
 2020 يلبر أ  دورة  –تشارين س لس ال ت جمالودام

1 

 (2020 ماي 5) 1441 رمضان 11

 280رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 ماي 5)هـ 1441 رمضان 11الثالاثء : التارخي

 محيد كوسكوس، اخلليفة الثالث للرئيس.: الستشار الس يد الرئاسة

حدى: التوقيت وادلقيقة  الواحدةمن الساعة  ابتداء، دقيقة وعرشون ا 

 زوالا. عرشينال 

 التاليني: نيمرشوعي القانونادلراسة والتصويت عىل : جدول ال عامل

يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون  26.20. مرشوع قانون رمق 1

أ بريل  7) 1441من شعبان  13الصادر يف  2.20.320رمق 

 ( التعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية؛2020

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري  27.20. مرشوع قانون رمق 2

دارة رشاكت ا هتا العامة انعقاد مجعيا تلسامهة وكيفياأ شغال أ هجزة ا 

 خالل مدة رساين حاةل الطوارئ الصحية.

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

 :الستشار الس يد محيد كوسكوس، رئيس اجللسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف الرسلني.

 يعية.رش ت افتتاح اجللسة ال أ علن عن 

 الس يدين الوزيرين احملرتمني،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

خيصص اجمللس هذه اجللسة لدلراسة والتصويت عىل مرشوعي 

 القانونني التاليني:

رمق بقانون رسوم عىل ال لصادقةابيقيض  26.20مرشوع قانون رمق  .1

التعلق  (2020أ بريل  7) 1441من شعبان  13الصادر يف  2.20.320

 ؛بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال  27.20مرشوع قانون رمق  .2

دارة رشاكت السامهة وكيفي  مدةانعقاد مجعياهتا العامة خالل  اتأ هجزة ا 

 رساين حاةل الطوارئ الصحية.

شارة ن ،لال  ن عىل اجمللس من جملس عي القانونني حماالوهذين مرش  فا 

 نواب.ل ا

مرشوع قانون رمق نس هتل هذه اجللسة ابدلراسة والتصويت عىل 

 13الصادر يف  2.20.320يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق  26.20

( التعلق بتجاوز سقف المتويالت 2020أ بريل  7) 1441من شعبان 

 اخلارجية.

 الس يد الوزير تفضل.، كومة لتقدمي مرشوع القانوناللكمة للح

صالح زير و  ،محمد بنشعبون دالس ي  :اال دارةالاقتصاد والالية وا 

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

اذلي  26.20يطيب يل أ ن أ قف أ ماممك لتقدمي مرشوع القانون رمق 

التعلق بتجاوز سقف  2.20.320يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق 

 المتويالت اخلارجية.

فيه أ نمك تعلمون بأ نه نتيجة للآاثر السلبية اليت خلقهتا  شك المما و 

جاحئة فريوس كوروان عىل الاقتصاد العالي وعىل جل القطاعات احليوية 

توقع أ ن تعرف وضعية الوجودات من العمةل الصعبة لالقتصاد الوطين، ي  

، وذكل جراء تأ ثر مجموعة من القطاعات النتجة للعمةل تراجعا ملموسا

الاستامثرات ال جنبية البارشة، وعىل اخلصوص قطاع الس ياحة، و عبة، ص ال 

ىل حتويالت الغاربة القاطنني ابخلارج.و   القطاعات الصدرة، ابال ضافة ا 

ولمتكني بالدان من توفري حاجياهتا من العمةل الصعبة، وخاصة عرب 

ىل  الية بعد أ ن وافقت جلنيت ال ،ال سواق ادلولية، أ صدرت احلكومةاللجوء ا 

الرسوم بقانون  ،2020أ بريل  7جلس النواب بتارخي مبجلسمك الوقر ومب

التعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية، واذلي مت نرشه ابجلريدة الرمسية 

من  "81الفصل "، وذكل طبقا ل حاكم 2020أ بريل  8أ ي  ،يف اليوم الوايل

ن تصدر، حكومة أ  لميكن لادلس تور اذلي ينص يف فقرته ال وىل عىل أ نه: "

مر يف  خالل الفرتة الفاصةل بني ادلورات، وابتفاق مع اللجان ايل يعنهيا ال 

الك اجمللسني، مراس مي قوانني، جيب عرضها بقصد الصادقة علهيا من طرف 
 ".الربلان، خالل دورته العادية الوالية

ىل اس تكامل السطرة النصوص علهيا يف هيدف هذا و  الرشوع ا 

من ادلس تور، وذكل بعرض الرسوم بقانون السالف ذكره،  "81الفصل "

 عىل جملسمك الوقر، للمصادقة عليه خالل دورته العادية احلالية.

جراء اس تثنايئ متليه الظرفية غري و  أ ود التأ كيد بأ ن ال مر يتعلق اب 

الس بوقة اليت تعيشها بالدان، كسائر ادلول، جراء هذه اجلاحئة، والهدف 

ضافية خارجية، من هجة ل جل توفري يمنه هو الرتخ  ص لتعبئة موارد ا 

 مس توى اكيف من العمةل الصعبة ميكن اقتصادان عىل احلفاظ عىل قدرته عىل

اجات بالدان من موارد مس توردة أ ساس ية وغذائية وطاقية، تلبية احتي

ىل  ىل تغطية الزتاماته اخلارجية وأ داء خدمة ادلين، ومن هجة أ خرى ا  ضافة ا  ا 

ىل جانب المتويل ادلاخيل.و يف متويل جعز الزيانية،  السامهة  ا 

كام أ ن من شأ ن هذه المتويالت اخلارجية أ ن متكن من خض س يوةل 

ضافية ابلنظام البنيك، اليشء اذلي س يعزز من قدرته عىل متويل الاقتصاد  ا 

 .الوطين

وينبغي هنا الاعزتاز ابلثقة وادلمع العرب عهنام من طرف رشاكئنا الاليني 

دلوليني، سواء الثنائيني أ و متعددي ال طراف، دلمع التدابري التخذة من ا

آاثر هذه ال زمة عىل لكطرف   الس توايت، مما س يتيح لنا بالدان للحد من أ

 احلصول عىل المتويل اخلاريج برشوط ميرسة.

البد هنا من توضيح مسأ ةل هامة ويه أ ن حتديد البالغ اليت ستمت و

ىل القروض اخلارجية، يرتبط ابلتقيمي ادلقيق لدى تأ ثري ا  تعبئهتا عرب اللجوء 
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العمةل وطين وعىل احتياطي بالدان من هذه اجلاحئة عىل الاقتصاد ال

الصعبة، وبطبيعة احلال، هذا هل ارتباط ابلدة الزمنية اليت ستس تغرقها هذه 

اجلاحئة، وبطريقة اخلروج من احلجر الصحي، ومدى رسعة تعايف 

 بعد انداثرها. ،ي والوطينعالل انيالاقتصادي

حنن اليوم نش تغل عىل عدة سيناريوهات، حيث مقنا بداية بسحب و 

جراءات حسب رسيعة من أ جل توفري مبالغ هممة من المتويالت اليت تمتزي اب  

 .العمةل الصعبة

 االئامتنخط  ..والس يوةل االئامتنومت فعال خبصوص خط  ،هذا

 30حوايل  ،دلويلالنقد ا قو مع صند( 1LPL( العروف ب والس يوةل

الغرب لن ترفع من دين نك واذلي ميكن اعتباره وديعة يف ب  مليار درمه،

 270ب واخلط الوقايئ ضد اخملاطر الاكرثية مع البنك ادلويل ،خزينة الملكة

ادلولية يف ؤسسة الالية مدى ثقة الوتعكس هذه المتويالت ، مليون دوالر

 صالبة الاقتصاد الوطين.

هاتني ال داتني مضن الس ياسة اال ستباقية واال حرتازية  ج حسبر دوين

سواء يف جمال تعزيز العمةل  ،اللكي نتبعها ال دارة خماطر الاقتصاداليت 

مع الآاثر الالية السلبية  أ و يف جمال دمع اجلهود البذوةل للتعامل ،الصعبة

 مبا فهيا خماطر انتشار ال وبئة. ،للكوارث

لغاء سقف اال  ال  نم البد ،ويف القابل اخلاريج،  قرتاضتأ كيد عىل أ ن ا 

 وذكل لس ببني: ال يعين اال فراط يف تعبئة القروض اخلارجية

 ،ال ول: هو أ ن الوارد اخلارجية التاحة ليست متوفرة بصفة متناهية

لك ادلول تتطلع للحصول عىل نس بة  أ نخاصة يف الظروف احلالية، حيث 

لقرتضهيا ال ميكن  القرضة تضع أ سقفا تا، كام أ ن لك اجلهدر من هذه الوا

 ؛جتاوزها

تدبري ادلين التبعة من طرف بالدان منذ عدة  ال سرتاتيجيةاثنيا: وابلنظر 

يف اخملاطر  تأ خذ بعني اال عتبار ختفيض لكفة المتويل والتحمك س نوات، واليت

ن الوارد  ادلاخلية تعد أ مه مورد وتطوير سوق س ندات اخلزينة ادلاخيل، فا 

رمغ أ مهيهتا، يه موارد  ،أ ن الوارد اخلارجيةيف حني  يل ابلنس بة للخزينة،و مت

طار تنويع مصادر المتوي  ل.ممكةل تدخل يف ا 

صالح اال دارة،وي ىل ذكل، أ ن وزارة الاقتصاد والالية وا  ستتخذ  ضاف ا 

، ولن يؤثر اكفة اال حتياطات فامي خيص تدبري اخملاطر الرتبطة هبذا ادلين

بشلك كبري عىل حمفظة دين اخلزينة، خلارجية القروض ا فمن سق الرفع

 من مجموع هذه احملفظة. %20واليت ال تتعدى حصهتا احلالية 

 الس يدات والسادة،

آ  تلمك أ مه العطيات اليت  مرشوع معمك خبصوص هاأ ن أ تقامس  ثرتأ

 .26.20 رمق القانون

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 
1 Ligne de Précaution et de Liquidité 

 :الس يد رئيس اجللسة

 شكرا الس يد الوزير.

قتصادية، لتقدمي  واللكمة الآن لقرر جلنة الالية والتخطيط والتمنية اال 

 .تقرير اللجنة حول مرشوع القانون

ىل علمي أ نه قد وزع لكرتونيا بلغ ا  التقرير، ايك الس يد رئيس اللجنة؟  ،ا 

 حصيح.

ري غ التقرير، ال ..ابلنس بة للمناقشة، فبطبيعة احلال للفرق وللمجموعة

ىل علمي من طرف اال دارةابلنس بة للت دارة بطبيعة دايل  ..قرير، بلغ ا  اال 

لكرتونيا، ىل م احلال، أ نه التقرير وزع ا  آ اكنش يش حاجة حىت يرسلو لمك ا ا   أ

 خوات.الا

 شكرا.

ابلنس بة للمناقشة، فللفرق واجملموعة كذكل وأ عضاء اجمللس غري 

تفاق عليه زو النتس بني عندمه احلرية يف التدخل طبقا للت يع الزمين اليل مت اال 

ندوة الرؤساء، أ و تقدمي الداخالت مكتوبة، ل ن يف اجامتع  يف السابق

دراهجا بطبيعة احلال  يف احملرض. الداخالت مكتوبة قصد ا 

 شكرا.

فاك ابش يقبط من اال خوان، السادة الرؤساء شوف يل يش واحد ع

 الداخالت. مكيل ط ع يقبادي يش حد غ جييهو غادي  احملرتمني، ها

 شكرا.

غادي يدخل، وسوف يمت تقدمي الداخالت ا مبا أ ن حىت يش حد م

دراهجا يف حمرض اجللسة ،كام قلت ،مكتوبة  .قصد ا 

 ننتقل للتصويت عىل الادة الفريدة اليت يتأ لف مهنا مرشوع القانون.

الناقشة دايل  ذالتدخل يف هاالس يدة الرئيسة، أ نت تفضلني  ،تفضيل

 .القانون، كل يف حدود س تة دقائق عورش م  ذها

 تفضيل الس يدة الرئيسة.

آ  الستشارة الس يدة  :العمريمال أ

حنا مكمثلني ااال حتاد الغريب للشغل، تقيامي منه للمسؤولية اليل  ،فقط

الؤسسة الترشيعية، ارتأ ينا ابش غادي نصوتو  ذدايل مركزيتنا يف ها

القانون هذا  ذبرشوط، ها هنأ   القانون، ولكن الفروض ذابال جياب عىل ها

أ دبياتنا فامي خيص  يعين حنا كتعرفو الس يد الوزير،اكريفع سقف الديونية، و 

غراق البالد ابلديونية. الديونية،   الديونية نعم، ولكن لا كتكون أ وال، عدم ا 

ىل بغينا نقولو أ و اس تغالل الوارد اليل كتجي من  ،اثنيا، حسن توزيع ا 

 ذ هذا كيفرض علينا أ ننا نراقبو، اكن من الفروض أ ن هايلالتالديونية، واب

مرشوع قانون هنااي أ و جتي  جييلو مل تكن ظروف اس تثنائية، أ ن  القانون

(une loi rectificative )فقو عىل ال ولوايت دايل البالداوفهيا نت، 

ال ولوايت دايل بالدان يف  ذيعين عىل حسب تدارس نا وتقيمينا لها ..وعىل

 (tout ce qui concerne la gestion)يعين  وما بعد الفرتة، فرتةلا ذها
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 .المتويالتفقو عىل رفع سقف اكميكن لينا نت ،من بعد ،(la crise) دايل

بغيش يعرقل السري  حتاد الغريب للشغل ما، ول ن اال  واحلاةل هذه ،الآن

كتجي  ال الظرفية كتحمت عىل أ نه حىت ذحنا عارفني بأ ن هاادايل احلكومة، و 

 la)وأ نت مزال شوية يعين احلاةل تكون  لبوتطلب قرض، خصك تط 

solvabilité )أ حسن من  ،الظرف ذيف ها ميكن يعين ،عىل لك حال مزاةل

ال أ نه كنطالبو من هاالظرف من بعد آن ال وان ابش جيي  ذ، ا  النرب، ابش أ

نراجعو  وداو قانون تعدييل، البد ما جيي قانون تعدييل للاملية، اليل غادي نع

اليل كهتمنا يه  ال ولوايتحنا ابأ ن  علهيا، وكتعرفو فقوافيه ال ولوايت ونت

عادة تسطريها مرة أ خرى عادة ترتيهبا وا  جامتعية اليل كيخص ا   .ال ولوايت اال 

 لوزير.شكرا الس يد ا

 ذنتظرو من احلكومة ابش أ هنا جتيب هان ك  ..نتظرو منك، ابشن وك 

يه ممثيل ال مة مبا فهيم ممثيل الطبقة فقو عل اتيعين ي  ،فقو عليهاالقانون ويت

 العامةل.

 شكرا مرة أ خرى.

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يدة الرئيسة. شكرا

 دقيقة. 16تفضل عن الفريق الاس تقاليل، يف حدود  ..منر

 رئيس اللجنة تفضل، تفضل.

 :رحال الاكوي الستشار الس يد

بعثو ابل مس التقرير  من مصاحل دايل اللجنة أ نهأ ين تأ كدت بغيت نأ كد 

 (2CDTدايل )، ميكن اال خوان ةاللجنة مجليع الفرق واجملموع ذل هاداي

 راه من الفروض.. مع الرئيس دايل اجملموعة يشوفوغري خصهم 

 الس يد رئيس اجللسة:

 القبيل. ذرمبا الدير دايل اجملموعة وال يش حاجة من ها

 :رحال الاكوي الستشار الس يد

 .تقرير ابل مسون توصل ابل كيراه لكيش خصو 

 الس يد رئيس اجللسة:

لكرتونيا. اليش اليل بلغين، ذها  التقرير وزع ا 

 .شكرا

ىل التصويت عىل الادة الفريدة ال منر الآن مرشوع  أ لف مهنايت يتا 

  .القانون

  ..الوافقون

حسب لينا الس يد ، ااكينش اال جامعا ال، م اكينش اال جامع،ا ال م

 ال مني.

 ؛22 =نافقوالو 

 
2 Confédération Démocratique du Travail 

 ؛(ال أ حد) 0= العارضون

 .2= المتنعون

 القانون برمته للتصويت:أ عرض مرشوع 

 ؛22الوافقون: نفس العدد، يعين 

 ؛(ال أ حد) 0 =العارضون

 .2 =المتنعون

يقيض  26.20مرشوع قانون رمق  وافق جملس الستشارين عىل

 انبع من ش  13الصادر يف  2.20.320ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق 

 المتويالت اخلارجية.( التعلق بتجاوز سقف 2020أ بريل  7) 1441

بسن  27.20مرشوع قانون رمق وننتقل الآن لدلراسة والتصويت عىل 

دارة رشاكت السامهة وكيفيات  أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال أ هجزة ا 

 انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة رساين حاةل الطوارئ الصحية.

 .لتقدمي مرشوع القانون ةمو للحكاللكمة 

 تفضل.الس يد الوزير 

 اال دارة: الس يد وزير الاقتصاد والالية وحتديث

 الس يد الرئيس،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

ىل: ذها  مرشوع القانون هيدف ا 

جراءات التخذة من طرف ادلوةل أ وال،  لفائدة القاوالت اس تكامل اال 

 ؛القطاعات احليوية يةر اس متر من أ جل احلفاظ عىل ا

ىل التنصيص عىل مقتضيات تس تثين القواعد النصوص علهيا  واثنيا، ا 

 خالل مدة حاةل الطوارئ الصحية.سامهة ال رشاكت يف قانون 

 ويتضمن مرشوع هذا القانون القتضيات التالية:

السامح لرشاكت السامهة أ ن تعقد خالل مدة رساين حاةل  ،أ وال -

والصورة أ و ابلصوت  االتصالدارية عرب وسائل لسها اال  اجم حيةالطوارئ الص 

من أ جل حرص احلساابت الس نوية والصادقة عىل تقرير  ،أ ي وسائل مماثةل

 ؛التس يري

عداد حساابت مؤقتة، ت ،اثنيا - كون متكني اال دارة العامة للرشكة من ا 

ذا خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية، لها جحية قانونية ملزمة للغري تتوفر  مل ا 

ىل ماكنية الولوج ا   الوسائل التقنية الذكورة أ عاله، رشيطة تقدمي تكل ا 

عالن  ايوم 15احلساابت الؤقتة للمجلس اال داري يف أ جل أ قصاه  بعد اال 

 ؛عن رفع حاةل الطوارئ الصحية

ذات جملس الرقابة وجملس اال دارة اكت السامهة الرتخيص لرش  ،اثلثا -

خالل فرتة حاةل  2019ت الس نوية لس نة اابحلسامجلاعية ابس تعامل ا

حاةل احلساابت الذكورة الطوارئ ا لصحية يف العالقات مع الغري، رشيطة ا 

، حيتسب ابتداء من ايوم 15ال يتعدى  والواثئق عىل جملس الرقابة يف أ جل

 ؛الطوارئ الصحيةاترخي رفع حاةل 
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دارية أ و جمالس اال   ،رابعا - ية للرشاكت ع اامجل دارةالسامح للمجالس اال 

كتتاب، مبنح الرتخيص خالل فرتة  الطوارئ الصحية اليت تدعو امجلهور لال 

ىل امجلعية العامة العادية  صدار س ندات القرض دون اللجوء ا  من أ جل ا 

 للمسامهني.

، اخلطوط العريضة ستشارينالس يدات والسادة ال  ،ابختصار ،تلمك

 . 27.20 رمق لرشوع قانون

دارة جلنة الالية دم خبالص اقتة ل  وأ غتمن هذه الفرص لشكر ل عضاء وا 

قتصادية مب والتخطيط  جلسمك الوقر.والتمنية اال 

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الرشوع دايل القانونتقدمي ل  شكرا الس يد الوزير

قتصادية ير ر تق لتقدمي اللكمة لقرر جلنة الالية والتخطيط والتمنية اال 

 .اللجنة حول مرشوع القانون

ىل علمي  ،التقرير ذوخبصوص ها أ نه قد  ،لسةرئاسة اجل  ..كذكلفبلغ ا 

لكرتونيا ال مس، هذه من هجة طار نقطة نظام ..ابلنس بة، وزع ا   ؟يف ا 

 الرئيس.تفضل الس يد 

 :البارك الصادي الستشار الس يد

الرجو من ذا هل  ر،تقري مل يتوصل بأ ي ،أ ان سولت الدير دايل اجملموعة

يصال التقرير  للك الفرق السادة رؤساء اللجان ابش يعملو عىل يعين ا 

 .وصلتت خصها  حىت يه واجملموعة

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

ىل علمي أ نه وزع ،لمك ل ن الآن أ ان قلت، كامي قلت لكرتونيا،  بلغ ا  ا 

 يف خوانيش خلل عند اال   والس يد رئيس اللجنة يؤكد ذكل، رمبا اكين

 اب.. اال س تدراك دايلو.ادوعة، رمبا جملما

 شكرا.

فالفرق واجملموعة وال عضاء غري  ابلنس بة للمناقشة، كام قلت يف البداية،

أ و تقدمي الداخالت كتابة أ و  التدخلالنتس بني عندمه احلرية واال ختيار يف 

دراهجا ت فاال خوان يفضلون تقدمي الراسالت أ و الداخال ..مكتوبة قصد ا 

 .بةتو مك 

ىل معلية   التصويت عىل مواد مرشوع القانون.ومنر ا 

 الادة ال وىل:

 الوافقون: ابال جامع؛

 ؛(0) العارضون: ال أ حد

 .(0) المتنعون: ال أ حد

 الثانية: ابال جامع.الادة 

 ابال جامع؛الوافقون: 

 ؛(0) حدالعارضون: ال أ  

 .(0) المتنعون: ال أ حد

 الادة الثالثة:

 ؛جامعال  ون: ابالوافق

 (؛0العارضون: ال أ حد )

 (.0المتنعون: ال أ حد )

 الادة الرابعة:

 ؛الوافقون: ابال جامع

 (؛0العارضون: ال أ حد )

 (.0المتنعون: ال أ حد )

 أ عرض مرشوع القانون برمته للتصويت:

 الوافقون: ابال جامع؛

 ؛(0) العارضون: ال أ حد

 .(0) المتنعون: ال أ حد

ذن  بسن  27.20مرشوع قانون رمق "ارين عىل شست س ال وافق جملا 

دارة رشاكت السامهة وكيفيات  أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال أ هجزة ا 

 ."رساين حاةل الطوارئ الصحيةانعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة 

 شكرا للجميع.

 ورفعت اجللسة.

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

 ة مكتوبة لرئاسة اجللسة.لمست ال : الداخالاللحق

I.  يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق  26.20مرشوع قانون رمق

( التعلق 2020أ بريل  7) 1441من شعبان  13الصادر يف  2.20.320

 بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية.

 :الاس تقاليل للوحدة والتعادليةفريق المداخةل  (1

  ن الرحميبسم هللا الرمح

 .والسالم عىل س يد اخللق أ مجعنية الوالص

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،السادة الوزراء احملرتمون

 ن احملرتمون،والس يدات والسادة الستشار 

يرشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس 

يقيض الصادقة اذلي  26.20مرشوع قانون رمق الستشارين يف مناقشة 

التعلق بتجاوز سقف المتويالت  2.20.320ن رمق نوقاب لرسومعىل ا

ليه تأ  جل اذلي ،اخلارجية  جاحئة خلفهتا اليت السلبية للآاثر نتيجة احلكومة ا 

 القطاعات جل وعىل العالي الاقتصاد عىل" 19-كوفيد" روانو ک فريوس

 العمةل من الوجودات عىل حماةل ال س يؤثر مما الوطين، لالقتصاد احليوية
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ىل وس يؤدي ،بةالصع   هذه مصادر لتأ ثر نتيجة ملموس بشلك تراجعها ا 

 البارشة ال جنبية والاستامثرات الس ياحة قطاع قبيل من الصعبة العمةل

 دفع مما ،ابخلارج القميني الغاربة حتويالت عن انهيك الصدرة، والقطاعات

ىل احلكومة جراء اللجوء لهذا ا   العمةل نم اهتاجيحا توفري من بالدان لمتكني اال 

ىل اللجوء عرب خاصة، الصعبة ىل وسعت لالقرتاض، ادلولية ال سواق ا   ا 

 مبوجب درمه مليار31  يف احملدد اخلارجية، المتويالت سقف جتاوز اقرتاح

 .2020 الالية للس نة 70.19 رمق الالية قانون من 43 الادة

 ،احملرتم الرئيس الس يد

 ،احملرتمون الوزراء السادة

 ،احملرتمون نوالستشار  ادةلسوا داتالس ي

 ،الغربية ادلوةلهبا  تفاعلت اليت ابلطريقة اال شادة سوى هنا يسعنا ال

 مع رسيع وبشلك هللا، نرصه السادس محمد الكل اجلالةل صاحب بقيادة

 التحراكت عىل كبري بشلك أ ثر اذلي ،"19-كوفيد" روانو ك جاحئة انتشار

 حيث العامل، ربوع لك يف ياس يةلس  وا عيةوالاجامت والاقتصادية البرشية

 جريئة قرارات اختذت اليت العامل يف ال وىل ادلول من الغربية الملكة اكنت

 هذه ختلفه أ ن ميكن ما رمغ الوابء، هذا انتشار من للحد احرتازية ورسيعة

 سالمة عىل راهنت لكهنا الس توايت، لك عىل تأ ثريات من القرارات

 .يشء لك قبل أ فرادها

 طالب الاس تقالل حزب أ ن التذكري يفوتنا ال رشط، الناس بة أ ن ومبا

عادة  القدرة وعىل الشغل عىل احلفاظ أ جل من الالية، قانون هيلكة اب 

 خلق عىل والعمل الاقتصادي القرار س يادة وعىل للمواطنني، الرشائية

 النفعة ذات الوطنية لل وراش وطين برانمج بوضع جديدة شغل فرص

 مطالبتنا أ ي الصعبة، العمةل توفري مصادر عن البحث طفق وليس العامة،

ىل جلأ ت احلكومة لكن مشوليته، يف الوطين للتدبري ابلنظر  الفصل تفعيل ا 

صدار مرسوم قامت حيث ادلس تور من 81  هذه ونس تغل فقط، بقانون اب 

 الزايدات مضن يدخل أ ن نريد ال اذلي هذا مطلبنا لتجديد الناس بة

ىل احلكومة ظرتن نأ  و  الس ياس ية، جيابية بنظرة الاقرتاح هذا ا   للحاجة نظرا ا 

 .ابذلات الظرف هذا يف هل اللحة

 ،احملرتم الرئيس الس يد

 ،احملرتمون الوزراء السادة

 ،احملرتمون نوالستشار  والسادة الس يدات

ننا ىل احلكومة جلوء نتفهم والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق يف ا   ا 

ىل للحاجة نظرا ننوبقا مالرسو  هذا سن  الصعبة، ابلعمةل خارجية متويالت ا 

آاثره ودوليا، وطنيا الفروض الصحي احلجر بظروف ارتباطا  السلبية وأ

 الصعبة العمةل من الغرب احتياطي وعىل الوطين الاقتصاد عىل الثابتة

ىل حاجة يف بدلان أ ن ونتفهم. ابخلصوص  أ ن كام اخلزينة، حاجيات متويل ا 

ال لها الاس تجابة ميكن ال رىخأ   جياتاح هناك  اخلاريج المتويل خالل من ا 

 وهو ال داءات، لزيان احلساب بعجز الرتبطة احلاجة ويه الصعبة، والعمةل

 والتحويالت واخلدمات السلع من والواردات الصادرات بني الفرق نتيجة

ىل من  .بالدان وا 

 وارداته لمتويل بةالصع  العمةل من مالمئ احتياطي بتوفري الغرب يلزم مما

 مواد من ال ساس ية ال مور من حيتاجه ما لك واقتناء واخلدمات السلع من

 الطبية والتجهزيات العدات ومن وغريهام والطاقية الغذائية والواد التجهزي

 .الصعبة ابلعمةل مقابهل ىويؤد اخلارج من نس تورده مما وال دوية

 ،الرئيس احملرتم الس يد

 ،مونرت احمل ءالوزرا السادة

 ،احملرتمون نوالستشار  والسادة الس يدات

ننا  مرشوع عىل ابال جياب س نصوت أ ننا نعلن هاته مداخلتنا ختام يف ا 

 احلكومة، انتباه نلفتأ ن  الوطين واجبنا من أ نه ونرى ،26.20 رمق القانون

ىل ومسؤولية ثقة بلك وندعوها ىل تركن أ ال ا   مشلك حلل فقط احلل هذا ا 

ىل بل ،عبةالص  العمةل  ميكن اليت الصناعية النتجات بعض تشجيع ندعوها ا 

ال جنبية  الاستامثرات بعض عىل للحجر اجلزيئ الرفع يف والتفكري تصديرها،

وال طر  للمس تخدمني السالمة رشوط مجيع توفري عىل احلرص مع ببدلان،

 .الاقتصادية هبذه الؤسسات

 .وبراكته تعاىل هللا ورمحة عليمك والسالم

 :العداةل والتمنيةفريق  خةلمدا (2

مرشوع  يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية يف مناقشة

 2.20.320 يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق 26.20القانون رمق 

يف ظل هذه الوضعية الصعبة  ،التعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية

هذا الفريوس الس تجد اضطر ر شان انت فال شك أ   ،اليت تعيشها بالدان

جراءات احلازمة للحفاظ عىل حصة  ىل اختاذ مجموعة من التدابري واال  بالدان ا 

للحد من رسعة انتشاره، وقد اكن  ،خاصة ابعامتد احلجر الصحي ،الواطنني

ومازالت  ،ل مكوانت الاقتصاد الوطينذلكل من التداعيات ما أ ثر عىل مجم

مل يمت حرصه بشلك جحم الرضر احلاصل  لزاماحيث  هذه الوضعية تتفامق،

دقيق، ما دامت بالدان وعدد من دول العامل اليت تربطنا هبا عالقات 

جراءات مشددة أ ثرت عىل أ وضاعها  ،اقتصادية متينة تعيش يف ظل ا 

ىل مزيد من القلق أ ن بالدان تعيش حاليا  الاقتصادية، ولعل ما يدعو ا 

 موسام من اجلفاف. 

 العداةل فريق يف نعترب اليوم، نعيشها اليت القامتة رةصو ال هذه ظل ويف

 تدابري ابختاذ احلزم من بكثري ال زمة هذه مع تتعامل بالدان أ ن والتمنية،

 ..والاقتصادية الاجامتعية تداعياهتا من للحد واسترشافية استباقية

ننا وذلا، ىل يسعنا ال والتمنية، العداةل فريق يف فا   هتل ذب ما عاليا نمثن أ ن ا 

 أ و الاقتصادي الس توى عىل سواء ،جمهودات من احلكومة وتبذهل

 كام ،اليقظة" ةنجل " به تقوم اذلي ابلعمل ونش يد الصحي، أ و الاجامتعي

ىل ابلتقدير نتوجه  اذلي اجلبار العمل عىل هبا العامةل وال طر الالية وزارة ا 
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 . تدابري نم اذهاخت يمت لا والفعال الرسيع التزنيل سبيل يف به تقوم

 الآخرين التدخلني وخمتلف الصحة بقطاع العاملني مجيع حنيي حبرارة كام

 ننوه كام الوابء، هذا النتشار للتصدي جمهودات من يبذلونه ما عىل

 دمع جمهود يف الواطنني ومعوم البالد يف احلية للقوى القوي ابالخنراط

حداثه مت اذلي "كوروان وابء تداعيات لواهجة الوطين الصندوق"  مببادرة ا 

 .جلاللته

 احملرتم، الرئيس الس يد

 احملرتمون، الوزراء الس يدات والسادة

ن  ابالقتصاد حلق اذلي الرضر جحم عىل ادلاةل الؤرشات بني من ا 

 :الوطين

 تراجع بسبب مس بوق غري بشلك الصادرات جحم اخنفاض ✓

 للمغرب؛ الوجه اخلاريج الطلب

  خلارج؛اب نيقميال  الغاربة حتويالت ضعف ✓

 البارشة؛ ال جنبية الاستامثرات ضعف ✓

 .الس ياحة لعائدات التام التوقف ✓

ىل  والصناعات اكلنس يج احليوية القطاعات من عدد تأ ثر ابال ضافة ا 

 .ال خرى القطاعات من وغريها الس يارات وصناعة التصديرية

ىل وابلنظر  عليه تتوفر ما عىل سليب تأ ثري من الؤرشات لهذه ما ا 

ننا الصعبة، العمةل من احتياطات من دانبال  والتمنية العداةل فريق يف نعترب فا 

ىل اللجوء أ ن  هذه وأ ن خاصة ،ومطلوب بل مربر أ مر اخلاريج الاقرتاض ا 

 عىل بالدان هبا تقوم اليت العمليات خمتلف لمتويل رضورية الاحتياطات

 تلزماتالس   عىل ابحلصول مهنا يرتبط ما وخاصة اخلاريج، الس توى

 من ندعو أ ننا غري الراهن، الوقت يف اجلاحئة هذه تداعيات لواهجة الالزمة

ىل أ خرى هجة  ادلين خماطر تدبري يف حزم من ال مر يتطلبه ما اختاذ ا 

 .مقبول فائدة وبنس بة مهنا القرتض اجلهات وتنويع اخلاريج،

 لتعبئةا تقتيض الظرفية هذه أ ن والتمنية العداةل فريق يف نؤكد، وختاما

 وبرلاان حكومة ،الغريب اجملمتع مكوانت ابالخنراط امجلاعي خملتلف الشامةل

 عامة وهيئات ومؤسسات ومقاوالت نقابية وهيئات س ياس ية وأ حزااب

 عن ابعيد وطين حبس والعمل ،ومواطنات ومواطنني مدين وجممتع وخاصة

 . اعتبارلك  فوق وطننا مصلحة ووضع ،الزايدات

جامع لتحصني اجلهود بئةع ت  صلحةال هذه وتقتيض  احلاصل الوطين اال 

 من عازمون فالغاربة، الس بوقة ريغ الصحية ال زمة هذه ظل يف اليوم

 من رامكه ما وترس يخ الوطن هذا حفظ التضامين احلس هذا خالل

 ادلميقراطي ابجلانب مهنا يتعلق ما خاصة ،اجملاالت خمتلف يف مكتس بات

 .واحلقويق

 د العام لقاوالت الغرب:االاحت مداخةل فريق (3

 الس يد رئيس اجللسة احملرتم،

صالح اال دارة احملرتم، الس يد   وزير الاقتصاد والالية وا 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

ثر ادلراسة  يطيب يل ابمس فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب، عىل ا 

قة عىل الرسوم دابلصايقيض  26.20والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

الت اخلارجية، أ ن أ نوه يتعلق بتجاوز سقف المتوي 2.20.320بقانون رمق 

ابل جواء اال جيابية اليت سادت خالل هذه اجللسة العامة الترشيعية، 

ن اذلين حرضوا أ شغالها، يوابالخنراط الفاعل للك الستشارات والستشار 

دوةل  200وأ كرث من  بالدانمع اس تحضار الظرفية الصعبة اليت متر مهنا 

قلمي يف العامل بسبب تداعيات جاحئة فريو آملني وا  س "كوروان" الس تجد، أ

آاثر هذه ال زمة.  من امجليع، التضامن والتعبئة والاخنراط والالزتام لواهجة أ

الس يد الوزير احملرتم، هبذه الناس بة، ابلشكر اجلزيل  ،كام أ تقدم لمك

امه يف تيسري مسطرة ادلراسة سذلي سي عىل عرضمك القمي والشامل، ا

يقيض ابلصادقة عىل الرسوم  26.20والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

عىل  ،يتعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية 2.20.320بقانون رمق 

من ادلس تور  81مس توى اجللسة العامة الترشيعية، تطبيقا ل حاكم الفصل 

 لس الستشارين.خيل جملمن النظام ادلا 254ومقتضيات الادة 

 الس يد الرئيس احملرتم،

قيد ادلراسة والتصويت أ مام اجللسة  26.20قانون رمق يندرج مرشوع 

العامة الترشيعية يف س ياق دويل ووطين خاص ودقيق بسبب التداعيات 

 "19-كوفيد" كوروانالسلبية وغري التوقعة اليت ترتبت عن انتشار فريوس 

ية القطاعات الاقتصادية والالية للمنظومة ب غل وعىل أ  ىل الاقتصاد العالي ع

 ة. الوطني

واستنادا لنتاجئ البحث الظريف الصادر عن الندوبية السامية للتخطيط 

دلى القاوالت النظمة هبدف تقيمي ال ثر البارش لهذه ال زمة عىل وضعية 

ىل  1القاوالت ابلغرب خالل الفرتة المتدة من  طار، يف2020أ بريل  3ا    ا 

عن انتشار اجلاحئة عىل د الآاثر الاقتصادية والاجامتعية لل زمة الناجتة صر 

ن القطاعات ال كرث ترضرا تشمل ابل ساس قطاع  الاقتصاد الوطين؛ فا 

يواء الفنديق  %89اخلدمات ) من القاوالت النش يطة يف قطاع خدمات اال 

 ثريسبب تأ  والطامع يف وضعية التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي ب 

أ ي بنس بة منصب شغل،  245.000"( وفقدان ما يقارب 19-"كوفيد

جاميل عدد الش تغلني يف هذا القطاع، ويه من أ كرث  17,5% من ا 

ضافة للقطاعات التصديرية  القطاعات الاقتصادية الدرة للعمةل الصعبة، ا 

من القاوالت الصدرة ابلغرب عن ترضرها من  %67)أ علنت حوايل 

 133.000ئية احلالية، مما نتج عنه ختفيض أ زيد من وابزمة الجراء ال  

ضافة لتحويالت الهاجرين الغاربة  منصب شغل يف قطاع التصدير( ا 

 ابخلارج.

ن احتياطي العمةل الصعبة من النقد ال جنيب ببالدان  وللتذكري فقط، فا 

مليار درمه بهناية شهر مارس  241حبسب بنك الغرب، يف  ،اس تقر
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 لتغطية مخسة أ شهر من الواردات فقط.  يكفو ما ي، وه2020

 الس يد الرئيس احملرتم،

ننا يف فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب نمثن أ حاكم الادة الفريدة من  ا 

يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق  26.20مرشوع قانون رمق 

 اةشلك أ ديتعلق بتجاوز سقف المتويالت اخلارجية، ونمتىن أ ن ي  2.20.320

ويسمح  "19-كوفيد"متويلية للحد من ال ثر الاجامتعي والاقتصادي جلاحئة 

لبالدان ابحلفاظ عىل مس توى اكٍف من الاحتياطيات الرمسية لتخفيف 

 الضغوط عن مزيان الدفوعات.

وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة الربلانية اخملتصة 

ل لومأ  ا 26.20خبصوص مرشوع قانون رمق  ننا نصوت عىل يا  ه أ عاله، فا 

 مرشوع هذا القانون ابال جياب.

صغائمكوشكرا   .عىل حسن ا 

II بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال  27.20. مرشوع قانون رمق

دارة رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة  أ هجزة ا 

 رساين حاةل الطوارئ الصحية.

 :لوحدة والتعادليةل س تقاليلالافريق المداخةل  (1

 الرحمي نالرمح هللا بسم

 .أ مجعني اخللق س يد عىل والسالم والصالة

 احملرتم، الرئيس الس يد

 احملرتمون، الوزراء السادة

 احملرتمون، الستشارون والسادة الس يدات

 مبجلس والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق ابمس أ تدخل أ ن يرشفين

 خاصة أ حاكم بسن 27.20 رمق انونق عمرشو شةمناق  يف الستشارين

دارة أ هجزة أ شغال بسري تتعلق  مجعياهتا انعقاد وكيفيات السامهة رشاكت ا 

ثر عىل يأ يت واذلي الصحية،الطوارئ حاةل  رساين مدة خالل العامة  ا 

جراءات  تطبيقا والتجمعات، من الاجامتعات احلد برضورة التعلقة اال 

 أ علنت اليت الصحية الطوارئ حاةل بجو مب قررةال الصحي احلجر ال جراءات

 تواجه حيث الس نوية، احلساابت حرص فرتة مع تزتامن واليت بالدان عهنا

 حرص أ جل من التداولية هيئاهتا انعقاد خيص فامي صعوابت الرشاكت

 17.95 رمق القانون لقتضيات طبقا 2019 الالية ابلس نة التعلقة احلساابت

 .سامهةال  برشاكت التعلق

ىل أ يضا يسعى اذلي الرشوع ووه جراءات اس تكامل ا   من التخذة اال 

 التدبري يف مرنة مساطر اعامتد عرب الس امي القاوالت، لفائدة ادلوةل طرف

 اس مترارية عىل للحفاظ واخلاصة العمومية والقاوالت الؤسسات لفائدة

 .احليوية القطاعات

ىل هيدف كام  مبقتىض علهيا صصو الن عدالقوا خمالفة عىل التنصيص ا 

 اجامتع داوانعق ومداوةل واال عالم ابدلعوة السامهة، والتعلقة رشاكت قانون

 حاةل مدة خالل السامهة، لرشاكت والرقابة اال دارة وأ هجزة العامة امجلعية

جراءات وضع هبدف وذكل الصحية، الطوارئ  هذه لفائدة ومالمئة مرنة ا 

 .الرشاكت

 ،ماحملرت  الرئيس الس يد

 ،احملرتمون الوزراء دةالسا

 ،احملرتمون نوالستشار  دةوالسا الس يدات

 :ىيسع أ نه نسجل الذكور القانون مرشوع عىل اطالعنا خالل من

 العمومية والقاوالت الؤسسات تس يري يف مرنة مساطر اعامتد -

 ؛احليوية القطاعات اس مترارية عىل احلفاظ أ جل من واخلاصة

جراءات وضع -  ؛الرشاكت هذه ئدةالف مالمئةو  مرنة ا 

دارية اجملالس عقد -  ابلصوت االتصال وسائل عرب الؤسسات لهذه اال 

 ؛مماثةل وسائل وأ ي والصورة

عداد من للرشاكت العامة اال دارة متكني -  لها تكون مؤقتة حساابت ا 

ذا الصحية، الطوارئ حاةل فرتة خالل للغري ملزمة قانونية جحية  تتوفر مل ا 

ماكنية ىل ولوجال ا   تكل تقدمي رشيطة أ عاله، الذكورة التقنية لوسائلا ا 

عالن بعد يوما 15 أ قصاه أ جل يف اال داري للمجلس الؤقتة احلساابت  اال 

 ؛الصحية الطوارئ رفع عن

 اال دارة جملس وذات الرقابة جملس ذات السامهة لرشاكت الرتخيص -

 ةلحا فرتة لخال ،2019 لس نة الس نوية ابس تعامل احلساابت امجلاعية،

حاةل رشيطة الغري، مع العالقة يف الصحية، الطوارئ  الذكورة احلساابت ا 

 اترخي من حيتسب يوما 15 يتعدى ال أ جل يف الرقابة جملس عىل والواثئق

 ؛الصحية الطوارئ حاةل رفع

دارية للمجالس السامح -  اليت للرشاكت امجلاعية اال دارة جمالس أ و اال 

 من الصحية، الطوارئ فرتة خالل خيص،لرت ا مبنح لالكتتاب، امجلهور تدعو

صدار أ جل ىل اللجوء دون القرض س ندات ا   العادية امجلعية العامة ا 

 .للمسامهني

 ،احملرتم الرئيس الس يد

 ،احملرتمون الوزراء السادة

 ،احملرتمون نوالستشار  والسادة لس يداتا

 اليت عةابلرس  هننو  أ ن والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق يف يفوتنا ال

عداد هبا مت  ضامن من الرشاكت من مجموعة لمتكني قانون الرشوع هذا ا 

 قبيل من الرشاكت من أ خرى أ صنافا يشمل أ ن ىننمت كنا واذلي اس متراريهتا

 متنح أ ن من ختوفنا هنا خنفي ال كام ،ةاحملدود السؤولية ذات الرشاكت

 سابح  عىل ريينللمس واسعة صالحيات هذا القانون مرشوع مقتضيات

 .السامهني

ذا  "الاقتصادية اليقظة جلنة" به تقوم اذلي الكبري ابلعمل نش يد كنا وا 

 واختاذها هللا، نرصه السادس محمد الكل جلالةل السامية التوجهيات حتت

 الشقني يف والقاوةل، الواطن ال وىل ابدلرجة مهت اليت القرارات من مجموعة
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نن والاقتصادي، الاجامتعي  يف ابالخنراط نطالب الاس تقاليل قيفر ال يف افا 

 حلظة نعيش اليوم ل ننا كوروان، أ زمة بعد جديد لبالدان تمنوي منوذج صناعة

جامع ىل الفرقاء لك فيه ينظر وطين ا   يف جاهدين ويسعون واعد مس تقبل ا 

جناحه، ن تعلمون وكام ا  ضافية مذكرة وجه الاس تقالل حزب فا  ىل ا   اللجنة ا 

 مت اليت وادلروس القضااي من للعديد رؤيته توحض ويالتمن جابلمنوذ اخلاصة

 تأ خذ أ ن جيب واليت الصحي احلجر ظل يف العيش خالل من استيقاؤها

 .اجلديد الغريب التمنوي المنوذج صياغة عند الاعتبار بعني

 ،رتماحمل الرئيس الس يد

 ،احملرتمون الوزراء السادة

 ،احملرتمون نوالستشار  ةدوالسا الس يدات

حدى والقاوالت الرشاكت تدبري ش طرققنان  وحنن آليات ال   تس يري أ

 لفت جندد أ ن البد الصحي، احلجر يفرضه لا الانضباط ظل يف اجامتعاهتا

ىل احلكومة انتباه  القاوالت تعيشها اليت الصعبة الاقتصادية الوضعية ا 

 تخلف واليت معها، البنوك تعامل جراء والتوسطة والصغرية جدا الصغرية

شاكل   البنكية الؤسسات بعض أ ن حيث، القاوالت هذه دلى الس يوةل يةا 

 ضامن" مع التعامل مثل اليقظة جلنة وتوصيات لقرارات تنضبط مل

 يف والتعادلية للوحدة الاس تقاليل الفريق دفع مما ،(Oxygène)" أ وكسجني

ىل رئيسه خشص صالح والالية الاقتصاد وزير من لك يراسل أ ن ا   وا 

 الفاليح القرض جملموعة العام والدير الغرب بنك يلاو  والس يد اال دارة

 تنفيذ يف مسؤوليته واحد لك ليتحمل ،2020 أ بريل 16 يف ابلغرب

شاكلية وحل الذكورة، اللجنة توصيات  البنوك من المنوحة القروض ا 

 أ داهئا، طرق تدقيق مع والتوسطة، والصغرى جدا الصغرية للمقاوالت

 الطوارئ مدة طيةل ال بناك دلن من احتساهبا وكيفية اهيعل تبةالرت  والفوائد

 القاوالت، هبذه ال بناك بعض عالقة وضوح عدم نسجل ل ننا الصحية،

ىل ال بناك بعض جلوء ويعترب ضافية فوائد ترتيب مسطرة ا   سداد لتأ جيل ا 

 .الالتباس هذا عىل صارخا مثاال القروض

ىل احلكومة ندعو أ ن يفوتنا ال كام  واذلين الصغار، التجار عيةض و  مراعاة ا 

 حمالت كذكل ويشلكون ال حياء، داخل المتوين لضامن كبري بدور يقومون

 القاول غرار عىل الفئة هذه مساعدة من فالبد الواطنني، فئات مجليع قرب

 .اذلايت

شاكلية من ختوفنا عليمك خنفي وال  عدم وراء القاوالت بعض تسرت ا 

 وضعها حقيقة بعكس الترصحي أ و دمهياخس تم  لطرد الس يوةل عىل توفرها

 جسلنا كام ،"روانو ك جاحئة تدبري صندوق" دمع من لالس تفادة الايل

 .الايض مارس شهر خالل القطاعات بعض خبصوص

 ،رتماحمل الرئيس الس يد

 ،رتموناحمل الوزراء السادة

 ،احملرتمون نوالستشار  دةوالسا الس يدات

 القانون مرشع عىل ابال جياب نصوتس   اأ نن علنن هاته مداخلتنا ختام يف

مياان ،27.20 رمق  والتس يري التدبري يف جديدة تدابري ابتاكر برضورة منا ا 

 مدخل أ مه ذكل يف احلديثة التكنولوجيا اس تغالل ويعترب ،لقاواليتاو  العام

ىل مسؤولية بلك داعني التجديد، لهذا  سالمة رشوط احرتام عىل احلرص ا 

ىل احلكومة داعني لقاوالت،ا فمبختل العاملني وحصة رساع ا   التفكري يف اال 

 أ ن وجل عز هللا من راجني. الصحي احلجر رفع بعد ما سيناريوهات يف

 .بالدان عن ال زمة هذه بفك يعجل

 .وبراكته هللا من ورمحة عليمك والسالم

 ( مداخةل فريق العداةل والتمنية:2

 الس يد الرئيس احملرتم،

 احملرتمون، اءة الوزر الس يدات والساد

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

مرشوع  مناقشةيرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية يف 

دارة  27.20القانون رمق  بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال أ هجزة ا 

رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة رساين حاةل 

ية، ويه مناس بة ننوه خاللها ابجملهودات اليت تبذلها ح لص طوارئ اال

يف سبيل احلد من  ،حتت القيادة الرش يدة جلالةل الكل نرصه هللا ،احلكومة

 تداعيات هذا الوابء عىل الس تويني الاقتصادي والاجامتعي.

ىل أ ن القاوالت الغربية من بني أ كرث الترضرين هبذه ال زمة  وابلنظر ا 

ننا، يف فريق العداةل  منا ذلكل مع م انعاكسات عىل اجلانب الاجامتعي، فا 

جراءات اليت اختذهتا  سواء  ،احلكومة اجتاه هذه القاوالتوالتمنية، نقدر اال 

بتخفيف عبء الس تحقات علهيا ودمع ماليهتا، أ و بدمع الاستامثر وتيسري 

 الولوج للصفقات، وذكل من خالل:

 ؛2020يونيو  30 غاية ىلا   جامتعيةتعليق أ داء الساهامت الا ▪

حىت  متكني بعض القاوالت من تأ جيل وضع الترصحيات الرضيبية ▪

ذا رغبت يف ذكل؛ ،2020يونيو  30  ا 

ىل أ واخر شهر يونيو  ▪  ؛2020تعليق الراقبة الرضيبية ا 

 العمل عىل ترسيع وترية أ داء مس تحقات القاوالت؛ ▪

آلية جديدة للضامن، عىل مس توى  ▪ حداث أ ن ق الضامصندو "ا 

لتيسري ولوج القاوالت يف  "كسجنيو ، حتت امس "ضامن أ  "لركزيا

ضافية ىل متويالت بنكية ا   .وضعية صعبة ا 

ىل الاخنراط اال جيايب والفعال  وندعو هبذه الناس بة القطاع البنيك ا 

جراءات متعلقة مبجال  وحبس تضامين يف تزنيل ما تتخذه بالدان من ا 

 اش تغالها.

مل اجلبار اذلي تقوم به عدد من القاوالت عالال طار، كام نمثن يف هذا ا

الفريوس الس تجد، يف توفري الس تلزمات الرضورية لواهجة انتشار هذا 

وكذا القاوالت اليت تس متر يف العمل لزتويد السوق الوطنية ابلواد 

 الرضورية والس تلزمات واخلدمات ال ساس ية.
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ة مضامينه شاق بصدد منوعالقة مبضمون مرشوع القانون اذلي حنن 

ال أ ن نؤيده، ابعتباره يدخل يف  اليوم، فال يسعنا يف فريق العداةل والتمنية ا 

طار  اال جراءات الطلوبة للتأ قمل مع الوضعية اليت فرضهتا حاةل الطوارئ ا 

ت ئاحيث مت منع التجمعات، ال مر اذلي حيول دون انعقاد هي  ،الصحية

ليات الرضورية الس مترار م لع بارشة ارشاكت السامهة التداولية من أ جل م 

 التعلق برشاكت 17.95نشاطاهتا وفق الكفيات اليت حيددها القانون رمق 

السامهة، خاصة فامي يتعلق بعقد الاجامتعات الطلوبة حلرص احلساابت 

صدار س ندات القرض ابلنس بة2019الرتبطة ابلس نة الالية   ، وكذا اب 

ىل  حيث سيمت السامح جملالس  ب،الاكتتاللرشاكت اليت تدعو امجلهور ا 

ىل امجلعيات العامة العادية.  اال دارة بذكل دون اللجوء ا 

ذا بصدد مقتضيات قانونية تتيح الرونة الطلوبة فامي يتعلق بسري  حنن ا 

دارة رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل  أ شغال أ هجزة ا 

ري ما دامت هذه و رضمطلوب وفرتة حاةل الطوارئ الصحية. وهو أ مر 

الرشاكت تش تغل يف العديد من القطاعات احليوية اليت حنن يف حاجة ماسة 

ىل اس مت رارها يف العمل يف الوضع الراهن، وأ ي اضطراب يف سريها ا 

 سيسامه يف تفامق أ زمة الاقتصاد الوطين.

 وعىل هذا ال ساس س يصوت فريقنا عىل مرشوع القانون ابال جياب.

 هللا تعاىل وبراكته ةيمك ورمحوالسالم عل 

 :الاحتاد العام لقاوالت الغربمداخةل فريق  (3

 احملرتم،الس يد رئيس اجللسة 

 احملرتم،  الرمقيو ال خرض الس يد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد 

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

ثر مناعىل -يطيب يل ابمس فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب   ةقشا 

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال أ هجزة  27.20مرشوع قانون رمق 

دارة رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة رساين  ا 

الالية والتخطيط جلنة حاةل الطوارئ الصحية اذلي يدخل مضن اختصاص 

ه ذه دت خاللأ ن أ نوه ابل جواء اال جيابية اليت سا -لتمنية الاقتصاديةوا

يف تيسري مسطرة ادلراسة والتصويت  اجللسة العامة الترشيعية، مبا يسامه

ن عىل يعىل مرشوع هذا القانون، من قبل الس يدات والسادة الستشار 

 .مس توى اجللسة العامة

 الس يد الرئيس احملرتم،

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري  27.20مق يأ يت مرشوع القانون ر

دارة  امهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل سل رشاكت اأ شغال أ هجزة ا 

مدة رساين حاةل الطوارئ الصحية، قيد ادلراسة والتصويت أ مام اجللسة 

الترشيعية العامة، يف س ياق اس تكامل اال جراءات التخذة من طرف ادلوةل 

 عرب اعامتد مساطر مرنة يف التدبري لفائدة لفائدة القاوالت، الس امي

العمومية واخلاصة للحفاظ عىل اس مترارية القطاعات  تالقاوالالؤسسات و 

احليوية، من خالل التنصيص عىل خمالفة القواعد النصوص علهيا مبقتىض 

د اجامتع اقانون رشاكت السامهة، والتعلقة ابدلعوة واال عالم ومداوةل وانعق

 دة حاةللعامة وأ هجزة اال دارة والرقابة لرشاكت السامهة، خالل مامجلعية ا

جراءات مرنة ومالمئة لفائدة هذه لا طوارئ الصحية، وذكل هبدف وضع ا 

ىل رشاكت السامهة اليت  دارة، ابلنس بة ا  الرشاكت من خالل منح جمالس اال 

رمسية، مل تقم بعقد جملسها اال داري قبل اترخي نرش هذا القانون يف اجلريدة ال

وسائل  ربصحية، ع، خالل مدة رساين حاةل الطوارئ ال اعقد اجامتعاهت

االتصال ابلصوت والصورة أ و أ ي وسائل مماثةل، من أ جل حرص احلساابت 

من القانون رمق  306و 72واختاذ القرارات النصوص علهيا يف الادتني 

 التعلق برشاكت السامهة. 17.95

 الس يد الرئيس احملرتم،

وع يننا يف فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب ل حاكم مرش رمغ تمث 

دارة  27.20ن رمق وانالق بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال أ هجزة ا 

رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة رساين حاةل 

جياد  الطوارئ الصحية، فنحن نأ مل من احلكومة ممثةل يف الوزارة الوصية اب 

رقابة لوااعية ج قانوين كفيل بتصحيح قرارات أ هجزة اال دارة واال دارة امجلخمر 

 2019يف رشاكت السامهة مبناس بة حرصها للحساابت للس نة الالية 

آاثر فريوس   كوروانالسابقة لتارخي نرش هذا القانون، بسبب تداعيات أ

الس تجد اذلي جيعل تنفيذ الالزتام بتحقق قاعدة النصاب القانوين 

 ةلعاممجلوع اوعقد ا 17.95من القانون رمق  50لنصوص علهيا يف الادة ا

العادية للمسامهني يف رشاكت السامهة داخل ال جل القانوين مس تحيلني 

من الظهري الرشيف مبثابة قانون  269بسبب القوة القاهرة تطبيقا للفصل 

 2.20.292الالزتامات والعقود والادة السادسة من الرسوم بقانون رمق 

رئ  الطوايتعلق بسن أ حاكم خاصة حباةل 2020مارس  23صادر يف 

عالن عهنا، وابلتايل ترتيب ال ثر القانوين الناسب ل ا جراءات اال  صحية وا 

عامل جزاء البطالن والعقوابت اجلنائية النصوص علهيا يف قانون  الانع من ا 

اةل الطوارئ التعلق برشاكت السامهة خالل الفرتة الانتقالية حل 17.95

 الصحية.

الربلانية اخملتصة  لجنةداخل ال وأ خريا، وانسجاما مع موقف فريقنا 

بسن أ حاكم خاصة تتعلق بسري أ شغال  27.20رمق  خبصوص مرشوع قانون

دارة رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة خالل مدة  أ هجزة ا 

ننا نصوت عىل رساين حاةل الطوارئ الصحية مرشوع هذا القانون ، فا 

 ابال جياب.

صغائمك  .وشكرا عىل حسن ا 

III.  القانوننيق احلريك حول مرشوعي يالفر مداخةل: 

يقيض ابلصادقة عىل الرسوم بقانون رمق  26.20مرشوع قانون  -
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زة هجأ  شغال أ  حاكم خاصة تتعلق بسري أ  بسن  27.20ومرشوع قانون رمق  -

 مدة رساين خاللاكت السامهة وكيفيات انعقاد مجعياهتا العامة رة رش داا  

 .حاةل الطوارئ الصحية

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،نون احملرتموالس يدات والسادة الستشار 

تدخل يف مناقشة مرشوعي القانونني أ  ن أ  يرشفين ابمس الفريق احلريك 

ومرشوع قانون رمق  اخلارجية تالمتويال سقف  التعلق بتجاوز 26.20

دارة رشاكت السامهة وكيفيات انعقاد ا  هجزة أ  شغال أ  التعلق بسري  27.20

 رساين حاةل الطوارئ الصحية. مدة خاللمجعياهتا العامة 

بد أ ن نؤكد عىل اعزتازان وخفران ابلبادرات المتزية واحلكمية اليف البداية 

وحبمكته وتبرصه يف ظرف  هللاه س نرص د السادالكل محم اجلالةللصاحب 

 الاقتصاديةالسلبية عىل احلياة  الانعاكساتعصيب يعرفه العامل جراء 

ت اليت لقيت والصحية الرتبطة بوابء كوروان. هذه البادرا والاجامتعية

ترحيبا من قبل احلكومة والشعب وخمتلف الؤسسات سواء ابلقطاع العام 

وطين لك من موقعه، لواهجة تفيش  جامعا  يع يف أ و اخلاص لينخرط امجل 

وهو ابلفعل ما لس ناه من  .ال رضارج مهنا بأ قل وهذه اجلاحئة العالية واخلر 

والوقائية اليت اختذهتا  ةوالاحرتازي الاستباقيةمجموعة من التدابري  خالل

شادت به مجموعة من أ  وهو ما ال سوأ ، دان مبكرا واليت بفضلها جتنبنا بال

 ة ادلولية.يم العال  ابر االن

 ،الس يد الوزير

اخلارجية خاصة يف  المتويالتىل ا  حنن يف الفريق احلريك ندمع اللجوء 

وقة ملهتا ظروف غري مس بأ  ة ةل اس تثنائييب، ويه مرحرف العص هذا الظ

  نــىت يمتكـة حـةل الصعبـري العمـل توفــجأ  ن ـامل بأ رسه، وذكل مــا العـيعيشه

 تلبية حاجيات الواطنني من مواد ىلعرته اقتصادان من احلفاظ عىل قد

 اكنت جتلب ن هناك قطاعات اسرتاتيجية اليتأ  ساس ية مس توردة، علام أ  

قطاع  ،احلرص الوعىل سبيل الثال  ،العمةل الصعبة ترضرت بشلك كبري

جنبية البارشة ل  ا والاستامثراتالغاربة القميني ابخلارج  وحتويالتالس ياحة 

ا مع مرشوع قانون الرشاكت السامهة، ويه ضيأ  ن ننا حنأ  وغريها. كام 

 ال خرىجراء عىل ابيق الرشاكت ال  تعممي هذا اة نلمتس من احلكومة بمناس  

آ اليت لها  غتمن هذه أ  ننا نتحدث عىل الرشاكت أ  جال قانونية أ خرى. ومبا أ

الوطنية اليت  والقاوالتالفرصة للتأ كيد عىل افتخاران واعزتازان ابلرشاكت 

جل توفري أ  نتاجاهتا وتطويرها من ا  ف وجزي من حتويل ر يف ظاس تطاعت 

يضا لنقول للحكومة أ  هنا مناس بة أ  كام . اعيالاصطنهجزة التنفس أ  الكاممات و 

دمع الش باب البتكر وأ حصاب البادرات احلرة اليت عىل رضورة تشجيع و 

ننا نشكر احلكومة عىل دينامية الرمقنة اليت أ  هبا وطننا احلبيب، كام  يزخر

ال ،فهيا الغرب وعىل دور بنك الغرب طر اخن هذه  تذهبن أ  ينبغي  النه أ   ا 

مام البحث أ  فاليوم حنن لس نا . بناكل  مام جشع اأ  اج الرايح در أ  اجملهودات 

بناك يف هذا ل  من اخنراط ا البدعن الرحب، هذا وقت التضامن وعليه 

 ساطراجملهود التضامين لدلوةل، وذكل خبفض فوائد القروض وتبس يط ال 

ذا اكنت ادلوةل عرب  ،ت من الس يوةللمتكني الواطنني والقاوال ضامن "فا 

لها  البدف ،يف الائة 5بناك ل  ابلائة من اخملاطر بيامن ا 95تتحمل  "كسجنيأ و 

لغاهئان مل نقل ا  من ختفيض فوائد القروض   خنلف الوعد. الحىت  اب 

الهشة  تالفئاب الاهامتممن التأ كيد عىل رضورة  البد ،وقبل اخلتام

جل احلصول عىل لقمة العيش يف أ  وخاصة ابلغرب العميق اليت ترصخ من 

 هذا الظرف الصعب.

ننا يف الفريق احلريك نتفاعل   مع هذين الرشوعني. ابال جيابوا 

 .م عليمكالالسو 


