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 340 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٓخرجامدى  19الثال ر 02(هـ 1442 ا  ).م2021 فربا
س: الرئاسة لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع    .املس
ت قة التاسعة  سبع: التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ٔربعون دق و

  .عرش مساء
ٔعامل رشيعية التاليةراسة والتصويت ا :دول ا   :ىل النصوص ال

ىل املرسوم بقانون رمق  63.20مرشوع قانون رمق  .1 ملصادقة  يقيض 
ة  17الصادر يف  2.20.503 ٔغسطس  7( 1441من ذي احل

متمي املرسوم بقانون رمق ) 2020 من  28، الصادر يف 2.20.292ب
اصة حبا ) 2020مارس  23( 1441رجب  ٔحاكم  سن  املتعلق 

الن عهنا؛الطوارئ    الصحية وٕاجراءات إال
متمي القانون رمق  53.19رمق مرشوع قانون  .2  127.12يقيض بتغيري و

اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

 حماسب معمتد؛
ىل املرسوم بقانون رمق يقيض  69.20مرشوع قانون رمق  .3 ملصادقة 

مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690 سن ) 2020س
ائية تتعلق  اع ٔحاكم است ٔداؤها السرت لغرامات املالية الواجب 
 ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت؛

ر امل  19.94يقيض بتغيري القانون رمق مقرتح قانون  .4 تعلق مبناطق التصد
  ؛احلرة

ٔعامل  13.16رمق  مرشوع قانون .5 داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 
لسكىن وسياسة املدينة؛ عية   ج

نة العامالت والعاملني  45.18مرشوع قانون رمق  .6 ظمي  يتعلق ب
عيني  .ج

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

شار السيد  س  عبداملس   :اجللسةالقادر سالمة، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي

رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  
ر،   السيد الوز

ن، ر ن الوز   السيد
ىل النصوص  راسة والتصويت  رشيعية  خنصص هذه اجللسة ال

رشيعية التالية   :ال
ىل املرسوم بقانون  63.20مرشوع قانون رمق  - 1 - ملصادقة  يقيض 

ة  17الصادر يف  2.20.503رمق  ٔغسطس  7( 1441من ذي احل

متمي املرسوم بقانون رمق ) 2020 من  28الصادر يف  2.20.292ب
اصة حبا ) 2020مارس  23( 1441رجب  ٔحاكم  سن  املتعلق 

الن عهنا؛   الطوارئ الصحية وٕاجراءات إال
متمي القانون رمق  53.19رمق  مرشوع قانون - 2 - يقيض بتغيري و

نة 127.12 ظمي  داث املنظمة  املتعلق ب ٕ حماسب معمتد و
اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  اسبني املعمتد لم املهنية 

ساب صفة حماسب معمتد؛  ك
ىل املرسوم بقانون  69.20مرشوع قانون رمق  - 3 - ملصادقة  يقيض 

مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690رمق  س
ائية تتعل) 2020 ٔحاكم است لغرامات املالية الواجب ق سن 

اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت؛   ٔداؤها السرت
داث وتنظمي  13.16رمق  مرشوع قانون ،كذ - 4 - ٕ يتعلق 

لسكىن وسياسة املدينة؛ عية  ج ٔعامل   مؤسسة ا
نة العامالت  45.18مرشوع قانون رمق  - 5 - ظمي  يتعلق ب

عيني؛ ج  والعاملني 
، مقرتح ق - 6 - لينا كذ ر احلرة، واحملال  علق مبناطق التصد انون م

  .طبعا من جملس النواب

مسمك  ٔريد  اقشة هذه النصوص املوجودة عندمك،  ل الرشوع يف م وق
ة  ٔعضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف س و ٔشكر لك من رئ ٔن 
ة، وكذ  ات إالنتاج ٔعضاء جلنة القطا س و عية، وكذ رئ ج و

ٔعض س و س رئ صادية، وكذ رئ ق اء جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
ٔساسية، وكذ  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا ٔعضاء جلنة ا و
ر  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، وز ق ر  لسادة الوزراء، سواء وز
ر املنتدب يف  ٔخرض والرمقي، وكذ الوز صاد ا ق ارة و ة والت الصنا

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة ا رة ٕا لية وكذ وز ا
ىل  ٔرسة،  عية واملساواة وا ج رة التضامن والتمنية  املدينة، وكذ وز
هودات اجلبارة اليت بذلوها  ىل ا مسمك  شكرمه  ادي  هودات، طبعا  ا

راسة املعمقة وكذ ٕالغناء هذه النص ل ا   .وصمجيعا يف س

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  وسهتل هذه اجللسة 
اصة حبا الطوارئ الصحية وٕاجراءات  63.20 ٔحاكم  سن  املتعلق 

ب، ها الن عهنا، والرتت ب مت يف ندوة الرؤساء ذإال   .الرتت
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

ر ى وز ر املنتدب  ن بوطيب، الوز لية السيد نور ا ا   :ا
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٓ وحصبه ىل  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رات احملرتمات،   السيدات الوز

ٔنظارمك مضامني مرشوع  ىل  ٔعرض  ٔماممك اليوم  ٔتقدم  ٔن  رشفين 
ىل املرسوم بقانون رمق والقايض 63.20القانون رمق  ملصادقة   2.20.503 

متمي املرسوم بقانون رمق  اصة حبا  2.20.292ب ٔحاكم  سن  املتعلق 
ليه  ٔن متت املصادقة  الن عهنا، بعد  الطوارئ الصحية وٕاجراءات إال
لسمك  ٔساسية مب ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا ٕالجامع بلجنة ا

  .املوقر
ٔصدرت احلكومة بتارخي وكام هو  لممك، فقد   2020غشت  7يف 

متمي مرسوم بقانون رمق  سن  2.20.292مرسوما بقانون يتعلق ب املتعلق 
الن عهنا، وذ بعد  اصة حبا الطوارئ الصحية وٕاجراءات إال ٔحاكم 
ٔمر يف جملس النواب وجملس  ان  لجنتان املعن ليه ا ٔن وافقت 

ث مت   شارن، ح دد املس جلريدة الرمسية،   8مكرر بتارخي  6906رشه 
  .2020غشت 

اله ٕاىل ٕادراج  ،ولٕالشارة ٔ ور  ضيات املرسوم بقانون املذ هتدف مق
رب  كون موضوع مصاحلة  ٔن  الفات اليت ميكن  اصة هتم ا ضيات  مق

ة قدرها  الصها فورا من  300ٔداء غرامة تصاحلية جزاف درمه، يمت است
ٔو ٔجنع  طرف الضابط  لتفعيل ا الفة، وذ سعيا  العون، حمرر ا

ا  لهيا هبذا املرسوم بقانون، وكذا توخ ضيات الزجرية املنصوص  لمق
ت سيط املسطرة املتعلقة بتطبيق هذه العقو   .لت

ريم ٕاىل استكامل املسطرة  ويف هذا إالطار، فٕان مرشوع هذا القانون 
لهيا يف الفصل  ستور 81املنصوص  ، وذ بعرض املرسوم بقانون من ا

ليه لمصادقة  ىل الربملان  ور    .املذ
داد مرشوع هذا القانون   .تلمك يه الغاية من ٕا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ىل الفرق د بغا  ..التقرر موزع  ن يش وا   اللكمة؟  ذاك
ن حىت يش و  دما اك   . ا

لتصويت ادي نعرض هذا املرشوع    .ٕاذن 

  .املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مرشوع القانون
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن  هادي نعرض ا رم   .املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يقيض  63.20مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس
ىل املرسوم بقانون رمق  ة  17الصادر يف  2.20.503ملصادقة  من ذي احل

متمي املرسوم بقانون رمق ) 2020ٔغسطس  7( 1441 الصادر  2.20.292ب

اصة ) 2020مارس  23( 1441من رجب  28يف  ٔحاكم  سن  املتعلق 
الن عهنا   .حبا الطوارئ الصحية وٕاجراءات إال

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   53.19ا
نة احملاسب املعمتد املتعلق ظمي    .ب

ٔن تقدم هذا املرشوع ٔرادت  رة، ٕاذا  لحكومة ولسيدة الوز   .اللكمة 

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن بوشاربزهة السيدة  رة ٕا ، وز
  :وسياسة املدينة

  سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر  ىل  ٔعرض  ٔن  ضيات مرشوع القانون رشفين  مق

متمي القانون رمق  53.19رمق  نة  املتعلق 127.12القايض بتغيري و ظمي  ب
ن اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ ٔحاكم و  حماسب معمتد، و سن 

ي ص ساب صفة حماسب معمتد، وا اصة الك ائية  ادق انتقالية واست
ٕالجامع بتارخي  ليه 2020 يوليوز 20ليه جملس النواب  ، كام صادقت 

شارن بتارخي  لس املس صادية مب ق  1جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
ر    .2021فربا

ىل  دمج قادر  وهيدف هذا املرشوع ٕاىل تزنيل ٕاصالح مشويل وم
ل املشالك النامجة عن تطبيق القانون  ملهنة و السالف  127.12رمق الريق 

ر يف صيغته احلالية   .ا
صاد واملالية وٕاصالح  ق ٔن وزارة  ٔود التذكري ب ويف هذا الصدد، 

من القانون رمق  103إالدارة توصلت مبقرتح قانون يقيض بتعديل املادة 
لس النواب  127.12 شرتايك مب ر، تقدم به الفريق  السالف ا
  .مشكورا

لزت  ل إالجيايب مع املبادرات ويف ٕاطار تفعيل  لتفا ام احلكويم 
رشيعية الربملانية، ومتاشيا مع رضورة مالءمة التنظمي املؤسسايت واملهين  ال
حلاكمة اجليدة وربط  ستورية املتعلقة  اسب املعمتد مع اخليارات ا لم

د القانون رمق  ذ اع ه م ي رشعنا ف حملاسبة ا  127.12املسؤولية 
ات املنعقدة بتارخي السالف  ج الل  ٔكدت  ر،  ر و 18ا  25ينا
ر و ر  1ينا صادية  2021فربا ق مع جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

ٔن تعديل املادة  ىل  شارن  لس املس ىل  103مب اله،  ٔ هيا  املشار ٕا
ري اكف ٕالصالح النقاط العالقة  ي يتضمنه مقرتح القانون، يبقى  النحو ا

  .يف القانون احلايل
لقانون  ٔكرث مشولية  ىل رضورة بلورة تعديل  ليه، فقد مت االتفاق  و
ىل شلك مرشوع قانون تتقدم به  اجلاري به العمل، وذ بتعدي 

  .احلكومة
لس النواب وجلنة املالية  ل إالجيايب  لتفا ٔود هنا إالشادة  و
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شار  لس املس صادية مب ق ا الاكمن يف والتخطيط والتمنية  ن مع اقرتاح
ٔكرث مشولية د مرشوع    .اع

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شاور موسع مع  ٔنظارمك مت ب ىل  داد مرشوع القانون املعروض  ٕان ٕا
ات مع لك  ج ة من  ث عقدت الوزارة مجمو مجيع الفرقاء املعنيني، ح

اس  لم اسبني من املنظمة املهنية  لم ن واالئتالف الوطين  بني املعمتد
اسبني املستقلني  لم لجمعيات والهيئات املمث  سيق  املستقلني وجلنة الت

اسبني وهيئة اخلرباء احملاسبني لم   .ملغرب وامجلعية املغربية 
ٔنظار جملسمك املوقر يتضمن  ىل  وهكذا فٕان مرشوع القانون املعروض 

اكمال ميكن من ىل النحو التايل تعديال م دجمة    :معاجلة شام وم
ن من  21تعديل املادة  - اسبني املعمتد لم متكني املنظمة املهنية 

اهتا من  يا صصة لولوج املهنة، وفقا الح دد املناصب ا حتديد 
 املهنيني؛

ا امجلود اليت تعرفها  62و 44، 40نيا، تعديل املواد  - اوز  لت
اس  لم الل احلد من املنظمة املهنية  ن، وذ من  بني املعمتد

ة، ومتكني  سها وجملسها الوطين من  صاصات بني رئ خ ل  تدا
الس  ا غياب ا ل يف  ٔيضا من التد ملالية  الوزارة امللكفة 
سيري وتدبري املنظمة من  الالت يف  ا وجود اخ ٔو يف  اجلهوية 

ٔخرى   ؛ة 
لس حلل ٕاشاكل  60و 43تعديل املادتني  - لم ية النصاب القانوين 

لمنظمة؛ الس اجلهوية   الوطين وا
ائية اخلاصة  5ٕاضافة  - ست نتقالية و ٔحاكم  ديدة ختص ا مواد 

ل  متكني  ساب صفة حماسب معمتد،  ري املنصفني ك املهنيني 
ن) املقصود املصنفني( ، الس املهنيني مضن الحئة احملاسبني املعمتد

لني يف  دول الرضيبة املهنية بعد صدور القانون من محل املس
ٔهلية املهنية، رشيطة "حماسب معمتد"صفة  ان ا ياز ام ، دون اج

لمهنة ت املامرسة الفعلية    .إالدالء مبا يث

ل الريق  ٔ ة املهنية من  بة هذه الف دد الزتام احلكومة مبوا ٔ ري،  ٔ يف ا
ل إالشاكليات الناجتة عن تطبيق الق ر  127.12انون رمق هبا و ٓنف ا ا

ٔطراف املعنية شاور مع لك ا ل   .يف صيغته احلالية، وذ 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
رة لسيدة الوز   .شكرا 

لينا مجيعا ليمك و   .التقارر اكلعادة وزعت 
ل؟  ٔن يتد ريد  ل  د   هل هناك من م

د ٔ   . ال 
ادي  ىل مواد املرشوعٕاذن  لتصويت  ارشة    .ندوزو م

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  ؛20= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

ىل املادة ٕاذن  لبية  ٔ لس    .4وافق ا

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   .نعرض املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون  شارن  يقيض  53.19رمق ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  نة حماسب معمتد  127.12بتغيري و ظمي  املتعلق ب

اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ  ٔحاكم انتقاليةن وسن و
ساب صفة حماسب معمتد ك اصة  ائية   .واست

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قلو ٕاىل ا ادي ن ٓن  ا
ىل مرسوم قانون رمق  69.20 ملصادقة  سن 2.20.690يقيض  ، واملتعلق 

اع ٕاماكنية  ٔداؤها السرت لغرامات املالية الواجب  ائية تتعلق  ٔحاكم ٕاست
  .ٕاصدار الشياكت

لحكومة   .اللكمة 

رة  دادالسيدة وز   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة ٕا
  سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق  ٔقدم اليوم  ٔن   69.20سعدين 

مل ىل املرسوم بقانون رمق القايض   30الصادر يف  2.20.690صادقة 
رب  لغرامات املالية الواجب  2020شت ائية تتعلق  ٔحاكم است سن 
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تفاق  ٔصدرته احلكومة  ي  اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت، ا ٔداؤها السرت
جلريدة الرمسية بتارخي فاحت  لس الربملان، ومت رشه  ني مب لجنتني امللكف مع ا

  .2020كتور ٔ 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ي يتضمن مادة فريدة ٕاىل استكامل  هيدف مرشوع هذا القانون ا

لهيا يف الفصل  ستورية املنصوص  ستور، الس  81املسطرة ا من ا
ٔنه ىل  ه، اليت تنص  ٔوىل م الل : "الفقرة ا ٔن تصدر  لحكومة  ميكن 

ٔمر يف   ني  لجنتني املعني تفاق مع ا ورات و الفرتة الفاص بني ا
لهيا من طرف  لسني، مراسمي قوانني جيب عرضها بقصد املصادقة  ا

الل دورته العادية املوالية ىل املرسوم بقانون "الربملان  ٔيضا  ، املصادقة 
لغرامات امل 2.20.690رمق  ائية تتعلق  ٔحاكم است الية الواجب سن 

اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت   .ٔداؤها السرت
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر رمق  ٔن املرسوم بقانون السالف ا  2.20.690جتدر إالشارة ٕاىل 

ٔحاكم اخلاصة حبا الطوارئ الصحية املعلن عهنا، ومن  يندرج يف ٕاطار ا
ٔخرى ٕاىل تنف ، نرصه ة  ة لصاحب اجلال ة السام ذ التوجهيات امللك

لعم ٔداء  ة وتقليص ا شجيع العودة ٕاىل املؤسسات البنك   .هللا، املتعلقة ب
اء ويف هذا الصدد،  ىل تطبيق است ور  نص املرسوم بقانون املذ

ٔحاكم املادة  ارية، وذ هبدف  15.95من القانون  314ا مبثابة املدونة الت
ٔن يؤدهيا مراجع ىل صاحب احلساب  ة الغرامات املالية اليت جيب 

ا ٕاصدار شياكت بدون مؤونة  اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت يف  السرت
ٔسعارها، وذ بغية ف من  ٔداء  حنو التخف دد عوارض ا ة ارتفاع  موا

ة  ملغرب، ومن  ورو  احئة فريوس  ة، عن تفيش  النامجة، من 
ٔسعا سوية هذه العوارضٔخرى عن ا ل  ٔ   .ر الباهظة املطبقة من 

ىل املادة  ر  اء السالف ا ست مت تطبيق  ملدة  314هذا، وس
رش هذا املرسوم بقانون يف اجلريدة الرمسية  رخي  رسي ابتداء من  انتقالية 

اية  ىل 2021مارس  31ٕاىل  لتايل مت حتديد الغرامة املالية اليت جيب  ، و
ٓيتصاحب احلسا اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت اك ٔن يؤدهيا السرت   :ب 

ري املؤداة موضوع إالنذار % 0.5 - ٔو الشياكت  لغ الشيك  من م
ليه يف املادة  ٔول املنصوص    ؛%5عوض  312ا

ٔو الشياكت موضوع إالنذار الثالث وكذا % 1 - لغ الشيك  من م
ٔو % 1و% 20إالنذارات الالحقة عوض  لغ الشيك  من م

 %.10موضوع إالنذار الثاين عوض  الشياكت

ة الشياكت  ىل مصداق ىض من احلفاظ  وهبذا سميكن تفعيل هذا املق
اص  ٔش شجيع عودة ا ٔيضا  ارية، و ٔداء يف املعامالت الت وسي ل

سوية العديد من معليات  ة، وكذا  رة املرصف ا الفة ٕاىل ا والرشاكت ا
ىل ٕادماج ا الوة  ار والرشاكت يف مدار حظر دفرت الشياكت،  لت

صاد املهيلك   .ق
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
القايض  69.20تلمك يه اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق 

ىل املرسوم بقانون رمق  ائية تتعلق  2.20.690ملصادقة  ٔحاكم است سن 
ٔداؤها  اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكتلغرامات املالية الواجب    .السرت

ات  ٔعضاء جلنة القطا ٔتقدم خبالص الشكر  ٔغتمن هذه الفرصة  و
ٔن  ا  ىل جتاوهبم مع مرشوع هذا القانون، راج لسمك املوقر،  ة مب إالنتاج

لجنة ل هذه ا ٔمر دا ليه ا   .ينال رضامك كام اكن 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :اجللسة السيد رئ
  . شكرا

ة ل يف هاذ املرشوع؟  ..التقارر موز ٔن يتد مك  ريد م   من 
د   . حىت وا

ارشة  ادي ندوزو م ىل املادة الفريدةٕاذن    .لتصويت 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن  همرشوع ادي نعرض ا رم   :القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يقيض  69.20 مرشوع قانون رمقٕاذن، وافق جملس املس
ىل املرسوم بقانون رمق  من صفر  12الصادر يف  2.20.690ملصادقة 

مترب  30( 1442 ائية تتعلق ) 2020س ٔحاكم است لغرامات املالية سن 
اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت ٔداؤها السرت   .الواجب 

ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري  راسة والتصويت  ٓن  ادي ندوزو ا
ر احلرة 19.94مق القانون ر   .املتعلق مبناطق التصد

ر التقرر؟  ش يد ن املقرر    اك
  .موزع.. 

لحكومة لها موقف من     ؟قانون هذا املقرتحهل 
  ..ما عندمكش

لتصويت ادي ندوزو    .ٕاذن 

  : مادة فريدة
  .ٕالجامع: املوافقون

هكنعرض  رم    :القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ش ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون ٕاذن، وافق جملس املس ارن 
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ر احلرة 19.94رمق    .املتعلق مبناطق التصد

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   13.16ا
لسكىن وسياسة  عية  ج ٔعامل  داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 

  .املدينة
لحكومة   .اللكمة 

رة  دادالسيدة وز   : والتعمري وإالساكن وسياسة املدينةالرتاب الوطين ٕا
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
لس احملرتم، س ا   السيد رئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔعضاء  س و لسيد الرئ لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  بداية، امسحوا يل 

ات الرتا لية واجلهات وامجلا ا لسمك جلنة ا ٔساسية مب ات ا بية والب
جلدية  لبية ومعارضة،  ٔ لهيا،  رهنوا  لروح العالية اليت  ٔنوه  ٔن  املوقر، و

ٔثناء دارسة مرشوع قانون رمق  داث  13.16املعهودة والعمق  ٕ املتعلق 
داد الرتاب الوطين والتعمري  عية لوزارة ٕا ج ٔعامل  وتنظمي مؤسسة ا

قدينة، وهو ما يعكس الرغبة امجلاعية يف توإالساكن وسياسة امل  دق
بة اجلادة من  ة الشلكية واملوضوعية واملوا ضيات املرشوع من الناح مق

عي الرصف ج لمشاريع ذات البعد    .هذه املؤسسة احملرتمة 
ل  ي طبع املناقشة دا جلو العام ا ٔشيد  ٔغتمن هذه الفرصة  كام 

رصانة ا ي متزي  لجنة، وا ث بلغت ا ات، ح قرتا اهة  ليل وو لت
ه  ات ما مجمو مو ل الفرق وا ة من ق تعديال، مت  46التعديالت املقرت

ول  سبة  41ق ٔي ب ني مت حسب %89مهنا  ول  3، يف  دم ق تعديالت و
ىل املرشوع بعد  ٕالجامع  ٔفىض ٕاىل املصادقة  تعديلني اثنني، وهو ما 

ٔعضاء تضمينه التعديالت املقدمة من  شارن  ل السيدات والسادة املس ق
لجنة   .ا

  حرضات السيدات والسادة،
ي يندرج يف ٕاطار تزنيل  سياق مرشوع القانون ا البد من التذكري 
ٔيده، والقاضية  الرؤية املتبرصة لصاحب اجلال محمد السادس، نرصه هللا و

دد وقابل  عتباره رٔسامل م رشي،  لعنرص ال يالء العناية  لتطور، ٕ
ىل  عي القامئ  ج ال  بة التوجهيات احلديثة يف ا ٕالضافة ٕاىل موا
رتقاء  عية ملوظفي الوزارة و ج حتسني حاكمة تدبري الشؤون 
عي وحصي وثقايف  دمات ذات طابع اج الل توفري  ٔوضاعهم، من  ب

اهتم الرضورية يا عية تالمئ اح ي وٕاجناز مشاريع اج رفهي   .و
د تنظميية  ضياته ٕاىل ٕارساء قوا الل مق وهيدف هذا املرشوع من 
اة رشوط احلاكمة  عية مع مرا ج ٔعامل  كفل حسن تدبري مؤسسة ا
مثني  ٔيضا ٕاىل  ة املالية، مع السعي  ا ة والن اجليدة ومتثيلية املوظفني واملراق

ٔس  الل م منيهتا من  عي و ج سبات املوظفني يف اجلانب  سة مك

سعى  ٔهداف اليت  الل حتديد ا عي، الس من  ج ودمقرطة العمل 
لمؤسسة  زة املسرية  ٔ ىل ا قها طبعا، مع التنصيص  هيا املؤسسة ٕاىل حتق ٕا
رشية  ق النظام املايل ووضع املوارد ال ىل تدق صاصاهتا، فضال  وتوضيح اخ

ا ا   .الرضورية ملبارشة 
  حرضات السيدات والسادة،

ستورية احملرتمة ستواصل إ  ٔن هذه املؤسسة ا م  ىل يقني  نين 
سمح  مثينا وتقوميا، مبا  عي،  ج اخنراطها إالجيايب يف هذا املرشوع 
ستجيب النتظارات  زي الوجود يف   خراج هذا النص القانوين ٕاىل  ٕ

ا  ات املعنية، ومتنح املؤسسة املقومات الرضورية لالضطالع مبها ىل الف
عية  ج ٔعامل  هنوض  ىل ا د فعال  سا ٔن  ٔنه  ٔمكل، مما من ش ه ا الو
الل دمع  ٔداء الوظيفي من  سمح بتطور ا رشي، ومبا  لصاحل العنرص ال

عية هبذه الوزارة ج   .التمنية 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ذ اللكمة؟هل  ٔ ٔن ي ريد  ل  د   من م
زين الت لهيم مجعا ،ا   .من فض املدا

لتصويت ادي ندوزو    .ٕاذن 

لجنة دلته ا   :العنوان ..عنوان مرشوع القانون كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   :نعرض املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يتعلق  13.16مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس
داد الرتاب الوطين  عية لوزارة ٕا ج ٔعامل  داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ

  .ة املدينةوالتعمري وإالساكن وسياس

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  ادي ندوزو  ٓن   45.18ا
عيني ج نة العامالت والعاملني  ظمي    .يتعلق ب

رة لسيدة الوز لحكومة،    .اللكمة 

رة  عية واملساواة  التضامنالسيدة مجي املصيل، وز ج والتمنية 
ٔرسة   :وا

س   .شكرا السيد الرئ
  رمحن الرحميسم هللا ال

ٔرشف املرسلني ىل    .امحلد  رب العاملني، والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لغ سعاديت بتخصيص مدارسة  ٔعرب لمك عن  ٔن  يطيب يل يف البداية 

شلك  ي س  -ال حما  -هذا املرشوع مضن مشاريع النصوص القانونية، وا
عية يف بالد  ج اية  ظومة الر ٔهيل م ٔساسية يف استكامل ت لقة 
ٔن  عية، ذ  ج ظومة امحلاية  امة قوية لورش ٕاصالح وحاكمة م ود

نة العامالت والعاملني  45.18 مرشوع القانون ظمي  املتعلق ب
ٔنظارمك اليوم يعترب فرصة لنتقامس مجيعا حلظة  ىل  عيني املعروض  من ج

اءت  عي وتنظميه، حلظة  ج ٔطري العمل  لحظات املهمة يف مسرية ت ا
ة  شاور والتعبئة والعمل املشرتك لصيا افال من ال بعد نقاش توج مسارا 
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عي، وهو مسار يعكس  ج ظومة العمل  هذا النص، مبا يضبط ويقنن م
شارية اليت نعمتدها يف لك مشاريعن ٔخرى فضل املهنجية ال ا ويف البناء مرة 

ه مجيعا لك اخنراط ومسؤولية سامه ف ي  ، وا ميقراطي لبالد   .ا
شارون،   السيدات والسادة املس

س،   السيد الرئ
نة العامالت  ظمي  اقشة مرشوع هذا القانون املتعلق ب لقد اكنت م
ن من  ٔ لسمك املوقر، فرصة  لجنة املعنية مب ل ا عيني دا ج والعاملني 

خنراط العام واملتواصل يف مسلسل ٕارساء الل  ىل مدى  ها امجليع 
لغري ظومة التكفل  امئ م   .ٔسس د

لسيد  ر  ه بعبارات الشكر والتقد ٔتو ٔن  سعين هبذه املناسبة ٕاال  وال 
لجنة، وكذ خمتلف السادة  ٔعضاء ا لجنة والسادة والسيدات  س ا رئ

ش اقشة هااملس بعوا معنا م ن  ذا املرشوع الهام الخنراطهم رن، ا
ي نقدمه  ومسامههتم القمية يف ٕاغناء مضمون مرشوع هذا النص القانوين، ا
ار ملا ملسناه من حرص  ف مك، ونعرب عن مشاعر  ٔيد اليوم بني 
عي  ج لعمل  متكني بالد من قانون يؤسس  مشرتك من طرف امجليع 

املسامهة الفعلية والفعا لهذه وينظم التخصصات املرتبطة به، مبا يضمن 
ٔفراد  ٔوراش التمنوية واستفادة ا املهنة يف ٕاجناح خمتلف الربامج وا
م  ق اندما اهتم وسامه يف حتق يا عية تليب اح دمة اج ات من  وامجلا

عية ج   .ومشاركهتم 
لحكومة والربملان وخمتلف  ة  ة السام لقد شلكت التوجهيات امللك

بة املؤسسات و  لمملكة موا منوذج التمنوي  ادة النظر يف ا الهيئات املعنية ٕال
ات الهشة يف  مة ٕالدماج قضا الف لتطورات اليت تعرفها بالد فرصة 
اقة واملسنني  اص يف وضعية ٕا ٔش ٔطفال وا ساء وا اصة مهنا ال متع، و ا

منوذج التمنوي احلديث اجلديد ٔهداف ا   .يف قلب 
لزتام وهكذا عززت ال الل  ة هذا اخليار القومي من  ربامج احلكوم

عية، مبا يضمن الولوج العادل ٕاىل  ج ىل تطور وتفعيل الربامج  والعمل 
ات  فراد والف ٔ اكفؤ الفرص بني ا ٔساسية وكرس التضامن و اخلدمات ا
ٔو  شلك  ة من التدابري وإالجراءات اليت متس  رب مجمو ال واجلهات،  ٔج وا

 ٓ ٔو وضعية صعبة، يف ٕاطار ب اص يف وضعية هشاشة  ٔش خر قضا ا
عية مبا يضمن  ج روم تقوية وتعزز السياسات واخلدمات  ختطيط 
م  ورة التمنوية الوطنية، يف استحضار  ات يف ا ٔفراد والف ٕادماج هؤالء ا
ة اليت  عية والبي ج صادية و ق لٕالشاكالت النامجة عن التغريات 

عية   ج لتمنية واملشاركة  ، خصوصا ت املتعلقة  شهدها بالد
ٔفرزته من  ة ورشوطها املوضوعية، وما  ٔبعادها احلقوق ستقاللية يف  و

عية وتنويعها وحتسني جودهتا ج ة ٕاىل تطور اخلدمات    .ا
ظومة  ٔهيل م رش ورش ت ٔيت مرشوع هذا القانون واملغرب قد  وي

ج اية  لتكفل الر ديدة  ظومة معيارية  ي مكن من وضع م عية، ا
الل القانون  عية، وذ من  ج ات تقدمي اخلدمة  لغري ورشوط ويف

عية، ٕاذ هيدف املرشوع ٕاىل  65.15رمق  ج اية  املتعلق مبؤسسات الر
لنظر ٕاىل  عي وضبطها،  ج ن العمل  ظمي  استكامل هذه املنظومة ب

ٔسايس يف ارتف ة من املهنيني ودورمه ا دمات هذه الف ىل  اع الطلب 
ن  د ولية املتعلقة حبقوق املستف لمعايري ا ستجيب  تقدمي هذه اخلدمة مبا 

ٔخرى ة  ة، ويضمن اسمترارها ودميومهتا وجودهتا من    .من 
ٔسايس يف  ل  عي كفا ج لعامل  ليه  ور املعول  ليه، واعتبارا  و

رشية معوما، وورش ٕاصالح وحاكمة  ٕاجناح عية وال ج ٔوراش التمنية 
عية  ج رب حتسني عرض وجودة اخلدمات  عية،  ج ظومة امحلاية  م

ع ج مع  رامج ا ٔسسة العمل  يوتطور  سهتداف، فٕان م بتحسني 
الل ٕاطار قانوين يصون  ده لن يتحقق ٕاال من  عي وتنظميه وتوح ج

ة، وحيرص كذ وحيصن حقو  عية من  ج ن من اخلدمة  د ق املستف
ديد رشوط مزاو املهنة ووضع  رتقاء هبا، بت عي و ج نة العامل 
ي  نية، وهو النظام ا ة  ىل ممارسهتا من  هتا  و ملراق سط ا ٓليات 

ه إالدا ي متن د، ا ع ار نظام  رب خ رة وفق ٔرساه هذا املرشوع، 
ٔصيلها عند ضبط  ىل ت رشيعية الوطنية  ٔبت املامرسة ال ات د رشوط ويف
د مزاو هذه املهنة، مبا  ٔخرى، وكذا وضع ضوابط وقوا ن  مي  وتق

ٔن ة املعمول هبا يف هذا الش ولية واملبادئ احلقوق لمعايري ا   .ستجيب 
ستقمي ٕاال بوجود نظام متثييل نة ال  ٔي  حيدد الهيئات  وملا اكن تنظمي 

ظومة  دث املرشوع م ٔ ٔطري املهنيني ومتثيلهم،  واجلهات اليت تتوىل ت
لنصوص  ل  ٔم ىل املستوى الوطين واجلهوي لضامن التطبيق ا اكم  م
عيني  ج شاط العاملني  االت  رشيعية والتنظميية ذات الص مب ال

لسلواكت املاسة  د واملسامهة يف تطور املهنة والتصدي  مببادهئا وقوا
ىل مستوى لك  نية  داث مجعيات  ٔمام ٕا ح الباب  ث ف ممارسهتا، ح

ٔن امة و ىل  ٔخرى مت تنظميها بنفس الطريقة،  ٔسوة مبهن  عة وطنية 
نتظام يف ٕاطارات مجعوية  عيني من  ج ذ ال حيد من حرية العاملني 

رشيعية يف ستور والنصوص ال ه ا الٔخرى، وفق ما مين   . هذا ا
شارن،   حرضات السيدات والسادة املس

ولية يف جمال العمل  ،هذا ٔن املامرسة ا ومما جتب إالشارة ٕاليه 
ىل حرص  ولية استقرت  رشيعات املقارنة واملنظامت ا عي وكذا ال ج
لها،  ٔو ميارس دا ٔن يصنف  عي  امل اج ٔي  ٔربعة جماالت ميكن 

ال ا ٔمر مب عية ويتعلق ا ج شيط والرتبية  عية وجمال الت ج دة  ملسا
عية،  ج ن تدبري التمنية  عية و ج ٔرسية و مع واملساندة ا ن ا و
ىل  االت اليت ستعمل النصوص التنظميية عند صدور القانون  ويه ا

ٔصناف املهن املكونة لها   .حتديد 
ضياته يف ٔما خبصوص مضامني مرشوع هذا القانون، فق د انتظمت مق

ٓيت ىل الشلك ا ٔبواب، وذ  ىل ستة    :ٔربع وعرشن مادة، وزعت 
عي؛ - ج ٔحاكم العامة لتقعيد مفهوم العامل  علق  ٔول م  ب 
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عي؛ - ج نة العامل  ين يتضمن رشوط مزاو   ب 
عي؛ - ج نة العامل  د مزاو  لث حول قوا  ب 
ٔو - ىل  ب رابع يضم  عيني  ج لعاملني  متثييل  يؤطر النظام ا

ىل املستوى الوطين؛  املستوى اجلهوي و
لتدرج؛ - ت  الفات والعقو امس خصص ملعاينة ا  ب 
ال دخول  - ٓ ىل  ة، تؤكد  ام ٔحاكم انتقالية وخ ه  ب سادس ف

اة  ضيات انتقالية، مرا ىل مق ذ، مع تنصيصه  زي التنف هذا القانون 
دانية متتد لوض  ربة م ىل  ن يتوفرون  اص ا ٔش عية العديد من ا

ىل املؤهل  عي، دون التوفر  امل اج ام  لسنوات، وزاولون 
رخي ٕاصدار هذا القانون  .العلمي محلل هذه الصفة يف 

ٔحاكمه  ثال  ح املرشوع مدة ثالث سنوات كفرتة انتقالية لالم وقد م
د ع ىل  ل احلصول  ٔ   .من 

دد شكري للك من سامه يف بلورة  ٔ ٔن  ويف اخلتام، امسحوا يل 
مرشوع هذا القانون يف خمتلف حمطاته، وخصوصا جلنة التعلمي والشؤون 
ىل روح املسؤولية  لبية،  ٔ لسمك املوقر، معارضة و عية مب ج ة و الثقاف
ٔن ىل يقني  نه، وٕانين  راء مضام  واملسامهة النوعية يف جتويد النص وٕا
شارن وبعدها كذ جملس النواب  ،تعديالت السيدات والسادة املس

ذ  ،السيدات والسادة النواب ر يف تلمس طريق التنف ٔ لغ ا سيكون لها 
  .السلمي لهذا القانون

  .وشكرا لمك
ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ل يف هذا املرشوع؟  ٔن يتد ريد    هل هناك من 
د..  ٔ   .ال 

ادي ندوزو   ..ٕاذن 
يل؟    بغييت تتد

ري يه؟  ٓخر وال  د  ن يش وا   اله، اك
ب ر الرتت ٓخر خصين ند د  ن يش وا   . ٔن ٕاىل اك

  .اله تفضيل

شارة السيدة    :مال العمرئ املس
س   .شكرا السيد الرئ

رة ل مع الوز ٔتفا ٔن  لجنة، ولكن  ..ٔريد فقط  قة يف ا لنا يف احلق وتفا
ش نفرس التصويتب  ري    .غيت 

سعى بالد طبعا ٕاىل  يل ك عية ا ج دا يف امحلاية  مة  ة  هاذي ف
ه  شتغل يف الظل، وهاذ القانون مع ذ نعتربه ف يل اكنت ك ة ا تعمميها، ف

يل  ىل إالشاكالت لكها ا اوش  ٕاضافة نوعية، ولكن هاذ القانون ما 
ل العامال ة د ا هاذ الف عينيكتطر ج ٔوال، . ت والعامل  اوش،  ما 
عي ج ابة رصحية، احلكومة  ؟ىل ما هو العمل  كن هنا ٕا مل 

شطةامش ٔ عتبار ا ذش بعني  يا يل ما  يار نظام معياري ا  ،ت يف اخ
ذش كذ  يا يل ما  شتغلو فهيا هاذ الناس وا يل ك االت لكها ا  le(ا

statut juridique (هلم ٔجراء د لكيش  )les patentés(فهيم ، فهيم ا
  .مجموع يف هاذ القانون

لتايل القانون  شطو فهيا يه جماالت خمتلفة، و ي يل  االت ا كذ ا
ٔكرث من احلقوق  ات  ه الواج ٔن ف ىل اعتبار  وازن،  ري م يف الواقع 

سبة لهاذ العامل هاذو والعامالت   .ل
ٔ متثيلية ٔخرى، مس  ٔ ل ك  ،مس د التخبط د امة وا نالحظو بصفة 

ظم، مرة احلكومة  يل كت ات ا ل هاذ الف متثيلية د ىل مستوى ا احلكومة 
دة كنعطيوها  لجمعية، مجعية وا ا يف هاذ القانون  يل  ٔ حبال ا كتلت
ن  ٔت لو احلكومة يف املرشد يل كذ جل د، وهاذ اليش ا ع

ني   .السياح
ا كنلقاو مشاريع قوانني نية، وكنا اح ميشيو فهيا لهيئات  يل  ٔخرى ا  

كون هنا  ش  سبة لهاذ القانون  ل يل كتطالب  ال من الناس ا م
ٓخره متريضية ٕاىل  نية، حبال الهيئات املهنية الطبية وا   .هيئات 

لهيئات  ا  ة التقليدية، مش ٔخرى حبال الصنا ات  ٔخرى، يف قطا مرة 
يل املهنية والتجميع من ب دة ا ارينا مجعية وا ا اخ لجمعية، هنا مش عد 

ه مايش معقلن وما  سبة لنا ف ل د، هاذ اليش  ع ادي نعطيوها 
يل  دة يه ا ٔنه مجعية وا ىل اعتبار  ىل بعض إالشاكالت،  اوش  ي

د ع طو ونعطيوها    .ادي نق
يل ،مع ذ رتاف هباذ العمل ا ٓن  ٔ كنقول هاذي بداية لال حلد ا

ىل املستوى القانوين، ولكن  ىل املستوى املؤسسايت و ري معرتف به 
لفعل لهاذ  ،البد. هاذي مايش هناية الطريق عتبار  ادة  البد من ٕا

لفعل من  ة لها  يل بالد حمتا ال، وا شتغل يف هاذ ا يل ك ات ا الف
ل يف إ  يل طبعا كتد عية، ا ج ل تعممي امحلاية  اية ٔ شطة الر ٔ طارها 

بري يف  زي  ذ  لقدام  لغري ويخصو من هنا  عية، وفهيا التكفل  ج
ل احلكومة مات د   .ه

ٔنه بداية  ، ري بداية  - ىل اعتبار  رتاف هباذ  - ٔ كنقول  لال
ٔن  ٕالجياب  ىل لكيش،  سنصوت  اوش  ة، والقانون ما تي الف

)c’est une valeur ajoutée (يفام اكن احلال.  
س   .شكرا السيد الرئ
رة   .شكرا السيدة الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا
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ل؟ د   هل هناك من م
ادي نعطي احلكومة ٕاىل بغات   ..ٕاذن 

رة  ٔرسة التضامنالسيدة وز عية واملساواة وا ج   :والتمنية 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شارة،  لمكشكرا، السيدة املس   .ىل تفا

ٔكدت اء هبا هذا  ٔوال، كام  ٔول يشء  ٔنه  لجنة  ل ا يف النقاش دا
رتاف، نعرتف مبهنة ٓن، يمت  ،القانون هو  خبدمة يه يف الواقع اكينة ا

ممارسهتا، ولكن هذا القانون اليوم نعرتف مبهنة العامالت والعاملني 
عيني   .ج

ن تطور  ٔننا يف بالد اليوم اك برية ٕاىل هذا النوع حصيح  ة  ا بري و
يل ه اص ا ٔش اصة ل ما يف وضعية هشاشة ويف وضعية و من اخلدمات، 

ٔطفال يف وضعية صعبة،  اقة، ا اص يف وضعية ٕا ٔش صعبة، مسنني، 
متع حتتاج ٕاىل ات يف ا ، ٕاذن هناك ف ساء يف وضعية صعبة كذ البد  ..ال

مثن هاذ املهنة هاذي ونعرتف هبا، هذ ةٔن    .ا من 
ٔيت لجنة، مل ي يفام قلت وسبق يل وقلت يف ا لتعريف  هاذ القانون، 

اها يف  عيني، وصنف ج ن العاملني  اء لتعريف  عي،  ج  4العمل 
ويل املعمول به، وطبعا معلناها بنص تنظميي لتصنيف ا   . جماالت، تبعا 

ٔننا نضيفو ف  لتمتمي، قابل  ه حسب التطورات ملاذا نص تنظميي؟ قابل 
ن العمل  ٔن هاذي اليوم  سانية،  يل غتعرفها إال يل غتعرفها بالد وا ا

ل ن املستق عي يه  ري  ،ج ٔ كون العامل بصفة  ٔنه ٕاما  ح النص  وف
كون بصفة هو املشغل، وهذا طبعا يف ٕاطار القوانني اجلاري هبا  ٔنه  ٕاما 

  .العمل
لعكس نص اع  سبة لنا  ل ش النص  اد ٔ ما  د الوصف،  طيتوه وا

لحامية  اكم  ظومة م اء يف ٕاطار م سبة لنا  ل ذو، ولكن هاذ النص 
لعكس، هذا نص اليوم بالد  وازن،  ري م س نصا  لتايل ل عية، و ج
ال امل يف  لن عنه  ٔ بري،  عية ورش وطين  ج ظومة امحلاية  فهيا م

تاح الربملان، و  عيةاف ج ٔوراش التغطية  ري مسبوق، ف اليوم  ..رش 
خصصة يف  رشية مؤه م بناهاش مبوارد  عي ٕاىل ما وا ج ل  الس
ٔمام  د العائق  كون وا ادي  ٔن هذا  يد  ٔ عية  ج اخلدمة ويف املهن 

  .تفعيلها وتزنيلها
رتاف هباذ امل   ، ن تطور يف بالد ٔنه اك ٔؤكد اليوم  ٔن  هن هو ٔريد 

متثيلية  ل ا ل لتمثيهنا لتطورها وعند اليوم كذ هاذ النظام د اليوم مد
ٔنه املهنة ٕاىل  ل التنظمي، البد  ٔ ل الضبط ومن  ٔ هيا وما امن  دث

متثيلية ل ا هياش نظام د د لتحمهيا وما اعطي ع هياش بعدا  يد  ،اعطي ٔ
دهاش يف التنظمي، فهذا من مشاريع ال سا يل كنعتربو ما  قوانني املهمة ا

ات  ة جوأهنا  ني، وهبا ال  ن ا حمتا ، واح يل كتعرفها بالد تحوالت ا
  : ادي خنمت مستويني

ٔول د تضبط  ،املستوى ا ٔننا نضمنو جودة هذه املهن ونضمنو قوا
ة، وحامية  لعاملني من  عيني، حامية  ج نة العاملني  هذه املهنة، 

ات امل  يل خصنا حنميوها كذ يف لف يل يه يف وضعية هشة، وا سهتدفة ا
  .ٕاطار استفادهتا من هاذ اخلدمات

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ادي ندوزو لعملية التصويت   .ٕاذن 

  : 1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: فقوناملوا

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع :املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   .نعرض املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشو شارن  يتعلق  45.18ع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس
عيني ج نة العامالت والعاملني  ظمي    .ب

لجميع   .شكرا 

  .رفعت اجللسة

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

  

وبة املسلمة لرئاسة: امللحق الت املك  .اجللسة املدا
I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا

ىل املرسوم بقانون رمق  63.20 مرشوع قانون رمق) 1 ملصادقة  يقيض 
ة  17الصادر يف  2.20.503 ) 2020ٔغسطس  7( 1441من ذي احل

متمي املرسوم بقانون رمق   1441من رجب  28، الصادر يف 2.20.292ب
اصة حبا الطوارئ الصحية ) 2020مارس  23( ٔحاكم  سن  املتعلق 

الن عهنا   .وٕاجراءات إال

ٔتد رشفين شارن ل ٔن  لس املس ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا
ىل مرشوع قانون رمق  ل املناقشة واملصادقة  ٔ سن  63.20من  املتعلق 

الن عهنا اصة حبا الطوارئ الصحية وٕاجراءات إال   .ٔحاكم 
ر،   السيد الوز

شار    ن،والسادة املس
ٔكدت  ة اليت  ة السام لعناية امللك ٔن ننوه  ىل جمانية بداية، البد 

ه مكسبا وطنيا،  لقاح للك املواطنني املغاربة، وٕاذ نعترب هذا التو ا
ول املتقدمة ذات  ول سواء ا ه العديد من ا خصوصا ٕاذا ما قورن بتو

ملقابل لقاح  ٔو حىت دول اجلوار اليت ستجعل ا   .إالماكنيات املهمة 
ة واليت اكن لها ا اق س ة  لقرارات امللك لفضل يف دخول كام ننوه 

ارب الرسرية رفقة رشكة  لمشاركة يف الت اململكة املغربية السباق 
وفارم" د لقاح " س ٕالضافة ٕاىل اع ة،  اك"الصي الربيطاين " ٔسرتازي

ارية  ت الت ارج مح املضار اسبة، مما جعل ب  د م ٔمثنة  وب
ة وتوز ٔصبحت تتحمك يف صنا ت السياسية اليت  اتواحلسا لقا   .يع ا

هودات اجلبارة اليت تقوم  ويف هذا الصدد، ال يفوتنا التنويه وإالشادة 
ية والعسكرية والشبة العسكرية والطبية  ٔم هبا لك املؤسسات ا

ة الم   .وإال
رسيع من إالجراءات  ه احلكومة يف هذا الصدد برضورة ال ٔننا ن كام 

ح يف اح معلية التلق   .ٔقرب وقت والرشوط املناسبة لن
ة ٕاىل الشباب  صادية املو ق رسيع من الربامج  وندعوها ٕاىل ال
ف ٕاجراءات احلجر الصحي والبحث عن بدائل  ات الهشة لتخف والف

  .ديدة تعوض بعض املهن املترضرة
ىل هذا املرشوع ٕالجياب    .ويف هذا إالطار فٕاننا نصوت 

متمي  53.19رمق مرشوع قانون ) 2  127.12القانون رمق يقيض بتغيري و
اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة حماسب  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

 .معمتد

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،
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شارن،   ٕاخواين املس
ٔصا واملعارصة يف ٕاطار مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  اقشة  رشفين  م

متمي القانون رمق  53.19مرشوع قانون رمق  املتعلق  127.12يقيض بتغيري و
ن  اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  ب

ساب صفة حماسب معمتد  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست كام (وسن 
ليه جملس النواب   ).وافق 

ٔؤك ٔن  نة وامسحوا يل بداية  ي تضطلع به  ور البارز ا ىل ا د 
لزتام الرضييب ودمع  الل املسامهة يف  اصة من  احملاسب املعمتد، 
ح  ة وتنظميها، ف ليل النظم احملاس املقاو وتوجهيها، فاحملاسب يقوم بت
عها وحرصها، وكذا ٕابداء املشورة  احملاسبات ومسكها وتقوميها ومركزهتا وت

ٔعام ام  صادي واملايل والق ق ل ذات الطابع القانوين والرضييب و
ٓت شاط املقاوالت والهي   .والتنظميي واملتعلقة ب

س احملرتم،   السيد الرئ
سامه  ٔنه س اعتنا ب بع من ق لنا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون  ٕان تفا
روم الريق هبا وجتاوز  يف تنظمي وتطور هذه املهنة، وتزنيل ٕاصالح مشويل 

ن اسبني املعمتد لم   . ا امجلود اليت تعرفها املنظمة املهنية 
ن عهنا تطبيق  ٔ سامه يف تدارك النواقص اليت  ٔن هذا املرشوع س كام 

روم متكني املنظمة املهنية 127.12القانون رمق  ىض  قرار مق ٕ ، وذ 
صصة لولوج املهنة وفق دد املناصب ا ن من حتديد  اسبني املعمتد ا لم

ل  ىل متكني  ٔكد املرشوع  اهتا من املهنيني، فضال عن ذ  يا الح
ن، الس املهنيني  ري املصنفني مضن الحئة احملاسبني املعمتد املهنيني 
دول الرضيبة املهنية بعد صدور القانون، من محل صفة  لني يف  املس

ٔهلية املهنية رشيطة إالدالء مب ان ا ياز ام ت حماسب معمتد دون اج ا يث
لمهنة   .املامرسة الفعلية 
س احملرتم،   السيد الرئ

لجنة، فٕاننا نصوت  ل ا رب عنه دا ي  اما مع املوقف ا س ا
بة  ىل رضورة موا ملناسبة  ن  ىل هذا املرشوع قانون، مؤكد ٕالجياب 
هنا من الوسائل  بة املقاوالت، وٕاىل متك سامه يف موا وتطور املهنة ليك 

هالرضورية  ٔمكل و ىل    .حىت تقوم بدورها 
س   .شكرا السيد الرئ

ىل املرسوم بقانون رمق  69.20مرشوع قانون رمق ) 3 ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690 سن ) 2020س

ائية تتعلق  اع ٕاماكنية ٔحاكم است ٔداؤها السرت لغرامات املالية الواجب 
 .ٕاصدار الشياكت

س،الس    يد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن،   السيدات والسادة املس

ٔصا واملعارصة ملناقشة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  مرشوع رشفين 
ىل  69.20القانون رمق  ملصادقة  ي يتضمن مادة فريدة، ويقيض  ا

 30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690املرسوم بقانون رمق 
مترب  ٔح )2020س لغرامات املالية الواجب سن  ائية تتعلق  اكم است

اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت  .ٔداؤها السرت
ستوجب هيدف هذا املرشوع قانون  ض الغرامة املالية اليت  ٕاىل ختف

اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت، وذ  هتا السرت ٔد ىل صاحب احلساب ت
اية  ل مبرسوم مارس من السنة احلالية، مع ٕاماكنية متدي 31ٕاىل  ٔ د هذا ا

ٔمام ٕاجراء مؤقت  ٔننا  ا الطوارئ الصحية، مما يعين  ن  الل مدة رس
ة تداعيات  يندرج مضن حزمة إالجراءات والتدابري اليت اختذهتا بالد ملوا

ورو   .احئة 
س،   السيد الرئ

ب اجلاحئة فرضت  س صاد  شها اق ٔن الوضعية احلالية اليت يع ال شك 
ة م ض هذه مجمو ة ٕاىل احلد من تداعياهتا، ولعل ختف ن التدابري الرام

اصة  لشياكت،  ىل العودة ٕاىل التعامل  شجع  ٔن  ٔنه  الغرامات من ش
ارية اليت تتطلب  ٔن القانون مينع التعامل نقدا يف مج من املعامالت الت و

ٔن يمت است ا من  ٔننا يف املقابل ال خنفي ختوف برية، ٕاال  الغ  غالل هذه دفع م
ي  املبادرة يف معليات النصب وٕاصدار الشياكت بدون رصيد، اليشء ا
ارية عن طريق  سيؤدي ال حما ٕاىل فقدان الثقة يف املعامالت الت

ة   .الشياكت البنك
ة العليا  ستحرض املصل ٔصا واملعارصة ٕاذ  لهذا، فٕاننا يف فريق ا

صاد، ندعو احل ق بة هذه العملية لبالد واملمتث يف ٕانعاش  كومة ٕاىل موا
ٔصا  ن هذا املرسوم بقانون، ونصوت يف فريق ا عن قرب طي مدة رس

ىل  ىل املرسوم  69.20مرشوع القانون رمق "واملعارصة  ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690بقانون رمق   )2020س

لغرامات ائية تتعلق  ٔحاكم است اع  سن  ٔداؤها السرت املالية الواجب 
ٕالجياب"ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت  ، . 

ر امل  19.94يقيض بتغيري القانون رمق مقرتح قانون ) 4 تعلق مبناطق التصد
  .احلرة

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   ٕاخواين املس
راسة والتصويت  ٔصا واملعارصة يف ا مس فريق ا ٔسامه  ٔن  رشفين 

ر  19.94ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري القانون رمق  املتعلق مبناطق التصد
ٔهنا وسي  ىل اعتبار  برية،  ٔمهية  ٔن لهذه املناطق  ر  ر  د احلرة، و 
ذب  رات احمللية وكذا  س ول هبدف حتفزي  ا ا د ست صادية  اق

صادها بفوائد م ىل اق بية مبا يعود  ٔج رات ا ستفادة س عددة، وكذا 
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ىل املستوى الوطين لق فرص شغل  بية و ٔج   .من اخلربات ا
دات اليت  بة املست ٔيت يف ٕاطار موا س، ي هذا املقرتح، السيد الرئ

ي عرف العديد من التعديالت اليت  2020اء هبا قانون املالية لسنة  وا
لرضائب وفصول مدونة امجلارك مهنا ما نصت اصة  ،مهت املدونة العامة 

ن  لتني حتددان مصطلح  6و 3ليه املاد رسيع الصناعي"وا اطق ال " م
ر واخلاضعة لقانون  لتصد راد به املناطق احلرة  ي  الصادر بتارخي  19.94ا

ر  26املوافق لـ  1415شعبان  24   . 1995ينا
روم تعويض عبارة  ليه فهذا املقرتح  ر"و لتصد بعبارة " املناطق احلرة 

رسيع الصناعي" اطق ال   .19.94يف عنوان ومواد القانون " م
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔمهية هذا املقرتح قانون،  فٕاننا نصوت  ة ب ا ينا الق كونت  لقد 
دم  ىل مسؤولية احلكومة يف  اسبة  ن هبذه م ٕالجياب، مؤكد ليه 

لربملا رشيعية  جلدية املطلوبة مع املبادرة ال ل  شلك تعطيال التفا ن، مما 
ل لك مسؤولية مع مشاريع  ستورية، فٕاذا اكن الربملان يتفا لوثيقة ا
القوانني ذات املصدر احلكويم، خصوصا مع مشاريع القوانني اليت حتمكها 
ات القوانني بنفس  ل مع مقرت ال دستورية معينة، فٕان احلكومة ال تتفا ٓ

ات القوانني ذ ٔ . اجلدية اليت يتعامل هبا الربملان ن العديد من مقرت
هتاء ىل  ة شارفت  ٔن الوالية احلكوم لرمغ من  راوح ماكهنا    . الزالت 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ٔعامل  13.16رمق  مرشوع قانون) 5 داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 
لسكىن وسياسة املدينة عية    .ج

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن، ٕاخواين   املس
راسة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ىل مرشوع قانون رمق  داث وتنظمي مؤسسة  13.16والتصويت  ٕ املتعلق 
ي تقدمت به احلكومة،  لسكىن وسياسة املدينة ا عية  ج ٔعامل  ا

عتبارها م عية  ج ٔعامل  ٔسسة ا ريم ٕاىل دمع وم ي  ٔساسيا وا ال  د
سهتدفهام هذا  ان  ني ا ني احلكوم لقطا رشية  لتعبئة وحتفزي املوارد ال

 .املرشوع قانون
ٔن هذا  ىل  ٔصا واملعارصة،  يد، يف فريق ا ٔ يف البداية نود الت
ليه اليوم يف اجللسة العامة، هيدف ٕاىل  ي نود التصويت  املرشوع قانون ا

ء، وتعزز ا سانية، كرس روح إالن لتعاون والتضامن، وتقوية العالقات إال
ىل القمي املشرتكة بني  ة  الق املب ٔ ومد جسور التواصل، وتدعمي ا

ني الوزاريني لقطا ات العام   .خمتلف الف
ت  ق مج من الغا ٔخرى، ٕاىل حتق ة  روم هذا املرشوع من  كام 

عية مل ج ٔعامل  هنوض  انة ا ديم لكها تصب يف  وظفي ومست

ا مضن  رتقاء هبا وٕادرا رب تعززها و ن، وذ  ور القطاعيني املذ
عية  ج رشي وتوسيع وتطور نطاق اخلدمات  مثني الرٔسامل ال سياسة 
هنجها بالد  عية اليت  ج ٔساسية يف سياسة التغطية  ٔداة  عتبارها 

 .وفق التوجهيات النرية جلال امل حفظه هللا
كام هيدف هذا املرشوع قانون كذ ٕاىل تقوية نظام احلاكمة يف تدبري 
ة  داث مؤسسة معوم عية لفائدة املوظفني عن طريق ٕا ج ٔعامل  ا
ام،  ر  رها مد ستقالل املايل، ويد لشخصية املعنوية و متتع  خصصة  م

من  92الفصل (يعني وفق نفس مسطرة التعيني يف املناصب العليا 
تخبني وذ )ستورا ٓخرن م ، وجملس ٕاداري يتكون من ممثلني معينني و

ٔعامل  ىل مؤسسات ل ة اليت تتوفر  ات احلكوم يق القطا ىل غرار 
عية  .ج

ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
 .قانون ىل هذا املرشوع

نة العامالت والعاملني يتعلق ب  45.18مرشوع قانون رمق ) 6 ظمي 
عيني  .ج

س   ،السيد الرئ
  ،السادة الوزراء

شار    ،نوالسيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة ملناقشة مرشوع  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

عيني 45.18القانون رمق  ج نة العامالت والعاملني  ظمي   .املتعلق ب
ٔمهية  القانون مرشوعيعترب  ٔنظار جملسنا املوقر ذو  ىل  املعروض 

ىل رفعها يف هذا الباب،  راهن بالد  ت اليت  د لت برية، اعتبارا 
عية املستدامة،  ج ق التمنية  ٔساسا يف استكامل ورش حتق واملمتث 
ي حيرص شديد  اما مع تطلعات صاحب اجلال نرصه هللا، ا س ا

ٔمني امحلاية  ىل ت متع مبختلف احلرص  ٔفراد ا عية مجليع  ج اية  والر
اهتم ورشاحئهم   .ف

ي ينظم العالقة بني  ل ملء الفراغ القانوين ا ٔ ٔيت املرشوع  كام ي
ن مه يف  متع ا ات ا ة، وخمتلف ف عيني من  ج العامالت والعاملني 

ٔخرى ة  عية من  ج دة  ة ٕاىل املسا ٔن املغرب. ا عرف  اصة و
ٔي وقت  ٔكرث من  ة  ا ٔصبح معها يف  عية،  ج العديد من التغريات 
عية  ج ل يف نطاق املنفعة  عتبارها تد شطة،  ٔ مىض لتنظمي هذه ا
ن  اص ا ٔش دد ا عتبارها مصدرا خللق فرص الشغل، ولعل  وكذا 

ي يقدر حبوايل  عيني ا املني اج ي خشص و  35.000يعتربون مبثابة  ا
ددمه حبلول سنة  ٔن يصل  خشص، خلري  45.000ٕاىل  2025من املنتظر 

ة خلروج هذا  ة املل شطة، ويفرس احلا ٔ ة لهذه ا ٔمهية املتنام ىل ا دليل 
زي الوجود   .املرشوع القانون ٕاىل 

س،   السيد الرئ
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ىل حتصني قمي  ٔصا واملعارصة كنا والزلنا دامئا حنرص  ٕاننا يف فريق ا
ال احلاكم رتباط املبارش  االت ذات  اصة يف ا ة اجليدة، 

مثن مضامني مرشوع قانون رمق  عي، لهذا فٕاننا  املتعلق  45.18ج
ٔصا  عيني، وقرر يف فريق ا ج نة العامالت والعاملني  ظمي  ب

ٕالجياب ليه    .واملعارصة التصويت 

II - دة والتعادفريق ال لو   :ليةستقاليل 

متمي القانون رمق  53.19رمق مرشوع قانون ) 1  127.12يقيض بتغيري و
اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة حماسب  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

 .معمتد

س احملرتم،   السيد الرئ

  مون،السيدات والسادة الوزراء احملرت 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل ملناقشة  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 
متمي القانون رمق  53.19مرشوع القانون رمق رمق   127.12يقيض بتغيري و

اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ن وسن  ساب صفة حماسب املعمتد ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست

اسب املعمتد  لم ي هيدف ٕاىل مالءمة التنظمي املؤسسايت واملهين  معمتد ا
حملاسبة،  حلاكمة اجليدة وربط املسؤولية  ستورية املتعلقة  مع اخليارات ا

صادية لبالد ق مثني اجلاذبية  ٔعامل و اخ ا ىل حتسني م . والعمل 
اوز امجلود ا ن ولتدارك ولت اسبني املعمتد لم ي تعرفه املنظمة املهنية 
ن ٔ ر 127.12تطبيق القانون  عهنا النواقص اليت    .السالف ا

ة  ٔن صيا ث  لريق مبهنة احملاسب املعمتد، ح ولتزنيل ٕاصالح مشويل 
شارية مهت الفرقاء املعنيني اخلرباء هئية : مرشوع القانون متت وفق مقاربة 

ن واالئتالف الوطين  اسبني املعمتد لم احملاسبني واملنظمة املهنية 
اسبني  لم ٓت املمث  لجمعيات والهي سيق  اسبني املستقلني وجلنة الت لم

اسبني لم ملغرب، وامجلعية املغربية    .املستقلني 

روم  ق ٕاصالح مشويل  ٔمهية هذه التدابري يف حتق ل  س ٔن  وهنا البد 
دجمة هدفها الريق مبهنة ل ا لعديد من املشالك املسطرية، يف ٕاطار رؤية م

  .احملاسب املعمتد

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔهداف التالية ق ا اء لتحق  : ٕان مرشوع القانون هذا 
نة احملاسب املعمتد  - ٔعامل املهنية اليت تنظمي  الل التعريف  من 

االت تنايف واملنع اليت  ات احملاسب املعمتد و زاولها وحتديد واج

ليه الوقوع فهيا   ؛حيظر 
شاء  - الل ٕا نة احملاسب املعمتد من  نية "هيلكة  ظمة  م

ن اسبني املعمتد ىل " لم صاصاهتا وكذا تنظميها  وكذا حتديد اخ
ن الوطين    .واجلهويالصعيد

اء حلل معض حوايل  نيني  2139كام  اسبني  ل عضوهتم مك مل تق
ن اليت بلغت  حماسبا معمتدا،  1755مستقلني يف قامئة احملاسبني املعمتد

ذ سنة  زي التنف ل  ر  2016بعدما د ىل مرسوم وز بعد املصادقة 
ي يتعلق بتطبيق القانون رمق  صاد واملالية ا ظمي املتع 12.127ق لق ب

ن اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ خصوصا . نة حماسب معمتد و
ٔن تطبيق املادتني  شريون ٕاىل  ة من املعنيني  ر رجعي  103و 102ٔن ف ٔ ب

ل، كام  ٔو املستق س احلارض  د ٕاىل املايض ول رهام ام ٓ ٔن مفعول  ما دام 
سجيل يف الرضيبة املهنية بصفة حماسب مل كن مرشوطا بنص قانوين ٔن ال  

ىل إالدالء  حيدد طبيعة ورشوط الشواهد الواجب إالدالء هبا، بل يعمتد 
ٔو العام، وكذا ما  لتكون املهين اخلاص  ٔو مؤسسة  امعية  ٔي شهادة  ب
ٔن تطبيق القانون  ٔن نعترب  د التجربة املعمتدة يف هذا إالطار، كام ميكن  يف

س 127.12 ات  لتايل ال خيدم التو لبالد، و رية الصغرى واملتوسطة 
ٔن  ة، خصوصا  و الرضي ل ا ر ومن مداخ س سيقلص من معليات 

ن من تطبيق املادة  دد املترضر ٔن  ت  بلغ  103ٕاحصائيات وزارة املالية بي
ىل املهنة، وٕامنا مارسوها  2139 ب حماسبة، ومه حماسبون مل يتطاولوا  مك

لهيم وفق نظام قانون  ٔن رشوط محل صفة حماسب معمتد تنطبق  معني، و
دانيا ٔهنم مزاولون فعليا وم ور    .كام يه حمددة يف القانون املذ

كرب يف احلكومة سعهيا ٕاىل رفع هذا احليف  وهنا ولك موضوعية 
ني    .103و 102وسخ املادتني املشؤوم

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ري حماسب هدر  نتقال من حماسب معمتد ٕاىل خ ب  ٕاننا نعترب وصد 
نتقال  ربات غنية يف هذا امليدان، كام تقلل من فرص  برية و لطاقات 

ليه فإ  ديد، و بتاكر والت ديد وحيد من  ٔن من وضع ٕاىل وضع  رى  ننا 
سامه يف تطور هذه املهنة ة هذه إالماكنية س   .ٕا

لزتام احلكويم إالجيايب يف التعاطي  ر تفعيل  ل بتقد س ري،  ٔ ويف ا
ل احلرية  س مع هذا املوضوع وسعهيا لضبط هذه املهنة، فٕاننا كذ 
رشيعي لهذا املرشوع من لقها املسار ال ي  لية والنقاش الرصني ا  التفا
ة  مو لقاءات مع مجيع الفرق وا ة من ا مو لني  الل عقد خمتلف الفا

ات ىل جتويد النص وٕالنصاف بعض الف مثن املستوى الرايق . معال  كام 
لجنة ويف اجللسة العامة ل ا اقشات املرشوع دا ي طبع م   .ا

ا  ا م نا زي الوجود واق ليه، ولمسامهة يف ٕاخراج هذا املرشوع ٕاىل  و
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ليه ب دة والتعادلية سنصوت  لو ستقاليل  ٔمهيته فٕاننا يف الفريق 
  .ٕالجياب

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ىل املرسوم بقانون رمق  69.20مرشوع قانون رمق  - ) 2 ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690 سن ) 2020س

ائية تتعلق  اع ٕاماكنية ٔحاكم است ٔداؤها السرت لغرامات املالية الواجب 
  ؛ٕاصدار الشياكت

ر امل  19.94يقيض بتغيري القانون رمق مقرتح قانون  - تعلق مبناطق التصد
  .احلرة

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

سوية العديد من عامليا  ٔ ت حظر دفرت الشياكت لقد عرفت مس
لامدة  ث  2020مكرر من قانون املالية لسنة  7ٕاعامال  د ٕاجيابية، ح نتاجئ 

بتدائية يف  ري % 1.5ددت سعر املسامهة  ٔو الشياكت  لغ الشيك  م
الل سنة    .2020املؤداة 

احئة  بريا جراء تداعيات  ا  ٔداء ارتفا دد عوارض ا وقد عرف 
ٔثريها السليب  صادية ورو وت ق عية و ج يف اجلوانب الصحية و

رتب عهنا ت املالية اليت    .والصعو

ٔيت هذا  دة والتعادلية، ي لو ستقاليل  ظور يف الفريق  ويف م
ٔنه  ٔحاكم اخلاصة حبا الطوارئ الصحية، ومن ش املرشوع قانون يف ٕاطار ا

ٔداء يف املعامال وسي ل ة الشيك  ىل مصداق ارية، احملافظة  ت الت
ة، ومن  ىل العودة ٕاىل احلظرية املرصف الفة  اص والرشاكت ا ٔش وشجع ا
ادة  دد من معليات حظر دفرت الشياكت، وحيقق ٕا سوية  ٔنه كذ  ش

صاد املهيلك ق ار والرشاكت يف سلس  برية من الت داد  ٔ   .ٕادماج 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدا   ت والسادة املس
ستقاليل  ٔب الفريق  ويف نفس إالطار وبنفس الروح إالجيابية اليت د
ٔنه جتويد وٕاصدار قوانني  دة والتعادلية التعامل هبا مع لك ما من ش لو
شلك ٕاجيايب مع مقرتح  ، تعاملنا  عية لبالد ج صادية و ق روم التمنية 

ر احلرة 19.94لقانون رمق قانون يقيض بتغيري ا   .املتعلق مبناطق التصد
ر"فهذا املقرتح قانون يقيض بتغيري  لتصد اطق "ٕاىل " املناطق احلرة  م

رسيع الصناعي بية والقطع مع "ال ٔج رات ا س شجيع  ل  ٔ ، من 
ارية مع  القة املغرب الت ىل قوة  طق املنافسة الغري الرشيفة، واحلفاظ  م

 ٔ شلك الرشاكء ا   .من صادراتنا% 65وروبيني اليت 
ىل مرشوع  دة والتعادلية يصوت بنعم  لو ستقاليل  ، فالفريق 

  .القانون ومقرتح القانون

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

نة العامالت والعاملني  45.18مرشوع قانون رمق ) 3 ظمي  يتعلق ب
عيني   .ج

س احملرتم،   السيد الرئ

  سادة الوزراء احملرتمون،السيدات وال 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 
شارن ملناقشة مرشوع قانون رمق  لس املس نة  45.18مب ظمي  يتعلق ب

عيني ج   .العامالت والعاملني 

س،   السيد الرئ

ال امل محمد السادس نرصه هللا سلس لقد عرف املغرب يف عه د 
االت  ٔوراش التمنوية املستدامة، مشلت خمتلف ا مرتابطة من ا
ية شام الرؤى، تتو  عية تضام ات، كام شلكت هندسة اج والقطا
ٔولوية الكربى يف مسلسل إالصالح  يف جوهرها جعل املواطن مضن ا

لع  لهنوض  ٔسايس  ، رخس من الشامل، والهدف ا رشي ببالد نرص ال
عي،  ج ٓزر  ادئ التضامن والتاكفل والت اللته حفظه هللا م اللها 
ث اعمتدت  صادي، ح ق عي و ج ال  لم ية  ة تضام رؤية ملك
ٔهداف واحضة  الل وضع  ٔساليب التدبريية، وذ من  دث النظم وا ٔ

ة واملالءم ا ام والفعالية والن الس سم  ٔثري وحتديد ت ىل الت ة مع القدرة 
لمؤرشات ق    .دق

ب جملس  ي اختذه مك لقرار ا البد يف البداية من التنويه 
عي  ج صادي و ق لس  ىل ا ا نص املرشوع  ٕ شارن  املس
لس  رٔي ا شارن  لفعل توصل جملس املس يئ قصد ٕابداء الرٔي، و والب

يئ عي والب ج صادي و اط جبوانب القصور ق ٔ ي  ، هذا الرٔي ا
ذها بعني  ٔ ىل احلكومة  ي اكن  ٔغفلها مرشوع القانون هذا، وا اليت 
اما مع  س ا هبا كفريق استقاليل، ا ول التعديالت اليت تقدم عتبار وق
ات  ٔطري احلقوق والواج ل جتويد النص وت ٔ صادي، من  ق لس  رٔي ا

هتا يف املتضمنة لهذا املرشوع،  د دم  لك مرة تظهر  لكن احلكومة 
ٔن هذا املرشوع  التعاطي مع تعديالت فرق املعارضة الوطنية، ولنا اليقني 
ٔرض الواقع سيعرف  ىل  رشيعية، فٕان تطبيقه  وبعد استكامل مسطرته ال
اقشة  ل م ٔ ٔنفسنا مضطرن من  الته، فٕاننا جند  ىل  صعوبة واحضة، و

اءت هبا ا نه اليت    .حلكومة مشكورةمضام

ٔهداف ويعمل  راعي يف نظر هذه ا ٔن  ص املرشوع اكن جيب  ف
ٔيت بعد سنوات من النقاش حول  ٔنه ي رمجهتا بني بنوده، خصوصا و ىل 
عية وحامية  ج اية  شتغل يف مؤسسات ومراكز الر ة اليت  هذه الف

د مهنا حوايل  ستف ش وضعا  160الطفو اليت  د، وتع ٔلف مستف
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ٔصدرته وزارة التضامن واملرٔة والتمنية  ، حبسب تقرر  عية مزر اج
عية سنة  ٔشار 2013ج ، توقف عند وضعية العاملني هبذه املراكز، و

عية  ج اية  لب العاملني يف مؤسسات الر ٔ ٔن  التقرر ذاته، ٕاىل 
عية، وال ج دون من التغطية  ستف  شتغلون بدون عقود معل، وال 

ٔجور، بل مهنم من يتقاىض  ٔدىن ل درمه  500يتقاضون حىت احلد ا
  .شهر

لمهنيني  انب امحلاية سواء  هتا من النص بتوفري  ا للت احلكومة  لقد 
ي  ال وا دمات اليت يوفرها ا ل ن يلجؤون  اص ا ٔش ٔو ل املزاولني 

كررت الت ٔنه ظل مطلبا لهؤالء املهنيني واملهنيات طي عقود، و ش وصيات 
متعية وجماالت التمنية  راسات اليت هتم القضا ا لقاءات وا ل ا يف 
لب نصوصه رهينة النصوص التنظميية اليت  ٔ عية، تبقى  ج صادية  ق
رش القانون  رخي  ل ال يتعدى سنة ابتداء من  ٔ ل  يفرتض رشها دا

جلريدة الرمسية، لكن هذه اجلوانب إالجيابي رشت هبا نفسه  ة اليت 
ٔن جتعلنا نغفل العديد من السلبيات اليت تضعف ٕاىل  احلكومة، ال جيب 

ٔ هذا النص ٔيت من  ي    .د ما البعد امحلايئ والتنظميي ا
عي يف مادته  ج ٔو العامل  ٔ  2مفرشوع القانون عرف العام  ومل يل

ٔن ال ين، رمغ  ال  عي ذاته مك ج قانون يتعلق ٕاىل تعريف العمل 
شري ٕاىل ذ املادة  عيني كام  ج نة العامالت والعاملني  ظمي  ٔساسا ب
د اليت يمت  ه هو حتديد الرشوط والقوا ٔن الغرض م ٔيضا  د  ٔوىل واليت تف ا
ٔن التعريف مل حيدد ماهية وطبيعة جمال العمل  وفقها مزاو هذه املهنة، بل 

سبة ل عي كام هو احلال  ي متت  ج ليه دوليا وا لتعريف املتفق 
ليه سنة  ٔخصائيني "مبلبورن من طرف  2014املصادقة  ويل ل حتاد ا

عيني ويل ملؤسسات التكون يف جمال "و) 1IFSW" (ج حتاد ا
عي ج ري شلك واحض )IASSW2" (العمل  ٔ ث ينص هذا ا ، ح

نة وختصص م عي  ج ون العمل  اتىل  ٔاكدميي قامئ ا   .عريف 
عي مل يوحض  ج ي يقوم به العامل  ل ا ٔهداف التد ف خيص 
ويل  الف ما جنده يف التعريف ا ىل  ٔسسه املرجعية  مرشوع القانون 
نية  عي ممارسة  ج ٔن العمل  ىل  ي ينص  املشار ٕاليه سابقا، وا

عي والتمن  ج لتغيري  هنض  سك وجمال معريف،  عية وال ج ية 
اص ٔش متكني وحترر ا عي، وا   .ج

ادة النظر يف الباب الرابع  ث برضورة ٕا ش ستقاليل ن ٕاننا يف الفريق 
س  ٔس عيني برضورة ت ج ي يلزم العامالت والعاملني  من هذا النص ا
ٔسايس وهو احلق يف  ٔ دستوري  عتباره ميس مببد نية، وذ  مجعية 

 ٔ ىل حق ت ي ينص  ت العامة ا ضيات ظهري احلر س امجلعيات ومبق س
ا  لك حرية ودون سابق ٕاذن، وقد اقرتح كون امجلعيات  لك خشص يف 
ة لكن اكن  س هيئة وطنية لهذه الف ٔس ىل ت يف هذا إالطار التنصيص 

                                                 
1 International Federation of Social Workers 
2 International Association of Schools of Social Work 

ا ة مقرتح ة . رفض احلكومة يف موا ابة لطلب الف للك ما سبق، واست
س ٕالطار قانوين املسهتدفة م ٔس نت رغبهتا يف الت ٔ ن هذا املرشوع اليت 

ة هذه  ٔحق ستقاليل ب ام اكنت نواقصة، وٕاميا من الفريق  هيمها وينظمها 
ىل هذا املرشوع ٕالجياب  سباهتا فٕاننا نصوت  ني مك ة يف تق   .الف

ليمك ورمحته تعاىل وراكته  .والسالم 

III -  العدا والتمنيةفريق:  

متمي القانون رمق  53.19رمق مرشوع قانون  )1  127.12يقيض بتغيري و
اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة حماسب  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

 .معمتد

  سم هللا الرمحن الرحمي
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد الوطين  مس فريق العدا والتمنية و ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع القانون رمق  ملغرب، يف ٕاطار م يقيض بتغيري  53.19لشغل 
متمي القانون رمق  داث امل  127.12و ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  تعلق ب

اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  اسبني املعمتد لم املنظمة املهنية 
ت التالية ق الغا ي هيدف ٕاىل حتق ساب صفة حماسب معمتد، وا   :ك

 ن؛ اسبني املعمتد لم ا امجلود اليت عرفهتا املنظمة املهنية   جتاوز 
 نة احملا ٔعامل املهنية اليت تنظمي  الل التعريف  سب املعمتد من 

زاولها وحتديد رشوط الولوج ٕاىل هذه املهنة وطرق مزاوهتا 
االت التنايف واملنع اليت حيرض  ات احملاسب املعمتد و وحتديد واج

 ليه الوقوع فهيا؛
  شاء الل ٕا نة احملاسب املعمتد من  نية "هيلكة  ظمة  م

اسبني املعمتد ىل " نلم صاصاهتا وكذا تنظميها  وحتديد اخ
ن الوطين واجلهوي  .الصعيد

اليا ما بذلته احلكومة  مثن  ٔن  سعنا يف فريق العدا والتمنية ٕاىل  وال 
لريق مبهنة احملاسب املعمتد، مع  من جمهودات لتزنيل هذا إالصالح الشمويل 

ادئ احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية  ىل ٕادراج م حملاسبة عند احلرص 
  .ممارسة هذه املهنة

لك فعالية  ٔمهية هذا إالصالح، اخنرطنا يف فريق العدا والتمنية  وٕاميا ب
ىل مستوى جلنة املالية،  يف املناقشة العامة والتفصيلية ملرشوع القانون 
ضياته، وكنا  داد وتقدمي تعديالت جوهرية هبدف جتويد مق ىل ٕا ومعلنا 
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لوه ٔن يمت ق ٔمل    .ان
ٔساس ما ييل   :وهتم هذه التعديالت 

  ني، مع إالشارة ت يف سن ا م ية ٕالجراء  حتديد املدة الزم
صصة الواجب حتديدها؛ ٔمهية املناصب ا  ٔيضا ٕاىل 

 لس الوطين ف خيص  حتديد لجنة امللكفة مبهام ا ٔعضاء ا
ن؛   احملاسبني املعمتد

 ن اليت ات احملاسبني املعمتد هيم الرشوط بني  ٕادماج ف  20تتوفر 
سمرب  31و 2015ٔغسطس  شلك  2019د الق هذا امللف  ٕال

 .هنايئ

ٔمل ل إالجيايب كام كنا ن لتفا ٔسف مل حتض  ٔنه ل   . ري 
ريم ٕاىل تدارك النواقص  ي  ٔمهية هذا إالصالح ا ، ونظرا  ومع ذ

ن عهنا تطبيق القانون رمق  ٔ نة حماسب 127.12اليت  ظمي  معمتد  ب
ن، فٕاننا سنصوت يف فريق  اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ و

ىل مرشوع القانون رمق  ٕالجياب  متمي  53.19العدا والتمنية  يقيض بتغيري و
داث املنظمة  127.12القانون رمق  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب

ٔحاكم انتقا ن وسن  اسبني املعمتد لم اصة املهنية  ائية  لية واست
ساب صفة حماسب معمتد   .ك
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

ىل املرسوم بقانون رمق  69.20مرشوع قانون رمق ) 2 ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690 سن ) 2020س

ائية تتعلق  اع ٕاماكٔحاكم است ٔداؤها السرت نية لغرامات املالية الواجب 
 .ٕاصدار الشياكت

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  حتاد "مضنه و " فريق العدا والتمنية"رشفين 

لشغل  اقشة "ملغربالوطين   69.20مرشوع القانون رمق "، يف ٕاطار م
ىل املرسوم بقانون رمق  ملصادقة  من  12الصادر يف  2.20.690يقيض 

مترب  30( 1442صفر  لغرامات ) 2020س ائية تتعلق  ٔحاكم است سن 
اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت ٔداؤها السرت ٔيت بعد "املالية الواجب  ي ي ، ا

ٔصدرت احلكو  مة املرسوم بقانون املشار ٕاليه يف الفرتة الفاص بني ٔن 
ي حسب الفصل  رشيعيتني، وا ورتني ال ستور جيب عرضه  81ا من ا

ورة العادية املوالية الل ا   .ىل الربملان 

ضيات مرشوع القانون هذا   ٔن مق ٕاننا يف فريق العدا والتمنية نعترب 

متكني النظام خنراط يف تدبري تداعيات  ٔمهية وراهنية قصوى  البنيك من 
ات املترضرة حل ات والقطا ىل الف  العديد من املشالك اليت لاجلاحئة 

لشيك   .ٔفرزها التعامل 
سبة  ل سهيا هذا إالجراء  ك ٔمهية اليت  ىل ا يد  ٔ وال يفوتنا الت
اع حقهم يف  ن يتوخون اسرت عتباريني ا ٔو  اتيني  اص ا ٔش ل

لهيا الت ٔن يعفهيم ذ من املتابعات اجلنائية املنصوص  لشيك دون  عامل 
لقانون  ل  ٔو عن  حية بال قصد  ا اراكب جرامئ ج يف القانون يف 

لشيك   .املقنن لعملية التعامل 
رمس سنة  لتقرر السنوي لبنك املغرب  ل يف هذا  ،2019ووفقا  س

ٔداء املسالصدد، ارتفاع  سبة دد عوارض ا  470.515ٕاىل  %2.2 ب
رمق معامالت يعادل  اص  13.8ارضا،  ٔش مليار درمه، وميثل ا

  .%87.2الطبيعيون 

ي حنن بصدده  اء هبا مرشوع القانون ا دات اليت  ٔمه املست ومن 
ستحق التنويه ما ييل   : واليت 

  ٔن يؤدهيا ىل صاحب احلساب  ض الغرامة املالية اليت جيب  ختف
اع إ  لغ الشيك  %0.5ماكنية ٕاصدار الشياكت ٕاىل السرت من م

ٔول؛  ا
  ض الغرامة املالية ٕاىل خبصوص الشيك موضوع إالنذار  %1ختف

 ؛الثاين
  ض الغرامة املالية ٕاىل ٔو الشياكت  %1.5ختف لغ الشيك  من م

 موضوع إالنذار الثالث وكذ إالنذارات الالحقة؛
  اية ضيات ٕاىل  السنة احلالية،  مارس من 31العمل هبذه املق

ا  ا اسمترار  ل مبوجب مرسوم يف  ٔ وميكن متديد هذا ا
  .الطوارئ الصحية

ح املرونة املطلوبة ف يتعلق  ضيات قانونية ت حنن ٕاذن بصدد مق
ض الغرامة  الل ختف ٔداء، من  وسي  اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت  سرت

هتا ٔد ىل صاحب احلساب ت ٔمر مطلوب ورضوري  .املالية اليت جيب  وهو 
سامه يف  ر س ضيات القانونية السالفة ا ٔن تزنيل هذه املق ىل اعتبار 

ٔهداف التالية ق ا   :حتق
 ؛ ىل تداول النقد يف بالد ف الضغط   ختف
  ىل الشياكت ا من العفو الرضييب  اسرتداد موارد مالية مما ميثل نو

  .بدون رصيد

ا  ٔساس، سيصوت فريق ىل هذا ا ىل و مرشوع القانون "ٕالجياب 
ىل املرسوم بقانون رمق  69.20رمق  ملصادقة  الصادر يف  2.20.690يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12 ائية تتعلق ) 2020س ٔحاكم است سن 

اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت ٔداؤها السرت   ".لغرامات املالية الواجب 
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ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

ر امل  19.94يقيض بتغيري القانون رمق ون مقرتح قان) 3 تعلق مبناطق التصد
  .احلرة

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق العدا ٔتناول اللكمة  ٔن  حتاد رشفين   والتمنية ومضنه 

اقشة مقرتح القانون يقيض بتغيري  ملغرب، يف ٕاطار م لشغل  الوطين 
الل تغيري عبارة  19.94القانون رمق  ر احلرة، من  املتعلقة مبناطق التصد

ر" لتصد دالها بعبارة " املناطق احلرة  رسيع الصناعي"واس اطق ال يف " م
اءت  ، يف19.94عنوان ومواد القانون  ٕاطار املالءمة مع التعديالت اليت 
ف خيص مواد املدونة  2020لسنة املالية  70.19يف قانون املالية رمق 

لرضائب وفصول مدونة امجلارك   .العامة 
تصة،  لجنة ا ل ا روح املسؤولية اليت عرفها النقاش دا شيد  كام 

لك اجيابية، ٕاذ اكن النقاش بن ٔعضاؤها  ل معه  ث تفا الل ح اء وهادفا 
ع ج ٔطوار هذا    .مجيع 

ىض  اليا املق مثن  ٔن  سعنا ٕاىل  ا، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية ال  و
هنا ر من ب اء به مقرتح القانون هذا لعدة اعتبارات، نذ ي    :ا

  ات "ٕازا الغموض عن هذه املناطق، حىت ال تتحول ٕاىل ج
ة  لرشاكت العاملية؛" رضي
 رشيعية  مالءمة ليه يف املنظومة ال النظام التحفزيي املنصوص 

ٔجود  لهيا دوليا ومع  اجلبائية الوطنية مع املعايري املتعارف 
املامرسات املعمول هبا يف السياسات اجلبائية ويف جمال احلاكمة 

ة؛  الرضي
  سبات املنظومة القانونية احلالية ىل صون مك احلرص الشديد 

لمغرب  سمح  وليني بطريقة  جتنب خماطر اخلالفات مع رشاكئه ا
بية  ٔج رات ا س قد ترض مبصاحله، خصوصا ف يتعلق بتدفق 

عاونة؛ ري م ري ممتث و  عتباره سيصنف دو 
  و لهذه املناطق مع ٔنظمة التحفزيية احلالية ا تزنيل مالءمة ا

هتا هتا وتنافس ولية، دون املساس جباذب ىل املعايري ا ، مع احلرص 
ىل تنافسية القطاع الصناعي  .احلفاظ 

ي بني  ٔمهية مضمون مقرتح القانون ا ىل  يد  ٔ ٔيضا الت وال يفوتنا 
املالذات "ٔيدينا ف خيص جتنب ٕادراج بالد مضن الالحئة السوداء لـ 

ة ويل" الرضي   .ىل املستوى ا

ىل مقرت  ٕالجياب  ا  ٔساس سيصوت فريق ىل هذا ا ح القانون يقيض و
ر احلرة 19.94بتغيري القانون رمق    .املتعلقة مبناطق التصد

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

ٔعامل  13.16رمق  مرشوع قانون) 4 داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 
لسكىن وسياسة املدينة عية    .ج

س احملرتم   ،السيد الرئ
  ة،احملرتم رةدة الوزيالس 

شارونامل السيدات والسادة    ،احملرتمون س
مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  لس  "فريق العدا والتمنية"رشفين  مب

شاري  شارن ومضنه مس ملغرب"املس لشغل  جللسة  "حتاد الوطين 
ىل مرشوع القانون رمق  لتصويت  داث وتنظمي  13.16العامة  ٕ يتعلق 

لسكىن وسياسة املدينة" عية  ج ٔعامل    ."مؤسسة ا

ي و ٔمهية هذا القانون، ا ىل  يد  ٔ اللها الت اسبة جندد من  يه م
 ، ال امل ث ما ف  ة، ح ة السام اما مع التوجهيات امللك س ٔيت ا ي
عي  ج جلانب  اصة  ىل رضورة ٕايالء عناية  حفظه هللا، يؤكد 

ة وضامن حسن سري املرفق العمويم لرفع من إالنتاج ٓلية فعا    .عتباره 

اصة لتحسني  ٔمهية  ٔعطى  ي  مج احلكويم ا لرب ٔيت تزنيال  كام ي
ث  دماهتا، ح عية وجتويد  ج ٔعامل  حاكمة تدبري الهيئات امللكفة 
دد من النصوص القانونية  ىل  رية،  ٔ ٓونة ا لجنة، يف ا ا يف هذه ا صادق

ر مهنا ، نذ   :ذات الص

ٕ 84.13مرشوع القانون رمق  - ٔعامل يقيض  داث مؤسسة ا
ة؛  ٔشغال العموم عية ل   ج

عية  37.18مرشوع القانون رمق  - ج ٔعامل  يتعلق مبؤسسة ا
اهتا وهيئاهتا؛  ات الرتابية ومجمو ٔعوان امجلا   ملوظفي و

ادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18 مرشوع القانون رمق - ٕ
ٔع ال السلطة امل عية لفائدة ر ج ليةل  ا   .التابعني لوزارة ا

عية  ج ٔيضا يف حتسني اخلدمات  سامه  ي س وهو القانون ا
مة من موظفي  داد الرتاب الوطين والتعمري "املقدمة لرشحية  وزارة ٕا

ة  "وإالساكن وسياسة املدينة ٔو املوضو واملؤسسات والهيئات التابعة لها 
ٔو حتت ٕارشافها، وكذا لفائدة  هتا  ن حتت وصا ٔبناهئم، سواء ا م و ٔزوا

ٔو املتوفني د احلياة  ىل ق زالون    .ال 
ٔشغال  ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  ٔيضا  ويف نفس السياق، ننوه 
ىل  ٔساسية اليت حرصت  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا جلنة ا

ةٕاخراج هذا القانون  ار ٔسباب  ٔخر كثريا  ي ت لجنة، ا  عن ٕارادة ا
ٔحاكم الفصل  ة، طبقا  ٔسبق لجنة  ٔنظار ا ٔمام  ث مت تقدميه  من  84ح

ستور، يف    .2017غشت  07ا

داد الرتاب  رة ٕا لسيدة وز ل إالجيايب  مثني التفا ٔيضا  کام ال يفوتنا 
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الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة مع التعديالت املقدمة، سواء 
ٔو املعارضة، لبية  ٔ ل جتويد هذا النص القانوين وضامن  من طرف ا ٔ من 

ث  ه، ح اة م ٔهداف املتو ق ا ل حتق ٔ ٔرض الواقع من  ىل  حسن تزني 
  :سميكن من

عي  - ج ٔن  سيري وٕادارة الهيئة امللكفة بتدبري الش تعزز حاكمة 
 ؛ورسيخ استقاللها

عية املقدمة ملوظفي القطاع وذوي حقوقهم - ج   ؛ حتسني اخلدمات 
ٔمني عن  - ستفادة من التغطية الصحية التمكيلية وكذا الت تعممي 

  ؛العجز والوفاة
ضية لفائدة  - ة والرتفهيية والر عية والثقاف ج توفري املرافق 

ٔرسمه؛  املنخرطني و
لسكن - متويالت املتعلقة     .ضامن الولوج ٕاىل ا

شارن  لس املس شاري ٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب ومضنه مس
ي  ٔمهية ٕاخراج هذا القانون ا ىل  ملغرب نؤكد  لشغل  حتاد الوطين 

ٔقرب وقت ٔ شغي القطاع يف    . ضلت من 
  :ومن هنا ندعو ٕاىل رضورة

ل من  - ٔرض الواقع ق ىل  ىل هذا القانون وتزني  ملصادقة  رسيع  ال
رشيعية احلالية؛    السنة ال

ىل ضامن ح - عية احلرص  ج ٔعامل  ديم مجعيات ا قوق مست
ة حتت  ٔو املوضو لوزارة  مبختلف املؤسسات والهيئات التابعة 

ٔو حتت ٕارشافها؛ هتا    وصا
زة  - ٔ ل  ت شفافة وزهية دا ا ىل ضامن ٕاجراء انت احلرص 

لس إالداري املنتخبني ٔعضاء ا    .املؤسسة لفرز 

ىل مرش  ٕالجياب  ا  ليه سيصوت فريق يتعلق  13.16وع القانون رمق و
لسكىن وسياسة املدينة،  عية  ج ٔعامل  داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ

ه ٔهداف املرجوة م ق ا سهم يف حتق ٔن    .ٓملني 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

نة العامالت والعاملني  45.18مرشوع قانون رمق ) 5 ظمي  يتعلق ب
عيني   .ج

س احملرتمالسيد ال   ،رئ
  ،السادة الوزراء احملرتمون

شارونالسيدات والسادة   ،احملرتمون املس

ٔن شارن  ٔتناول اللكمة رشفين  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب
ـىل لتصــويت  ظــمي  45.18مرشـوع قــانون رمق  جللسـة العامـة  املتعلـق ب

عيــني ج ٔيت نــة العــامالت والعــاملني  ــ ي ي ٔطري ، ا لتــ مــة  خطــوة 
عـي  ج يخ البعـد  ية لرتسـ ٔساسـ دة وا القانوين والوظيفي لهذه املهنة الوا

رمجـه اخنـراط بـالد يف  ي  نوات، ا ذ سـ ي هنجته بالد م والتضامين ا
تور  رسـها دسـ ـال، و  وليـة والوطنيـة يف هـذا ا لزتامـات ا ة من  مجمو

نة  ــة مــن املق  2011ســ ــالل مجمو ــه مــن  ــىل التو ضــيات الــيت تؤكــد 
مج احلكويم يف شقه املتعلق بتطـور  ٔن تزنيل الرب لمغرب، كام  عي  ج
عية مبا يضـمن الولـوج العـادل ٕاىل اخلـدمات وكـرس  ج وتفعيل الربامج 

ضـ ٔوراش الوطنيـة الكـربى، يق ريهـا مـن ا ـاك الفـرص، و  يـالتضامن و
ظم ٔرضية قانونية ورشية م ٔمـوجود  قهـا، وهـو مـا ن ـه لة لتحق سـهم ف  ٔن 

  .هذا املرشوع القانون
عي وتغري الهرم السـاكين املتوقـع لـبالد  ج صادي و ق ٕان التطور 

ضــ نوات املقــ يق لتكفــل ـــالل الســ ي وضــع اســرتاتيجيات ُمؤسســة 
اصــة، حتتــاج ملتخصــص  عيــة  ٔفــراد يف وضــعية حصيــة واج عــي  ج

ٔط عــي لت ــال العنــارص اج بهتــا، مضــن ٕاطــار مقــنن حيــدد مــن  ريهــا وموا
ــامالت ــروض توفرهــا يف الع ية املف ٔساســ لنظــر  ا ــني  عي ج ــاملني  والع

ة من املهنيني، السـ يف ظـل  شتغل فهيا هذه الف االت اليت  خلصوصية ا
عية ٔكرث هشاشة وجود ظواهر اج متع ا ات ا اص  ،متس بعض ف ٔشـ اك

لســن،يف وضـع  ٔو عنـد التقـدم  ـالل مـر الطفـو  اقـة، سـواء   يات ٕا
ديـدة حتتـاج ملتخصصـني يف هـذا  عيـة  ٕالضافة ٕاىل ظهور ٕاشاكليات اج

شري ٕاىل  ٔن  ال، كام ال يفوتنا  يؤطر وضـعية ٔ ا ن مرشوع القـانون هـذا سـ
عي 35.000قامئة ملا يناهز  امل اج ٔن يتطور هـذا الـرمق ،ام و ٔفق   يف 

 .الل السنوات املق
س احملرتم   ،السيد الرئ

  ،السادة الوزراء احملرتمون
شارونالسيدات والسادة   ،احملرتمون املس

ٔيت مرشوع القـانون رمق  تكامل املنظومـة القانونيـة  45.18ي يف ٕاطـار اسـ
ليـه، مبـا  وافـق  عيـة مكسـار وطـين م ج اية  لر والتنظميية اليت تؤسس 

ــة خم  شــيضــمن التقائي ــال، ـتلــف ال ــة يف هــذا ا ــة الوطني عي ج ريعات 
راعــي يف مجمــ تــوفري امحلايــة  اكمال،  نــاغام ومــ ســقا قانونيــا م ــلك  وش
ٔن مرشــوع ٔكــرث هشاشــة، كــام  ــات ا لف ية  ٔساســ ايــة ا ــة والر عي  ج

اء يف ٕاطـار املالءمـة مـع القـانون رمق  ٔيدينا اليوم  ي بني   65.15القانون ا
تكامل املتعل ني يف نفس السياق ٕاىل اسـ عية، دا ج اية  ق مبؤسسات الر

ال ٓ ٔقرب ا   .ٕاصدار القوانني التنظميية يف 
ة ذوال يفوتنا هب هـودات احملمـودة املبـذو يف صـيا ه املناسبة التنويه 

ابة ت سـ ـات التعـديالت  هذا القانون، كام ننوه  احلكومـة مـع خمتلـف مقرت
ـة ٕاىل جتويـد وحتسـني هـذا اليت تقدمت هبا فـ شـارن الرام رق جملـس املس

عـي ج ٔولية والكـربى ملهنـة العمـل  ي وضع املالمح ا  ،النص القانوين ا
ـدمات الـيت  ل عـي، وتقـدمي منـاذج  ج الل حتديـد مفهـوم العامـل  من 

ــدد كــذ ــا يف  ميكــن  تقــدميها، كــام  رتا ــة الواجــب ا املبــادئ احلقوق
ضـيات الـيت التعامل  ريها مـن املق عية، و ج ن من اخلدمة  د مع املستف
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تغالها وفـق املعـايري  ادئ اشـ ٔوىل لتنظمي هذه املهنة ورسيخ م لبنة ا تعترب ا
ال ارب املقارنة يف هذا ا ولية والت  .ا

ت  ،ويف اخلتام شارن ولغا لس املس فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب
ر  ٕالجياب  ،هااليت سبق ذ  45.18مرشوع قانون رمق ىل سنصوت 

عيني ج نة العامالت والعاملني  ظمي  سهم يفاملتعلق ب ٔن  ٓملني   ، 
ه ٔهداف املرجوة م ق ا   .حتق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراك   .تهوالسالم 

III - احلريكفريق ال:  

ىل املرسوم بقا 63.20مرشوع قانون رمق ) 1 ملصادقة  نون رمق يقيض 
ة  17الصادر يف  2.20.503 ) 2020ٔغسطس  7( 1441من ذي احل

متمي املرسوم بقانون رمق   1441من رجب  28، الصادر يف 2.20.292ب
اصة حبا الطوارئ الصحية ) 2020مارس  23( ٔحاكم  سن  املتعلق 

الن عهنا   .وٕاجراءات إال

  سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم   ،السيد الرئ

  ،الوزراء احملرتمونالسادة
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ىل املرسوم بقانون رمق  63.20 ملصادقة  متمي املرسوم  503.20.2يقيض  ب

اصة حبا الطوارئ الصحية  292.20.2بقانون رمق  ٔحاكم  سن  املتعلق 
الن عهنا وٕاجراءات   .إال

ي  مثن هذا املرشوع الهام ا ٔن  سعنا ٕاال  ٕاننا يف الفريق احلريك ال 
لهيا يف الفصل  ستور  81ريم ٕاىل استكامل املسطرة املنصوص  من ا

اصة حبا  ٔحاكم  سن  اله املتعلق  ٔ ور  وذ بعرض املرسوم املذ
ليه، هذا املرسوم ا ل املصادقة  ٔ ي هيدف ٕاىل الطوارئ الصحية، من 

كون موضوع مصاحلة  ٔن  الفات اليت ميكن  اصة هتم ا ضيات  ٕادراج مق
لغ قدره  ة حمصورة يف م ٔداء غرامة تصاحلية جزاف درمه، يمت  300رب 

لتفعيل  الفة، سعيا  ٔو العون حمرر ا الصها فورا من طرف الضابط  است
لهيا هبذا املرسو  ضيات الزجرية املنصوص  لمق ٔجنع  م بقانون، ٕاضافة ٕاىل ا
ت سيط املسطرة املتعلقة بتطبيق هذه العقو   .تو ت

س   السيد الرئ
ٔهدافه الهامة  ث  ٔمهية هذا املرشوع من ح نؤكد يف الفريق احلريك 
ادة  ، بق ورو احئة  وكذا املقاربة الشمولية اليت اعمتدهتا بالد حملاربة تفيش 

ٔيضا  صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه ٔيده، كام ننوه  هللا و
ي شلك لبنة من  يد ا خلطاب املليك السايم مبناسبة عيد العرش ا
رت  ٔ ي  اك ا ء الف ني حملاربة هذا الو ٔساسية لبناء رصح م لبنات ا ا

صادي ببالد ق عي و ج ىل اجلانب  بري  شلك    .تداعياته 
ٔمهية هذا املرشوع م ىل  ٔيضا  ه تعزز كام نؤكد  ث توخ ن ح

ء وحتفزي املواطنني  شار هذا الو د من ان ل ة  ٓليات املراق إالجراءات و
رتازية رتام إالجراءات    .ىل ا

س،   السيد الرئ
رها، فٕاننا نصوت  ٔهدافه اليت مت ذ ٔمهية هذا املرشوع و انطالقا من 

ٕالجياب   .ليه 
 .وشكـرا

متمي القانون رمق  يقيض بتغيري 53.19رمق مرشوع قانون ) 2  127.12و
اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة حماسب  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

 .معمتد

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
ٔن  اقشة مرشوع قانون رمق رشفين  مس الفريق احلريك يف م ل  ٔتد

متمي القانون  53.19 نة حماسب  127.12القايض بتغيري و ظمي  املتعلق ب
ن وسن  اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ حاكم انتقالية ٔ معمتد و

د  ل وضع  ٔ ساب صفة حماسب معمتد، وذ من  ك اصة  ائية  واست
ال شلك لٕالخ ة، حبيث س الت واملشالك اليت اكنت ترتبص فهيا هذه الف

هذا املرشوع مع النصوص التنظميية إالطار القانوين ملزاو هذه املهنة اليت 
بري من الشباب دد    .ستقطب 

شارية اليت  مثن يف الفريق احلريك املقاربة ال ٔن  ويف البداية، البد 
لني يف اعمتدهتا ة نظر   هذه املهنة،الوزارة مع لك املتد ل مقاربة و ٔ من 

ة يف امجليع هبدف تدارك النواقص واالٕ  شاكالت اليت اكنت مطرو
شلك  2500ومتكني حوايل .السابق ساب صفة ٓ حماسب  ين من اك

  .حماسب معمتد
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل إالرساع يف تزنيل النصوص التنظميية اليت سمتكن  يد  ٔ البد من الت
ضيات اخلاصة هبذا القانون، من توضيح ة ٕاجراء  دد من املق يف خصوصا 

اراة الولوج ملهنة احمل صاصسب املعمتد، ام البطا اليت تنخر الشباب  الم
  .ميل الشهادات اجلامعيةا

لحكومة ومد ل إالجيايب  ل التفا س ٔن  ٔننا نود  بة  ىكام  ا مبوا الزتا
ل الريق هبا و  ٔ ة املهنية من  نت هذه الف ٔ ل خمتلف إالشاكليات اليت 

  .127.12عهنا املامرسة يف ظل القانون السابق رمق 
ٕالجياب ٔساس سنصوت لصاحل هذا املرشوع  ىل هذا ا   .و

ق   .وهللا ويل التوف
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ليمك   .والسالم 

ىل املرسوم بقانون رمق  69.20مرشوع قانون رمق ) 3 ملصادقة  يقيض 
مترب  30( 1442من صفر  12الصادر يف  2.20.690 سن ) 2020س

ائية تتعلق  اع ٕاماكنية ٔحاكم است ٔداؤها السرت لغرامات املالية الواجب 
 .ٕاصدار الشياكت

 مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،  السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس

مس ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔعـرض رشفين  نا املـوقر،  لسـ  الفريق احلريك مب
ــة نظــر خبصــوص مرشــوع قــانون رمق  ــىل ـيقضــ 69.20و ملصــادقة  ي 

مترب  30الصـادر يف  2.20.690املرسوم بقـانون رمق  ٔحـاكم  2020سـ سـن 
اع ٕاماكنيـة ٕاصـدار  ٔداؤها السرت لغرامات املالية الواجب  ائية تتعلق  است

 .الشياكت
ٔود  ـة ولاكفـة يف البداية،  ات إالنتاج ة والقطا ٔنوه بعمل جلنة الفال ٔن 

شــارن مــع هــذا  لســادة املس ــل إالجيــايب  لتفا ٔيضــا  يد  ٔشــ ٔعضــاهئا، كــام 
ـىل  ي يتضمن مادة فريدة، حبيـث هيـدف ٕاىل املصـادقة  املرشوع الهام، ا

لغرامــات  2.20.690املرســوم بقــانون رمق  ائية تتعلــق  ت ٔحــاكم اســ ســن 
ٔن املالية  ٕالضافة ٕاىل  اع ٕاماكنية ٕاصدار الشياكت،  ٔداؤها السرت الواجب 

ض الغرامة املالية الـيت جيـب  ىل ختف الل مواده  املرسوم بقانون ينص من 
ياكت ٕاىل  اع ٕاماكنيـة ٕاصـدار الشـ ٔن يؤدهيـا السـرت ىل صاحب احلسـاب 

ٔما خبصوص الشيك موضوع إالنذار الثـاين % 0,5 ٔول،  لغ الشيك ا من م
ارة فقد قضت الغرامة املاليـة بــ امل  ليه يف مدونة الت % 1,5و% 1نصوص 

ياكت موضــوع إالنــذار الثالــث وكــذ إالنــذارات  يك والشــ لــغ الشــ مــن م
 .الالحقة

س احملرتم،  السيد الرئ
ل مع هذا املرشـوع الهـام، البـد مـن إالشـادة بقميـة هـذه  يف ٕاطار التفا

ــة احل ائية يف ظــل الظرف ت ســ ٔحــاكم  ياق الــوطين وإالقلميــي ا اليــة والســ
ٔبناك  ىل رضورة اخنراط ا شديد  ، مع ال ورو ء  ب تفيش و س ويل  وا
ـالل  ن  لـز ت املاليـة  عتبـار الصـعو ذ بعني  ٔ بة وا ودورها يف املوا

 . هذه اجلاحئة
س احملرتم،  السيد الرئ

عتبارات، فٕاننا يف الفريق احلريك سنصوت ٕاجيا ىل هـذا للك هذه   
ه لكام دعت الرضورة  بته وحتي ٔن تمت موا ٓملني   .املرشوع الهام، 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

ر امل  19.94يقيض بتغيري القانون رمق مقرتح قانون ) 4 تعلق مبناطق التصد
  .احلرة

 مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،  السيد الرئ
 لوزراء احملرتمون،السيدات والسادة ا

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
لسنا املوقر ملناقشة مقرتح  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ر احلرة، ويه  19.94قانون يقيض بتغيري القانون رمق  املتعلق مبناطق التصد
ا خبصوص هذا املقرتح قانون القايض بتغيري  راز موقف اسبة ساحنة ٕال م

بية والقطع مع ا ٔج رات ا س شجيع  ل  ٔ ر  لتصد ملناطق احلرة 
ارية مع القارة  نا الت الق انة  ىل م لتايل احلفاظ  ري الرشيفة، و املنافسة 

ٔوربية  .ا
س احملرتم،  السيد الرئ

ضيات  ق املالءمة مع مق سعى ٕاىل حتق ٔمهية هذا املقرتح قانون  ٕان 
سجم مع مرشوع القانون رمق  2020قانون املالية لسنة   41.20لكونه ي

متمي القانون رمق  ي قامت  19.94بتغيري و ر احلرة ا املتعلق مبناطق التصد
داده ٕ  . الوزارة 

اء قانون املالية رمق  ذه  2020لسنة املالية  70.19حبيث  ف الصادر ب
ٓخر  16يف  1.19.125الظهري الرشيف رمق  سمرب  13(من ربيع ا د

لرضائب وفصول ) 2019 ة من التعديالت مهت مواد املدونة العامة  مبجمو
لهيا لك من املادة  هنا ما نصت  من هذا  6واملادة  3مدونة امجلارك من ب

رسيع الصناعي"القانون، حبيث حتل عبارة  اطق ال اطق "حمل " م م
ر احلرة  . ويه مادة فريدة 19.94يف عنوان ومواد القانون رمق " التصد

س احملرتم،ال   سيد الرئ
ٓملني  ىل هذا املقرتح قانون،  عتبارات، سنصوت ٕاجيا  للك هذه 

ه لك دعت الرضورة  بته وحتي  .ٔن تمت موا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

ٔعامل  13.16رمق  مرشوع قانون) 5 داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 
لسكىن وسياسة املدين عية    .ةج

  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
داد  13.16 عية لوزارة ٕا ج ٔعامل  داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 

  .ري وإالساكن وسياسة املدينةالرتاب الوطين والتعم
ٔيت يف  ي ي جياب هذا املرشوع الهام ا ٕ ل  س ٕاننا يف الفريق احلريك 
لعنرص  م  ه اعية ٕاىل العناية و ة ا ة السام ات امللك ٕاطار بلورة التو
ستجيب  ة مبا  عية والثقاف ج رشي بغية حتسني وتطور اخلدمات  ال
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سيج  رسيخ احلاكمة لطموح وتطلعات ال لموظفني، وكذا  عي  ج
ى الهيئات  ستقاللية املعمتد   ٔ د رتام م سيري إالداري وا اجليدة يف ال

ٔن العام   .امللكفة بتدبري الش
مة  ٔهداف  ق  ل حتق ٔ اء من  ي  ٔيضا هذا املرشوع ا ل  س كام 

ستفادة من التغطية الصحية التمكيلية وكذ ٔساسا يف تعممي  ٔمني متثل  ا الت
ضية لفائدة  رفهيية ور ة و عية وثقاف عن العجز والوفاة، وتوفري مرافق اج
سهيل معلية ٕاساكن املوظفني وتقدمي وسائل  ائالهتم، وكذا  املنخرطني و

ة لهذا الغرض مع املتا   .ا
اء يف اطارمقاربة  ي  شيد هبذا املرشوع ا ٔن  كام ال يفوتنا كذ 

ة وا اق لية مع شارية اس ام مبشاورات موسعة دا ة متثلت يف الق رشاف س
لوزارة،  عية  ج ٔعامل  ت ومجعيات ا ة والنقا املصاحل املركزية واخلارج
ٔمانة العامة  صاد واملالية وا ق ة مع وزارة  ارج فضال عن مشاورات 

  .لحكومة
س،   السيد الرئ

رتقب ي  ن هبذا املرشوع الهام ا د خفور ٔكرث  حنن  ه  د م ستف ٔن 
دة يتكونون من د ومستف ٓالف مستف   :من سبعة 

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  - املوظفني العاملني بوزارة ٕا
 وسياسة املدينة؛

لوزارة اخلاضعة  - ة التابعة  ديم املؤسسات واملقاوالت العموم مست
هتا؛  لوصا

ى الوزارة - ن يف وضعية ٕاحلاق  ني رهن  املوظفني املوجود ٔو املوضو
 ٕاشارهتا؛

ٔو  - ة التابعة لها  دي الوزارة واملؤسسات واملقاوالت العموم قا م
هتا؛  اخلاضعة لوصا

لوزارة - ن  د  .ذوي حقوق املوظفني واملتقا

سانية  ٔهدافه إال ٔمهية هذا املرشوع و ويف اخلتام، وانطالقا من 
ٕالجياب ليه  عية الن فٕاننا نصوت  ج   .و

  .شكرا

نة العامالت والعاملني  45.18مرشوع قانون رمق ) 6 ظمي  يتعلق ب
عيني  .ج

  سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،  السيد الرئ

رة احملرتمة،  السيدة الوز
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

اقشة مرشوع  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
عيني 45.18قانون رمق  ج نة العامالت والعاملني  ظمي    .يتعلق ب

س،   السيد الرئ
رة التضامن والتمنية  لسيدة وز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  يف البداية دعوين 
اقشهتا  الل م ىل عرضها الشامل واملفصل  ٔرسة  عية واملساواة وا ج

ات السادة لهذا املرشوع، وكذا جتاوهبا إالجيايب مع مالحظات واقرت  ا
ل  اقشة املرشوع دا ر م شارن ٕا ة "املس جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

عية ج شارن "و ٔيضا ٕاىل السيدات والسادة املس ، والشكر موصول 
ية التواصل عن  لني عن طريق تق ٔو املتد ة  ل القا سواء احلارضن دا

ىل التعديالت اليت ىل نقاشهم الهادئ واملسؤول، و  تقدموا هبا، بعد، 
، وهو ما توج  واليت اكن الهدف من وراهئا جتويد النص ش ومضمو
ه  رم ىل هذا املرشوع القانون  ة الربملانية  مو مبوافقة مجيع ممثيل الفرق وا

ٕالجامع   .كام مت تعدي 
س،   السيد الرئ

ي يعترب ٕاصالح وتطور  ظور يف الفريق احلريك وا اما مع م س ا
ٔساسية لتحفزي  العمل ت واملركزات ا ٔولو عي املهين من بني ا ج

ي  ىض القانوين ا لمق ة، وتفعيال  ا ىل املردودية والن رشي  الرٔسامل ال
ليه دستور  ة  2011نص  عية والبي ج صادية و ق ف خيص احلقوق 

ي ح وي  اصة  ات الهشة، و لف عية  ج ات اخلاصة وتعزز امحلاية  ا
اصة،  عية من نوعية  ة خلدمات اج ٔطفال املسنني واليت يه حبا وا
رتفاع  بة  خصصة يف هذا النوع من العمل ملوا يض كفاءات وطاقات م تق
ٔهداف هذا املرشوع الهام اليت  جياب  ٕ ل  س سهبم، فٕاننا  املزتايد يف 

عي وحتديد رشوط  ج نة العامل  ممارسهتا ريم ٕاىل تنظمي 
اليا  ددمه  ن يناهز  عيني ا ج لعاملني  ات املوو  والصالح

سبة  35.000 ، يف انتظار بلوغ  ام ٔفق  45.000امل و امل يف 
لزتامات 2025 عية، وكذا  ج صادية و ق ، جراء التحوالت 

ة من معرفة حق اتقهم، مما سميكن هذه الف ىل  وقها واملسؤوليات امللقاة 
القهتا مع مشغلهيا اهتا ورشوط مزاوهتا لهذه املهنة، الس يف ٕاطار    .وواج

ث ما  ه من ح ٔمهية هذا املرشوع وراهن س،  مثن، السيد الرئ كام 
ب التطور  س عية وتنويعها  ج هيدف ٕاليه من تطور اخلدمات 
عية صعبة  ٔوضاع اج رتب عنه من  عي وما  ج صادي و ق

عية، واليت جتعل و  ج لتمنية واملشاركة  ة لها ارتباط  ق ٕاشاكالت حق
ظومة امحلاية  ٔساسيا يف ٕاجناح ورش ٕاصالح م ال  عي فا ج العامل 
عية، وتدعمي  ج عية، مبا يف ذ حتسني عرض وجودة اخلدمات  ج

ىل متكني بالد من نص رشية املعنية هبا، والعمل  وص قانونية املوارد ال
عي ج لعمل    .مؤطرة 

س،   السيد الرئ
دي  شلك  ٔرض الواقع  ىل  ٔن يبلور هذا املرشوع  متىن  ري،  ٔ يف ا

ٔحاكمه ب التزنيل السلمي  جراءات معلية توا ٕ   .وهادف، و
ه، فٕاننا  اة م ٔهادفه الن املتو ٔمهية هذه املرشوع و وانطالقا من 
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ليه يف الفريق احلريك    .ٕالجيابنصوت 
 .وشكرا

VI -  لشغلفريق   :إالحتاد املغريب 

متمي القانون رمق  53.19رمق مرشوع قانون ) 1  127.12يقيض بتغيري و
اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة حماسب  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

 .معمتد

س احملرتمالسيد ا   ،لرئ
  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
اقشة  ل م ٔ لشغل من  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة 

متمي القانون رمق  53.19مرشوع قانون رمق  املتعلق  127.12يقيض بتغيري و
داث املنظمة  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  ن ب اسبني املعمتد لم املهنية 

ساب صفة حماسب معمتد، هذا  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست وسن 
الل حرص الحئة  نة احملاسب املعمتد من  ي هيدف تنظمي  املرشوع ا
الل التدابري واملساطر  ن والحئة احملاسبني املستقلني من  احملاسبني املعمتد

ال   .املعمول هبا يف هذا ا
ٔمهيته،  اقشة مرشوع القانون هذا فرصة لٕالشادة ب وقد شلكت م
ىل الريق مبهنة حماسب  دمج قادر  روم تزنيل ٕاصالح مشويل وم ٔنه  ث  ح
ٔمه  ن دون ٕاغفال  اسبني املعمتد لم داث املنظمة املهنية  ٕ معمتد، و

اء هبا القانون  ات اليت    .127.12إالصال
الل املناقشة العام ني ولقد طالبنا  ديد سقف زمين لك سن ة بت

ة من  مو رية  سبة العطا الك ن نظرا ل اراة احملاسبني املعمتد ٕالجراء م
ىل  سبة  اميل الشهادات، وهو ما سميكن يف نظر من تقليص هته ال

صاص البطا بري يف ام ٔن القطاع اخلاص  دور    .اعتبار 
الس اجل  ملناسبة ٕاىل تفعيل دور ا لمنظمة املهنية وندعو  هوية 

ل  لتد صاص الاكيف  خ حها  ٓليات العمل وم هنا من  اسبني، ومتك لم
لس الوطين  لم ىل السري العادي  ائق قد يؤر  ٔي  ال وجود  يف 
سوية لك الطلبات املقدمة من املامرسني  ملناسبة ٕاىل  لمنظمة، وندعو 

ن تتوفر فهيم الرشوط القانو  كون ملهنة حماسب، وا ٔن  نية، ومتىن 
ىل قرار جلنة  ن بناء  اسبني املعمتد لم دول املنظمة املهنية  سجيل يف  ال
ٔي  ق، تفاد  شلك دق لهيا  خمتصة تقوم بفحص الطلبات املعروضة 

يال يف هذا املوضوع   .اح
ال  ٓ ٔقرب ا ٔن يمت تزنيل النصوص التنظميية لهذا القانون يف  ومتىن 

ل توضيح مجم ٔ ضيات اليت تضمهنا القانون، مبا يف ذ من  ة من املق و
ح مشاورات يف هذا الباب مع خمتلف  اراة الولوج، وف ات ٕاجراء م يف

لني املعنيني   .الفا

س،   السيد الرئ
ٔمام الطاقات والكفاءات  ال  ح ا نة حماسب معمتد وف ٕان تنظمي 

والت، وخصوصا الوطنية لولوج هذه املهنة، سميكن من تنظمي معل املقا
دا،  شتغال يف ٕاطار املقاوالت الصغرية والصغرية  وسميكهنا من 

ة،  ة ٕاضاف ل رضي ىل مداخ و من احلصول  القانون، وسميكن ا
ٔخطاء املالية اليت قد تؤدي ٕاىل ب هذه املقاوالت ا ٔو  وجتن تصنيفها 

ب هذا املرشوع، وحتيني ٔن الوزارة ستوا نصوصه  ٕافالسها، ولنا اليقني 
بة تغريات وحتوالت سوق الشغل الوطنية   .التنظميية لك سنة ملوا

ىل  ٕالجياب  لشغل نصوت  حتاد املغريب  ري، فٕاننا يف فريق  ٔ ويف ا
  .نص املرشوع

  .وشكرا

ٔعامل  13.16رمق  مرشوع قانون) 2 داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 
لسكىن وسياسة املدينة عية    .ج

س   احملرتم، السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اقشة  ل م ٔ لشغل من  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة 
ٔعامل  13.16مرشوع قانون رمق  داث وتنظمي مؤسسة ا ٕ يتعلق 

لسكىن وسياسة املدينة عية    .ج
ٔنه مرشوع  رى  ي  ة عريضة من موظفي هذا املرشوع ا م وهيم ف

زال، خصوصا يف جمال اخلدمات  انت وال  ة اليت  ٔعواهنا، هذه الف و و ا
لهيا يف مواد  ريها من اخلدمات املنصوص  عية والطبية والرتفهيية و ج

  .هذا املرشوع
سامه يف حتسني الوضعية  داث هذه املؤسسة س ٔن ٕا ومعلوم 

رب ا لموظفني  عية  ب ج ىل مستوى التطب عي  ج مع 
رشوط  سهيالت الرضورية  ىل مستوى السكن مبنح ال شفاء و س و
ىل  بناء  ٔ ل السكن، ودمع ا ٔ ىل مستوى القروض من  تفضيلية، و
حلج،  اص  ستفادة من دمع  هيك عن  شجيع متدرسهم،  مستوى 

ة من القضا خلارج، وكذا مجمو ٔبناء  ه  ودمع متدرس ا لرتف املتعلقة 
يق مؤسسات  ىل غرار  عي  ج ٔن  لش القة  ضة، ولك ما   والر

ٔخرى ات  عية بقطا ج ٔعامل    .ا

ٔهنا حتسني  ٔدوار اليت ستقوم هبا هذه املؤسسة من ش ٔن ا ٕاضافة ٕاىل 
ٔعباء  ليه بعض ا عي ملوظفي الوزارة، مما سيخفف  ج وجتويد الوضع 

  .ما زالت تثقل اكهاليت اكنت و 

اقشة مرشوع قانون رمق  يتعلق مبؤسسة  13.16حنن اليوم بصدد م
ة من  لسكىن وسياسة املدينة حيمل يف مواده مجمو عية  ج ٔعامل  ا
مثن ذ  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  سبات لشغي القطاع، و املك
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ستجيب لتطلعات لك املوظفات وامل ومتىن ٔن  كون صادقني  ٔن  وظفني و
ال  عية الرائدة يف هذا ا ج هذه املؤسسة يف مستوى املؤسسات 

دمني ٔطر واملست لموظفني وا لي  دمات    .واليت تقدم 

ل ذ ٔ ولٕالسهام يف ٕاغناء هذا املرشوع ولتجويد النص القانوين  ،و
ادئ ومساطر التدبري الشفافمبا خيدم مصاحل املوظفني ورخس ٔسس وم   

املناقشة العامة والتفصيلية يف  لالدينا مالحظاتنا بواحلاكمة اجليدة، ٔ 
ٔخر  سجيلها مرة  لجنة، ونود    .جللسة العامة ىا

ات الرتابية؛ - ٔعوان امجلا ة موظفي و عتبار متثيلية ف ذ بعني  ٔ   ا
لمؤسسة  - ع  ه والت لموظفني يف جملس التوج ة  ق ضامن متثيلية حق

ع همينة  لهيا مبا حيقق احلاكمة اجليدة ويضمن فعالية املؤسسة وم ٔي طرف 
شهده القطاع، يف جمال اخلدمات  ي  لخصاص املهول ا ابة  ست يف 

عية   .ج
اما خراج هذه املؤسسة، وسنصوت يف فريق  ،وخ ٕ لتعجيل  نطالب 

لشغل   .ٕالجياب حتاد املغريب 

IV - ميقراطي ة الكونفدرالية ا لشغلمجمو   :ة 

متمي القانون رمق  53.19رمق مرشوع قانون ) 1  127.12يقيض بتغيري و
اسبني  لم داث املنظمة املهنية  ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب
ساب صفة حماسب  ك اصة  ائية  ٔحاكم انتقالية واست ن وسن  املعمتد

  .معمتد

انب اخلرباء احمل و يعترب احملاسبون املعمتدون ٕاىل  ا ح اسبني قطا
صاد الوطين ت الرشاكت واملؤسسات بل  ،لالق ىل حسا رشفون  ث  ح

ٔيت مرشوع قانون رمق  ات الرتابية وي يقيض بتغيري  53.19وحىت بعض امجلا
متمي القانون رمق  داث  127.12و ٕ نة حماسب معمتد و ظمي  املتعلق ب

ٔحاك ن وسن  اسبني املعمتد لم اصة املنظمة املهنية  ائية  م انتقالية واست
ساب صفة حماسب معمتد، لسد الثغرات والنقائص اليت شابت القانون  ك

الالت اليت شابته خ ور وكذا تصحيح بعض    .املذ

شارية شاور ومبقاربة  ٔن مرشوع القانون هذا، وٕان اكن قد مت ب  ،ٕاال 
ات املهنية مو اء حتت ضغط بعض ا لتايل تعارضت  ،قد  ه املصاحل و ف

ت الولوج  ار ىل دورية م ٔساسيات اكلتنصيص  ة املس ببعض ا ٕاىل در
ن نة احملاسبني املعمتد ىل ٕاشاكلية ولوج الشاب  ،ٕاىل  وهو ما قد يؤر 
ال   .امل الشهادات لهذا ا

ة من املامرسني يف امليدان ٔقىص ف ٔن مرشوع القانون هذا   ،كام 
ن وجلوه سنة  سوية  ،2019خصوصا ا ٔن حرص املعنيني يف  وذ بعد 

ل  ن وجلوا القطاع ق دود ا رب  31الوضعية يف    .2018دج

لس  ام مبهام ا لق لجنة امللكفة  ٔعضاء ا دد  دم حتديد  ٔن  كام 
ائق حيول دون السري  اقه  ا  اسبني يف  لم لمنظمة املهنية  الوطين 

ل  ىل معل هذه ا لمنظمة قد يؤر  جنة وجيعلها حمط ضغوط من العادي 

ٔو ت   .هذه اجلهة 

ٔن القانون ذ  127.12 رمق معلوم  عرف تعرثا يف تطبيق بعض بنوده م
لهيا 2015صدوره يف  ت اليت نص  ث رفض احملاسبون ٕاجراء املبار ، ح
ستمكل ،هذا القانون اسبني مل  لم ٔن هيالك املنظمة املهنية  بل  ،كام 

ٔن حتول ٕاىل وحىت جملسها الوطين عرف ت عرثا يف بداية اشتغا ما لبث 
الف الرؤى وتضارب املصاحل ب اخ س   . مجود وتوقف 

نة العامالت والعاملني  45.18مرشوع قانون رمق ) 2 ظمي  يتعلق ب
عيني   .ج

س احملرتم،   السيد الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسادة والسيدات املس

لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
نة العامالت والعاملني  18.45ملناقشة مرشوع قانون رمق  ظمي  املتعلق ب

ة واسعة  ي هيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين ينظم وضعية ف عيني وا ج
عي ج بري يف ا  ،من العاملني يف احلقل  شلك  ة سامه  هودات الرام

ٔساسية لرشحية واسعة من  دمات  عية مبا تقدمه من  ج ق التمنية  لتحق
ىل  دمه  شية وسا روم حتسني ظروفهم املع املواطنات واملواطنني 
عي، ظلت ملدة سنوات بدون ٕاطار قانوين يضمن لها  ج ندماج 

ضهيا ممارسة امله  ات اليت تق لهيا الواج   .نةحقوقها ويفرض 

رشيعية يف بلوغ هدفها؟   فهل توفقت هذه املبادرة ال

وهنا  لشغل حنسب لهذه املبادرة  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
عي واليت  ج ة واسعة من العاملني يف احلقل  رتاف بف حققت 

ر  اء يف عرض السيدة الوز امال ومرحشة لالرتفاع،  35.000هزت كام 
ضيات نظرا  ة املاسة لهذه الكفاءات، ولكن تنظميها مبوجب مق ا ل

ٔن  ال مبا  ها مستق دة ثغرات ميكن استدرا رتته  مرشوع هذا القانون ا
ري مسبوق ٔمر يتعلق بنص مؤسس و   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السادة والسيدات املس
متثل ا ٔساسا يف نقطتني و رتت مرشوع هذا القانون  لنواقص اليت ا

عي وسنه لنظام  ج ٔمر بغياب حتديد ملفهوم العمل  جوهريتني ويتعلق ا
كون امجلعيات ٔ حرية  د ين يتعارض مع م   .متثييل 

عي - ا ج   :غياب حتديد مفهوم العمل 
الف السي خ عي  ج اقات ختتلف تعريفات ومفاهمي العمل 

صادي  ق لتطور  ٔهنا تعرف مراجعات مسمترة وفقا  والثقافات، كام 
عي ج ٔنه . و ىل  عي  ج دة العمل  ٔمم املت ظمة ا شاط "وتعرف م

عي،  ج ٔفراد ووسطهم  ف املتبادل بني ا ىل التك دة  هيدف ٕاىل املسا
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ٔساليب هتدف ٕاىل  يات و دام تق رب است متكني ويتحقق هذا الهدف 
ت  ل املش اهتم، و ابة حلاج ست ات من  ات وامجلا مو ٔفراد وا ا
سعى ٕاىل  الل معل تعاوين  غري، من  فهم مع جممتع م ك ا  اليت يطر

عية ج صادية و ق   ". حتسني الظروف 
عية العمل  ج ولية ملدارس اخلدمة  هتا تعرف الرابطة ا ومن 

ٔنه  ىل  عي  نية وختصص معريف، يعزز التغيري والتمنية مم"ج ارسة 
اص ٔش ىل الفعل وحترر ا منية القدرة  عي و ج سك  عية وال . ج

عية امجلاعية  ج عية وحقوق الفرد واملسؤولية  ج ادئ العدا  وتقع م
عي ج رتام مظاهر التنوع يف صلب العمل    . وا

ت  ىل نظر عية والعلوم واراكزا  ج عي والعلوم  ج العمل 
اص واملؤسسات  ٔش عي ا ج شجع العمل  سانية واملعارف احمللية،  إال

ت احلياة وحتسني رفاهية امجليع ة حتد وميكن تطور هذا . ىل موا
ىل املستويني الوطين واجلهوي رتبط مفهوم العمل ". التعريف  كام 

لسياسات  عي  عية املعمتدة يف دو ماج   .ج

دمات  ي يقدم  لعمل امجلعوي ا ملغرب  عي  ج وارتبط العمل 
ات املعوزة والهشة لف ريي وٕاحساين  ٔن . بدافع   35وتعترب الوزارة الوصية 

ديدة  عي حتت مسميات  ج شتغل يف ٕاطار العمل  ٔلف خشص 
راسية  هتم ا اء، موظفون، ممارسة حرة، ٔجر (ختتلف وضعياهتم ومستو

نية ٔي مؤهالت  نية، بدون  طوعون، مبؤهالت  ٔكرث ) ...م ، وشتغل 
ر % 60من  اصة يف امجلعيات اليت تد مهنم يف القطاع امجلعوي، 

عية ج اية  اصة واملغرب بصدد . مؤسسات الر ان الوقت،  وقد 
عي و  ج لعمل  رتاف  ديد،  منوي  حتديد مفاهميه بلورة منوذج 

انة الكرامة واحلقوق، فللك مواطن احلق  انة إالحسان ٕاىل  ه من  وٕاخرا
ٔمني هذه امحلاية بدل  و ت ىل ا سانية و عية والكرامة إال ج يف امحلاية 
ٔن  اتق امجلعيات واحملسنني،  ىل  التنصل من مسؤولياهتا وٕالقاهئا 

ٔفراد وامجلا و حنو رفاه ا   . ات قامئة ال ميكن التنصل مهنامسؤولية ا
ىل  كها اكن يفرض  ملغرب وشا عي  ج ٕان تعدد جماالت العمل 
، لكن مرشوع  ٔهدافه وجماالت تد ادئه و احلكومة حتديد مفاهميه وم

عيني ال  18.45القانون رمق  ج نة العامالت والعاملني  ظمي  املتعلق ب
عي، بل يق ج عي وهو ما يعرف العمل  ج ىل تعريف العامل    رص 

ٔن هاجس احلكومة من بلورة هذا املرشوع هو تنظمي املهنة  ىل  يدل 
عي، وذ متلصا من الزتاماهتا  ج س حتديد املفاهمي وطبيعة العمل  ول

ات الهشة واملعوزة اصة الف لمواطنني    .يف توفري امحلاية واحلقوق 
عي ) ة(ويعترب دور العامل  ٔمني امحلاية ) ة(ج ٔساسيا يف ت

ٔطريه وتنظميه رتاف به وتطوره وت ستوجب  عية مما    . ج
عي  ج لعامل  عتبار  ل رد  ٔ ٔيت مرشوع هذا القانون من  وي
ات  الق ٔ ادئ و ىل م ىل العمل واملعرفة و سانية تقوم  نته مكهنة ٕا وتنظمي 

اصة متكن من تقدمي اخل ٔحسن ومؤهالت  ىل  عية املطلوبة  ج دمات 
ه   .و

كون امجلعيات - ب ٔ حرية  د متثييل املهين مع م   :تعارض النظام ا
ة ظمون لك  عيني ي ج ٔن العاملني  ىل   نص مرشوع القانون 

ٔي  دة  نية وا ات اململكة يف مجعية  ظم  12من  مجعية يف احملص ت
 ٔ امعة وطنية ختضع   1.58.376حاكم الظهري الرشيف رمق بدورها يف 

س امجلعيات كام وقع  1958نونرب  15الصادر يف  ٔس ظمي حق ت املتعلق ب
ستور  ٔحاكم ا متميه، وهو ما يتعارض مع  ضيات ) 12الفصل (تغيريه و ومق

ٔخرى ذات  س امجلعيات ونصوص  ٔس ظمي حق ت الظهري الرشيف املتعلق ب
شاء امجلعيات ٔن ٕا ٔ حرية  الص تقيض ب د ىل م ٔسايس  شلك  يقوم 
اص ٔش خنراط احلر ل   . املبادرة و

اوز هذه إالشاكالت القانونية وجتويد النص ة  ،ولت تقدمت مجمو
لشغل تعالكونف ميقراطية  ىل خمرجدرالية ا ادا  ات ديالت جوهرية اس

لس بتارخي  ي نظمه ا رايس ا لقاء ا وع حول مرش  2020يوليوز  20ا
عيني  18.45القانون رمق  ج نة العامالت والعاملني  ظمي  املتعلق ب

يئ حول  عي والب ج صادي و ق لس  لم شاري  س ىل الرٔي  و
ٔهنا مل حتظ مبوافقة احلكومة ري    .نفس مرشوع القانون، 

ه حنو  لشغل ندعو ٕاىل التو ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
داد شارية  ٕا د مقاربة  ع عي يف مشوليته  ج قانون يؤطر العمل 

ٓراء اليت تبدهيا املؤسسات  سرتشاد  ٔثري و ىل دراسة الت اد  الس و
تصة   .ا

ليمك و رمحة هللا  .والسالم 


