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وتمتمي املادة  202من القانون رمق  31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق
 1.11.03بتارخي  14ربيع الول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد
تدابري محلاية املس هتكل.
اللكمة للس يد املقرر لتقدمي التقرير ،ولكن أعتقد بأنه..
هذا مقرتح ،واخا اذا بغيتو اذا بغا اجمللس هل ذكل ،ولكن هذا مقرتح
قانون ابش يكون أرضية للنقاش ،أعتقد بأن البد صاحب الاقرتاح مبا أن
هاذ الاقرتاح جا من الغرفة الوىل ما حارضش ،اكن الزم واحد اليل غميثل
الفريق هو اذلي س يقدم هذا املقرتح ،ولكن اذا ترون بأنه ال حيتاج اىل
تقدمي..
الآن غادي نسول موقف احلكومة من هذا املقرتح ..صايف ،اياله.
اللكمة ..احلكومة ما بغاتش.
أان غنفتح ابب املناقشة ،املناقشة مفتوحة ،هل هناك من متدخل؟
اذن ال أحد.
غادي ندوز ..ما اكينش ما أسهل.
اذن اكين املادة الوىل
املوافقون :االجامع.
شكرا.
املادة الثانية:
املوافقون :االجامع ،كذكل.
غادي نعرض الآن املقرتح برمته:
املوافقون :ابالجامع.
شكرا.
اذن ،وافق جملس املستشارين عىل مقرتح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي
املادة  202من القانون رمق  31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق
 1.11.03بتارخي  14من ربيع الول  18( 1432فرباير  )2011القايض
بتحديد تدابري محلاية املس هتكل.
الآن غادي ننتقلو اىل دراسة مرشوع قانون.
اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع.
طبعا ،االخوان اليل عندو التقارير يعطينا التقارير لضمها اىل احملرض
العام.

حمرض اجللسة رمق 316
التارخي :الثالاثء فاحت ربيع الآخر 1442هـ ( 17نومفرب 2020م).
الرئاسة :املستشار الس يد عبد القادر سالمة ،اخلليفة الرابع للرئيس.
التوقيت :احدى عرشة دقيقة ،ابتداء من الساعة اخلامسة وادلقيقة الواحدة
والثالثني مساء.
جدول العامل :ادلراسة والتصويت عىل:
 .1مقرتح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رمق
 31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.11.03بتارخي 14
من ربيع الول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد تدابري
محلاية املس هتكل (حمال من جملس النواب)؛
 .2املرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق
 38.12املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة
واخلدمات (حمال من جملس النواب).
---------------------------------------------------------------املستشار الس يد عبد القادر سالمة رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وأآهل وحصبه.
أعلن عن افتتاح جلسة ترشيعية.
الس يد الوزير،
الس يدة الوزيرة احملرتمة،
أخوايت اخواين املستشارين احملرتمني،
خيصص اجمللس هذه اجللسة الترشيعية لدلراسة والتصويت عىل النصني
التاليني:
الول ،مقرتح قانون؛ والثاين ،مرشوع قانون.
الول" ،مقرتح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رمق
 31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع
الول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل"؛
أما املرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 38.12
املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات.
وقبل الرشوع يف مناقشة أول نص مدرج يف جدول أعامل هذه
اجللسة ،أتقدم ابمسمك ابلشكر اجلزيل للك من رئيس وأعضاء جلنة
القطاعات االنتاجية ولاكفة السادة رؤساء الفرق واجملموعة ابجمللس ،وكذكل
للس يد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الخرض والرمقي عىل اجملهودات
اجلبارة اليت بذلوها مجيعا يف سبيل دراسة واغناء هذين النصني.
ونس هتل اجللسة ابدلراسة والتصويت عىل مقرتح قانون يريم اىل تغيري

الس يد موالي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الخرض
والرمقي:
شكرا الس يد الرئيس.
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
كنظن أنه هاذ املرشوع هذا كنا قدمناه ابش ما نعاودش من جديد،
كنا قدمناه يف  20أكتوبر  2020واكن قرار أننا غادي نرجعو للجنة ابش
ميكن لنا نعاودو ندرسوه مرة اثنية ،فاكن اجامتع دايل اللجنة واش تغلنا عىل
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ابلرقام ،مايش نقراها ،البد خصين هللا يريض عليمك ،هاذ اليش كيتسجل،
البد.
اكين املادة  ،4املادة  ،5املادة  ،6املادة  ،10املادة  ،13املادة ،14
املادة  ،17املادة  ،20املادة  ،23املادة  ،25املادة  ،29املادة  ،30املادة
 32مكرر ،املادة  ،34املادة  ،35املادة  ،42املادة  ،46اكين يف الفقرة
الثانية واكين  49واملادة .63
املوافقون :االجامع.
اذن هاذ املواد مجعهتم أان اكملني ابالجامع دايلمك.
غادي ندوزو مبارشة ،اذن غادي نعرض الآن عنوان الباب الرابع
للتصويت:
املوافقون :االجامع.
أشكرمك.
اذن غادي نعرض الآن املادة الوىل برمهتا للتصويت:
املوافقون :االجامع.
املادة :2
املوافقون :االجامع.
املادة :3
املوافقون :االجامع.
املادة :4
املوافقون :االجامع.
املادة :5
املوافقون :االجامع.
الآن غادي نعرض مرشوع القانون برمته للتصويت:
املوافقون :االجامع.
اذن ،وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق  08.19يقيض
بتغيري وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة
والصناعة واخلدمات.
شكرا للجميع.
رفعت اجللسة.

مجيع النصوص اليل اكنو مقدمني اليوم.
اىل مسحتو يتجىل أمه مقتضيات الواردة يف مرشوع هذا القانون فامي
ييل:
 أوال ،التنصيص عىل اماكنية ابرام اطار تعاقدي مع جملس اجلهات؛ اثنيا ،ابرام اتفاقيات رشااكت مع امجلاعات؛ اثلثا ،ابرام اتفاقيات رشااكت مع القطاعات احلكومية العامةل يفقطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات قصد تقدمي خدمات جديدة
عىل املس توى اجلهوي ،هاذ النقطة هممة جدا لن الوزارة كتش تغل
مع مجيع الغرف ابش ميكن لنا نوصلو املواطنني مجيع املسائل اليل
كتدار يف الوزارة كنوصلوها للمواطن عرب أيضا هاذ الغرف دايل
التجارة والصناعة واخلدمات.
 رابعا ،مراجعة تكوين وطريقة انتخاب املكتب دايل هاذ الغرف؛ خامسا ،تقليص عدد دورات امجلعيات العامة مع اماكنية ارسالاس تدعاءات عرب الوسائل االلكرتونية؛
 سادسا ،تقليص أآجال انعقاد امجلع العام الثاين؛ سابعا ،التنصيص عىل اماكنية تفويض جزء من اختصاصات الرئيسللمدير اجلهوي؛
 اثمنا ،تعيني خبري حماسب؛ وأخريا ،وضع ميثاق للخالقيات.الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
تلمك ابختصار اخلطوط العريضة ملرشوع هذا القانون ،وأغتمن هذه
الفرصة لتقدم خبالص الشكر لعضاء جلنة الفالحة والقطاعات االنتاجية
عىل جتاوهبم مع مرشوع هذا القانون ،راجيا أن ينال رضامك كام اكن عليه
المر داخل هذه اللجنة.
وشكرا.
الس يد رئيس اجللسة:
شكرا الس يد الوزير عىل هذا التقدمي.
اذن الآن ابب املناقشة ،ابب النقاش مفتوح ملن أراد أن يتدخل يف
هذا املرشوع.
اذن اليل ابن يل ال أحد.
الرئاسة غادي تقبل تقارير واملداخالت مكتوبة.
اذا مل يكن هناكل مانع غادي ندوزو مبارشة للتصويت.
اذن ندوزو للتصويت.
املادة الوىل:
املوافقون :االجامع.
ومضن هذه املادة اكين مواد فرعية اذا بغيتو نقراوها ،نقرا عليمك املواد

-----------------------------------------------------------------امللحق :املداخالت املكتوبة املسلمة لرئاسة اجللسة.
 .Iمقرتح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رمق 31.08
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع الول
 18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل.
 )1مداخةل فريق الصاةل واملعارصة:
الس يد الرئيس،
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الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يف اطار مناقشة مقرتح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي املادة 202
من القانون رمق  31.08الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق بتارخي
 14من ربيع الول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد
تدابري محلاية املس هتكل اذلي ينص عىل أنه يف حال نزاع بني املورد
واملس هتكل ،ورمغ وجود أي رشط خمالف ،فان الاختصاص
القضايئ النوعي ينعقد حرصاي للمحمكة الابتدائية.
تعترب احملمكة اخملتصة ماكنيا ،حممكة موطن أو حمل اقامة املس هتكل أو
حممكة احملل اذلي وقع فيه الفعل املتسبب يف الرضر ابختيار هذا الخري.
ويه مناس بة ننوه من خاللها ابجملهودات املبذوةل لتطوير وجتويد
املنظومة القانونية املؤطرة محلاية املس هتكل ،وخباصة من طرف أحصاب هذه
املبادرة الترشيعية.
اننا يف فريق العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب،
نعترب أن تزنيل هذا املقتىض اجلديد هو خطوة هممة تروم تقريب القضاء من
املس هتكل عىل اعتبار أهنا تغطي مجيع الرتاب الوطين نظرا حملدودية انتشار
احملامك التجارية اليت ليس لها امتداد ترايب شامل.
وعليه ،نشدد عىل أمهية هذا االجراء اذلي س ميكن من خفض
التاكليف القضائية يف حاةل جلوء املس هتكل اىل القضاء وعدم تقاعسه لدلفاع
عن حقوقه يف اطار منازعات العقود الاس هتالكية.
وجتب االشارة أن مقتضيات مقرتح قانون ابلصيغة اليت نناقشها اليوم،
عىل العموم ،تسامه يف املعاجلة القانونية لهذه الوضعية الالمتاكفئة اليت ال
ميكن الاس مترار فهيا بأي شلك من الشاكل بني املس هتكل واملورد .كام
تسامه يف امحلاية الفعلية حلقوق املس هتكل ببالدان وتقوي منط حاكمة العقود
الاس هتالكية وترخس منظورا جديدا يف هذه العالقة.
كام نؤكد يف هذا االطار عىل أن ضامن التزنيل المثل لهذا االجراء
يقتيض ،من هجة ،مواكبته عىل املس توى العميل ابلقيام حبمالت توعية
واسعة وشامةل لفائدة معوم املواطنني ،ومن هجة أخرى ،برضورة قيام
الوزارة الوصية عىل القطاع مبجهودات يف الشق املتعلق ابملراقبة الالزمة،
اليشء اذلي س ميكن مس تقبال من مرامكة املامرسات اجليدة يف هذا الباب.
وتبعا ملا س بق ،فا ّن فريق العداةل والتمنية س يصوت ابالجياب عىل
مقتـرح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رمق 31.08
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق بتارخي  14من ربيع الول 18( 1432
فرباير  )2011القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

السادة الوزراء،
اخواين املستشارين،
يرشفين أن أسامه ابمس فريق الصاةل واملعارصة يف مناقشة مقرتح قانون
يريم اىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رمق  31.08الصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع الول  18( 1432فرباير
 )2011القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل ،ويه مناس بة للتأكيد عىل
أمهية موضوع حامية املس هتكل اذلي أصبح مطروحا حبدة ،واكتسب أمهية
كبرية يف الس نوات الخرية بفعل بروز الضعف يف املراقبة وانتشار مظاهر
الفساد اذلي أدّى اىل خداع املس هتلكني وجتهزيمه بسلع غري مطابقة
للمواصفات أو ذات أسعار غري متناس بة يف ظل اس تخدام وسائل االعالم
املتطورة يف معلية اخلداع والتضليل عرب ادلعاية واالعالن خاصة وأن
"املس هتكل ميث ّل الطرف الضعيف يف العملية التعاقدية ،ابالضافة اىل أن
الرغبة يف الرحب الرسيع دفعت العديد من التجار واملنتجني ،ومقديم
اخلدمات التباع أساليب غري مرشوعة لالثراء الرسيع ابس تخدام وسائل
الغش واخلداع اخملتلفة.
الس يد الرئيس،
لقد جاء هذا املقرتح من أجل اس ناد الاختصاص النوعي يف املنازعات
الاس هتالكية بني املورد واملس هتكل حرصاي اىل احملمكة الابتدائية ملوطن أو
حمل اقامة املس هتكل ،أو اىل حممكة احملل اذلي وقع فيه الفعل املتسبب
للرضر ابختيار هذا الخري ،وهو تعديل سيسامه يف نظران يف فريق الصاةل
واملعارصة يف تيسري اجراءات التقايض للمس هتكل املترضر وحسم اخلالف
والرتدد اذلي يعرفه العمل القضايئ حول احملمكة اخملتصة نوعيا يف حاةل العقود
الاس هتالكية اليت اكنت توجه اىل احملامك التجارية ومعلوم أن هذه احملامك تعرف
تطبيق مساطر خاصة وبلكفة مرتفعة ومدد قصرية ال تتناسب مع وضعية
املس هتكل.
ان تفاعلنا االجيايب مع هذا املقرتح انبع من قناعتنا ابدلفعة القوية اليت
س مينحها للمجهودات اليت تبذل لتعزيز حامية املس هتكل وضامن احلقوق
املنصوص علهيا يف الترشيع املغريب انسجاما مع املبادئ واملواثيق ادلولية
خاصة تكل اليت صادق عليه امجلع العام للمم املتحدة والصادرة يوم  9أبريل
 ،1985واليت اعمتدت مجموعة من املبادئ محلاية املس هتكل من اخلروقات،
اىل جانب تقرير المم املتحدة حول املبادئ التوجهيية محلاية املس هتكل.
من هذا املنطلق وانسجاما مع املوقف اذلي عربان عنه داخل اللجنة،
فاننا نصوت ابالجياب عىل هذا املقرتح قانون.
 )2مداخةل فريق العداةل والتمنية:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أآهل وحصبه أمجعني.
الس يد الرئيس احملرتم،

 )3مداخةل الفريق احلريك:
بسم هللا الرمحن الرحمي
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والهنوض هبا حىت تمتكن من الاضطالع مبهاهما عىل أمكل وجه ،انسجاما مع
التوهجات الكربى اليت اخنرطت فهيا بالدان ومواكبة ملسلسل التحديث
والتطوير اذلي يعرفه املغرب يف خمتلف اجملاالت حتت القيادة الرش يدة
لصاحب اجلالةل حفظه هللا.
ان املرشوع اذلي حنن بصدد دراس ته والتصويت عليه اليوم يأيت يف
س ياق ورش عىل درجة كبرية من المهية واملمتثل يف االصالح الشامل
للغرف تزنيال للرؤية امللكية اليت هتدف اىل جعل هذه املؤسسات جحر
الزاوية لالستامثر املنتج عرب تشجيع خلق الرثوة واحداث فرص الشغل،
واملسامهة يف اجناز مشاريع استامثرية عىل الصعيد اجلهوي ،اىل جانب
دورها المتثييل ويف الوساطة املهنية وادلمع واملساعدة للصناع والتجار
املغاربة.
الس يد الرئيس احملرتم،
لقد بدا واحضا أن هذا املرشوع قانون سيسامه يف تعزيز همام
واختصاصات الغرف وضامن اندماهجا يف حميطها السوس يو اقتصادي خاصة
يف عالقهتا ابجلهة والقطاعات احلكومية ،وامجلاعات الرتابية واملؤسسات
العمومية.
يف هذا االطار ستمتكن الغرف من خالل مقتضيات هذا املرشوع من
ابرام اطار تعاقدي مع جملس اجلهة كرشيك يف تنفيذ خمطط التمنية اجلهوي،
وابرام اتفاقيات رشاكة مع امجلاعات من أجل اجناز مرشوع أو نشاط ذي
فائدة مشرتكة ،وكذكل مع القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية العامةل
يف قطاع الصناعة والتجارة واخلدمات قصد تقدمي خدماهتا عىل املس توى
اجلهوي.
ويف جمال احلاكمة ينص املرشوع عىل رضورة تعيني خبري حماسب يعهد
اليه مراقبة التدبري املايل للغرفة والتأكد من حصة حساابهتا وممتلاكهتا ،ووضع
ميثاق للخالقيات يتضمن بصفة خاصة املبادئ والقمي والقواعد اليت جيب
عىل لك عضو التقيد هبا.
الس يد الرئيس احملرتم،
ان النجاح يف رفع حتدي اصالح غرف التجارة والصناعة واخلدمات
ابملغرب مير ابلرضورة عرب توفري ارادة مشرتكة دلى مجيع املتدخلني ،خاصة
وأن اصالح هذه الغرف ال يعد فقط رضورة لهذه املؤسسات ادلس تورية،
بل أصبح رشطا الزما العادة الاعتبار للنس يج املقاواليت املغريب ومتوقعه
داخل نسق صناعة القرار الاقتصادي.
يف هذا الصدد نرى رضورة استشارة احلكومة للغرف يف لك ما يرتبط
مبجال الاستامثر وتمنية الاقتصاد ،عرب مأسسة وتفعيل ادلور الاستشاري
لهاته الغرف ووضع املراس مي التطبيقية للقيام هبذا ادلور.
كام يتعني اعادة النظر يف نظام الاقرتاع ومتثيلية الصناف داخل الغرف
يف أفق متكني هذه املؤسسات من خنب س ياس ية واختصاصات تساير
اجلهوية املتقدمة اليت تعترب أمه الوراش اليت تراهن علهيا بالدان لتحقيق

والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
الس يد الرئيس احملرتم
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون
يل عظمي الرشف أن أتناول اللكمة ابمس الفريق احلريك ،للمسامهة يف
مناقشة مقرتح قانون يريم اىل تغيري وتمتمي املادة  202من القانون رمق
 08.31الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.11.03بتارخي  14من ربيع
الول  18( 1432فرباير  )2011القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل.
بداية ،أود أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للس يد الوزير عىل اس تجابته
الفورية لهذه املبادرة الترشيعية وهذا املقرتح القانون الهام.
الس يد الرئيس،
اننا نمثن كون هذا املقرتح قانون ،يريم اىل اس ناد الاختصاص القضايئ
النوعي واملاكين يف الزناعات واملنازعات املرتبطة ابالس هتالك للمحامك
الابتدائية ،دون احملامك التجارية ،للنظر واحلسم يف اخلالف املتعلق مبنازعات
العقود الاس هتالكية ،حامية للمس هتكل من التاجر اذلي قد يشرتط بقوته
التجارية يف العقد الاس هتاليك اس ناد الاختصاص اىل احملامك التجارية ،مما قد
يثقل اكهل املس هتكل بتاكليف زائدة ومساطر خاصة ومعقدة عىل اعتبار
ان عدد احملامك التجارية ال يغطي جل الرتاب الوطين ،اذ ال يتعدى عددها
مثانية حمامك.
الس يد الرئيس،
امياان منا ،يف الفريق احلريك ،بأمهية هذا النص الترشيعي ،و اذلي نمثن
مضامينه وأهدافه ،فاننا س نصوت عليه ابالجياب ،أ آملني أن تس تجيب ابيق
القطاعات احلكومية مع املبادرة الترشيعية لعضاء جمليس الربملان.
شكرا عىل حسن انصاتمك
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.
 .IIمرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 38.12
املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات.
 )1مداخةل فريق الصاةل واملعارصة:
الس يد الرئيس احملرتم،
السادة الوزراء احملرتمون،
اخواين املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أسامه ابمس فريق الصاةل واملعارصة يف ادلراسة والتصويت
عىل مرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 38.12
املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات (كام وافق عليه
جملس النواب(.
ويه مناس بة لنا لبسط وهجة نظران عىل هذا املرشوع قانون اذلي
يكتيس أمهية قصوى ويعترب حلقة أساس ية يف مسار الريق هبذه الغرف
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االقالع الاقتصادي وحتقيق التمنية املنشودة.
الس يد الرئيس احملرتم،
لقد تبلورت دلينا القناعة يف فريق الصاةل واملعارصة بأمهية هذا
املرشوع قانون ومدى مسامهته يف تعزيز فعالية الغرف ،وعليه فاننا نصوت
ابالجياب عىل هذا املرشوع قانون.

الاجامتع الول نتيجة عدم توفر النصاب القانوين.
وقد أاتح هذا املرشوع منح اماكنية تفويض جزء من صالحيات
الرئيس ذات الصةل ابلتدبري االداري للغرفة اىل املدير اجلهوي للغرفة،
وتعيينه كآمر مساعد ابلرصف ،مع اماكنية امتالك مساهامت يف رشاكت
عامة أو خاصة واليت يدخل غرضها يف اطار همام الغرفة.
كام يقر تعيني خبري حماسب يعهد اليه مراقبة التدبري املايل للغرفة
والتأكيد من حصة حساابهتا وممتلاكهتا ،وقد أكد هذا املرشوع عىل وضع
ميثاق للخالقيات ،مع تبس يط املساطر املتعلقة ابالقتناء والتفويتات
اليت تنجزها الغرف.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
رمغ أن طموحنا يف الفريق الاس تقاليل يتجاوز سقف هذا املرشوع
القايض بتغيري ومتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام السايس لغرف
التجارة والصناعة واخلدمات ،فان عدد التغيريات االجيابية اليت جاء هبا
جعلنا نصوت عليه بـ "نعم".
 )3مداخةل فريق العداةل والتمنية:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أآهل وحصبه أمجعني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد
الوطين للشغل ابملغرب ،يف اطار اجللسة الترشيعية اخملصصة
للمناقشة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق  08.19يقيض بتغيري
وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة
والصناعة واخلدمات.
اننا يف فريق العداةل والتمنية ومضنه الاحتاد الوطين للشغل
ابملغرب ،نعترب مرشوع القانون اذلي حنن بصدده ،يكتيس أمهية
كبرية ،عىل اعتبار أنه يروم اصالح غرف التجارة والصناعة واخلدمات
الزتاما ابلتعلاميت امللكية السامية يف هذا الصدد ،حيث أكد جالةل
املكل يف اخلطاب اذلي ألقاه مبناس بة افتتاح ادلورة اخلريفية الربملانية
بتارخي  13أكتوبر  2000عىل العزم "  ...فامي خيص الغرف املهنية عىل
ترس يخ منظور جديد جيعل مهنا رافعة حقيقية لالستامثر املنتج و ينبذ
التعامل معها مكطية أو مصلحية وميدها بنفس جديد يصحح
اختالالت واقعها احلايل اذلي ال ميكن الاس مترا ر فيه أو اعادة
انتاجه".

 )2مداخةل الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية:
بسم هللا الرمحن الرحمي
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
سعيد أن أتدخل ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف
مرشوع قانون رمق  08.19بتغيري ومتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام
السايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات.
هذا القانون اذلي اكن الفريق الاس تقاليل أول املطالبني به يف اطار
مرشوع االصالح الشامل للغرف ،بشلك ينسجم مع الرؤية امللكية
الرش يدة الهادفة اىل حتويل هذه املؤسسات اىل رافعة حقيقية لالستامثر
املنتج عىل الصعيد اجلهوي.
وتفعيال لبنود االتفاقية االطار املوقعة ،حتت الرئاسة الفعلية لصاحب
اجلالةل نرصه هللا منذ  02أبريل  ،2014بني احلكومة وجامعة غرف
التجارة والصناعة واخلدمات ،خصوصا احملور املتعلق بتحسني االطار
القانوين والتنظميي للغرف ،هبدف تعزيز همام واختصاصات الغرف وضامن
اندماهجا يف حميطها السوس يو اقتصادي ،وتبس يط معل أهجزة احلاكمة
املعمتدة ابلغرف من أجل الرفع مردوديهتا.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
لقد تفاعل الفريق الاس تقاليل بشلك اجيايب مع هذا املرشوع اذلي
س ميكن من اقامة برانمج تعاقدي مع جملس اجلهة كرشيك يف تنفيذ
خمطط التمنية اجلهوي ،وميكن من ابرام اتفاقيات رشاكة مع امجلاعات
الرتابية من أجل اجناز مرشوع أو نشاط ذي فائدة مشرتكة .كام يتيح
ابرام اتفاقيات رشاكة مع القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية
املرتبطة بقطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات قصد تقدمي خدماهتا عىل
املس توى اجلهوي ،ومراجعة تشكيلية وطريقة انتخاب املكتب ،وذكل
ابقرار فوز الالحئة اليت حتصل عىل أغلبية الصوات باكفة املناصب،
وتقليص عدد امجلوع العامة اىل اجامتعني عوض ثالثة اجامتعات ،مع
اماكنيات ارسال الاس تدعاءات للعضاء ابعامتد الطريقة الالكرتونية ،مع
مراجعة أآجال عقد الاجامتع الثاين للجمعية العامة يف حاةل تعذر انعقاد
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املهنية املمثةل يف الغرف؛
✓ خبصوص املوارد البرشية ،يتعني تعديل النظام السايس للموظفني
وضامن منظومة للتحفزي والتشجيع ،مع رضورة اس تدراك الزنيف
اذلي ابتت تعرفه املوارد البرشية بسبب ش يخوخة الهرم العمري
لغلبية الغرف ،واس تعجالية تعزيز املوارد البرشية مبا يالمئ حاجياهتا
احلقيقية الس امي يف اجملال املايل واملعلوميايت وجمال تدبري املشاريع؛
✓ وضع أسس واحضة املعامل لوصاية الوزارة الوصية عىل غرف التجارة
والصناعة واخلدمات ،لتحسني مس توى التعاون والرشاكة ورفع
الداء الاقتصادي للغرف؛
✓ التفكري يف الطرق املمكنة لرفع نس بة املشاركة واالقبال عىل
انتخاابت الغرف املهنية؛
✓ دمع الربامج احلكومية يف جمال تطوير اجلودة واملواصفات واالشهاد؛
✓ اعادة النظر يف الكيفية اليت يمت هبا توزيع العرش االضايف من رضيبة
التجارة (املورد املايل الوحيد للغرف خارج املداخيل اخلاصة) عىل
الغرف فامي بيهنا.
كام ال يسعنا هبذه املناس بة االّ أن نؤكد أن جناح غرفة الصناعة والتجارة
واخلدمات يف أداء أدوارها يف س ياق املتغريات الاقتصادية الوطنية وادلولية
رهني بنجاح اصالهحا ابعتباره رشطا الزما العادة الاعتبار للمقاوالت
الصغرى واملتوسطة داخل نسق صناعة القرار الاقتصادي ،وكذا لتعزيز
العرض الاستامثري وتقوية ادلبلوماس ية الاقتصادية والبحث عن رشااكت
وأسواق جديدة للمقاوةل املغربية.
ومن أجل جتويد النص اذلي بني أيدينا ،ومتكني غرفة الصناعة والتجارة
واخلدمات من أآليات قانونية لالضطالع مبهاهما فقد سعينا يف فريق العداةل
والتمنية ،للتنس يق مع فرق الغلبية من أجل تقدمي مقرتحات تعديالت وهو
ما س تجاب هل الفريق ادلس توري ادلميقراطي مشكورا ،حيث قدمنا معا
مجةل من التعديالت ومن أمهها:
✓ ارشاك الغرف يف تنفيذ اخملططات والاختيارات االسرتاتيجية
املرتبطة بأنشطهتا مع السلطات العمومية عىل املس توى الوطين أو
اجلهوي أو االقلميي أو احمليل؛
✓ اس ناد مناقشة واعامتد مرشوع ميثاق السلوكيات للجمعية العامة،
قبل عرضه عىل السلطة احلكومية اخملتصة للمصادقة ،بعد اعداده
من قبل مكتب الغرفة؛
✓ متكني الغرف من اماكنية احداث رشاكت للتمنية احمللية يف قطاعات
التجارة والصناعة واخلدمات؛
✓ متكني الغرف من عقد ثالث دورات عادية ،مع اماكنية عقد
دورات اس تثنائية رشيطة التوفر عىل نصاب الثلث فقط عوض

وجتب االشارة أن مقتضيات مرشوع القانون ابلصيغة اليت نناقشها
اليوم ،س متكن من حتسني أداء الغرف عىل عدة مس توايت ،وذكل
من خالل:
✓ حتسني جاذبية فرص الاستامثر عىل الصعيد اجلهوي؛
✓ توفري مساحات هممة للحركة واملبادرة واالبداع لهذه الغرف من
خالل حتسني اطارها القانوين والتنظميي؛
✓ املسامهة يف خلق فرص الشغل؛
✓ تدعمي أدوار الوساطة املهنية اجتاه منتسبهيا؛
كام نسجل أن خيار االصالح اذلي هنجته احلكومة من خالل
مضامني مرشوع القانون رمق  ،08.19اذلي حنن بصدده من شأنه
حتقيق مجةل من الهداف نذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص:
✓ التنصيص عىل اماكنية ابرام اطار تعاقدي مع جملس اجلهة كرشيك
يف تنفيذ خمطط التمنية اجلهوي؛
✓ اماكنية ابرام اتفاقيات رشاكة مع امجلاعات الرتابية من أجل اجناز
مرشوع أو نشاط ذي فائدة مشرتكة؛
✓ ابرام اتفاقيات رشاكة مع القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية
العامةل يف قطاعات الصناعة والتجارة واخلدمات قصد تقدمي خدماهتا
عىل املس توى اجلهوي؛
✓ تعيني خبري حمساب يعهد اليه مراقبة التدبري املايل للغرفة والتأكد من
حصة حساابهتا وممتلاكهتا؛
✓ وضع ميثاق للخالقيات يتضمن بصفة خاصة املبادئ والقمي
والقواعد اليت جيب عىل لك عضو التقيد هبا؛
✓ تبس يط االجراءات املتعلقة ابالقتناءات والتفويتات اليت تنجزها
الغرف.
ومن هجة أخرى ،ويف س ياق تفاعلنا مع خمتلف املس تجدات اليت جاء
هبا هذا املرشوع ،نؤكد يف فريق العداةل والتمنية عىل مجموعة من املالحظات
من أجل مواكبة هذا الورش االصاليح واجياد البدائل املالمئة ملا هو
مطروح من اشاكالت وقيود التزال حتد من فعالية معل الغرف نظرا
لمهيهتا مهنا:
✓ تطوير عرض خدمات حمدد بعناية موجه للزبناء ومودل لدلخل ،اىل
جانب اعداد تنظمي اداري أكرث فعالية ،واعادة حتديد موقع جامعة
الغرف كجهاز لدلمع والتنس يق؛
✓ ابلنس بة ملدونة الانتخاابت ،وحتديدا يف شقها املتعلق ابلغرف املهنية
يتعني اعادة النظر يف نظام الاقرتاع ومتثيلية الصناف ،كام جيب
وضع لواحئ انتخابية جديدة اعامتدا عىل معايري حمددة للتسجيل ،اىل
جانب مراجعة القامئة الاقتصادية وجعلها أكرث انسجاما مع الصناف
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وتمنوي حمليا وهجواي ومرکزاي.
الس يد الرئيس،
امياان منا يف الفريق احلريك بأمهية هذا النص الترشيعي و اذلي نمثن
مضامينه وأهدافه ،فاننا س نصوت عليه ابالجياب.
شكرا عىل حسن انصاتمك
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

الثلثني؛
✓ متكن الغرف احداث مصاحل ملحقة هبا داخل نفوذها الرتايب.
ويه تعديالت نعتقد أهنا رضورية ،واكن البد استامثر فرصة عرضه
القانون السايس للغرف للتعديل وهو ما ليس ممكنا يف لك وقت وحني
وعىل الرمغ من عدم ادراج التعديالت املذكورة أعاله يف مرشوع
القانون ،وحيث أن ما ال يدرك لكه ال يرتك جهل ،فاننا يف فريق العداةل
والتمنية س نصوت ابالجياب عىل مرشوع القانون رمق  08.19يقيض بتغيري
وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة
واخلدمات اذلي س يعزز التأطري القانوين لعمل الغرف مما س ميكن من مرامكة
املامرسات اجليدة يف هذا الباب.
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 )5مداخةل فريق التجمع الوطين للحرار:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أترشف أن أتدخل ملناقشة هذا املرشوع ،واذلي يأيت يف س ياق
النقاش التعبوي اذلي رافق مناقشة اخلطاب املليك السايم اذلي وهجه الينا
جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ورعاه واذلي أكد فيه عىل رضورة
التعبئة من اجل مواهجة التحدايت الصعبة اليت متر هبا بالدان يف ظل هذه
الظروف الاس تثنائية اليت تعيشها البرشية مجعاء مع هذه اجلاحئة ،ومعها
بالدان اليت أخذت حقها من التداعيات الاجامتعية والاقتصادية والنفس ية،
وأثرت بشلك كبري عىل تطور المم والشعوب ،وعىل خمتلف الربامج احملدثة
اابن هاته احلقبة.
الس يد الرئيس احملرتم،
بداية ،البد أن أشكر الس يد الوزير عىل العرض القمي اذلي قدمه أمامنا
داخل اللجنة اخملتصة ،حيث طرح فيه مس تجدات املرشوع وأهدافه الآتية
واملس تقبلية ممثنا خمتلف مضامينه واملمتثةل أساسا يف:
• تزنيل االصالح الشامل لهذه الغرف والهادف اىل جعل هذه الغرف
مؤسسات دس تورية رافعة حقيقية لالستامثر املنتج عىل الصعيد
اجلهوي وليس جمرد واكةل للسفار.
• تزنيل بنود االتفاقية االطار املوقعة يف  02أبريل  2014مع احلكومة
وجامعة الغرف.
الس يد الوزير،
أود ابمس فريق التجمع الوطين للحرار أن أنوه هبذا العمل اجلبار اذلي
مقمت به من أجل اعادة الاعتبار لهذه املؤسسات ادلس تورية ،واليت اكنت
هممشة وال تلعب الدوار املنوط هبا خصوصا وأهنا متثل رشاحئ واسعة من
املهنيني اذلين عانوا وال زالوا يعانون التأخر من املشاركة يف برامج التأهيل
والتكوين اليت تعيشها ادلوةل لتطوير أداهئم وأآلياهتم املنتجة من خالل ارساء
أسس احلاكمة اجليدة هبدف الرفع من أداهئا ،فبعد دراسة مس تفيضة لهذا
املرشوع وجدان الس يد الوزير أنمك راجعمت حوايل  17مادة وأضفمت مادتني
وحسبمت العديد من الحاكم هبدف الوصول اىل الهداف اليت سطرمتوها
للمس تقبل ليك تلعب هذه الغرف أدوارها ،خصوصا عندما يتعلق المر

 )4مداخةل الفريق احلريك:
بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة ابمس الفريق احلريك ،للمسامهة يف مناقشة
مرشوع قانون رمق  08.19يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  38.12املتعلق
ابلنظام السايس لغرف التجارة والصناعة واخلدمات.
ويف البداية أود أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للس يد الوزير عىل العرض
القمي اذلي بسط فيه فلسفة ومضامني وأهداف هذا النص الترشيعي.
الس يد الرئيس،
اننا يف الفريق احلريك نمثن هذا املرشوع قانون اذلي يريم اىل متكني
غرف التجارة والصناعة واخلدمات من القيام بدور احملرك الفعيل
لالسرتاتيجيات القطاعية ،حمليا وهجواي ،وجعلها فاعال همام يف برجمة
واجناز املشاريع التمنوية عىل الصعيدين احمليل واجلهوي ،بدمع من الوزارة
الوصية.
الس يد الرئيس،
نسجل ابرتياح أن من بني أهداف هذا النص القانوين تعزيز همام
واختصاصات الغرف وضامن اندماهجا يف حميطها السوس يو اقتصادي
برشاكة مع اجلهة وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية والوزارة
الوصية ،عرب الرفع من مردودية هذه الغرف ،من خالل تسهيل معل
أهجزة احلاكمة املعمتدة هبا.
كام نؤكد عىل أمهية التعديالت اليت أدخلت عىل مواد ومقتضيات
النص الصيل أآملني يف الفريق احلريك أن تمت مواكبهتا وحتييهنا لكام دعت
الرضورة اىل ذكل ،والرفع ابدلور املنوط ابلغرف كرشيك اقتصادي
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الفريق اذلي لعب أدوارا كربى يف هذه الغرف وسامه من موقعه يف تطوير
أداهئا ،خاصة وأنه اكن يرتأس اجلامعة عند توقيعه معمك االتفاقية أمام جالةل
املكل ،ويرتأسها اليوم سعيا اىل املزيد من تطوير املنظومة القانونية املؤطرة
للغرف ،اذ نؤكد عىل رضورة اعامتد هيئتني انتخابيتني بدل ثالثة؛ ويتعلق
المر بـ:
 -1هيئة املهنيني والشخاص اذلاتيني؛
 -2هيئة املقاوالت.
أمر رضوري س يفرض نفسه مس تقبال ،مربزين أن مسار االصالح
طويل لكنه غري مس تحيل ،تلمك الس يد الوزير اكنت مداخةل فريق التجمع
الوطين للحرار ومقرتحاته الرامية اىل جتويد النص وفق الرؤية اليت أنمت
ماضون فهيا ،وس نكون من ادلامعني لمك يف لك ما من شأنه الارتقاء هبذه
املؤسسة ،حيث س نصوت عليه ابالجياب ،شاكرا للس يدات والسادة
املستشارين تفاعلهم االجيايب معه خاصة وأنه مت التصويت عليه ابالجامع
داخل اللجنة اخملتصة.
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

ابلربانمج التعاقدي املنصوص عليه يف هذا املرشوع مع امجلاعات الرتابية ،مبا
فهيا اعادة النظر يف املنظومة الانتخابية وطريقة انتخاب املكتب؛ وتقليص
عدد امجلوع العامة؛ واعامتد الوسائل االلكرتونية يف االخبار واالعالن عن
الاجامتعات؛ وتفويت جزء من الصالحيات اىل مدير الغرفة؛ وتعيني خبري
حماسب؛ والنصاب القانوين ..اجراءات موفقة هننئمك عىل جشاعتمك يف
اقرارها لهنا ابلتأكيد س تقطع مع العديد من السلوكيات املشينة اليت تيسء
للعملية الانتخابية من هجة ،وترىق من هجة أخرى بأداء هذه املؤسسات
ادلس تورية اليت يناضل أعضاؤها من داخل هذه املؤسسة ليك تلعب
أدوارها يف تقريب وهجات نظر املهنيني ،وتطوير أداء العمل الرقايب
والترشيعي لهذا اجمللس املوقر.
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
نؤكد أن هذه املس تجدات اليت جاء هبا املرشوع وجهية ،معتربيهنا
داخل فريق التجمع الوطين للحرار حمورية ،س تعطي انطالقة جديدة لداء
هذه الغرف املهنية ،حيث س ندمعها وس نصوت علهيا بلك تأكيد يف اطار
مقاربة اصالحية تدرجيية وفق االماكنيات املتاحة .حبيث ان احلديث عن
تطوير أداء الغرف مرتبط بتطوير الرتسانة القانونية وعىل رأسها هذا النظام
السايس ،لكن هذا النجاح املتوىخ وهذا التطور والارتقاء بأداهئا مرتبط،
الس يد الوزير ،بتعديل القوانني املتعلقة مبدونة الانتخاابت يف الشق املرتبط
بغرف التجارة والصناعة واخلدمات ،وذكل عرب االرساع يف ضبط وحتيني
اللواحئ الانتخابية ابعامتدها عىل بياانت مؤسسة الصندوق الوطين للضامن
الاجامتعي بشلك أآيل ،واعامتد نظام الاقرتاع بواسطة لواحئ هجوية واحدة
عىل صعيد النفوذ الرتايب خللق جتانس بني خمتلف الهيئات املمثةل داخل
الغرفة ،مع تقليص عدد مقاعد الغرف وجعل عدد  45كحد أقىص ابلنس بة
للغرف اجلهوية ذات الكثافة الساكنية الكبرية علام أن  %90من العضاء
يظلون بدون همام ،اضافة اىل وجوب توفر املرحشني عىل:
• الرضيبة املهنية؛
• السجل التجاري؛
• التسجيل ابلصندوق الوطين للضامن الاجامتعي؛
• مخس س نوات من املامرسة؛
• شهادة ابراء اذلمة؛
• اجبارية الاخنراط يف الغرفة.

 )6مداخةل فريق الاحتاد املغريب للشغل:
الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ان اخراج مرشوع قانون  08.19املتعلق بغرف التجارة والصناعة
واخلدمات نعتربه خطوة اجيابية يف الاحتاد املغريب للشغل ،خطوة
تس تجيب ملطالبنا برمس مناقشة قانون املالية لس نة  ،2020واليت أكدان فهيا
غري ما مرة عىل رضورة تنظمي هذا القطاع ومتكني احلرفيني والصناع من
حقوقهم الساس ية خاصة مهنا التغطية الصحية والاجامتعية ،وال نشك أن
هذا املرشوع قانون س ميكن من اس تكامل تكل املطالب من خالل ضبط
معلية التعاقد مع اجلهات وامتالك رشاكت عامة وخاصة ،والتعويض عن
املهام ،واقرار ميثاق الخالقيات ،حيث أن لك هذه االضافات س متكن من
حتسني ادلور اذلي ميكن أن تلعبه هذه الغرف.
الس يد الرئيس،
ان دوران كتنظمي نقايب من هجة وكربملانيني من هجة اثنية حيمت علينا
العمل بلك جدية من أجل جتويد النص اذلي بني أيدينا ،واخراج نص
قانون ينظم غرف التجارة والصناعة واخلدمات يف املس توى ،ميكن هذه
الغرف من لعب دور أكرب ،وحيقق انتظارات املنتخبني يف هذه الغرف،
وكذا لك املهنيني املنتس بني الهيا ،وان النقاش املسؤول واحلقيقي س ميكننا
من أن نرفع من مس توى وجماالت ختصص الغرف ،حىت تنتقل من دورها
الاستشاري اىل دور تقريري وقوة اقرتاحية قادرة عىل التدخل من أجل
حل املشالك ،وخصوصا عىل مس توى الزمات.

الس يد الرئيس احملرتم،
الس يد الوزير احملرتم،
أشكرمك عىل تفاعلمك االجيايب مع مقرتحات فريق التجمع الوطين
للحرار ،واليت س تعملون عىل دمعها بتشاور مع وزارة ادلاخلية ،وهو
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اضافة اىل امحلاية الاجامتعية والصحية اليت صدرت يف شأهنا قوانني
تعززها بعد نضال طويل من طرف لك الفرقاء الاجامتعيني يف هذا الباب،
وهذا جيران اىل احلديث عن العنرص البرشي هبذه الغرف سواء اكنوا
موظفني أو منتخبني ،حيث أن التكوين والتكوين املس متر س ميكن فئة
املوظفني من حتسني مردوديهتا ومعلها ،ووضع معايري صارمة النتخاب
أعضاء أكفاء قادرين عىل تدبري شأن هذه الغرف ،يف اطار الشفافية
واحلاكمة املطلوبة ،وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية ابحملاس بة ،حىت تمتكن هذه
الغرف من القيام بدورها احلقيقي املنوط هبا .للك ما س بقت االشارة اليه
فاننا يف الاحتاد املغريب للشغل نصوت عىل نص املرشوع بـ........
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

وان الزمة اليت متر هبا بالدان حاليا خلري دليل عىل أن متكن الغرف من
صالحيات واسعة يف اطار القانون ،بطبيعة احلال س ميكن من حل العديد
من املشالك وتطوير سلسةل االنتاج واخلدمات ،ومتكن املهنيني من املشاركة
تطويق الزمات ومساعدة القطاعات احلكومية اخملتصة من أجل بلورة معل
املهنيني واملنتخبني.
اننا يف الاحتاد املغريب للشغل طالبنا وال زلنا نطالب بتحيني اللواحئ
والقوانني الانتخابية للغرف ،مبشاركة مع اجلهات احلكومية اخملتصة ،من أجل
اضفاء الشفافية عىل هذه الغرف ،حيث أن التجارة والصناعة واخلدمات
يه مبثابة روافد أساس ية لالقتصاد الوطين ،وهتم فئة عريضة من املواطنني
واملس تخدمني والجراء واملياومني اذلين يتأثرون بشلك كبري بتقلبات
السوق الوطنية وادلولية ،ويفتقدون اىل أآليات امحلاية والتأمني.
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