
 2020 يلبر أ  دورة  –ين تشار س لس ال ت جمالودام

1 

 (2020 يوليوز 8) 1441 ذو القعدة 26

 972رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 يوليوز 8)هـ 1441 ذو القعدة 26 ال ربعاء: التارخي

 س يد عبد احلكمي بنوال  احلبيب الاليك رئيس جملس النواب الس يد: الرئاسة

 رئيس جملس الستشارين. شامش

ثالثة ال وادلقيقة  السادسةمن الساعة ابتداء  ةقدقي مخسة وثالثون: التوقيت

 .مساء عرش

 الربلان ختصص لتقدميجملليس  ةكمشت معومية  جلسة: لال عامجدول 

دارة لرشوع قانون الالية  صالح االإ قتصاد والالية واإ الس يد وزير االإ

 .2020للس نة الالية  35.20 العدل رمق

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

 :يس اجللسةئ ر لس النواب، لاليك رئيس جمالس يد احلبيب ا

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الرسلنيوالصالة والسالم عىل أ رشف 

 .افتتحت اجللسة

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يد رئيس جملس الستشارين،

 الس يد وزير ادلوةل اللكف ابلعالقات مع الربلان وحقوق االإنسان،

 الس يدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 والسادة الربلانيون،دات الس ي

ميي من ادلس تور ومعال مبقتضيات القانون التنظ  68طبقا ل حاكم الفصل 

يعقد الربلان مبجلس يه جلسة  ،2س امي الادة لقانون الالية وال 130.13رمق 

صالح  قتصاد والالية واإ معومية مشتكة ختصص لتقدمي الس يد وزير االإ

 .2020لس نة الالية ل  35.20 ل رمقاالإدارة لرشوع قانون الالية العد

 .الاقتصاد. أ عطي اللكمة للس يد وزير

 .تفضل

 :الس يد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام(النائب 

 .هللا هيديمك ،اكين التوازن بني اجمللسني

 ،الس يد الرئيس

 ،وفقا للنظام ادلاخيل اليل هو كيستند أ ساسا عىل التوازن بني اجمللسني

ين م  الرئيسني وأ  عىل مس توى النصة، حرض حبضور ممثيل اجمللسني 

اجمللسني، وقرار احملمكة ين م  اجمللسني، ل ن هناك حمرض س يوقعه أ  

اليك التسجيل والتصويت ماعندان مانديرو به، اكين ق ادلس تورية ال خري

تكون عندو حيرض فيه ال مني وغادي يوقعو وغ  احملرض الكتوب اليل غادي

ر عام للمجلس ما متو الس ند القانوين؟ يف مؤ الس ند القانوين، دااب ما ه

دايل النواب ودوزانها،  2و لنا فهيش واحد ال مني، واكن يف السابق جاب

 نخرقوك غادي نبداو كنتنازلو و  !اكينش ين مااثاب عاود اوقلنا هللا يصلح، ود

الربلان اليل هو كيرشع حىت نسدوه، جيبو لنا ال مني دايل  ذالقانون فها

هذا هو  ،شارين يكون حارض متا ويوقع عىل احملرض الكتوبجملس الست 

رفع اجللسة  يك الساعة غنطلبوذاحنا ها ،الفوىض ديروتالقانون، بغيت 

 ..دقايق 2واحد 

 :جملس النواب رئيسالس يد 

 .شكرا للس يد النائب

س تعامل الوسائل التقنية احلديثة لا أ رشت أ  س ن خذ بعني االإعتبار مع اإ

ليه  .اإ

دارة، فليتفضل  للس يد وزير اللكمة الآن صالح االإ قتصاد والالية واإ االإ

 .ورامشك

صالح االإدارة شعبون وزيربن الس يد محمد  قتصاد والالية واإ  :االإ

 .بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يد رئيس جملس النواب،

 الس يد رئيس جملس الستشارين،

 الس يد رئيس احلكومة،

 الس يد وزير ادلوةل،

 اء،الس يدات والسادة الوزر 

 الس يدات والسادة الربلانيون احملتمون،

أ ن أ لتقي بمك جمددا يف هذا االإجامتع الشتك لغرفيت الربلان يطيب يل 

 .2020مبناس بة تقدمي مرشوع قانون الالية العدل للس نة الالية 

طار ي ال ول من نطراقادلمي المترين هذا ،ويكرس هذا المترين وعه يف اإ

يل السلمي لقتضيات يد لقانون الالية، حرصنا عىل التن القانون التنظميي اجلد

لقانون، خاصة فامي يرتبط ابحتام مبدأ  صدقية توقعات قانون الالية هذا ا

كام يؤكد حرصنا كذكل عىل اإرشاك الؤسسة الترشيعية يف حتديد  .الس نوي

عىل ضوء ما فرضته ال زمة  2020التوازن الايل اجلديد لقانون الالية 

ما و  ،رتبطة جباحئة كوروان، من مراجعة للفرضيات واخنفاض للمداخيلال

عادة ترتيب ال ولوايت عىل مس توى النفقات  يتطلبه ذكل من رضورة اإ

قتصادية واالإجامتعية لهذه ال زمة واحلفاظ عىل حصة  ،لواهجة الآاثر االإ

طار ما حيدده الفصل  .الواطنني من ادلس تور من  77ولك ذكل يف اإ

 .مشتكة للربلان واحلكومة للحفاظ عىل التوازانت الالية مسؤولية

لقد حرصنا منذ بداية ال زمة عىل التواصل بشلك مس متر مع الؤسسة 

الترشيعية بغرفتهيا، من خالل عرض لك التدابري واالإجراءات اليت مت 

قتصادية  ،بتعلاميت ملكية سامية ،اختاذها آاثر هذه ال زمة االإ يف مواهجة أ

قة التعل ية، وتقامسنا مع مؤسس تمك احملتمة خمتلف العطياتواالإجامتع 

وتقيمي جحم هذا الرضر عىل المنو االإقتصادي وعىل  ،ابلقطاعات الترضرة
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 .مزيانية ادلوةل، وكذا عىل االإحتياطي من العمةل الصعبة

كام أ نصتنا بلك اهامتم لالنشغاالت العرب عهنا من طرف الس يدات 

وتفاعلنا مع تساؤالتمك ومقتحاتمك، وأ ود من هذا النرب  ،والسادة الربلانيني

أ مثن روح الوطنية العالية اليت عرب عهنا الس يدات والسادة الربلانيني من ن أ  

خالل اخنراطهم يف التفكري امجلاعي حول س بل مواهجة هذه ال زمة، 

تفاعلهم الرسيع مع لك النصوص القانونية اليت تقدمت هبا احلكومة يف هذه و 

حداث الصندوق ا خلاص بتدبري الظرفية االإس تثنائية، وخاصة فامي يتعلق ابإ

تنفيذا للتعلاميت السامية جلالةل الكل  ،"19-كوفيد"جاحئة فريوس كوروان 

 .حفظه هللا

كام أ ود أ ن أ تقدم لمك ابلشكر عىل النقاش السؤول والمثر اذلي مزي لك 

انبثقت عنه مجموعة من  لقاءاتنا خالل هذه الفتة االإس تثنائية، واذلي

تعكس االإخنراط  ،لس يدات والسادة الربلانينياالإقتاحات والبادرات القمية ل 

ابلسامهة الفاعةل يف مواهجة لك  والالزتام التواصل للمؤسسة الترشيعية

 .التحدايت اليت تعتض السار التمنوي لبالدان

جيابية مع هذه القتحات من خالل  ،وقد حرصنا عىل التفاعل بلك اإ

طار التدابري اليت مت اختاذه آاثر هذه ال زمة تنيل بعضها يف اإ ا للتخفيف من أ

كام س نعمل  .عىل الس توى االإقتصادي واالإجامتعي يف مرحةل احلجر الصحي

طار النقاش التواصل مع مؤسس تمك  غناهئا يف اإ عىل تنيل ابيق القتحات واإ

 .حول تدابري اخلروج من هذه ال زمة

بتقدميه  شك فيه، فاإن مرشوع قانون الالية العدل اذلي أ ترشف ومما ال

طار القاربة التشاركية اليت  حلرضاتمك، سيشلك مناس بة لتعميق النقاش يف اإ

حتديد  ،أ سس نا لها يف جملس يمك، وسيشمل هذا النقاش يف مرحةل أ وىل

قتصادية ل نشطهتا آليات الواكبة الناس بة الإس تئناف خمتلف القطاعات االإ ، أ

طار احلرص عىل ضامن حصة الس تخدمني واحلفاظ عىل مناصب  يف اإ

وضع مرتكزات خطة مندجمة لمتكني النس يج  ،الشغل، ويف مرحةل اثنية

آفاق واعدة للمنو يف  س تعادة ديناميته واسترشاف أ القاواليت الوطين من اإ

 .مرحةل ما بعد اجلاحئة

 ،الس يدات والسادة

قتصادية واالإجامتعية كام تعلمون، فقد أ دت التداعيات ا لصحية واالإ

نتاج ل زمة واليت يواهجهال ىل ارتباك كبري يف سالسل االإ  العامل بأ رسه اإ

وتعميق حاةل عدم الوضوح خبصوص  ،وتزايد أ عداد العاطلني ،والتوريد

آفاق  قتصادأ آخر  .العالي تطور االإ  ،تقديرات صندوق النقد ادلويلفبحسب أ

%، كام أ نه من النتظر أ ن 12- ـلعالية بمفن التوقع أ ن تتاجع التجارة ا

ىليب الرشيك لمنو االإقتصادي ابالإحتاد ال وريتاجع عن ا - الرئييس للمغرب اإ

10.2%  

قتصاد الوطين ابلتداعيات  وحبمك انفتاح بالدان عىل اخلارج، فقد تأ ثر االإ

ماي  السلبية لهذه ال زمة، كام يتضح ذكل من خالل مقارنة معطيات شهر

يف قطاع  هتا للس نة الاضية، وتتجىل القطاعات ال كرث ترضرانظري مع  2020

%، والنس يج 76ـ %، والطريان ب89ـ الس يارات اليت تراجعت صادراته ب

 .%74ـ وال لبسة ب

كام انعكس تباطؤ النشاط االإقتصادي بشلك ملحوظ عىل تطور 

 ،2020% برمس س نة 70ـ عائدات الس ياحة اليت من التوقع أ ن تنخفض ب

ت %، وحتويال70ـ تتاجع موارد االإستامثرات ال جنبية البارشة كذكل بس  و 

%، وما للك ذكل من انعاكس عىل تراجع 20ـ الغاربة القميني ابخلارج ب

 .احتياط بالدان من العمةل الصعبة

 ،الس يدات والسادة

 ،حفظه هللا ،جلالةل الكل لقد اس تطاعت بالدان بفضل القيادة التبرصة

شادة عالية عىل مس توى  ،احلكميةوتوجهياته  أ ن تقدم مثاال اكن حمط اإ

التالمح القوي للمواطنني الغاربة، وكذا عىل مس توى االإستباقية بتوقع 

اخملاطر والعواقب النامجة عن هذه ال زمة الصحية الكربى، والرسعة 

والفعالية يف اختاذ القرارات الشجاعة اليت وضعت حصة الواطنني ك ولوية 

 .قصوى

ختذهتا استباقية اليت حتازية والاالتدابري واالإجراءات الا وقد مكنت

بالدان منذ االإعالن عن حاةل الطوارئ الصحية، مبا فهيا التدابري احلجر 

وجتنب خسائر كبرية عىل  ،واحلد من انتشاره ،من احتواء الوابء ،الصحي

 .ماقياسا مبا تكبدته حىت أ كرب ادلول وأ كرثها تقد ،الس توى البرشي

جيايب عىل  ،للتدابري التخذة بتوجهيات ملكية ساميةكام اكن  أ ثر اإ

وتقوية مصود القطاعات  ،مس توى توطيد الثقة يف ادلوةل والؤسسات

واحلفاظ عىل مناصب الشغل وعىل القدرة الرشائية  ،والقاوالت الترضرة

 .اليت فقدت مصدر رزقها نتيجة لهذه ال زمة لل رس

حداث  ،ليك احلكميوات ابلقرار الوقد اكنت أ وىل اخلط الصندوق "ابإ

اذلي حظي بروح تضامنية غري  "اخلاص بتدبري جاحئة فريوس كوروان

 مس بوقة من لك مكوانت الشعب الغريب مكنت من تعبئة ما يفوق من

مليار درمه، مهنا عرشة ماليري درمه من الزيانية العامة لدلوةل ومليار  33

مليار درمه  21.5ومن مزيانية اجلهات مليون درمه مكسامهة  500و

 .مكساهامت تضامنية من الفاعلني الؤسساتيني والقطاع اخلاص والواطنني

طار هذا الصندوق ما  ،ويف القابل بلغ مجموع النفقات اللزتم هبا يف اإ

مليار درمه  02) مت رصفها اإىل حدود الآن 18مليار درمه، مهنا  25مجموعه 

مليار  16لرضورية لواهجة اجلاحئة، وس تلزمات الطبية االقتناء العدات وال 

طار  جلنة اليقظة "درمه لمتويل تدابري ادلمع التخذة من طرف احلكومة يف اإ

ماليري درمه مكخصصات للصندوق الوطين  7 ، وقد مت رصد("الاقتصادية

للضامن الاجامتعي يف حدود ملياري درمه برمس منحة يونيو لفائدة ال جراء 

آليات  "صندوق الضامن الركزي"ـمه لماليري در 5هبم، و الرصح لواكبة أ

 .الضامن لفائدة القاوالت

وقد مكنت النفقات اليت مت رصفها من موارد الصندوق اخلاص بتدبري 

أ لف  900 جاحئة فريوس كوروان من تقدمي مساعدات مالية لفائدة حوايل
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عامةل  ةأ رس مليون  5.5أ جري منخرط ابلصندوق الوطين للضامن االإجامتعي و

 .% مهنا ابلعامل القروي45 ،يف القطاع غري الهيلك

مت اختاذ مجموعة من التدابري لتخفيف التحمالت  ،وموازاة مع ذكل

االإجامتعية واجلبائية والالية للمقاوالت وتيسري ولوهجا للمتويل دلمع خزينهتا 

لزتاماهتا الالية، هبدف احلفاظ  لشغل عىل مناصب اومساعدهتا عىل الوفاء ابإ

 .وتقوية مصودها يف مواهجة تداعيات ال زمة

آلية  لضامن قروض اس تثنائية  "جنيكسأ  "ويندرج يف هذا االإطار تفعيل أ

أ لف من  45مليار درمه لفائدة ما يزيد عن  17من طرف ادلوةل فاقت 

 .مكنهتا من الصمود يف هذه الرحةل ،القاوالت الصغرى والتوسطة

ىل جانب التد العامةل يف القطاع  ة لفائدة ال جراء وال رسابري التخذواإ

جراءات  غري الهيلك والقاوالت، فقد مت احلرص عىل اختاذ ما يلزم من اإ

من أ جل التحمك يف  ،عىل الس توى القانوين وعىل مس توى التدبري االإستبايق

واحلفاظ عىل قدرة  ،تأ تري لل زمة عىل احتياط بالدان من العمةل الصعبة

ضافة اإىل صادان عىل تلب اقت ية احتياجاته من مواد أ ساس ية وغذائية وطاقية، اإ

 .تغطية الزتاماتنا اخلارجية مبا يف ذكل أ داء خدمة ادلين اخلاريج

دوالر، خاصة عرب حسب مليار  4.5وقد متت اإىل حد الآن تعبئة 

ئامتن والس يوةل مع صندوق النقد  3.2 حوايل طار خط االإ مليار دوالر يف اإ

مليون دوالر من خالل اخلط الوقايئ ضد اخملاطر الاكرثية  270و ،ادلويل

 .مع البنك ادلويل

ىل جانب اجملهودات البذوةل عىل مس توى تعبئة المتويالت  ،هذا اإ

طار عالقات التعاون مع خمتلف رشاكئنا، ومن التوقع أ ن متكن  اخلارجية يف اإ

لعمةل الصعبة يف من ا هذه التدابري جممتعة من احملافظة عىل احتياط بالدان

 .أ شهر من الواردات 6مس توى يضمن تغطية حوايل 

 ،الس يدات والسادة

لقد قدمت حلرضاتمك معطيات الس ياقني الوطين وادلويل الرتبطة 

أ ساسا بتداعيات أ زمة جاحئة كوروان والتدابري اليت مت اختاذها من طرف 

 . حفظه هللا ،حتت القيادة النرية جلالةل الكل ،احلكومة

الصحية للجاحئة،  اثرحتواء الآ اهذه التدابري جناعة يف قد أ ثبتت و 

واس تقرار  ،وخلفت أ ثرا ابرزا عىل مس توى احلفاظ عىل مناصب الشغل

قتصاد الوطين، وابل خص  القدرة الرشائية للمواطنني وتقوية مصود االإ

 .للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى والتوسطة

ال وجه حتية تقدير وتنويه لهنيي الصحة أ ن أ   وال يسعين هبذه الناس بة اإ

وللك مكوانت القوات السلحة اللكية وادلرك الليك والقوات الساعدة 

دارة التابية حتت  ،عىل جتندمه ادلامئ ،وال من الوطين والوقاية الدنية واالإ

لدلفاع عن حوزة الوطن  ،القيادة السامية لصاحب اجلالةل نرصه هللا

س تقراره.   وصيانة أ منه واإ

كام ال يفوتين هبذه الناس بة أ ن أ نوه ابجملهودات اليت يقوم هبا خمتلف 

االإحتاد العام "والقطاع الايل و ،الفاعلني، وخاصة القطاعات الوزارية العنية

 ،"جامعة الغرف الغربية للتجارة والصناعة واخلدمات"و ،"لقاوالت الغرب

 ،"صندوق الضامن الركزي"و ،"جامعة الغرف الصناعية التقليدية"و

جناح لك التدابري "الاجامتعيالصندوق الوطين للضامن "و ، من أ جل اإ

تفعيال للتوجهيات اللكية  ،"19-كوفيد"بـ التخذة لواهجة ال زمة الرتبطة 

 .السامية هبذا اخلصوص

 ،الس يدات والسادة

تعبئة الوارد الرضورية لساعدة القاوالت رهان اليوم هو الأ عتقد أ ن 

 ،اخلاصة والعمومية ا يف ذكل القاوالت الكربىبلك أ صنافها، بلك أ صنافها مب

س تئناف نشاطها واحلفاظ عىل مناصب الشغل وعىل حصة اعىل 

 .الس تخدمني

فاإن تطورات الظرفية الوطنية وادلولية الرتبطة بأ زمة  ،ومن هجة أ خرى

ب أ سعار الواد ذبذلقطاع الفاليح بقةل التساقطات وتكوروان، وتعرث ا

الفرضيات اليت بنيت علهيا توقعات قانون الالية  ال ولوية، تفرض مراجعة

 .تفعيال لبدأ  الصدقية اذلي أ سس هل القانون التنظميي لقانون الالية ،2020

عداد مرشوع القانون الالية العدل  ومن هذا النطلق، معلنا عىل اإ

يأ خذ بعني  ،اذلي ينبين عىل توازن مايل جديد ،2020الالية  للس نة

عادة  40ـ جع مداخيل الزيانية باالإعتبار ترا مليار درمه هذه الس نة، واإ

من خالل تقليص نفقات التس يري  ،ترتيب ال ولوايت عىل مس توى النفقات

ر مليا 7.5بـ مليار درمه، ورفع استامثرات الزيانية العامة لدلوةل  4.3بـ 

 .درمه

س تئناف  آليات ادلمع الناسب لالإ ىل توفري أ وهيدف هذا الرشوع اإ

ي للنشاط االإقتصادي واحلفاظ عىل مناصب الشغل، مع مواكبة ذكل التدرجي

جراءات معلية للرفع من فعالية االإدارة، وذكل ابالإس  ثالث  ناد عىلت ابإ

 :مرتكزات ال ساس ية

 ؛تصاديالاق مواكبة االإس تئناف التدرجيي للنشاط : أ وال •

 ؛احلفاظ عىل مناصب الشغل :اثنيا •

داريةترسيع تنيل  :اثلثا •  .االإصالحات االإ

ففامي يتعلق ابلرتكز ال ول، فاإن احلكومة س تويل أ مهية خاصة لتقدمي 

ادلمع والواكبة الرضورية للمقاوالت الوطنية الترضرة من أ جل مساعدهتا 

الزمع تفعيلها يف  عىل اس تعادة نشاطها بشلك تدرجيي، وس تأ خذ التدابري

طار اتفاقيات مع خمتلف القطاعات بعني  االإعتبار خصوصيات لك قطاع اإ

يف ارتباط حبجم الرضر اذلي تكبدته القاوالت التابعة هل جراء ال زمة 

 .والفتة الالزمة الإس تعادة نشاطها

وتأ يت هذه التدابري القطاعية لتعزيز االإجراءات التخذة عىل مس توى 

قرار مجموعة  آليات الضامن لمتويل القروض لفائدة القاوالت العمومياإ ة من أ

واخلاصة، الصغرية جدا والصغرى والتوسطة والكبرية، وذكل بنس بة فائدة 

س نوات، مع فتة االإعفاء يف لدة  7% ومدة سداد عىل3.5 ال تتجاوز
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 .سب رمق العامالتحب % 95و 80س نتني وضامن لدلوةل بنس بة تتاوح بني 

بتدبري هذا النظام اخملصص  "صندوق الضامن الركزي"سيتلكف و 

صالح مؤسسايت لهذا الصندوق  ،. ول جل ذكلللضامن سيمت القيام ابإ

صندوق تدبري "ماليري درمه من  5ـ وس يخصص هل غالف مايل يقدر ب

، وذكل هبدف تغطية اخملاطر التعلقة بعدم سداد "جاحئة فريوس كوروان

 .ن دليوهناالقاوالت الس تفيدة من الضام

ق لالءمته مع وسيمت يف هذا االإطار تعديل القانون الؤطر للصندو 

أ فضل الامرسات عىل الس توى ادلويل، وذكل عرب حتسني حاكمته وحتديث 

دارية والتدبريية الرقابية ،التدبري الايل اللزتاماته  .وتكييف هيئاته االإ

آليات الضامن مطالبة ابحلفاظ  ويف القابل، فالقاوالت الس تفيدة من أ

آجال ال داء فامي  بيهنا بنس بة ال تقل عن عىل مناصب الشغل وتقليص أ

من القروض المنوحة، مما سيسامه بصفة فعاةل يف حتسني الس يوةل  50%

 .الاقتصادوترسيع دوران جعةل 

عادة توجيه ال ولوايت عىل مس توى  ،ومن هجة أ خرى طار اإ ويف اإ

 ،مليار درمه 86لزيانية العامة لدلوةل لتبلغ النفقات، مت الرفع من استامثرات ا

سيمت ختصيصها لترسيع اس تعادة  ،مليار درمه 15عبئة ما مكن من ت 

قتصاد الوطين دليناميته  .االإ

يالء  وذكل  ،هامتم خاص لتشجيع اس هتالك النتوج احمليلاكام سيمت اإ

واد ابل ساس عرب تفعيل ال فضلية الوطنية ابلنس بة للمقاوالت الوطنية وال

طار الصفقات العمومية  .والنتوجات مغربية النشأ  يف اإ

تفاقيات ايف هذا االإطار، ومع مراعاة و لزتامات الغرب يف خمتلف االإ

من الرسوم التعلق  155سيمت العمل عىل تفعيل مقتضيات الادة  ،ادلولية

لزام أ حصاب الشاريع بتطبيق النس بة  ابلصفقات العمومية، من خالل اإ

برا ة% يف مجيع نظم االإستشار 15احملددة يف ال عىل  م التعلقة مبساطر اإ

 .الرتبطة هبا اتصفقات ال شغال وادلراس

وس يكون أ حصاب الشاريع ملزمني بتقدمي مجيع التربيرات الرضورية يف 

طار الصفقات اليت يعزتمون  حاةل ىل النتوجات الس توردة يف اإ اللجوء اإ

براهما  .اإ

لية الوطنية يف الصفقات العمومية، يقتح وموازاة مع تطبيق ال فض 

تدبريا هاما هيدف لتعزيز  ،2020 ة العدل للس نة الاليةمرشوع قانون الالي

نتاج الوطين وتشجيع تعويض الواردات ابلنتوج احمليل، ويتعلق  ،حامية االإ

ال مر ابلرفع من رسوم الاس ترياد الطبقة عىل بعض النتجات الكمتةل الصنع 

س هتالك من  الوهجة وذكل يف حدود النسب الكرسة  ،%40% اإىل 30لالإ

 .الغرب عىل مس توى منظمة التجارة العاليةمن طرف 

طار التدابري التخذة دلمع القطاعات الترضرة  ،ومن هجة أ خرى ويف اإ

جبات التسجيل الطبقة عىل من ال زمة، يقتح هذا الرشوع ختفيض وا

نعاش قطاع العقار ،العقارات العدة للسكن اقتناء دمع الطلب  عرب هبدف اإ

 .دلى القاوالت وال رس

 ،س يدات والسادةال 

ابحلفاظ عىل مناصب  ،يتعلق الرتكز الثاين لرشوع قانون الالية العدل

 .الشغل

آخر  ىل أ فبالرمغ من لك التدابري التخذة لساندة القاوالت وال جراء اإ

ىل الواكبة وادلمع من ، ستبقى عدة قطاعات يف حاجة م2020 يونيو اسة اإ

ص موارد للمواكبة االإجامتعية سيمت ختصي طرف ادلوةل. ولهذه الغاية

قتصادية لهذه القطاعات  .واالإ

كام س تعمل احلكومة عىل ربط ادلمع القدم خملتلف القاوالت لواكبهتا يف 

% عىل ال قل من 80ـ حتفاظها بابرضورة  ،مرحةل اس تئناف النشاط

ىل جانب "الاجامتعيصندوق الضامن "ح هبم يف ا الرص هئأ جرا ، وهذا اإ

الرسيعة لوضعية ال جراء غري الرصح هبم، وسيمت ذكل يف  االإلزتام ابلتسوية

طار تعاقدي مع الفاعلني الا  .قتصاديني العنينياإ

أ ما خبصوص الرتكز الثالث لهذا الرشوع، فهو يتعلق بترسيع تنيل 

 . للتوجهيات اللكية الساميةاالإصالحات االإدارية وذكل تفعيال

مقتضيات القانون التعلق ل ار عىل تنيالإطوسيمت احلرص يف هذا ا

دارية، خاصة فامي يتعلق ابحتام الآجال  بتبس يط الساطر واالإجراءات االإ

دارة عىل الطلبات التعلقة ابالستامثر، كام س  لرد القصوى يمت العمل عىل االإ

داري لتعزيز النجاعة يف اختاذ القرار عىل متر التنيل الرسيع ليثاق الال كز االإ

فضال عن تكريس الشفافية والفعالية يف تقدمي  ،هذا .الس توى احمليل

دارةخالل دمع التحول الرمقاخلدمات للمواطنني والستمثرين من   ،ي لالإ

واختاذ ما يلزم من تدابري لتعممي اعامتد التوقيع  ،وتعممي اخلدمات الرمقية

دارية ،االإلكتوين  .ونزع الطابع الادي عن الواثئق االإ

ميثاق الرافق "وموازاة مع ذكل، سيمت احلرص عىل ترسيع اعامتد وتنيل 

ة زتامات وضوابط اخلدمة العموميلاذلي س ميكن من حتديد الا ،"العمومية

دماج الايل بتعممي  ،الوهجة للمواطنني. هذا فضال عن العمل عىل تعزيز االإ

 .سائل االإلكتونيةال داء عرب الو 

 الس يدات والسادة، 

قتصادي بشأ ن التطورات  مما ال شك فيه أ ن حتديد أ ي سيناريو ماكرو اإ

قتصادان الوطين يف ظل مناخ عدم  الس تقبلية للمؤرشات الرئيس ية الإ

الوضوح اذلي س ببته أ زمة كوروان، يبقى رهينا ابل فق  االإس تقرار وعدم

دلوليني، وبرسعة اس تئناف القطاعات الزمين لتعايف اقتصادايت رشاكئنا ا

قتصادية الوطنية لنشاطها  ومبسار تطور لك قطاع. ،االإ

س تئناف النشاط االإقتصادي اوأ خذا بعني االإعتبار  ،ومن هذا النطلق

دا عىل فرضيات تراجع الطلب اخلاريج انطالقا من الشهر الايض، واعامت

وحتقيق حمصول  %،20 ـب ،دون احتساب الفوسفاط ومش تقاته ،لبالدان

مليون قنطار، واس تقرار سعر غاز البوطان يف  30للحبوب يف حدود 

% 5-ـ بدوالر للطن، مفن النتظر أ ن يتاجع المنو االإقتصادي  290معدل 

طار قانون الا3.7مقابل +  . 2020لية % اكنت متوقعة يف اإ
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ار ملي 40وأ خذا بعني االإعتبار تراجع مداخيل الزيانية العامة لدلوةل ب 

درمه، وما مت اختاذه من تدابري الإعادة توجيه ال ولوايت عىل مس توى 

واكبة اس تئناف النشاط االإقتصادي، فقد مت حرص جعز اخلزينة لالنفقات 

% اكنت متوقعة 3.5مقابل  ،% من الناجت ادلاخيل اخلام7.5لهذه الس نة يف 

طار قانون الالية   .2020يف اإ

 الس يدات والسادة،

عداد مرشوع قانون  اكنت تلمك أ مه الرتكزات والفرضيات اليت أ طرت اإ

كراهات الس ياقني ادلويل والوطين  الالية العدل، واليت ترتبط ابل ساس ابإ

آاثرها السلبية محئنتيجة لل زمة اليت س ببهتا هذه اجلا ن اجلانب ة، وابنتقال أ

ىل اجلانب االإقتصادي والايل واالإجامتعي، وما يقتيض ذكل من  الصحي اإ

ابري استباقية واس تعجالية توازن بني احلفاظ عىل حصة الواطنني وحامية تد

 .قدرهتم الرشائية وتقوية مصود القاوالت هبدف احلفاظ عىل مناصب الشغل

غرب يف تدبري هذه تعامل به الومن الؤكد أ ن الهنج االإستبايق اذلي 

حجة وانجعة يف ال زمة حتت القيادة احلكمية جلالةل الكل حفظه هللا، اكنت ان

آاثرها عىل  ،احتواء هذه ال زمة عىل الس توى الصحي والتخفيف من أ

 .الس تويني االإقتصادي واالإجامتعي

وقد رشعت بالدان يف التخفيف التدرجيي للحجر  ،رهان اليومالو 

لتدابري الناس بة لمتكني القاوةل الوطنية من الوقوف الصحي، هو أ ن نتخذ ا

طها، مع تقدمي دمع من خاص للمقاوالت اليت واس تعادة نشا ابعد س باهت

من  س تواصل مواهجة الصعوابت يف هذه الفتة، وهذا ما معلنا عىل تفعيهل

 .خالل التدابري القتحة يف مرشوع قانون الالية العدل

عداد هذ طار القانون وقد معلنا عىل اإ ا الرشوع ال ول من نوعه يف اإ

حرصا منا عىل تطبيق  ،1990نذ س نة التنظميي اجلديد لقانون الالية، وم 

 ،حتام اذلي نوليه لؤسس تمك احملتمةاللمقتضيات هذا القانون، وتكريسا 

طار القاربة التشاركية اليت أ سس نا لها يف العديد من القضااي ال ساس ية،   يف اإ

 .ها يف هذه الظرفية ادلقيقة من اترخي بالداندمعا عىل توطي ونأ مل أ ن نعمل

ليت برزت يف بالدان خالل هذه الظرفية حافةل ابدلروس فادلينامية ا

بني لك  روح التضامن "19-كوفيد"جاحئة والعرب االإجيابية، فقد أ حيت أ زمة 

مكوانت الشعب الغريب بقيادة جالةل الكل حفظه هللا، حيث فاق عدد 

وبعثت روح  ،كام أ هنا عززت الثقة بلك أ بعادها .مليون مسامه 2تضامنني ال 

والتأ سيس  ،يف الس تقبل ويف قدرة بالدان عىل اخلروج منترصةال مل 

 لرحةل جديدة.

لهيا مجيعا، يه  شك فيه، فاإن هذه الرحةل اجلديدة اليت نصبو ومما ال اإ

لصلحة العليا وتغليب ا ،ني دروس ال زمة واس تخالص العربمثمرحةل ت 

مة والربلان مبا يف ذكل احلكو  وتوجيه اذلاكء امجلاعي للك الفاعلني ،للوطن

من أ جل بلورة  ،وامجلاعات التابية والقطاع اخلاص والرشاكء االإجامتعيني

آليات جتاوز الآاثر السلبية لهذه ال زمة طار االإماكنيات التاحة. ،أ  يف اإ

اكء االإجامتعيني والقطاع اخلاص اإىل لك الرش  وأ وجه من هذا النرب نداء

طة بتجاوز هذه ال زمة من أ جل فتح حوار مسؤول حول الرهاانت الرتب

عىل الس توى االإقتصادي واالإجامتعي، واالإخنراط اجلدي يف تأ سيس ليثاق 

جامعي مبين عىل وضع الصلحة العليا للوطن فوق لك اعتبار، ورضووة 

لرحةل الاس تثنائية ورحب رهان بذل جمهود من لك ال طراف لتجاوز هذه ا

 ةل الكل حفظه هللا. تفعيال لتوجهيات جال ،احلفاظ عىل مناصب الشغل

صغائمك  .وشكرا عىل حسن اإ

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

 :جملس النواب رئيسالس يد 

 .شكرا الس يد الوزير

 .شكرا عىل حسن تعاون امجليع

 .رفعت اجللسة


