى ولهذا أشرنا في السنة املاضية بأننا إصالح التعليم ضرورة 
وما يبقاش للمستقبل، تنزيل األمازيغية وتحدثوا عليه اإلخوان، مليار د 
الدرهم وما عندناش لو املداخيل، في كل لحظة كنتكلموا. نفس ال�ضيء 
�ضي تطور  ما عندوش حتى  الجهوية ورش واقف  الجهوية،  بالنسبة 
باملعنى السيا�ضي له، تعطات 10 د املليار أو وقفنا، راه ما يمكنش ما 
يكون عندنا نفس ما كنقولوش كلنا متفقين بأن الجهوية ما غتحقق 
وفعال عندنا 100 سنة، 50 سنة ديال املستقبل ديال الجهوية ولكن 
على األقل في كل حكومة كتجي كتعطينا واحد القفزة كيحسوا تيكون 
بأن  املواطنين  كيطمأن  هذا  للمستقبل،  كيم�ضي  اللي  التدرج  واحد 
النظام السيا�ضي ديالنا تيتكلم، مع الجهوية غنتكلموا على الجماعات 
الترابية كنا كنتمناوا تفتحوا امللف ديال دعم الجماعات الترابية السيد 
الوزير، الجماعات الترابية اليوم على السكتة القلبية، السكتة القلبية 
راه الجماعات اللي هي البارشوك »par-chocs« ديال النظام السيا�ضي 
ديالنا اليوم ما عندهاش ما عندهاش »TVA« كلها ما تّدارش، راه إيال 
ما مشيناش في اتجاه ومن هنا قلنا في اللجنة مع السيد وزير الداخلية 
نفتحوا الورش ديال أن كيفية كتاخذ منها %30 سنويا نفتحوا هاد 
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الورش كل سنة نزيدوا واحد النقطة على واحد 10 سنوات نوصلوا 

له، ألن بهذا هاد الجماعات الترابية غّدير دورها الحقيقي في النموذج 

التنموي، وأنا تكلمت على السكتة القلبية وبغيت ندير شوية التذكير.

كنشكروكم السيد الوزير، والسيد الوزير على الدور اللي كتقوم به 

وزارة املالية واللي قامت به في تاريخ املغرب واللي عرفاتوا وزراء كبار في 

تاريخ املغرب، وكنقولوا بأن حزب االتحاد اإلشتراكي تحمل املسؤولية 

ديال هاد الوزارة أثناء قال املرحوم الحسن الثاني يعني بأن املغرب 

على الستة القلبية، ال�ضي فتح هللا ولعلو قام بدور رائع وجدير كنعش 

ديالو  الفترة  في  بأن  الوزير  السيد  رقابتكم  تحت  وكنتكلم  الذاكرة، 

حققت امليزانية العامة الفائض.

فبالتالي هنا غادي نختم بأن فعال احنا محتاجين لتخليق املمارسة 

السياسية، احنا محتاجين لتخليق املمارسة السياسية باش يحتارمنا 

املواطنين واملواطنات اللي كتشوفوهم، اللي في املعارضة يدير دوره في 

املعارضة، واللي في األغلبية يدير دوره في األغلبية ويناصر الحكومة وما 

يكونش عندو الحرج فيها، شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة النواب 

املحترمين.

بلس ديبل8ئيس:

شكرا، آخر متدخل فريق األصالة واملعاصرة.

بلنائبيبلس ديأحمديبلتويزييلئيسيف8يقيبألصالةيوبملعاص8ة:

شك8بيبلس ديبل8ئيس،

بلس دبتيوبلسادةيبلنوبب،

بلسادةيبلوزلبء،

بداية نريد بإسم فريق األصالة املعاصرة أن أشكر وأنوه بالسيد 
رئيس الحكومة، وبالفريق الحكومي ديالو على ما قام به ويقوم به يوميا، 

الهدف األسمى ديال السيد رئيس الحكومة والفريق ديالو هو إعطاء 

إجابات وافية وكافية النتظارات املواطنين، ما غنذكروشاي األزمة هاد 

السنة كيف تم التعامل مع هاد السنة؟ وكيف تم تدبير هاد السنة 

الصعبة دوليا؟ ما�ضي في املغرب، فهاد السنة الصعبة دوليا إستطاع 
رئيس الحكومة والفريق ديالو أن يدبر هاد األزمة، وأن يأتي بإجراءات 

في امليزانية ديال 2022 خففت، أراد من أراد، كره من كره، خففت على 

املواطنين أزمة التطور اللي كانت في األسعار في العالم بإجراءات قالهم 

السيد الوزير واحدا، ما غنكررهمش اإلجراءات الكثيرة اللي عندها 

طابع إجتماعي ما يمكنشاي نفهم على أنه كاع هاد ال�ضي كلو وكنقولوا 

عندها  ميزانية  هادي  إجتماعي،  طابع  عندهاش  ما  امليزانية  هاد  أن 

طابع إجتماعي ملسة إجتماعية واملواطن كيحس بهداك�ضي، ما غادي 

نذكرش كذلك على أنه اإلجراءات اللي اتخذت فيما يخص النقل، فيما 

يخص الفالحة، فيما يخص الكهرباء، فيما يخص املاء، إذن في جميع 

املسائل اللي كاينة هو كلها في اتجاه أنه تخفيف العبء على املواطنين 

واملواطنات في ظل شح املوارد على الصعيد الدولي، وكذلك الثقة زيادة 

على أن بالدنا، بالدنا إستطاعت أن تحافظ على الثقة ديال املؤسسات 

املالية العاملية في تلك الفترة، وما�ضي ساهل باش يمكن تحافظ عليها 

باش يم�ضي يعطيك les deux crédits ديال 7 وال 8 ديال املليار في هاد 

الظروف خاص تكون نيت الدولة وهادي دولة وهادي مسؤولية.

ديال  املالية  القانون  فهاد  الجديد  التصور  يخص  فيما  وكذلك 

2023 واضح، الحكومة عندها أفق واضح، داك ال�ضي اللي غادية ليه 

غادية ليه مسطرة، مسطرة في املشروع الحكومي ديالها على أنها بناء 

الدولة اإلجتماعية غادية في بناء هاد الدولة اإلجتماعية في تنزيل جميع 

البرامج داخل امليزانية بأرقام.

اللي  املعارضة  ديال  اإلخوان  مع  متفق  الصحة،  على  تكلمنا  إيال 

كيقولوا أن هنالك إشكاليات كثيرة فيما يخص الصحة، فيما يخص 

التعليم، فيما يخص التشغيل نعم كاينة إشكاليات عيب في بالدنا باش 

يكون عندنا هادوك اإلجراءات في التربية في الخامس وما كيعرفش يقرا 

العربية، في السابع ما كيعرف�ضي يحسب 2، هاذو إجراءات هاد ال�ضي 

الش جات هاد الحكومة، خصنا نعرفوا أن هاد الحكومة جات باش 

تصلح هاد األخطاء التي راكمناها منذ سنين، هاد ال�ضي اللي وصلنا ليه 

ي جابت هاد اإلجراءات فيها إصالح 
ّ
وصلنا منذ سنين، هاد الحكومة مل

ب 
ّ
ب الوقت، واإلصالح يتطلب مجهود، ويتطل

ّ
للمنظومة، واإلصالح يتطل

اإلرادة، واإلرادة موجودة عند الحكومة. عندما تكلمنا على الصحة، هاد 

ال�ضي ديال الصحة واش غير اليوم جات هاد الحكومة وهاد ال�ضي ديال 

الصحة ولى غير اليوم؟ الصحة جرات سنين سياسات اللي اعطات هاد 

الصحة العمومية فهاد الشكل، واآلن الحكومة جاية باش تصلح هاد 

املنظومة، وجاية وأنتما شوفوا بالضبط ما عمر في تاريخ وزارة الصحة 

عندنا 5500 منصب مالي، ما عمر الصحة تزادت ليها ما يفوق 9 ديال 

املليار ديال الدرهم في ظرف سنتين، هذا هو العمل، هذا هو اإلجراءات 

فتها 
ّ
اللي باش نصّححوا هاد ال�ضي اللي كتقولوا اللي هي سياسات التي خل

السياسات الكثيرة واملعقدة.

كذلك فيما يخص هاد املؤسسات العمومية، املؤسسات العمومية 

واش احنا واش البارح عاد املؤسسات افلسوا؟ املؤسسات العمومية 

سّيرت منذ سنوات وجابت الحكومة مشروع وعندها إرادة لتصحيح 

هاد املسار ديال هاد املؤسسات العمومية، وغتصّحح وإصالحات ما 

خصهاش نهار، اإلصالحات خصها وقت وإصالحات غتبان، واملواطن 

غادي يبان ليه على أنه فعال إيال كنقولوا دائما على أن هادي حكومة 

ديال كفاءات فعال حكومة ديال الكفاءات وعلى رأسها رئيس حكومة 
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ذا كفاءة عالية، هو اللي غادي يم�ضي، إن شاء هللا، في تنزيل هاد األمور 

كلها اللي تكلمتوا عليها. وبهذا سوف نصوت باإليجاب 10 مرات على هاد 

قانون املالية، وشكرا لكم.

بلس ديبل8ئيس:

والسادة  السيدات  شكرا  إذن  كلمتش،  ما  باقي  اإلخوان  شكرا، 
الوزراء، السيدات والسادة النواب، لفعتيبلجلسة.
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