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  200 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2019 ینا�ر 15(هـ 1440 جامدى أ�وىل 09 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  سادسة، ٕابتداء من السا�ة ال ست وعرشون دق�قة: التوق�ت

  .مساءاخلامسة والعرش�ن 
بتغیري  91.18التصویت �ىل مرشوع قانون رمق �راسة و ا: �دول أ�عامل

امل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع  39.89و�متمي القانون رمق 
  .اخلاص

--------------------------------------------  

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .ال� رسول هللا�مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل مو

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�ید الوز�ر،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

امل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل  39.89بتغیري و�متمي القانون رمق  91.18رمق 
من جملس ) ذا املرشوعه(م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص، واحملال �لینا 

  .النواب
وق�ل الرشوع يف دراسة وم�اقشة هذا املرشوع، ٔ�ود �مسمك ٔ�خوايت 

وكذ� مقررها واكفة  ،ٕاخواين ٔ�ن �شكر رئ�س جلنة املالیة والتخطیط
ٔ�عضاء ا�لجنة وكذ� وز�ر املالیة �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها ٔ�ثناء 

وع يف هذا املس�توى ا�ي حنن ا�راسة، وا�يل قدمو لنا وا�د املرش 
  .س�ندرسه ا�ٓن

اللكمة لوز�ر العالقات مع الربملان نیابة عن وز�ر املالیة لتقدمي 
  .املرشوع

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .حمي�سم هللا الرمحن الر 
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض نیابة عن الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �ىل ٔ�نظار 

 39.89بتغیري و�متمي القانون رمق  91.18جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 
كام مت تغیريه امل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص، 

و�متميه، وی�ٔيت هذا املرشوع �زوال عند إالرادة امللك�ة السام�ة السدیدة 
القاضیة بتصممي منوذج �منوي �دید وم�تكر �لبالد من �الل تعز�ز القدرات 

�س��ریة �لقطاع العام وا�هنوض مبهامه �سرتاتیجیة وٕارشاك القطاع 
  .ینام�ة �ق�صاد الوطيناخلاص �لمسامهة يف حتفزي وثرية ا�منو ود

ولهذا الغرض یتعني العمل �ىل ٕا�ادة هیلكة بعض املؤسسات 
واملقاوالت العموم�ة، الس�� من �الل ٕا�ادة النظر يف بعض فروعها 

  .ؤ�صولها اليت ال �رتبط �شلك م�ارش ب�شاطها أ�سايس
ٔ�یضا احلكومة من �الل هذا املرشوع �سعى ٕاىل الت�اوب مع توصیات 

ن ف� خيص متتني تدبري وحاكمة القطاع العام، وكذا مع توصیات الربملا
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ف� یتعلق ٕ��ادة �ركزي فا�يل القطاع العام �ىل 
�ا�م القانونیة وفسح ا�ال �لمبادرة اخلاصة من �الل تفویت الرشاكت 
 اليت الزالت مدر�ة مضن الحئة الرشاكت املزمع خوصصهتا وكذا بت�يل

ا�و� عن مسامههتا ذات أ�قلیة و�ري ذات الطابع �سرتاتیجي واليت 
ت�شط يف قطا�ات تنافس�یة تتالءم مع طبیعة تد�ل الفا�لني �ق�صادیني 

  .اخلواص
البد هنا من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع حظي بنقاش وجرى تقدمي 

 80.18 تعدیالت واكن نقاش �د �م، وذ� يف تناسق مع قانون املالیة
  :، هذا القانون هيم2019اخلاص �لس�نة املالیة 

ٔ�وال، ٕادراج رشكتني �دیدتني يف الحئة الو�دات املزمع خوصصهتا،  -
 .ؤ�یضا �ذف هیئات مس�� يف هذه الالحئة

وهيم املرشوع ٔ�یضا إالسهام يف متویل تد�الت لك من صندوق  -
ة العامة ��و� يف احلسن الثاين �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة واملزيانی

املشاریع �ج�عیة ذات أ�ولیة، �عتبار ٔ�ن موارد معلیة اخلوصصة توفر 
مصادر متویل �دیدة، هذا أ�مر یمت يف ٕاطار س�یاسة مشولیة لوزارة 

 : �ق�صاد واملالیة، تقوم �ىل
  ركزي تد�الت املؤسسات واملقاوالت العموم�ة �ىل �ا�ا�

 أ�صلیة؛
 وامل� العمويم ٕاجامال؛�مثني م� ا�و�  
 املسامهة يف متویل �س��ر العمويم؛ 
  متتني التاكمل مع القطاع اخلاص ؤ�یضا حتفزي دینام�ة سوق

  .الرسام�ل ��ار البیضاء
  :يف هاذ الصدد ینص مرشوع القانون �ىل ما یيل

ٕادراج لك من احملطة احلراریة �هتدارت وف�دق املامونیة مضن الحئة  -
 .زمع خوصصهتاالرشاكت امل

�ذف مخس رشاكت وو�دتني ف�دق�تني، مه رشكة مر�ب ال�س�یج  -
رشكة ) CIH BANK(والقرض العقاریو الس�یا� ) COTEF(بفاس 

الرشكة الرشیفة لٔ�مالح ) SOCOCHARBO(�سویق الفحم واخلشب 
)SCS ( التابعتان �لمك�ب الوطين �لهیدرو اكربورات واملعادن، مصنع

ل ٕافریق�ا، ف�دق ٔ�سامء وا�ن تومرت التابعني �لمك�ب أ�جور والقرمود لشام
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 .الوطين املغريب �لس�یا�ة
ٕا�ادة �ركزي �ام املك�ب : الهدف من ٕادراج الرشكتني املذ�ورتني

الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب واملك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة 
متكني هاذ  �ىل املهام أ�ساس�یة كام يه حمددة يف القانون، �ٕالضافة ٕاىل

الرشكتني من �س�تفادة من مؤهالت مس�مثر�ن وطنني ذوي �ربة تق�یة 
 .و�نیة يف هذا ا�ال

امل�ش�ٓت املقرتح �ذفها �رجع الس�ب ٕاىل تعذر حتویلها ٕاىل القطاع 
اخلاص م�ذ انطالق �ر�مج اخلوصصة، �لنظر لتوا�د بعضها ق�د مسطرة 

ا العقاري ٔ�و بزنا�ات م�علقة التصف�ة �س�ب مشالك �رتبط بتصف�ة و�اهئ
 .�ملس�ت�دمني

مالیري درمه، ويف نفس الوقت  5املوارد املقررة ٔ�و احملمتل يه حوايل 
البد من إالشارة ٕاىل ٔ�نه ف� خيص صندوق املامونیة وكام �اء يف معرض 
ٔ�جوبة الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة يف م�اقشة ا�لجنة بني احلكومة الزتمت 

�المة مغربیة، ومن املنتظر ٔ�ن یقع التفویت ٕاىل مس�مثر�ن  �ٕالبقاء �لیه
من رٔ�سام� عن % 10و5حملیني، كام قد یمت تفویت حصة ترتاوح بني 

 .طریق سوق الرسام�ل �لمسامهة يف ٕاعطاء دینام�ة �دیدة لهذا أ��ري
وس�تحرص احلكومة يف دفرت حتمالت هذه العملیة �ىل ٕالزام املق�ين 

ت وهویة الف�دق وطابعه املعامري، حتت طائ� فسخ �حلفاظ �ىل خصوصیا
  .عقد التفویت يف �ا� �دم ا�رتام هذا الرشط

ٔ�ما ف� یتعلق �حملطة احلراریة �هتدارت فه�ي رشكة خضعت م�ذ ٕا�دا�ا 
ل�س�یري مشرتك مع مسامهني خواص، كام ٔ�ن تفویت حصة املسامهة 

م�یاز املمنوح لها ٕاىل ما بعد العموم�ة يف رٔ�ساملها یبقى رهینا �متدید عقد �
مالیري درمه �ل�س�بة  5بغیة �مثني قميهتا �شلك م�ارش،  2025س�نة 

�لمزيانیة العامة ��و�، �ٕالضافة ٕاىل صندوق احلسن الثاين �لتمنیة 
 �10ق�صادیة و�ج�عیة، حبیث احملص� اللكیة إالجاملیة يه حوايل 

  .مالیري درمه
س�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �لزتام بتقدمي خ�اما ٔ��دد نیابة عن ال 

تق�مي شامل �لخوصصة �لربملان يف غضون هذه الس�نة، كام جتدر إالشارة 
ٕاىل ٔ�ن مصاحل الوزارة قد رشعت يف إال�داد لصیا�ة مرشوع قانون حمني 

  .2011م�علق بنظام اخلوصصة، وذ� ملالءم�ه مع مق�ضیات دس�تور 
  .والسالم �لیمك

هذه التفاصیل ٔ�هنا مبثابة الزتامات ٔ�مام ا�لس  حرصت �ىل ذ�ر
  .املوقر

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا العرض القمي و�ىل التوضی�ات اليت ٔ�دالها 

  .�لمجس

ا�ٓن �ادي نعطي طبعا ٕاذا املقرر �رغب يف ٔ��ذ اللكمة، ولكن جرت 
املقرر ما ��ديش اللكمة، و�اصة ٔ�ن التقر�ر موزع �لیمك، وٕاذا  العادة ٔ�ن

اكن كذ� فغادي نبداو م�ارشة، طبعا املدا�الت راها موجودة عند الفرق 
  .وا�مو�ات

ٕاذن �ادي ند�لو �لتصویت ٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل، ا�يل ت�شوف 
  .حىت يش وا�د ال ممينة وال م�رسة وال يف الوسط ما بغاش ید�ل

  .طة نظام الس�ید رئ�س الفریق؟ تفضلنق

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
شكرا راه ٔ�ماممك ٔ�ن فریق أ�صا� واملعارصة تقدم بتعدیل و�ش�ث به 

  .يف ا�لجنة، ؤ�نت تتقول لنا منرو �لتصویت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
یعين ند�لو �لتصویت والتصویت ف�ه تعدیالت فهيا لكيش، ٔ�یه �ادي 

  .نبدا
ذن املادة أ�وىل، �ادي نقدم املادة أ�وىل كام �د�هتا ا�لجنة وقد ورد إ 

�ش�ٔهنا تعدیالن، أ�ول من فریق أ�صا� واملعارصة والثاين من مجمو�ة 
الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، هيدفان ٕاىل نفس الهدف، ا�يل هو �ذف 

   .ف�دق املامونیة من الحئة املؤسسات املعنیة بعملیة اخلوصصة
ونظرا لو�دة موضوع هذ�ن التعدیلني �ادي نقدموهام دفعة وا�دة 
و�ادي جتاوب احلكومة دفعة وا�دة، ولكن ٔ�ثناء التصویت لك وا�د �ادي 

  .یتقدم بو�دیتو
وق�ل ذ� �ادي نعرض �لتصویت التعدیل ا�ي وافقت �لیه ا�لجنة 

  .�ٕالجامع
  :ٔ�عرض هذا التعدیل

  .�ٕالجامع: املوافقون
ن��قلو ٕاىل التعدیلني، اللكمة لمك لتقدمي تعدیلمك الس�ید ا�ٓن �ادي 

  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  الس�ید الرئ�س،

التعدیل �روم إالبقاء �ىل ف�دق املامونیة مضن مؤسسة معوم�ة، ما 
  :یتدارش مضن املؤسسات اليت �ادي تباع، العتبار�ن اثنني

ق�ة �ادیة، بل هو معلمة �راثیة ٔ�وال ٔ�ن هاذ الف�دق ل�س مؤسسة ف�د
دا�� يف الرتاث، ما يش فقط احمليل د�ل مرا�ش، وٕامنا �راث وطين، هذا 

  .�عتبار أ�ول
�عتبار الثاين هو ٔ�ن هذه املؤسسة ما كتع�ش مشالك مالیة، و�لتايل 

  .ٔ�خ�لف مع الس�ید الوز�ر، مس�ٔ� احلاكمة
�و�، و�لتايل غریب ٔ�ننا هذه املؤسسة الف�دق�ة تدر ٔ�ر��ا لفائدة ا

تن��عو وا�د املؤسسة ا�يل كتد�ل الفلوس ��و� وكنحتفظو �ملؤسسات 
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ا�يل كتخرس وكتضطر احلكومة لك مرة تضخ فهيا ٔ�موال د�ل الشعب، 
  . م�طق ال �س�تقمي، هذا أ�مر أ�ول

أ�مر الثاين �رجع �ون ٔ�ن هذا یعين معلمة �رخيیة ا�يل ما ميكن لناش 
هبا، عندها یعين قمية رمزیة، قمية ثقاف�ة، و�لتايل قمية مالیة كذ�،  نغامرو

واملربرات ا�يل قدم الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�نه غید�لو �لهيا مس�مثر�ن حملیني 
  . ما اكی�ش ضام�ت قانونیة كنتلكم

القول ب�ٔن املس�مثر ا�يل ��رشي غی�افظ �ىل الفن املعامري د�ل 
فالترصحي د�ل عضو يف احلكومة حتت ق�ة املؤسسة ما اكیناش ضام�ت، 

 16الربملان هبذا أ�مر ال یعد ضامنة، ما بغی�ش نتد�ل يف البدایة عندي 
دق�قة، ٔ�نه اكن ممكن نقول هاد اليش ولكن �م نؤكد �ىل هذا أ�مر، 
ل�ست هناك ضام�ت قانونیة ا�يل ميكن تلزم ٔ�ي وا�د �رشي هذه املؤسسة 

  .ٔ�نه حيافظ �لهيا كام يه
  . شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق

  .اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ل�س�بة لنا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل اح�ا ضد اخلوصصة وقد 
لكن �لنظر كنا يف ا�لجنة تقدم�ا بتعدیل ٕاللغاء املؤسس�تني معا املدرج�ني، و 

ٔ�ن ا�لجنة ٔ��ازت هذا القانون هذا �ٔ��لبیة، حنتمك ٕاىل ا�ميقراطیة، ف�� 
تقدم�ا بتعدیل ٕاىل اجللسة العامة ؤ�ملنا ٔ�ن املس�شار�ن الربملانیني احلارض�ن 
معنا الیوم ٔ�ن یوقظوا الضمري الوطين ٔ�ن هذه مؤسسة �مة، هذه 

 فهيا خسارات، �لت �ا�زة املؤسسة �رخيیة، هذه املؤسسة مرحبة ومايش
  .ٔ�فضل ف�دق يف العامل

من �ح�ة ٔ�خرى هذه املؤسسة مل یمت اس�شارة ا�لس إالداري �لمك�ب 
  .الوطين �لسكك احلدیدیة ومل یمت اس�شارة ا�لس امجلاعي ملدینة مرا�ش

ف�� ٔ�ملنا ٔ�نه یتق�ل هذا التعدیل ا�يل هو نفس التعدیل د�لنا ٕاخواننا 
صا� واملعارصة، هدف�ا ف�ه مصل�ة وطنیة �ىل امجلیع ٔ�ن يف فریق ا�ٔ 

�س�تحرضها، ٔ�هنا هذه مؤسسة ل�ست مؤسسة �ادیة ولكهنا مؤسسة لها 
  .قميهتا ولها رمز�هتا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا

  .الس�ید الوز�ر موقف احلكومة من هذ�ن التعدیلني

كومة امللكف �لعالقات مع الربملان الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احل
  :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

�شاطر الغرية والتقد�ر د�ل املاكنة د�ل ف�دق املامونیة مكعلمة ثقاف�ة لها 
ا�يل رمزیة �رخيیة ويه جزء من الرٔ�سامل الالمادي لب��، لكن هذا أ�مر و 

  .ك�شرتك ف�ه مؤسسات معوم�ة كام ك�شارك ف�ه مكؤسسات �اصة يف ب��
احلكومة، اكن لها احلرص �ىل ٔ�نه يف التقدمي د�ل املرشوع القانون يف 

  :اجللسة العامة ٔ�ن تذ�ر ت� �لزتامات يف اجللسة العامة
ر�ن وهو إالبقاء �ىل الف�دق معلمة مغربیة، بتفو�هتا ملس�مث: �لزتام أ�ول

% 10ٕاىل  5وطنیني ول�س لٔ��انب، مع ٕاماكنیة ف�ح �س�بة ترتاوح بني 
  .من رٔ�سامل �رب البورصة ٕالعطاء دینام�ة يف سوق الرسام�ل

ويف هاذ إالطار، ٔ��لنت وراه الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، س�بق 
�� ٔ�نه يف دفرت التحمالت د�ل هاذ العملیة س�شرتط ٔ�ن یلزتم املق�ن�ني 

اظ �ىل خصوصیة وهویة الف�دق وطابعه املعامري حتت طائ� فسخ �حلف
  .عقد تفویت يف �ا� �دم ا�رتام هاذ �لزتام

ٕاذن هذا نص رصحي واحض يف دفرت التحمالت، وهاذي ضامنة �نیة، 
الضامنة أ�وىل، املس�مثر الوطين، الضامنة الثانیة دفرت التحمالت حتت طائ� 

  .الفسخ
هو ٔ�ن ا�افع ا�ي ٔ�كد �لیه الس�ید وز�ر �ق�صاد و : املس�ٔ� الثالثة

واملالیة، هو ٕا�ادة �ركزي معل املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة �ىل �امه 
أ�ساس�یة، ا�يل مرتبطة ب�منیة النقل السكيك يف ب�� وتطو�ره وفقا ملا 
حتدده النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة احملدثة �لمك�ب، ويف نفس الوقت 

�دق من �س�تفادة من مؤهالت املس�مثر�ن املهنیني الوطنیني من متكني الف 
ٔ��ل الولوج ٕاىل مصادر متویل �دیدة متكن من تطو�ر العرض الف�ديق 

  .املرتبط بف�دق املامونیة
  .هذه يه أ�س�باب واحلی��ات
  .وشكرا، التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

  .نعرض هاذ التعدیلني �لتصویت ٕاذن املسطرة ٔ�نين �ادي
  .�ادي نبداو بتعدیل أ�صا� واملعارصة �لتصویت �لیه

  ؛13= املوافقون �ىل هذا التعدیل
  ؛21= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .ام�ناع 3مع  13ضد املوافقون  21ٕاذن يف هاذ التعدیل �رفض ب 
  .شغلا�ٓن �ادي نعرض نفس التعدیل د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �ل 
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  ؛13=نفس العدد : املوافقون
  ؛21=نفس العدد : املعارضون
  .3= املمتنعون 

ٕاذن كذ� التعدیل د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �رفض ب 
  .3مع ام�ناع  13ضد  21

  .ا�ٓن �ادي نعرض املادة أ�وىل �لتصویت
  ؛21=املوافقون 

  ؛13= املعارضون 
  .3= املمتنعون 

  .3مع ام�ناع  13ضد  21املادة أ�وىل ب ٕاذن ا�لس ت�ىن 
  .واش اح�ا عند� أ�مني؟ د� ا�ٓن �ادي نعاودو، د� ٕایه

  :مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعدیل كام �اءت من الغرفة أ�وىل 2املادة 
  ؛24= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .13= املمتنعون

  .13مع ام�ناع  3ضد  24ب  2ٕاذن ا�لس ت�ىن املادة 
  :�دیدة 3افهتا ا�لجنة يه املادة اك�ن مادة ٔ�ض

  . �ٕالجامع: املوافقون
  :ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت

  ؛24= املوافقون
  ؛13= املعارضون
  ؛3= املمتنعون

بتغیري و�متمي القانون  91.18ٕاذن، وفق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .لقطاع اخلاصامل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل ا 39.89رمق 

 .ورفعت اجللسة ،شكرا �لجمیع
  .املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة ا�لس: امللحــــــق

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
مرشوع  �رشفين الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة

امل�ٔذون مبوج�ه يف  39.89بتغیري و�متمي القانون رمق  91.18القانون رمق 
حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص، وا�ي �ريم من �ال� احلكومة 
ٕاىل تفویت لك من ف�دق املامونیة مبرا�ش واحملطة احلراریة هتدارت ٕاىل 

ف�دق ٔ�سامء القطاع اخلاص، و�ملقابل �ذف لك من مر�ب ال�س�یج بفاس و 
  .و�ن تومرت من قامئة اخلوصصة

  الس�ید الرئ�س،

ٕاذ كنا يف فریق أ�صا� واملعارصة قد نتفهم ٕاقدام احلكومة �ىل 
خوصصة احملطة احلراریة �هتدارت، �لنظر ٕاىل ٔ�ن �س�بة �مة من ٔ�سهمها 

يه يف ملك�ة رشاكت �اصة ٔ�ج�بیة، ٔ�ي ٔ�نه ال حرج يف % 52تقدر ب 
املتبق�ة واملوجودة يف ملك�ة املك�ب الوطين �لكهر�ء % 48تفو�هتا مادام ٔ�ن 

واملاء الصاحل �لرشب، فٕان سعي احلكومة من �الل نفس مرشوع القانون 
ٕاىل تفویت ف�دق املامونیة مبرا�ش ٕاىل القطاع اخلاص، ٔ�مر �ري مفهوم بتا�، 
 ٔ�نه یتعلق مب�ش�ٔة ذات قمية �رخيیة ومعامریة، ویعد من ٔ�عرق الف�ادق ذات

الص�ت العاملي، وو�ة س�یاح�ة �م�یاز، صعب �دا ٔ�ن تقرر احلكومة هبذه 
السهو� التفریط ف�ه، �اصة ؤ�نه ل�ست هناك ٔ�یة ضامنة تف�د ٔ�ن املس�مثر 
س�ی�افظ �ىل املوروث الثقايف والعمراين لهذه املعلمة، خصوصا ٕاذا اكن 

  . ٔ�ج�بیا
عارصة ٔ�سف�ا �لك مصداق�ة وموضوعیة، �س�ل يف فریق أ�صا� وامل

الشدید، وحنن �شاهد ٕارصار احلكومة �ىل خوصصة هذه امل�ش�ٔة، رمغ ٔ�هنا 
يف �ا� ج�دة، وال تعاين ٔ�یة ٕاشاكالت مالیة، بل جتين ٔ�ر��ا �مة، 
مدافعة عن رٔ�هيا بترب�رات �راها �ري اكف�ة، بل �سقط احلكومة يف مفارقة 

تعود �لنفع جعیبة، �یف لها ٔ�ن تعمل �ىل خوصصة مؤسسات وم�ش�ٓت 
�ىل ا�و�؟ يف �ني تعمل �ىل خض ٔ�موال طائ� يف العدید من امل�ش�ٓت 
واملؤسسات املق�� �ىل �فالس، ويف نظر� هذه أ��رية يه اليت جيب 
ٔ�ن تفوت ٕاىل القطاع اخلاص، عوض ٔ�ن یمت تدعميها لكام دعت الرضورة ٕاىل 

  .ذ�
  الس�ید الرئ�س،

یة خوصصة ف�دق املامونیة مبرا�ش، لقد �رب� عن رٔ�ینا الرافض لعمل 
طی� مرا�ل م�اقشة هذا املرشوع مب�لس املس�شار�ن، وهو نفس املوقف 
ا�ي �رب عنه زمالؤ� يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس النواب، لهذا 
معلنا �ىل تقدمي تعدیل �ىل مرشوع القانون �ريم ٕاىل �ذف ف�دق املامونیة 

  .ه املعلمة التارخيیة مضن ممتلاكت ا�و�من الحئة اخلوصصة، وٕابقاء هذ
لكن مع اكمل أ�سف تعدیلنا هذا، مل یلقى ق�وال من ق�ل احلكومة، �ا 
فقد قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن نصوت ضد 

امل�ٔذون  39.89ٕاىل تغیري و�متمي القانون رمق  91.18مرشوع القانون رمق 
 ٓ ت �امة ٕاىل القطاع اخلاص، الق�ناعنا التام ب�ٔن مبوج�ه يف حتویل م�ش�

  .احلكومة خمطئة يف قرار خوصصة ف�دق املامونیة

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
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 ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف �رشفين
امل�ٔذون  39.89بتغیري و�متمي القانون رمق  91.18مرشوع قانون رمق م�اقشة 

مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص، وا�ي �روم ٕاىل م�ابعة 
�ر�مج اخلوصصة يف ٕاطار رؤیة �دیدة س�متكن من ف�ح رٔ�سامل بعض 

ت اليت ت�شط يف قطا�ات تنافس�یة واليت بلغت مر�� من النضج، املقاوال
كام تتوفر �ىل املعایري الرضوریة ��، من ح�ث فرص ا�منو و�س��ر، 
والقدرة �ىل ولوج ٔ�سواق �دیدة وا�متوقع فهيا، ودر�ة �نف�اح �ىل 

 .املنافسة، فضال عن اجلدوى �ق�صادیة واملالیة �ل�س�بة �لمؤسسة املعنیة
كام هيدف مرشوع القانون ٕاىل �ذف رشاكت من الالحئة املزمع 
خوصصهتا �لنظر لفشل حماوالت حتویلها ٕاىل القطاع اخلاص م�ذ انطالق 
�ر�مج اخلوصصة، و�س�ب وجود بعض هذه امل�ش�ٓت ق�د التصف�ة ٔ�و 
�لنظر ملشالك �رتبط بتصف�ة و�اهئا العقاري ٔ�و بزنا�ات م�علقة 

�متثل ٔ�مه مضامني وٕاجراءات مرشوع هذا القانون يف ح�ث . �ملس�ت�دمني

  :التايل
ٕادراج لك من رشكة اس�تغالل احملطة احلراریة لتاهدارت وف�دق  -

املامونیة ا�لتني ت�شطان �ىل التوايل يف قطاعي الطاقة والف�دقة يف الحئة 
الرشاكت اليت س�مت خوصصهتا، ح�ث س�مت ٕاس�نادهام ٕاىل �نیني خواص 

 یني یمت اخ�یارمه �ىل ٔ�ساس املؤهالت التق�یة واملعرف�ة؛وطنني ٔ�و دول 
�ذف مخس رشاكت من الالحئة املزمع خوصصهتا، ویتعلق أ�مر ب  -

القرض العقاري "، و(COTEF) "رشكة مر�ب ال�س�یج بفاس"
 "رشكة �سویق الفحم واخلشب"و (CIH Bank) "والس�یا�

(SOCOCHARBO) مصنع ا�ٓجور والقرمود"و" (BTNA) 
" ٔ�سامء'، ٕاضافة ٕاىل ف�دقني هام (SCS) "الرشكة الرشیفة لٔ�مالح و "و
 ."ا�ن تومرت"و

  الس�ید الرئ�س احملرتم 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
هل ميكن ٔ�ن نقول ٕان هناك �روزا ملعامل تو�ه اق�صادي �دید يف 

عض املؤسسات والرشاكت العموم�ة الس�یاسة احلكوم�ة، �روم خوصصة ب
 .وش�به العموم�ة، بغرض تغطیة العجز املزمن ا�ي تعرفه املزيانیة

وحري ���ر، ٔ�ن املغرب اكن قد رشع يف �ر�مج �لخوصصة م�ذ 
�سعینات القرن املايض، هبدف متكني القطاع اخلاص من �ضطالع �ىل 

يت اكنت تتوالها ا�و�، جزء من أ��شطة الصناعیة والت�اریة يف اململكة ال
هبدف حتریك بعض املؤسسات والرشاكت اليت ت�شط يف قطا�ات 
تنافس�یة، وحملو بعض �ٓ�ر س�یاسة التقومي الهیلكي، ومبا ٔ�ن الظروف 
الس�یاس�یة و�ق�صادیة ختتلف، ن�ساءل ٔ�مل �كن من أ��دى الرتیث يف 

ٕاىل اع�ده، هكذا قرار ٕاىل �ني اع�د منوذج �منوي ا�ي �سعى املغرب 
  عوض التخطیط ا�زئ؟

مث هل قامت احلكومة بدراسة ٔ��ر معلیات اخلصخصة السابقة ومايه 
  نقط القوة والضعف فهيا؟

“ التقلیدي”ٔ�م هل ميكن اعتبار اخلصخصة مبثابة إالجراء إالسعايف 
لتعز�ز املوارد املالیة ��و� لتغطیة املدیونیة عوض مسامههتا احلق�ق�ة يف 

�لق فرص الشغل ومن ٔ��ل التمنیة و ر من ٔ��ل ا�منو �ق�صادي �س��
ال�رشیة �رب الت�ٔثري الناجع �ىل القطا�ات �ج�عیة املنت�ة ملوارد �رشیة 

  ممتك�ة ومؤه� �لمسامهة يف منو البالد؟
ما يه إالجراءات اليت تضمن احلاكمة اجلیدة والتدبري : كام ن�ساءل

یفرض �لینا تعز�ز املنافسة الرشیفة بدل تفویت  ا�ميقراطي لهذه العملیة مما
 �ح�اكرات دون حتق�ق املزید من الشفاف�ة والفعالیة يف إالنتاج؟

و�یف س�نضمن امحلایة من املشالك الصادمة املرتبطة �خلصخصة اليت 
ٔ�و “ ال مسري”قد تربز بعد ا�هتاء هذه العملیة، من ق�یل ما عرف�ه رشكة 

املثال، وهو ما یثري قلق�ا يف الفریق  �ىل س��ل“ ٕا�كوز”رشكة 
�س�تقاليل، خبصوص مصري ا�ٓالف من العامل واملوظفني من ٔ�ن یصبحوا 
فائضني ومرشد�ن، فهنا دور ا�و� يف تنظمي �س��ر واخلصخصة 
مطلوب وحبزم، ومل ال اع�ده �ركزية ٔ�ساس�یة من راك�ز ا�منوذج التمنوي 

�ٕالضافة ٕاىل دور القطاع العام كفا�ل �منوي اجلدید ا�ي نطمح ٕالیه مجیعا، 
  .ومسامه يف تطو�ر ال�س�یج �ق�صادي املنتج

  الس�ید الرئ�س احملرتم 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
رمغ تصوی��ا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل ضامن 

یة �لعاملني والعامالت �ٕالضافة �لعائد املايل ا�ي س�ی��ج احلقوق �ج�ع 
عن هذه العملیة، �لحفاظ �ىل السمل �ج�عي ا�ي تنعم به بالد� يف 

  .ظل الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3

م هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �س

 .ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بتغیري �متمي القانون رمق  91.18يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

امة اىل القطاع اخلاص، امل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل م�ش�ٓت � 39.89
�س�تحرض مجیعا أ�مهیة البالغة اليت �ك�س�هيا هذا املرشوع يف تقویة 
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املنجزات العملیاتیة واملالیة �لمؤسسات واملقاوالت العموم�ة، وذ� من 
  .�الل عرصنة حاكمهتا و�كر�س شفاف�هتا

ويف هذا إالطار، جيب ٕا�راز وت�ٔطري دور ا�و� مكسامه �ملوازاة مع 
ام أ�خرى اليت تقوم هبا جتاه احملفظة العموم�ة �عتبارها مو�ا اسرتاتیجیا امله

  .ومراق�ا وكذا بصفهتا �عتباریة �ضامن الس�متراریة املرفق العام
و�سعى مرشوع القانون املشار ٕالیه ٔ��اله ٕاىل ٕادراج ف�دق املامونیة 

يت س�مت ورشكة اس�تغالل احملطة احلراریة �هتدارت مضن الحئة الرشاكت ال
خوصصهتا �ٕالضافة ٕاىل �ذف مخس رشاكت من الالحئة املزمع خوصصهتا، 
من ب�هنا رشكة مر�ب ال�س�یج بفاس، وبنك القرض العقاري والس�یا�، 
ورشكة �سویق الفحم واخلشب، ومصنع ا�ٓجور والقرمود لشامل ٕافریق�ا، 

  .والرشكة الرشیفة لٔ�مالح ٕاضافة ٕاىل ف�دق ٔ�سامء وف�دق ا�ن تومرت
من هذا املنطلق، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 

 �91.18لشغل �ملغرب، �مثن املق�ضیات اليت یتضمهنا مرشوع القانون رمق 
  :�ىل ٔ�ساس �دة اعتبارات ومالحظات نذ�ر من ب�هنا

ال ميكن امليض قدما يف �رس�یخ اخلیارات إالمنائیة ٕاال يف ٕاطار تزنیل  -
ویة �ىل مس�توى احلاكمة املؤسساتیة، جلعلها ٔ�كرث قدرة �ىل ٕاجراءات ق

 ؛تعز�ز تنافس�یة و�اذبیة �ق�صاد الوطين
رضورة الق�ام بدراسات ق�لیة مجلیع معلیات التفویت قصد ٕاجراء  -

ال�شخیصات الالزمة وتدق�ق املؤرشات الرمقیة بعیدا عن لغة �رتیاح 
 ؛واملبالغة يف �مثني املك�س�بات

دق�ق لرشوط ومعلیات التفویت ومرا�اهتا �فرت التحمالت يف  ا�رتام -
ٕاطار الشفاف�ة وا�رتام القانون وم�ادئ املنافسة احلرة وإالنصاف يف 
العالقات �ق�صادیة حىت ال تتكرر م�ٔساة تفویت مصفاة المسري وتبعاهتا 

  �ق�صادیة و�ج�عیة �ىل عامل الرشكة و�ىل معوم املواطنني؛
امش حریة املبادرة واملقاو� ببالد� حىت نصل فهيا ٕاىل ٔ�بعد توس�یع ه -

   ؛مدى هبدف حماربة الریع و�ح�اكر ومركزة الرثوة وأ�داء �ق�صادي
    ؛ٕا�ادة هیلكة احملفظة العموم�ة يف ظروف ج�دة وحتسني ٔ�داهئا -
دفع املؤسسات واملقاوالت العموم�ة ٕاىل الرتكزي �ىل ٔ��شطهتا  -

ا �ل�الصات اليت �اء هبا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت الرئ�س�یة طبق
  .2017و 2016لس�نة 

وال یفوتنا هبذه املناس�بة التذكري بق�اعتنا الراخسة كفریق العدا� والتمنیة 
ٔ�ن معلیات حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص وجب ٕادرا�ا يف ٕاطار 

قصد الوقوف �ىل س�یاسة معوم�ة حىت ی�س�ىن لنا الق�ام بتق�مي حصیلهتا 
اجلوانب إالجيابیة وحتدید ماكمن اخللل اليت تعیق تطورها، وفعالیهتا وٕاعامل 

  .املق�ىض ا�س�توري القايض بتفعیل م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة

و��، فٕان فریق العدا� والتمنیة یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 

مل�ٔذون مبوج�ه يف ا 39.89بتغیري و�متمي القانون رمق  91.18القانون رمق 

 .حتویل م�ش�ٓت �امة ٕاىل القطاع اخلاص

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك -4

  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن واحملرتمني،

وع �رشفين �مس الفریق احلريك ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار م�اقشة مرش 

امل�ٔذون مبوج�ه يف حتویل  39.89بتغیري و�متمي القانون رمق  91.18قانون رمق 

م�ش�ٔة �امة ٕاىل القطاع اخلاص، هذا املرشوع ا�ي هيدف اىل مواص� 

�خیار اسرتاتیجي  1993وم�ابعة مسلسل اخلوصصة، ا�ي بدٔ� م�ذ س�نة 

قمية واق�صادي فرضته بعض الظروف اليت عرفها املغرب، ف�الرمغ من ال 

املالیة اليت س�تجنهيا احلكومة، من �الل معلیة اخلوصصة، واليت س�یكون 

لها أ��ر إالجيايب �ىل مزيانیة ا�و�، فٕاننا ن�ساءل يف الفریق احلريك، 

خبصوص خوصصة ف�دق املامونیة مبرا�ش هذه املعلمة التارخيیة، اليت لها 

ذة �لحفاظ �ىل هذا ص�ت �املي وحول التدابري القانونیة والتنظميیة املت�

الرتاث الال مادي وما يه الضام�ت املتضمنة يف دفرت التحمالت ٕالبقاهئا 

  .�ىل طابعها املغريب

ٔ�ما خبصوص تفویت احملطة احلراریة هتدارت، الواردة يف هذا املرشوع 

فٕاننا، ندعو احلكومة ٕاىل احلرص �ىل ٕا�ادة هیلكهتا يف اجتاه الرتكزي �ىل 

ام الزتاماهتا من ح�ث ٔ��ال أ�داء وت�ٔدیة ما بذمهتا من اخ�صاصاهتا، مع ا�رت 

وتفا�ال مع ما �اء يف عرضمك الس�ید الوز�ر احملرتم ح�ث سرتصد .دیون

نصف املداخ�ل من معلیة اخلوصصة �لمزيانیة العامة، والنصف ا�ٓخر 

لصندوق احلسن الثاين �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة فٕاننا يف الفریق 

�ٕالجياب لفائدة هذا املرشوع وا�ي یندرج يف سريورة  احلريك نصوت

التاكمل بني القطاع العام والقطاع اخلاص كد�امة �لتمنیة املس�تدامة 

  .امل�شودة

  .والسالم �لیمك


