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 937اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي ةذو  02الثال  ).م2021 يوليوز 13(هـ 1442 احل
س: الرئاسة لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع    .املس

ت قة  :التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ا عرشة دق ة واث سا
  .السابعة مساء

ٔعامل ىل: دول ا راسة والتصويت    :ا
ظمي العمل التطوعي  06.18مرشوع قانون رمق  - 1 يتعلق ب

  والتعاقدي؛
ٕالصالح اجلبايئ؛ 69.19مرشوع قانون ٕاطار رمق  - 2   يتعلق 
صالح املؤسسات  50.21مرشوع قانون ٕاطار رمق  - 3 ٕ يتعلق 

ة؛   واملقاوالت العموم
متمي الظهري الرشيف رمق  39.21مرشوع قانون رمق  - 4  1.58.008ب

ر  24( 1377شعبان  4ر يف الصاد ، مبثابة النظام )1958فربا
ة؛ لوظيفة العموم ٔسايس العام    ا

ة  01.21مرشوع قانون رمق  - 5 ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 
لرتبية والتكون لنظام املعاشات املدنية احملدث  ٔاكدمييات اجلهوية  ل

  ؛011.71مبوجب القانون رمق 
نة  5.120قانون رمق مقرتح قانون يقيض بتغيري ال - 6 ظمي  املتعلق ب

نية؛ متميه، وذ يف ٕاطار قراءة    املرشد السيا كام مت تغيريه و
فرقة تتعلق ببعض التدابري  48.21مرشوع قانون رمق  - 7 ٔحاكم م سن 

ورو  احئة فريوس  ة  ذة يف ٕاطار موا د"املت   ؛"19-وف
 40.04من القانون رمق  24و 9مقرتح قانون يقيض بتغيري املواد  - 8

ذه الظهري الرشيف  ف ور احلضانة، الصادر ب ٔسايس  مبثابة النظام ا
  ).2008ٔكتور  20( 1429من شوال  20الصادر يف  1.08.77رمق 

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

س اجلل  شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :سةاملس
﷽  

ىل موال رسول هللا و وحصبه   .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

، و ر ا   السيد وز
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل ست  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا

ٔن تال هذه مشار ) 6( ٔمني اجللسة  يع قوانني ومقرت قانونني، ولقد سبق 
ة لسة املراق ات يف    .القوانني واملقرت

دول  ة يف  رشيعية املدر اقشة النصوص ال ل الرشوع يف م وق
لشكر اجلزيل للك من  لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔعامل لهذه اجللسة،  ا

ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط وا س و صادية، وكذ ٕاىل رئ ق لتمنية 
سان، وكذ  رشيع وحقوق إال ٔعضاء جلنة العدل وال س و السيد رئ
عية، وكذ  ج ة و ٔعضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف س و لسيد رئ
ىس السادة الوزراء،  ٔ ة، وال  ات إالنتاج ٔعضاء جلنة القطا س و لسيد رئ

و امللكف حبقوق االٕ  ر ا سان والعالقات مع الربملان، وكذ السيد وز
رة  لسيدة وز صاد واملالية وٕاصالح إالدارة، وكذ  ق ر  السيد وز
ر الثقافة  ر الشغل وإالدماج املهين ولسيد وز ة ولسيد وز السيا
راسة  ٔثناء ا هودات اجلبارة اليت بذلوها مجيعا  ىل ا ضة  والشباب والر

لجنة   .يف ا
ىل وسهتل هذه اجل  راسة والتصويت  مرشوع قانون رمق "لسة 

ظمي العمل التطوعي التعاقدي 06.18 لينا من طرف "يتعلق ب ، احملال 
  .جملس النواب

و لتقدمي املرشوع ر ا لسيد وز   .فليكن كذ.. اللكمة 

سان والعالقات مع  و امللكف حبقوق إال ر ا د، وز السيد املصطفى الرم
  :الربملان

﷽  
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
  حرضات السيدات والسادة احملرتمون،

مك عرضا خمترصا ملرشوع قانون رمق  ٔمام حرضا ٔقدم  ٔن  سعدين 
ٔؤكد  06.18 ٔن  ٔود يف البدء  ظمي العمل التطوعي التعاقدي، و يتعلق ب

ٔننا يف هذا املرشوع ال  نقرتح تنظمي العمل التطوعي معوما، فالعمل ىل 
القة لهذا املرشوع  د العامة اليت ال  لقوا اضعا  قى  التطوعي معوما س

  .هبا
سهتدف  هذا املرشوع، حرضات السيدات والسادة احملرتمون، 
اء يف هذا  ٔمه ما  ، ولعل  ذ بعدا تعاقد ٔ ي ي شجيع العمل التطوعي ا

ٔحاك ٔنه سن  ة ستؤهل امجلعيات، ستؤهل املرشوع هو  ما رضي
ارشون العمل التطوعي التعاقدي من  ن س اص املعنويني ا ٔش ا
ٔهنا  ٔي  ة،  ضيات الرضي لمق ت ومساهامت لن ختضع  ا ستفادة من ٕا

ٕالعفاء متتع    .سوف 
ٔن  كفي  ده مضن هذه النصوص  ٔنه ٕاذا اكن هذا النص و ٔعتقد 

ٔن اململك ىل  جتاه كون دليال  سري يف  ل ويقال  لرمغ من لك ما ق ة، 
  .الصحيح يف دمع العمل امجلعوي

ٓخر هناك  نعم، العمل امجلعوي يعاين من مشالك، لكن يف اجلانب ا
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سب  ىل  ل بلورة معل مجعوي تطوعي قادر  ٔ ه من  دمع، هناك تو
ت د ة الت ت وموا   .الرها

ال امل سبق  يف ٔن  ر  ٔن  وغين عن ا ٔمام الربملان  خطاب 
اللته ث قال  سيط مساطر التطوع، ح شجيع وت ا ٕاىل  وٕاننا : "د

وام، سواء من  ىل ا ىل تعزز هذه الروابط اليت جتمع املغاربة  حريصون 
سهيل وشجيع املساهامت  رب  ٔو  جعة  عية  د سياسة اج الل اع

ت، ولهذه الغاية  ىل خمتلف املستو ية  سيط املساطر التضام ندعو لت
ٔشاكل شجيع خمتلف  ٔعامل اخلريية ودمع املبادرات  التربع والتطوع ل وا

عية واملقاوالت املواطنة   ".ج
رشيعية السابقة حوارا وطنيا حول  اكن املغرب قد عرف يف الوالية ال
ات اكن هناك توصية  ر ات، ومن مضن ت ا متع املدين، اكنت  خمر ا

خراج مك ٕ ٔيد ي بني    .هذا املرشوع ا
ٔصبح يعطي  حنن، حرضات السيدات والسادة، جزء من العامل، والعامل 
دة قدم  ٔمم املت ٔمني العام ل ٔن ا ر هنا  ٔذ ٔن  اصة، وكفي  ٔمهية  لتطوع 
ل ٕادماج العمل التطوعي يف خطط التمنية املستدامة  ٔ اكم من  خطة م

ٔصبح  يوم يف السنة، بل ٕان العمل  ، بل ٕان العمل التطوعي2030لعام 
لعمل  ب ما  س دة، وهذا  ٔمم املت التطوعي اكنت  سنة اكم بقرار من ا
ر التمنوية، وال  ٓ عية، بل حىت ا ج ر  ٓ س فقط ا ر ل ٓ التطوعي من 
ي تقدمت به  مك التقدمي ا ٔيد ني  ل يف التفاصيل، ف ٔد ٔن  اج هنا ٕاىل  ٔح

لجنة  هيأمام ا ت واملعطيات ما ميكن الرجوع ٕا ه من البيا   .وف
اء يف    .مادة 47ٔبواب تتفرع ٕاىل  10ٕاذن هذا املرشوع 

ٔول اول تعريف العمل التطوعي  7ويتكون من  :الباب ا مواد ت
متيزي بني عقد  التعاقدي ومركزاته واجلهات اليت لها حق تنظميه، مع ا

  . اخلدمةالتطوع وعقود التوظيف والشغل وتقدمي

ل  :الباب الثاين يتضمن رشوط تنظمي العمل التطوعي التعاقدي دا
ن تطوع العمل التطوعي  ٔنه اك ه، مبعىن  ه وانطالقا م ار ٔو  املغرب 
كون  ارج املغرب، ولكن ح  كون  ٔن  ل املغرب، وميكن  التعاقدي دا

ي هيم هذا املرشوع   .انطالقا من املغرب هذا هو ا
ٔي الباب الثاين، من ويتكون هذا  ىل  12الباب،  مادة، تنص 

ادي  ٔن هذا  د من طرف إالدارة،  ىل اع رضورة احلصول املسبق 
د  ٔمر يتطلب وا ح ٕاماكنيات ملامرسة هاذ العمل، فا د الوضع ي كون وا
يكون هناك  لتايل  ىل هاذ العمل، و النوع من املعطيات اليت تضفي الثقة 

يل  د اجلهة ا هتا، يه اليت يتقدم وا ادي حيدد نص تنظميي ماهيهتا ومكو
د  ع قوم بتقدمي  ٔ التطوع التعاقدي، ف راد من  ي  ملرشوع ا ا  ٔما

ٔربع سنوات ميكن ميتد حىت  يل  ٔمد معني، ا ل    .دا

يتضمن رشوط الولوج ٕاىل العمل التطوعي : الباب الثالثوطبعا هناك 

د ٔن تتوفر يف املتطوع املتعاقد التعاقدي، ويتعلق بت يد الرشوط اليت جيب 
ل  ٔن يتضمهنا عقد التطوع، خصوصا املوضوع د ت اليت جيب  والبيا

  .لزتامات واحلقوق

اوالن حقوق والزتامات اجلهة املنظمة  :الباب الرابع يتكون من مادتني ت
  .لعمل التطوعي التعاقدي، ويف ذ تفاصيل

من مادتني تتضمنان حقوق والزتامات املتطوع  يتكون :الباب اخلامس
ىل طبيعة العمل التطوعي  ه  ال احلق يف ٕاطال هنا م املتعاقد، ومن ب

ري ذ ذها ٕاىل  ف ي سيقوم ب ٔعامل ا   .التعاقدي وا

د تنظمي العمل التطوعي التعاقدي،  :الباب السادس يتضمن قوا
ىل مجم ضيات، ويتكون من سبع مواد، فهاذ املواد تنص  ة من املق و

لام هبا اطوا  ٔ شارن قد  ٔن السيدات والسادة املس   .الشك 

ة العمل التطوعي التعاقدي، ويتكون من  :الباب السابع  4يتعلق مبراق
  .مواد

لعمل  3ويتكون من  :الباب الثامن ل الوطين  لس مواد ويتعلق 
ىل  التطوعي التعاقدي، وطبعا تنص هذه املواد مضن ما تنص 
ل  مساك هاذ الس ٕ والها إالدارة اليت ستقوم  صاصات اليت س خ

  .الوطين وما تعلق به

ث يتضمن  :الباب العارش ري، يتكون من مادتني، ح ٔ وهو الباب ا
يق  ة و ات الرتابية واملؤسسات العموم و وامجلا ة حتث ا ام ٔحاكما خ

لقانون العام واخلا عتباريني اخلاضعني  اص  ٔش ختاذ إالجراءات ا ص 
ه  ار ٔو  ل املغرب  شجيع العمل التطوعي التعاقدي دا املناسبة ل

ه   .وانطالقا م
لني  ل من الفا لني امجلعويني، ق ل الفا د املطلب د ٔمام وا ٕاذن حنن 
لني  مة مع فا شارية  ، فهاذ املرشوع مت ٕاجنازه ب املؤسساتيني، و

ٔساسيني يف الوطن، مقنا ع مسودته  مجعويني  ليه وتوق الشتغال  مه  وٕا
ليه، وهو  ة املعنية اليت توافقت  ىل اكفة اجلهات احلكوم الته  ل ٕا ق
ٔيضا جملس النواب بعد ٕايقاع بعض التعديالت، اليت  ي جسده  التوافق ا
ليمك، يعرض يف صيغة  ٔنه، وهو يعرض  ٔعتقد ب لهيا، و لس  شكر ا

ٔن يتفضل ا رة ب د مثيهنامالمئة    .لس املوقر ب
س   .شكرا لمك السيد الرئ

شارن احملرتمني لسيدات والسادة املس   .شكرا 

سالسيد    :اجللسة رئ
و ر ا   .شكرا السيد وز

ريد تالوة تقرره؟   هل املقرر 
ا ٔعتقد، التقرر وزع ٕالكرتونيا وورق   .ال 
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ب املناقشة ح  ادي نف ٓن    :ا
  هل من راغب يف تناول اللكمة؟

دٔ  ٔ   .عتقد ال 

ارشة لعملية التصويتٕاذن  لو م   :ادي ند

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقـون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :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: ناملوافقو

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :31املادة 
  .ٕالجامع: وناملوافقـ

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .ٕالجامع: وناملوافق

 :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :41املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :45املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :47املادة 
  .ٕالجامع: وناملوافق

ادي  هٕاذن  رم   :نعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يتعلق  06.18مرشوع قانون رمق "ٕاذن وافق جملس املس
ظمي العمل التطوعي التعاقدي   ".ب

و ر ا لسيد وز   .شكرا 

ىل  راسة والتصويت  ٓن ٕاىل ا قلو ا مرشوع قانون ٕاطار "ادي ن
ٕالصالح اجلبايئيت 69.19رمق  لينا من طرف جملس "علق  ، احملال 

  .النواب
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  شعبون، وز   :السيد دمحم ب
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
داد مرشوع هذا القانو ٔن ٕا ىل  يد  ٔ ٔود الت ن إالطار املتعلق بداية، 

ي هيدف ٕاىل  متعي الواسع ا ٕالصالح الرضييب قد مت يف ظل النقاش ا
ىل  دات  ب املست ديد، يوا بناء تصور مشرتك حول نظام رضييب 

ويل   .املستويني الوطين وا
ة يف رمس معامل السياسة  لمنظومة الرضي ور احملوري  عتبار ا و

صادية، فقد مت استحضار ا ة، الواردة يف ق ة السام لتوجهيات امللك
ت واحضة وحمددة، سامهت  اللته، واليت تضمنت تعل العديد من خطب 

  .يف بلورة هذا النظام الرضييب اجلديد

  السيدات والسادة،
ا اجلبايئ، ق لنظام ق مي ا شف عن وجود العديد من  ٕان التق

، الالت والنواقص ف خيص الفعالية والعدا ق  خ حتول دون حتق
صادية  ق شيط منوذج التمنية  ل وت ادة توزيع ا ٔهدافه التحفزيية وٕا
ستدامة  طلبات  بة م عي وموا ج ىل إالدماج  وحتسني قدرته 
شارية  شخيصها ومعاجلهتا يف ٕاطار رؤية  ة، لك هذه النواقص مت  البي

  .لٕالصالح الرضييب
ٔشغال املناظرة ال ىل مهنجية وقد اعمتدت  ت  لجبا وطنية الثانية 

ني والفعاليات  لني العموم شاور الواسع واملتعدد املشارب مع خمتلف الفا ال
عية واملهنية وامجلعية وخنبة من اخلرباء وذوي  ج صادية و ق

ر مهنا صاص، وخنص  ستورية والربملان والوزارات : خ الهيئات ا
 ٔ ات الرتابية وا حزاب واملنظامت املهنية والنقابية وامجلعيات وامجلا

ث وصلت مساهامهتا ٕاىل  ، وقد عهد  167واملواطنني، ح و ا مك اقرتا
اقشة خمتلف  لمناظرة وم ٔشغال التحضريية  سيق ا ع وت لمية ت ٕاىل جلنة 



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

5 

ةذو  02  )2021 يوليوز 13( 1442 احل

ٔربع عرشة  اتية ا ات العمل املوضو ات اليت تصدر عن مجمو ) 14(املقرت
نو  ريبة م ة، واليت قامت بدراسة وحتليل املساهامت اخلطية وبلورة ذات 

رشيعي ىل املستوى العميل وال ات    .اقرتا
ين  ٔشغال هذه املناظرة ٕاىل ت لصت  دة  78وقد  توصية، شلكت القا
ة مرشوع هذا القانون ٔساسها صيا ىل    .اليت مت 

ت وتوص  لجبا ات املناظرة الوطنية الثالثة  يات ولقد مكن تطابق خمر
اكمل ٕالصالح النظام اجلبايئ  منوذج التمنوي اجلديد من بلورة مرشوع م ا
ليات تطبيقه وحتديد  ٔهدافه و ادئه و ته وم الل حتديد مكو الوطين، من 
ت وطنية حمددة  ٔولو ة، ووفق  در بة لتزني بصفة م إالجراءات املوا

ة در ية م   .ورجمة زم
ة هذا الق انون إالطار، ليكون تعبريا صادقا ويف هذا السياق، مت صيا

يارات والتدابري  الخ ل إالصالح والزتاما جامعيا  ٔ عن إالرادة العامة من 
  .اليت مت حتديدها

ٔساسية اليت حيددها هذا القانون إالطار ف ييل ٔهداف ا متثل ا   :و

ٔمام الرضيبة1 ق العدا اجلبائية وضامن مساواة امجليع    : ـ حتق
ادية الرضيبة ولهذا الغر  ٔ ح د و يف هذا املرشوع بتكرس م ض تلزتم ا

الالت احلالية املتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد  خ ىل القمية املضافة لتقومي 
ات  سبة لبعض القطا ل اعها، خصوصا  ٔسعارها واحلق يف خصمها وٕار

و ٔو التابعة    .احليوية اخلاصة 
ٔمام  ض وهبدف ضامن مساواة امجليع  ىل ختف و  الرضيبة ستعمل ا

ه تدرجيي حنو  د تو ع لرضيبة، وذ  ىل اخلاضعني  العبء اجلبايئ 
لمامرسات الفضىل،  ىل الرشاكت، طبقا  د ف خيص الرضيبة  سعر مو
ل إالجاميل  ىل ا ٔ فرض الرضيبة  مت كذ التطبيق التدرجيي ملبد وس

ا اص ا ٔش دي ف خيص ا ىل شلك تصا ملوازاة  تيني، مع احلرص 
ة اء الرضييب وضامن توازن املالية العموم   .توسيع الو

هدف  ري املهيلك  دماج القطاع  ٕ لزتام  كام مت يف هذا السياق، 
ني،  هترب الرضيب ليات حماربة الغش وا ٕالضافة ٕاىل تعزز  اسرتاتيجي، 

سط وسهل الولوج  ايئ م الل ٕارساء نظام ج لية وذ من  وتعزز 
س  لتحس رامج  ة ووضع  الفات املرك لم اسبة  ة وسن جزاءات م املراق

لني املعنيني بة مبشاركة مجيع الفا   .واملوا

  : ـ تعزز احلقوق والثقة املتباد بني امللزمني وإالدارة 2
ال بضامن حقوق امللزمني وحقوق إالدارة  و يف هذا ا ث تلزتم ا ح

القات  رية لٕالدارة ف وتعزز  ٔطري السلطة التقد الل ت هنام، من  الثقة ب
ٔسس فرض الرضيبة وعبء تقدمي  خيص تفسري النصوص اجلبائية وحتديد 

ت الالزمة   .إالثبا
د  ل ىل توضيح وحتسني مقروئية النصوص،  و كذ  سهر ا وس

ه حن لتو لزتام  ٔويلها وضامن حسن تطبيقها مع  الف يف ت خ و من 

د احملاسباتية لقانون والقوا د العامة  ٔحاكم اجلبائية مع القوا   .التقائية ا
لطعون  لهيئات امللكفة  مثني املهام املنوطة  ىل  مت العمل  كام س

ة وضامن استقالليهتا   .الرضي

ة 3 متويل السياسات العموم ة  ت الرضي   :ـ تعبئة اكمل إالماك
ىل مت العمل  ل ذ س ٔ رشيد التحفزيات  ومن  اء الرضييب و توسيع الو

صادي ق عي و ج رها  ٔ مي    .اجلبائية بعد تق
لقمية املضافة  ر املنتج  س ىل  شجيع املقاوالت  مت كذ  وس
ة  ٔولوية اكلصنا ات ذات ا واحملدث لفرص الشغل، الس يف القطا

بتاكر، مع دمع تنافس ات احلديثة و ولوج ىل الصعيد الوطين والتك هتا 
ويل   .وا

ٔفق حتسني  ات املقاوالت يف  ادة هيلكة مجمو شجيع ٕا ٔيضا،  مت  وس
هتا وحاكمهتا   .تنافس

ة 4 ظومة الرسوم امجلاعية وشبه الرضي   : ـ ٕاصالح م
الية، هيدف كذ هذا  ق التمنية الرتابية وتعزز العدا ا ل حتق ٔ من 

ات الرتابية والرسوم شبه القانون إالطار ٕاىل ٕاصالح ج  ت امجلا ا
ت النظام اجلبايئ، وذ  ٔساسيا من مكو شلك مكو  ة، اليت  الرضي
و وضامن موارد  ت ا ا سيطها ورشيدها ومالءمهتا مع ج ل ت ٔ من 

اسب لها   .قارة لفائدهتا، مع وضع منط حاكمة م

ة 5 ا   :ـ تعزز نظام احلاكمة الفعا والن
ث ستحرص لملزمنيل جتويد اخلدمات املقدمة وذ من ٔ  ، ح

رشية  ىل مواص ورش حتديث ورمقنة إالدارة ودمع مواردها ال و  ا
ات ليات التبادل بني نظم املعلوم القة التعاون مع رشاكهئا وتطور    .وتعزز 

لرتبية  ة يف املنظومة الوطنية  كام يقرتح كذ ٕادراج قمي املواطنة الرضي
  .تكونوال 

  السيدات والسادة،
الية  روح  سمت  ٔجواء ا ل جلنة املالية يف  لقد جرت النقاشات دا
ل رمس معامل  ٔ ٔت اكمل اجلهود من  من املسؤولية وإالرادة القوية، وتعب
شعارا من السيدات والسادة  رشيعية، اس إالصالح اجلبايئ يف مرا ال

ت املن  نه والرها ٔمهية مضام شارن  هاملس   .تظرة م
ٔن هذا املرشوع هو مثرة اخنراط جامعي  ٔذهان  ٔن نعيد ٕاىل ا والبد 
ٔسس  ل وضع  ٔ متع، جيسد التصور املشرتك من  ت ا تلف مكو

لمنظومة اجلبائية   .لٕالصالح الشامل 
داد  ل ٕا بت مجيع مرا متعية الشام اليت وا ٔن هذه التعبئة ا ومن ش

ق مركزات إالصالح اجلبايئ، ٔ  ه وحتق اكملها ضامنة ٕالجنا شلك يف  ن 
  .ٔهدافه

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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سالسيد    :اجللسة رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

لجنة؟ ٔن يقدم تقرر ا ريد    هل املقرر 
  .ٕاذن ال

ب املناقشة ح    :ادي نف
ل؟ د   هل هناك من م

د ٔ   .ال 
ادي  ل يف معلية التصويتٕاذن    :ند

ادي ٔوال لتصويت،  ل مرشوع قانون إالطار  ة د يبا   :نعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  ؛23= املوافقون

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

لبية  ٔ لس ب د 3؛ ضد 23ٕاذن وافق ا ٔ ناع ال  = وافقونامل(؛ مع ام
  ).00= ؛ املمتنعون03= ؛ املعارضون23

  :4املادة 
  ؛23= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .00= املمتنعون

ىل املادة ٕاذن  لس    .4وافق ا

 :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9دة املا

  .ٕالجامع: املوافقـون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :16املادة 
  ؛23= املوافقون 
  ؛03=  املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

هادي  رم ٓن املرشوع     :نعرض ا
  ؛23= املوافقون

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

ىل مرشوع قانون االٕ  شارن   69.19طار رمق ٕاذن، وافق جملس املس
لبية  ٔ ٕالصالح اجلبايئ  ناع  23يتعلق  ، دون معارض 3مع ام

  ).03= ؛ املمتنعون00= ؛ املعارضون23= املوافقون(

ىل  راسة والتصويت  قلو ٕاىل ا ادي ن ٓن  مرشوع قانون إالطار "ا
ة 50.21رمق  صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ ، احملال طبعا "يتعلق 

رلينا م لسيد الوز   .ن طرف جملس النواب، اللكمة 
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ر  صادالسيد وز   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظارمك مرشوع القانون إالطار رمق  ىل  ٔعرض  ٔن   50.21سعدين 

ة، كام متت امل صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ ليه املتعلق  صادقة 
صادية ق   .ٕالجامع من طرف جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

انب  ي  82.20مرشوع القانون رمق "وشلك هذا املرشوع ٕاىل  ا
و  لتدبري إالسرتاتيجي ملساهامت ا داث الواك الوطنية  ٕ يقيض 

ة ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم بة  لي"وموا ي متت املصادقة  ه ، ا
مة قانونية  ىل جملسمك املوقر، رز الته  لس النواب وٕا ٕالجامع مب
ة لصاحب اجلال حفظه هللا،  ، تتو تزنيل الرؤية إالصالح اكم م
و  الية ا كرس م ة املؤسسات و صادي وجنا ق رسيع  ىل ال املركزة 

مثرن واملبادرة اخلاصة  صاد قوي وتنافيس، حيفز املس لق وبناء اق و
اصب الشغل   .م

ة شام  ويندرج مرشوع هذا القانون إالطار مضن مقاربة ٕاصالح
دجمة وٕارادية، ٕاذ حيدد هذا املرشوع  ادئ مؤطرة لهذا إالصالح 9م   :م

لتغيري؛ -  اسمترارية املرفق العام وقابليته 
ة؛ -  املنافسة احلرة والشفاف
سبة؛ -  حامية احلقوق املك
ادئ احلاكمة اجليد - حملاسبة؛م  ة وربط املسؤولية 
 التعاضد يف استعامل الوسائل؛ -
سيري؛ - ىل مستوى ال ة   استقاللية املؤسسات واملقاوالت العموم
ىل النتاجئ؛ -  التدبري القامئ 
ادة هيلكة املؤسسات واملقاوالت  - ذ معليات ٕا التدرج يف تنف

ة؛  العموم
ق  - لني املعنيني يف حتق ٔساسية لهذا مشاركة مجيع الفا ٔهداف ا ا

  .القانون إالطار

لمرشوع ف ييل نية  ٔهداف ال متثل ا   :و
ة يف  - لمؤسسات واملقاوالت العموم ور إالسرتاتيجي  ٔوال، تدعمي ا

؛ و ة وإالسرتاتيجيات القطاعية  ذ السياسات العموم  تنف
ة م - رشيد النفقات العموم ادة حتديد جحم القطاع العام و الل ٕا ن 

ة وضبط  ادة هيلكة املؤسسات واملقاوالت العموم معليات ٕا
ا؛ دا  ٕا

ة وتعزز  - ىل استقاللية املؤسسات واملقاوالت العموم احلفاظ 
زة ٕادارهتا وسيريها؛ ٔ  مسؤولية 

ة؛ -  حتسني حاكمة املؤسسات واملقاوالت العموم
ة والرفع من  - ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم جناعهتا تعزز 

عية؛ ج صادية و  ق
؛ - و ة املالية   حتسني فعالية املراق
منية مواردها؛ - ة و ٔصول املؤسسات واملقاوالت العموم  مثني 
لمهام املوو ٕاىل املؤسسات واملقاوالت  - مي دوري  ريا، ٕارساء تق ٔ و

ل مضن غرض املقاوالت قصد التحقق  شطة اليت تد ٔ ة وا العموم
  .دواها من

ذة  ٔمه التدابري املت ر  ٔذ وف يتعلق مبحتوى مرشوع قانون إالطار، 
ه ويه ستة   :الواردة ف

ل عقلنة احملفظة 1 ٔ ة من  ادة هيلكة املؤسسات واملقاوالت العموم ـ ٕا
ة مالية مستدامة وكذا  داث هيئات قوية ذات ب ة وٕا العموم

ستفادة م و و لني رشيد املوارد املالية  ن اندماج الفا
ني؛   العموم

رب تدعمي 2 اصة  ة، و ـ حتسني حاكمة املؤسسات واملقاوالت العموم
زة التداولية لهذه املؤسسات، من  ٔ ات ا نية وانتظام اج
زة التداولية ٕاىل احلدود  ٔ الل تدابري هتم تقليص جحم هذه ا

خ الل جلان م ة اشتغالها، من  يف لهيا و صصة وكذا املتعارف 
لجوء ٕاىل  اة إالنصاف وا ث مرا ٔعضاهئا، من ح ة تعيني  يف

الس التداولية؛ ٔعضاء ا   ٔعضاء مستقلني وكذا ٕارساء تعويضات 
ٔداء وثقافة التدبري القامئ 3 وسي لرتسيخ حسن ا لية التعاقد  ـ تعممي 

عدد السنوات يف مجيع  كرس التعاقد م ىل النتاجئ، وقد مت 
ٔو العالقات ة  و واملؤسسات واملقاوالت العموم ، سواء بني ا

هيا؛ ٔو مع مسؤو ل هذه الهيئات    دا
ة عن طريق 4 داث املؤسسات واملقاوالت العموم ـ ضبط معلية ٕا

د واحضة لهذا الغرض؛   وضع معايري صارمة وٕارساء قوا
ي 5 ة ا شطة املؤسسات واملقاوالت العموم ٔ وري ملهام و مي ا ـ التق

مي يعت ث ميكن هذا التق ة، ح مة يف عقلنة احملفظة العموم لية  رب 
شطة بعض  ٔ ٔو  ام بعض املؤسسات  ادة النظر يف  من ٕا
ادة هيلكهتا  ٔو ٕا ٔو متوقعها  ٔو يف منط حاكمهتا  ة  املقاوالت العموم

ٔساس التوصيات الصادرة؛   ىل 
ظومة6 ث يمت ٕارساء م ، ح و ة املالية  ديدة  ـ حتديث املراق

ة  ىل حسن وجنا ، تتو الفعالية والرتكزي  و ة املالية  لمراق
اق ومعاجلة خماطرها وتدعمي استقالليهتا  ٔداء هذه املؤسسات واس
كرس الربط بني املسؤولية  سيري، موازاة مع  ىل مستوى ال

  .واحملاسبة

ضيات اجلهوية  سجم مع مق ٓخر، فٕان هذا إالصالح ي ىل صعيد  و
ث تنص املادة امل  ىل هذه  53تقدمة، ح ٔنه يتعني  ىل  من املرشوع، 

رجمة مشاريعها  عتبار عند  ذ بعني  ٔ ٔن ت ة  املؤسسات واملقاوالت العموم
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ل املسامهة يف  ٔ ىل املستوى اجلهوي والرتايب، من  لاللزتامات املعرب عهنا 
الل تطور الرشااكت و    .املسامهة املاليةٕاجناح اجلهوية املتقدمة، الس من 

ىل رضورة مالءمة النصوص  كام ينص مرشوع القانون إالطار 
ات  لجام ة التابعة  داث املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ رشيعية اخلاصة  ال
ٔساسية واملبادئ الواردة يف مرشوع القانون  ٔهداف ا الرتابية، وفقا ل

  .إالطار
ي ٔن هذا إالصالح ا ام، ميكن القول  رة  وشلك  ا يتطلب م

اوب الناجع مع  سامه دون شك يف الت ٔطراف املعنية، س ومشاركة مجيع ا
ة  ىل مستوى جودة اخلدمات واملرافق العموم اصة  انتظارات املواطنني، 

لكفهتا واسمترارهتا   .و
ال  ة ميثل مد ٔن ٕاصالح املؤسسات واملقاوالت العموم يد  ٔ ومن ا

ة هاما ٕالصالح القطاع العام يف  ه إالدارة والهيئات العموم مشوليته، مبا ف
ٔخرى   .ا

ىل يف توطيد  ٔمسى يت ٔن الهدف ا ىل  يد  ٔ ٔود الت اما،  وخ
دمة  ىل سكة إالصالح يف  سبات بالد ووضع القطاع العام  مك
ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه  ، حتت الق ت الكربى لبالد الرها

  .هللا
ليمك ورمحة هللا   . تعاىل وراكتهوالسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٔعتقد ادي يقدموها كتابة) وزع.. (التقرر  الت    .واملدا
ادي ندوزو لعملية التصويت ٓن    .ا

لتصويتادي  ل مرشوع قانون إالطار  ة د يبا ٔوال، ا   :نعرض 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  ؛23= املوافقون 
  ؛3= املعارضون
د(00 = املمتنعون ٔ   ).ال 

ىل املادة  لس  لبية 4ٕاذن وافق ا ٔ.  

 :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :8ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  ؛23= املوافقون

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

ىل املادة  لس  لبية  9ٕاذن وافق ا ؛ 23= املوافقون( 3؛ ضد 23ٔ
  ).00= ؛ املمتنعون03= املعارضون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12ة املاد
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

 :20ة املاد
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28ة املاد
  .ٕالجامع: املوافقون

 :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقـون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  ؛23= املوافقون

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

  :35ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون

 :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  ؛23= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .00= املمتنعون

لس  لبية 39ىل املادة (ٕاذن وافق ا ٔ.(  

 :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :41املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :45املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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 :50املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :51املادة 
  ؛23= املمتنعون
  ؛03= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

 :52املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :53املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :54املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :56املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :57املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :58املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :60املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   :نعرض املرشوع 
  ؛23= املوافقون

  ؛03= املعارضون
  .00= املمتنعون

ىل ٕاذن، وافق جملس املس   50.21مرشوع قانون إالطار رمق "شارن 
لبية ٔ ة  صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ   ".يتعلق 

ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   39.21مرشوع قانون رمق "ا
ة لوظيفة العموم ٔسايس العام  لينا طبعا من طرف "مبثابة النظام ا ، احملال 

  .جملس النواب

لحكومة   .اللكمة 

ر  صادالسيد وز   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
متمي الفصل الرابع من الظهري الرشيف  هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل 

ر  24الصادر يف  ة،  1958فربا لوظيفة العموم ٔسايس العام  مبثابة النظام ا
ة العامل نيي الص ضافة  لهيا ٕ ات اليت ال تطبق  لقطاع العام ٕاىل الف ني 

اص  ٔسايس  داد نظام  سىن ٕا ٔحاكم هذا الظهري الرشيف، وذ حىت ي
ٔساسية  ت ا ىل اخلصوص الضام رشيعي، حيدد  هبم مبوجب نص 
اتقهم مبا يتالءم وخصوصيات املهام اليت  ىل  ات امللقاة  ة هلم والواج املمنو

ل امل  اطر اليت يطلعون هبا دا ت وا د نظومة الصحية وطبيعة الت
هم   .توا

لورش املليك الهام، املتعلق  ٔيت جتسيدا  ٕان مرشوع هذا القانون ي
ٔهيل املنظومة  ىل ت بري  د  ي يتوقف ٕاىل  عية، وا ج بتعممي امحلاية 
ة  الل مراجعة إالطار القانوين احلايل ملهنيي الص الصحية، الس من 

لزتامات العاملني ال ٕالقرار التوازن بني  عتباره مد لقطاع العام،   
ات واحلقوق املرتبطة هبا، مبا يضمن استقطاب الكفاءات  املهنية لهذه الف
سري الولوج  لهيا، بغية حتسني العرض الصحي العمويم وت املالمئة واحملافظة 

  .ٕاىل اخلدمات الصحية
س ٔن  د هذا املرشوع  ٔن اع امه يف متكني بالد من ٕارساء وٕان من ش

ىل  رب احلفاظ  ٔساسا  ة الصحية ورسيخها،  ادئ الوظيفة العموم م
سريورة املرفق العام الصحي وضامن احلياد يف تقدمي اخلدمة الصحية 

ني العام واخلاص ق التاكمل بني القطا ة وحتق   .العموم
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :لسةاجل  رئ
ر   .شكرا السيد الوز

  .التقرر وزع
ش هيرض د ما كري ٔ   .ال 

دةادي    :ندوزو لعملية التصويت، يه مادة فريدة وا
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ه نعرضا رم   :القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  متمي  39.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس ب
ر  24الصادر يف  1.58.008مق الظهري الرشيف ر مبثابة النظام  1958فربا

ة لوظيفة العموم ٔسايس العام    ".ا
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ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   01.21مرشوع قانون رمق "ا
لرتبية والتكون لنظام  ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 

  ".011.71 املعاشات املدنية احملدث مبوجب القانون رمق

ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة دامئا 

ر  صادالسيد وز   :واملالية وٕاصالح إالدارة ق
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔماممك اليوم،  ٔقدم  ٔن  يقيض  01.21مرشوع القانون "يطيب يل 

لرت  ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام خضاع ا بية والتكون لنظام ٕ
  ".011.71املعاشات املدنية احملدث مبوجب القانون 

س جلنة املالية  لسيد رئ لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  ٔود يف البداية 
لجنة  ٔعضاء هذه ا صادية والسيدات والسادة  ق والتخطيط والتمنية 
ىل مرشوع هذا ٕالجامع  ملوافقة والتصويت  اوهبم الرسيع وتفضلهم   لت

  .القانون
اليا  ٔاكدمييات ختضع  ٔطر ا ٔن  وجتدر إالشارة يف هذا إالطار ٕاىل 

د مبوجب القانون  املتعلق  1.77.216لنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا
د داث نظام جامعي ملنح رواتب التقا ٕ.  

لحكومة مع ملف  ل إالجيايب  ويندرج مرشوع هذا القانون مضن التفا
ٔاكدمييات اجله سبات الهامة اليت ٔطر ا لرتبية والتكون، وتعزز املك وية 

ة ٔسايس اخلاص هبذه الف   .حتققت لها يف ظل النظام ا
ٔطر  ٔ املامث بني هذه ا د ٔن يؤكد م ٔن املرشوع اجلديد  ٔن من ش كام 
ٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية  لنظام ا ٔطر التدرس اخلاضعة  و

ي سيوف ٔمر ا ستقرار املهين الوطنية، وهو ا ٔاكدمييات  ٔطر ا ر 
هتا  ملهام الرتبية املنوطة هبا، ويعزز ماك هنوض  ح لها ا ٔمن الوظيفي، وي وا
اصة التوصيات الواردة يف تقرر  مضن ورش ٕاصالح املنظومة الرتبوية، و

منوذج التمنوي اجلديد وكذا القانون إالطار لجنة امللكفة    .ا
ليمك   .والسالم 

سد السي   :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ليمك لينا و   .التقرر وزع 
  هل من راغب يف تناول اللكمة؟

د ٔ   .ال 

ٔلف مهناادي ندوزو  ىل املادة الفريدة يف هاذ املرشوع، اليت يت   :لتصويت 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن  ها رم   :نعرض املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

  .شكرا

ىل وافق جمٕاذن،  شارن  يقيض  01.21مرشوع قانون رمق "لس املس
لرتبية والتكون لنظام  ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ

  ".011.71املعاشات املدنية احملدث مبوجب قانون رمق 
ر لسيد الوز   .شكرا 

ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن  ا
متمي القانون ، كام مت تغيري  05.12رمق  و نة املرشد السيا ظمي  املتعلق ب

نية لينا من طرف جملس النواب، يف ٕاطار قراءة  متميه، احملال    .و
لمقرر لتقدمي التقرر وكذ املقرتح، ٕاذا ما رغب يف ذ   ..اللكمة 

ن   .ما بغاش، مز
ٓن املناقشة   .ما اكيناش.. ا

لتصويت   .ادي ندوزو 

د جملس النوابنادي  لتصويت كام    .عرض العنوان املقرتح 
  .ٕالجامع: املوافقون

نية، وذ بعد تعديلها من طرف : 1املادة  لينا طبعا يف ٕاطار قراءة  احملا 
  :جملس النواب

  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ادي  ٓن    .نعرض مقرتح قانونا
  .عٕالجام: املوافقون

كون  ىل مقرتح قانون يقيض وبذ  شارن قد وافق  جملس املس
، كام مت تغريه  05.12بتغيري القانون رمق  نة املرشد السيا ظمي  املتعلق ب

متميه  جامع احلارضنو ٕ.  

ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   48.21مرشوع قانون رمق "ا
فرقة تتعلق ببعض التدابري  ٔحاكم م احئة سن  ة  ذة يف ٕاطار موا املت

ورو  د"فريوس    "".19-وف
لحكومة   .اللكمة 

ر الشغل وإالدماج املهينٔمكرازالسيد دمحم    :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمون، ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 

ٔمام جملسمك املوقر يف هذه اجللسة ٔتقدم  ٔن  مرشوع "بـ سعدين 
ذة يف  48.21القانون رمق  فرقة تتعلق ببعض التدابري املت ٔحاكم م سن 
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ورو  احئة فريوس  ة  د"ٕاطار موا ليه ""19-وف ي متت املصادقة  ، ا
لس احلكومة املنعقد بتارخي فاحت يوليوز    .2021مب

الل شهر مارس  ملغرب  شار اجلاحئة  ذ ان ٔنه م ر،  ر  واجلد
ة، ٕاىل اختاذ العديد من  ،2020 ة سام ت ملك درت احلكومة بتعل

ىل  ل احلفاظ  ٔ هيا من  التدابري لفائدة املقاوالت املترضرة والعاملني 
ة عن  اق س ة من إالجراءات  ث مت وضع مجمو اصب الشغل، ح م
عي  ج صادي و ق ال  صادية، مهت ا ق طريق جلنة اليقظة 

رشيعية والتنظميية من  والصحي، ومت داد النصوص ال يف هذا الصدد ٕا
ا الطوارئ الصحية ل تفعيل هذه إالجراءات يف ظل  ٔ.  

سبات اليت رامكهتا بالد يف هذا املسار، اكن البد من  لمك وحتصينا 
ىل بعضها، وهبذا  دراج تعديالت  ٕ متمي بعض هذه النصوص القانونية 

داد مرشوع القا ٔنظارمك اخلصوص مت ٕا ٔمام  ي حنن بصدد عرضه  نون ا
متم  ي سيعدل و ٓيت 3اليوم، وا   :نصوص قانونية سابقة، وفق ا

ٔول - الصادر  2.20.605موضوع التعديل يتعلق مبرسوم رمق  القانون ا
مترب  15(، 1442من حمرم  26يف  ائية لفائدة )2020س سن تدابري است  ،

لصندوق ا عي والعاملني بعض املشغلني املنخرطني  ج لضامن  لوطين 
ٔجراء،  ري ا اص  ٔش ات العامل املستقلني وا هيم املرصح هبم وبعض ف
احئة فريوس  ن من تداعيات تفيش  ى الصندوق واملترضر ني  املؤم

د"ورو   ".19-وف
هيم  ىل اعتبار العاملني املشار ٕا الهدف من هذا التعديل هو التنصيص 

ورو مبوجب هذا الق احئة فريوس  ب  س ن توقفوا عن العمل  انون، ا
د" ٔجراء وفق "19-وف سبة ل ل ، يف حمك فرتة توقف مؤقت لعقد شغل 

املتعلق مبدونة الشغل وفرتة توقف  65.99من القانون رمق  32ٔحاكم املادة 
ل إالدماج،  ٔ لمتدربني قصد التكون من  سبة  ل كون  مؤقت لعقود 

لت   .ايل العالقة التعاقدية مع مشغلهيم قامئةوتظل 

سن تدابري  25.20موضوع التعديل هو القانون رمق  :القانون الثاين -
ر  ٔ دون يف وضعية صعبة من جراء ت ن يو بة املشغلني ا ائية ملوا است

ورو  احئة فريوس  د"شاطهم بفعل تفيش  هيم " 19- وف والعاملني 
ن من تداعيات ت  .فيش هذا الفريوساملترضر

متكني الصندوق الوطين  الهدف من هذا التعديل هو وضع ٕاطار قانوين 
دات العائلية املنصوص  عي من ٕاعفاء التعويضات واملسا ج لضامن 

ة  2من البند  57لهيا يف املادة  لرضائب، املمنو من املدونة العامة 
ل إالدماج ا ٔ ٔجراء واملتدربني قصد التكون من  ى ل ملرصح هبم 

ات  اء واج ساهبا مضن و دم ا عي، و ج لضامن  الصندوق الوطين 
ور، ٕاذا اكن مجموع هذه التعويضات  لصندوق املذ شرتااكت املستحقة 
ٔوىل من هذا  لهيا يف املادة ا دات وكذا التعويضات املنصوص  واملسا

اوز  ٔجر الصايف بعد خص% 50القانون ال يت وسط ا ىل من م م الرضيبة 

ر  ر وفربا رمس شهري ينا ل املفروض    .2020ا

ديد تدابري  القانون الثالث - موضوع التعديل، هو القانون املتعلق بت
ىل بعض الشهادات بقصد  ٓت اليت تقوم بتدريب احلاصلني  ش شجيع امل ل

ذه الظهري الرشيف رمق  ف ل إالدماج الصادر ب ٔ ، 1.93.16التكون من 
 ).1993مارس  23( 1413من رمضان  29ر يف الصاد

ساب  رخي معلية ا ل  ٔج ٔ ت والهدف من التعديل هو ٕاقرار مس
ل إالدماج، وكذا  ٔ شغيل املتدربني يف ٕاطار عقود التكون من  سبة 
سبة  ل ة يف ٕاطار هذا إالجراء  ستفادة من املنافع املمنو اع  اسرت

ستغالالت والتعاون  دود هناية لمقاوالت و ، مع ٕاعطاء 2021يات ٕاىل 
لمشغلني الختاذ اكفة التدابري لتصحيح وضعيهتم   .مزيد من الوقت 

س احملرتم،   السيد الرئ
لس احملرتمون، ٔعضاء ا   السيدات والسادة 

اقشة مرشوع القانون رمق  الل م ٔنه  بتارخي  48.21جتدر إالشارة ٕاىل 
ل السيدات والسا2021يوليوز  12 شارن احملرتمني، ، من ق دة املس

لسمك املوقر،  عية التابعة  ج ة و ٔعضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
مثيهنم لهذا املرشوع، وقدموا بعض التعديالت  ن عن  ٔعضاء مشكور رب ا
ة  ىل قمية املعاش ن ٔثري السليب  لت ل إالشاكلية املتعلقة  ريم ٕاىل  القمية 

لغ التعو  ساب م الل فرتة اجلاحئة مضن ا ي يمت رصفه  يض اجلزايف ا
ٔساسها ختويل احلق يف التعويضات اليت يرصفها  ىل  ٔجور اليت يمت  ا

لغ املعاش ىل م ارش  ر م ٔ ي سيكون   ٔمر ا   .الصندوق، ا
الل فرتة  ي يمت رصفه  لتعويض اجلزايف ا ر  ٔ ٔي  ليه، وتفاد  و

ىل قمية التعويضات  اص، اجلاحئة  ىل قمية املعاش لك  ام و شلك 
ىل تعديل مرشوع القانون رمق  ٕالجامع  لجنة وصادقت   48.21اقرتحت ا

ديدة، وذ بغاية  لثة  ٔوىل وٕاضافة مادة  متمي املادة ا الل  ور، من  املذ
ي يمت رصفه  ساب التعويض اجلزايف ا ٔساس قانوين، يقيض بعدم ا وضع 

ٔساسها ختويل احلق يف الل فرتة اجلاحئة، مض ىل  ٔجور اليت يمت  ن ا
  .التعويضات اليت يرصفها الصندوق

لامدة الثالثة  ليمك الصيغة اجلديدة  ٔعرض  ٔ مادي،  واستدرااك خلط
ٓيت ة اك   :إالضاف

لغ التعويض املشار " ساب م رشيع اجلاري به العمل، ال يمت ا ل الفا 
ٔوىل من القانون  ي يمت رصفه  25.20ٕاليه يف املادة ا ر، وا السالف ا

ىل  ٔجور اليت يمت  لهيا يف نفس املادة، مضن ا الل الفرتة املنصوص 
من  3ٔساسها ختويل احلق يف التعويض الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة 

رخي دخول القانون  ٔحاكم هذه املادة ابتداء من  ور، ويعمل ب القانون املذ
ر رمق  ذ 25.20السالف ا   ".زي التنف

لس  ٔعضاء ا س، السيدات والسادة  ام لكميت، السيد الرئ ويف خ



شارن    2021 ريلٔ دورة  –مداوالت جملس املس

13 

ةذو  02  )2021 يوليوز 13( 1442 احل

ىل مسامههتم إالجيابية  شارن  ٔشكر السيدات والسادة املس احملرتمون، 
ىل مرشوع هذا القانون  الل املصادقة  لهم إالجيايب من  والفعا وتفا

ائي ست لتدابري  ي هيدف ٕاىل التزنيل السلمي  ة لفائدة املشغلني ا
هيم املرصح هبم  عي والعاملني  ج لضامن  لصندوق الوطين  املنخرطني 

ورو  احئة فريوس  ن من تداعيات تفيش  د"املترضر ، اليت "19-وف
ة ودمع املقاوالت املترضرة من  ات إالنتاج بة القطا اختذت يف ٕاطار موا

صاد الوطين ق ل دمع  ٔ اصب اجلاحئة، وذ من  ىل م  واحلفاظ 
  .الشغل

ه اخلري ا هللا مجيعا ملا ف   .وفق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر لسيد الوز   .شكرا 

  .التقرر وزع
ل: املناقشة د ما بغاش يتد   .حىت وا

ادي ندوز لعملية التصويت   :ٕاذن 

لجنة 1املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة :3املادة  ٔضافهتا ا   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

يت  دلت، دا ج لجنة  لجنة، ٕاذن ا هتا ا د قرهتا، مسعناها، كام 
ٓخر يف الشلك   .تعديل 

ر    :وإالدماج املهين الشغلالسيد وز
ن ري شلكي، راه اك   .تعديل شلكي، نعم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر اب السيد الوز يل    .ٕاذن التعديل ا

  ..املوافقون

ر الشغل وإالدماج املهين   :السيد وز
ٔمانة  رهتا ا ٔ س، توضيح شلكي يتعلق مبالحظة  ٔ نوحض السيد الرئ

لقانون  مت فقط  ٔن ال جنعل ذاك التعديل  لحكومة، ويه  ، 25.20العامة 
رو مادة مستق يل  ولكن كند لتايل هذاك التعديل ا بنفس املضامني، و

متمي  ٔنه عبارة عن  شري ٕاىل  ٔوىل اليت  لجنة غنحيدو الفقرة ا در يف ا
ل التعديل  اكن ىل املضمون د قي    .القانون، وس

الش قلت شلكي   .لتايل، هذا هو 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
 ٔ ادي نعاود هاذ اليش، نعرض هذا،  اب ٕاذن  ر  ن السيد الوز

لجنة ىل تعديل ا   .تعديل 

ل احلكومة ىل التعديل د   :املوافقون 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  ؛21= املوافقون

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

لبية 4املادة ٕاذن  ٔ لس  لهيا ا   .وافق 

ه رم ٓن املرشوع    :كنعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ٕالجامعشكر    .ا، 

ادي نقرا ىل مرشوع قانون رمق  :ٕاذن  شارن  وافق جملس املس
ة  48.21 ذة يف ٕاطار موا فرقة تتعلق ببعض التدابري املت ٔحاكم م سن 

ورو  د"احئة فريوس    ".19- وف

ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة ر  لسيد الوز   .شكرا 

ٓخر  قل ٕاىل  من القانون  24و 9املواد  مقرتح قانون يقيض بتغيري"ون
ذه الظهري الرشيف  40.04 ف ور احلضانة الصادر ب ٔسايس  مبثابة النظام ا

لينا من طرف جملس "2008ٔكتور  20بتارخي  1.08.77رمق  ، احملال 
  .النواب

  ..ٕاذا بغا املقرر يقدم املرشوع ويقدم التقرر
لتصويت   .ٕاذا ما بغاش ندوزو 

لتصويٕاذن    :تادي ندوزو 

  :9ملادة ا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن  ها رم   :ادي نعرض املقرتح 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مقرتح قانون يقيض بتغيري املواد  ٕاذن شارن   9وافق جملس املس
ذ  40.04من القانون  24و ف ور احلضانة الصادر ب ٔسايس  مبثابة النظام ا
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  .2008ٔكتور  20يف  1.08.77الرشيف رمق الظهري 
لجميع   .شكرا 

  .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا

ظمي العمل التط 06.18مرشوع قانون رمق ) 1   :وعي التعاقدييتعلق ب

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،  السيد الوز
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ظمي العمل التطوعي التعاقدي 06.18مرشوع قانون رمق " ي "يتعلق ب ، ا
ٔساسا ٕاىل حتديد مفهوم العمل ال  تطوعي التعاقدي، وضبط نظامه هيدف 

ورشوط ممارسته، واملساطر وإالجراءات إالدارية املتعلقة به، وتنظمي 
ت  ليه، وتوضيح نظام العقو ليات الرقابة  ٔطرافه و ات  حقوق وواج
لعمل التطوعي  اص  داث جسل  ٕالضافة ٕاىل ٕا واجلزاءات املرتبطة به، 

  .التعاقدي

س،   السيد الرئ
شارية شلك هذا املرش  ميقراطية ال وع قانون لبنة من لبنات تعزز ا

يض تعزز دور  ميقراطي يق ون البناء ا متع املدين،  ٔدوار ا ، وتقوية  ببالد
لهيا دستور اململكة لسنة  زي 2011املؤسسات اليت نص  ا ٕاىل  ، وٕاخرا

متع املدين ملا  من ٕاسهامات م ىل تطور دور ا ارشة يف الوجود، والعمل 
الل الفضاءات  عي، من  ج ق السمل  ٔطري املواطنات واملواطنني وحتق ت
متع  لهيا، والس يف ظل العدد املتنايم مجلعيات ا ت يتوفر  واملرافق اليت 

ٔصبح يناهز  ي  ٓخر إالحصائيات الرمسية 230.000املدين ا   .حسب 
متع املد ٔن ا س،  ه، السيد الرئ ٔساسيا ومما ال شك ف ين يعد مكو 

شهده  ي  ميقراطي ا نتقال ا عي وتعزز  ج ستقرار  ق  يف حتق
ملهام  ام  مع لتقوية قدراته، والق ي يتطلب املزيد من ا ٔمر ا ، ا بالد

  .املنوطة به، واملكفو  دستور
ٕالجياب ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا  ولهذه 

  .ىل هذا املرشوع

ٕالصالح اجلبايئ 69.19ٕاطار رمق - مرشوع قانون )2   :يتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔصا واملعارصة، ملناقشة  مس فريق ا ٕ ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ٕالص 69.19مرشوع قانون إالطار رمق " ي يعترب ، "الح اجلبايئيتعلق  ا
ت اليت  لجبا ٔمه التوصيات الصادرة عن املناظرة الوطنية الثالثة  دى  ٕا

ٔوىل يف مسار ٕاصالح 2019نظمت سنة  ي يعترب خطوة  ، وا
هيا النظام الرضييب احلايل الالت والثغرات اليت يعا   .خ

س،   السيد الرئ
ٔن ٕاص ٔصا واملعارصة نعترب  ٔولوية ٕاننا يف فريق ا الح النظام اجلبايئ 

ٔمهية الرضيبة ودورها يف متويل السياسات  لنظر ٕاىل  وطنية قصوى 
لبالد، وكذا  صادية  رو اق ت املالية واملا ىل التواز ة واحلفاظ  العموم
ة، لهذا دامئا  عية والبي ج صادية و ق دمة التمنية  عتبارها رافعة يف 

ة احمل رسيع مبراجعة النظام ما كنا حتت هذه الق رتمة، نطالب برضورة ال
ة بني خمتلف  ق العدا الرضي اجلبايئ املغريب وتطوره، مبا يضمن حتق

متعية ات ا   .الف
ل احلكومة  ري من ق ري الك ٔ ٔسف، هو الت س مع اكمل ا لكن، ما 
ٔسس النظام اجلبايئ  ارشة ٕاصالح النظام اجلبايئ، ٕاذ تعد مراجعة  يف م
ىل إالصالح الرضييب  ٔوىل من نوعها بعد مرور ثالثة عقود  احلايل، يه ا

ٔيت1984لسنة  ٔن ال ت ريا من  ٔخرا  ٔيت م ٔن ي   .، و

س،   السيد الرئ
ىل مرشوع قانون  ٔيت يف ٕاطار 69.19ٕاطار رمق  –ٕان املصادقة  ، ت

ىل  ض العبء اجلبايئ  ٔن يذهب يف اجتاه ختف ٕاصالح شامل من املنتظر 
ادية اخلاضع ٔ ح د كرس م اء الرضييب، و ملوازاة مع توسيع الو لرضيبة  ني 

الل توسيع نطاق تطبيقها  ىل القمية املضافة من  الرضيبة يف جمال الرضيبة 
اعها ٔسعار وتعممي احلق يف اسرت دد ا   .وتقليص 

ىل كام  د ف خيص الرضيبة  ه تدرجييا حنو سعر مو مت التو س
ىل الرشاكت ف خيص الرشاكت، وحتسني امل  رمس الرضيبة  سامهة 

ٔو يف  نة  شطة مق ٔ زاول  ة والرشاكت اليت  املؤسسات واملقاوالت العموم
ٔدىن  ٔسعار احلد ا ض التدرجيي  ، والتخف اكر الق ٔو اح اكر  وضعية اح

ات اجلوهرية... لرضيبة ريها من إالصال   .و
ٔصا عتبارات، فٕاننا يف فريق ا اما مع للك هذه  س  واملعارصة، وا

ىل مرشوع قانون  ملوافقة  لس النواب، قرر التصويت  موقف ٕاخواننا مب
ٕالصالح اجلبايئ 69.19ٕاطار رمق    .يتعلق 

صالح املؤسسات واملقاوالت  50.21مرشوع قانون ٕاطار رمق ) 3 ٕ يتعلق 
ة   :العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
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ر،   السيد الوز
ٔصا واملعارصة ملناقشة  مس فريق ا ٕ ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

صالح املؤسسات واملقاوالت  50.21مرشوع قانون ٕاطار رمق " ٕ يتعلق 
ة   ".العموم

س،   السيد الرئ
ور  راسة ٕاىل توطيد ا هيدف مرشوع قانون ٕاطار موضوع ا

صادية سرتاتيجي لقطاع املؤسسات واملقاوال ق ة يف التمنية  ت العموم
رسيع التحول الهيلكي وتعزز خطة  ه من املسامهة يف  عية، مبا ميك ج و

صاد الوطين و  ق الالت الهيلكية اليت تعيق تطور ٕانعاش  خ معاجلة 
ام والتاكمل  س ٔكرب قدر من  ق  ة، وحتق املؤسسات واملقاوالت العموم

هنا وتعزز الرشااكت متع ب ت ا يق مكو   .مع القطاع اخلاص و
قها  ٔساسية اليت جيب حتق ٔهداف ا دد مرشوع قانون ٕاطار، ا كام 
ه اخلصوص،  ىل و وكذا املبادئ املؤطرة لهذا إالصالح الطموح ومهنا، 
ة واملنافسة احلرة،  لتغيري واملالءمة والشفاف اسمترارية املرفق العام وقابليته 

ىل احل ٕالضافة واحملافظة  سبة والربط بني املسؤولية واحملاسبة،  قوق املك
ٔطراف املعنية   .ٕاىل ٕارشاك خمتلف ا

ٔمهية البالغة اليت حيظى هبا هذا املرشوع،  ٔمام ا س، و ا، السيد الرئ
ىل  ملوافقة  ٔصا واملعارصة قرر التصويت  مرشوع "فٕاننا يف فريق ا

صالح 50.21قانون ٕاطار رمق  ٕ ة يتعلق    ".املؤسسات واملقاوالت العموم

متمي الظهري الرشيف رمق  39.21مرشوع قانون رمق ) 4 الصادر  1.58.008ب
ر  24( 1377شعبان  4يف  ٔسايس ) 1958فربا مبثابة النظام ا

ة   :لوظيفة العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
اقشة رش  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  فين 

متمي الظهري الرشيف رمق  39.21مرشوع قانون رمق " الصادر  1.58.008ب
ر  24( 1377شعبان  4يف  لوظيفة ) 1958فربا ٔسايس  مبثابة النظام ا

ة ي هيدف ٕاىل "العموم ور،  4متمي الفصل ، ا من الظهري الرشيف املذ
ضافة   لهيا ٕ ات اليت ال تطبق  لقطاع العام ٕاىل الف ة العاملني  نيي الص

اص  ٔسايس  داد نظام  سىن ٕا ٔحاكم هذا الظهري الرشيف، وذ حىت ي
ٔساسية  ت ا ىل اخلصوص، الضام رشيعي حيدد،  هبم مبوجب نص 
اتقهم، مبا يتالءم وخصوصيات املهام  ىل  ات امللقاة  ة هلم والواج املمنو

اطر اليت اليت  ت وا د ل املنظومة الصحية وطبيعة الت يضطلعون هبا دا
هم   .توا

ٔطلقه صاحب  ي  لورش التارخيي ا ٔيت هذا املرشوع جتسيدا  وي

ه  ي يتوقف جنا عية، ا ج محلاية  ٔيده، املتعلق  اجلال حفظه هللا و
الل مرا ٔهيل املنظومة الصحية، الس من  ىل ت بري  د  جعة إالطار ٕاىل 

ال ٕالقرار  عتباره مد لقطاع العام،  ة العاملني  القانوين احلايل ملهنيي الص
ات واحلقوق املرتبطة هبا، مبا يضمن  لزتامات املهنية لهذه الف التوازن بني 
لهيا، بغية حتسني العرض الصحي  استقطاب الكفاءات املالمئة واحملافظة 

سري الولوج ٕاىل اخل   .دمات الصحيةالعمويم، وت
ة  داث وظائف معوم ٔساسية من هذا إالصالح، يف ٕا مكن الغاية ا و
لقطاع الصحي العمويم  رشي  ىل مالءمة تدبري رٔس املال ال حصية، تقوم 
ه  ىل و هنا  دة مركزات، من ب الل  ة، من  مع خصوصيات املهن الص

د : اخلصوص لقطاع، واع رشية العام  دة حتفزي املوارد ال معايري مو
د  ٔهيلها، واع رشية وت رشية، والرفع من قدرات املوارد ال لتدبري املوارد ال
ستقرار يف خمتلف  ىل  رشية، وشجيعها  لموارد ال التدبري اجلهوي 

اطق اململكة، ودمع استقاللية املؤسسات الصحية   .م

س،   السيد الرئ
ٔن   ٔنه  د هذا املرشوع من ش ٔن اع س من شك  سامه يف متكني ل

رب  ٔساسا،  ة الصحية ورسيخها،  ادئ الوظيفة العموم اململكة من ٕارساء م
ىل سريورة املرفق العام الصحي، وضامن احلياد يف تقدمي اخلدمة  احلفاظ 

ني العام واخلاص ق التاكمل بني القطا ة، وحتق   .الصحية العموم
ٔصا واملعارص  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا ٕالجياب ولهذه  ة نصوت 

  .ىل هذا املرشوع قانون

ٔاكدمييات  01.21مرشوع قانون رمق ) 5 ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 
لرتبية والتكون لنظام املعاشات املدنية احملدث مبوجب القانون  اجلهوية 

  :011.71رمق 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر   ،السيد الوز
ٔصا واملعارصة ملناقشة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ٔاكدمييات  01.21مرشوع قانون رمق " ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 
لرتبية والتكون لنظام املعاشات املدنية، احملدث مبوجب القانون رمق  اجلهوية 

دى إالشاكليا" 011.71 ىل ٕا ابة معلية وموضوعية  شلك ٕا ي  ت وا
ٔاكدمييات ٔطر ا هيا السادة  رية اليت يعا   .الك

س احملرتم،   السيد الرئ
روم  ٔنظار جملسنا املوقر،  ىل  ٕان مرشوع هذا القانون املعروض 
لرتبية والتكون لنظام  ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام ٕاخضاع ا

رب 30بتارخي  011.71املعاشات املدنية احملدث مبوجب القانون رمق   دج
لنظام 1971 اليا  ٔطر ختضع  ٔن هذه ا لام  متميه،  ، كام وقع تغيريه و
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ٔطر  ٔ املامث بني هذه ا د، وكذ تفعيال ملبد امجلاعي ملنح رواتب التقا
ٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية  لنظام ا ٔطر هيئة التدرس اخلاضعة  و

ٔاكدمييات اجله ٔطر ا ي سيوفر  ٔمر ا لرتبية والتكون الوطنية، وهو ا وية 
ملهام الرتبوية املنوطة  هنوض  ح لها ا ٔمن الوظيفي؛ وي ستقرار املهين وا
ل  ٔم هتا مضن ورش ٕاصالح املنظومة الرتبوية والتزنيل ا هبا، ويعزز ماك

  .لقانون إالطار

ىل  ملوافقة  ٔصا واملعارصة، قرر التصويت  ا، فٕاننا يف فريق ا
ٔاكدمييات  01.21ن رمق مرشوع قانو" ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 

لرتبية والتكون لنظام املعاشات املدنية، احملدث مبوجب القانون رمق  اجلهوية 
011.71." 

مبثابة  40.04من القانون رمق  24و 9مرشوع قانون يقيض بتغيري املواد ) 6
ور احلضانة ٔسايس    :النظام ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،الس    يد الوز

شارون،   السادة والسيدات املس
ارمة ال تتوقف فقط عند  ملغرب فوىض  يعرف قطاع دور احلضانة 

ارج القانون رمق  ي يعد 04.40العمل  ور  ا ٔسايس  مبثابة النظام ا
ة  سط الرشوط البيداغوج ٔ اوز ذ ٕاىل غياب  احلضانة اخلاصة، بل تت

ح عرشات والسالمة الصحية، وذ  ات"رب ف قدة " الكرا والبيوت املف
ة ُمشلكة  دارة القطاع، طار ٕ ضة امللكفة  ملواصفات وزارة الشباب والر

ال كون  ٔن    .ٔكرث من 
كرة يف  ٔطفال يف سن م س احملرتم، يتعدى وضع ا ٔمر، السيد الرئ ا

ستجيب لرشوط "الكراج" ن ال  ٔما ، وٕامنا يمت وضعهم يف بيوت و
مثر من ستجيب   لمس ت  جت عن غياب ضام لسالمة الصحية، وهذا 

ري حصية تظهر عند وقوع  ج ظروفا  ة وكذا العائالت، وهو ما ي
ء من  ٓ لني وا سيق اجلهود بني خمتلف املتد ليه فٕانه جيب ت الاكرثة، و

هنوض هبذا القطاع ل ا ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
ال ف من دور احلضانة يدفع مثنه ٕان غياب الرشوط الالزمة يف ا

ٔرس النووية  ىل ا ٔطفال املغاربة، يف واقع يفرض  حتت ) ري املمتدة(ا
فاهئا  ٔكد من مدى اس ٔطفالها يف دور احلضانة دون الت ضغط العمل ٕايداع 
ٔنظمة القانونية والتنظميية، وهو ما  ضيات ا لرشوط الكرمية ومعلها حتت مق

ٔمر  ان  ٔح اهات ومشالك قانونية وقضائية بعد خيلف يف بعض ا اضا و
  .وقوع احملظور

ل  ستدرك هذا املرشوع قانون  ٔن  ٔصا املعارصة  ٔمل بفريق ا وٕاذ ن
ىل احلد مهنا فٕاننا يف  رب توفري نصوص قانونية قادرة  هذه إالشاكليات 

ٕالجياب ىل هذا املرشوع قانون  ٔصا واملعارصة نصوت    .فريق ا

II - والتمنيةفريق العدا :  
ظمي العمل التطوعي التعاقدي 06.18مرشوع قانون رمق ) 1  :يتعلق ب

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل سيد دمحم    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن  اقشة رشفين  مس فريق العدا والتمنية يف م ٔتناول اللكمة 

ظمي العمل التطوعي التعاقدي 06.18مرشوع القانون رمق " ، "املتعلق ب
ونعترب هذه اخلطوة طفرة نوعية يف اجتاه تطور الرتسانة القانونية املؤطرة 
ة الصادرة يف هذ ، وذ متاشيا مع التوجهيات امللك ا لعمل امجلعوي ببالد

ورة  تاح ا ال امل مبناسبة اف لقاه  ٔ ي  اصة يف اخلطاب ا ٔن،  الش
ث  رشيعية العارشة، ح رشيعية الثالثة من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ا

ىل  سيط مساطر التطوع، مؤكدا  شجيع وت ا ٕاىل  ىل تعزز "د احلرص 
الل ا وام، سواء من  ىل ا د سياسات هذه الروابط اليت جتمع املغاربة  ع

ىل خمتلف  ية  سهيل وشجيع املساهامت التضام رب  ٔو  جعة،  عية  اج
ت ٔشاكل . املستو شجيع خمتلف  سيط املساطر ل ولهذه الغاية ندعو لت

عية واملقاوالت  ج ٔعامل اخلريية ودمع املبادرات  التربع والتطوع وا
  ."املواطنة

عوة متاشيا مع املرجعي ٔيت هذه ا ولية، ٕاذ عرف وت ات واملامرسات ا
د مقدرة يف  ٔصبحت مساهامته  شاط التطوعي تطورا ملحوظا و ال

ا ار ٔو  ول  ل ا هودات التمنوية سواء دا   .ا
اص من طرف العمل  م  ه احلوار الوطين "كام حظي هذا املوضوع 

ستورية ٔدوار ا متع املدين وا ا توصيات يف هذا اجلانب، مهن" حول ا
شجيع  ديدة ورافعة ل لتطوع التعاقدي مكامرسة  رتاف  عوة ٕاىل  ا
الل ٕاخراج قانون ينظم هذا  دور امجلعيات يف املسامهة يف التمنية من 

شاط   .ال

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن تعزز الرتسانة القانونية بنص  نعترب، يف فريق العدا والتمنية، 

شاط التطوعي، م لمجمتع املدين رشيعي يؤطر ال ة حمفزة  لق ب ٔنه  ن ش
لفقر  متعية املرتبطة  ل إالشاكالت ا ة ٕاىل  ادرات رام ىل ٕاطالق م
ٔنه حتفزي  متع، كام من ش ات عريضة من ا والهشاشة اليت تعاين مهنا ف

االت منوي يف خمتلف ا ائد  ذ مشاريع ذات  ىل ٕاطالق وتنف   .امجلعيات 
ٔهداف الكربى  قهاومن ا ىل حتق سامه مرشوع القانون    :اليت س

  لعمل التطوعي ولحياة امجلعوية ديدة  ة  ٓفاق واسعة ودينام ح  ف
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  معوما؛
  متع املدين، وشجيع املشاركة املواطنة يف جمال العمل ٔدوار ا تعزز 

ة؛ الل توفري موارد مالية ورشية ٕاضاف   التطوعي التعاقدي من 
 ات  تعزز جسل املغرب يف جمال التفاق ت، والزتامه  احلقوق واحلر

لهيا؛ سان كام صودق  ولية حلقوق إال   والعهود ا
  الل سن ن من  ني املتعاقد لمتطو تعزز امحلاية القانونية 

ات املتعلقة هبم   .ٕاجراءات تضبط احلقوق والواج

ىل تضمني مرشوع القانون  مثن، يف فريق العدا والتمنية، احلرص  كام 
ٔمر لمبا لهيا العمل التطوعي التعاقدي، ويتعلق ا ركز  ٔن  دئ اليت جيب 

  :بـ
 عية؛ ج   التضامن وإالرادة يف املشاركة الفعا يف احلياة 
  متيزي بني دم ا املساواة يف الولوج ٕاىل العمل التطوعي التعاقدي و

ن؛ د ن واملستف ني املتعاقد   املتطو
 ن ني املتعاقد رامة املتطو رتام سالمهتم؛ صيانة  ن وا د   واملستف
  ستقاللية يف التنظمي والتجرد واحلياد واجلودة احلرية يف التطوع و

ذ العمل التطوعي التعاقدي  .يف تنف

ىل  د يقوم  انب حتديد هذه املبادئ، بوضع نظام لالع كام ننوه، ٕاىل 
ٕالضافة  ٔخرى لولوج هذا العمل،  ٕاىل رشوط حتمك تنظمي العمل التطوعي و

ىل  لعمل التطوعي و ىل اجلهة املنظمة  لزتامات املفروضة  احلقوق و
شاط عن إالطار احملدد  ٔال خيرج هذا ال ىل  املتطوع املتعاقد، وذ حرصا 
ٔو  ق مصاحل ذاتية ضيقة، سواء اكنت جتارية  ستغل يف حتق ، حىت ال 

ل الرتوجي ملنت ٔ ٔو من  ابية،  ٔو انت ٔو ٕاشهارية  ائية  ٔو د ٔو سلع  ات 
  .دمات

وستحرض، وحنن نناقش مرشوع هذا القانون، التوصيات اليت 
يئ يف رٔيه حتت عنوان  عي والب ج صادي و ق لس  وضع "ٔصدرها ا

ة احلياة امجلعوية ٔساس" ودينام شاط التطوعي مهنا  ل   :املتعلقة 
  ٔث ٔو بدونه  لتعويض  ني  ٔمني محلاية املتطو ناء فرض ضامن ت

شاط لفائدة اجلهة املنظمة؛   مزاوهتم ل
 ل املنظومة التعلميية؛ ٔطفال دا   منية روح العمل التطوعي وسط ا
  ،خنراط يف العمل امجلعوي ىل  شجع الشباب  ووضع حوافز 

عنرص ٕاجيايب مضن  ال امجلعوي  ل ٕادراج فرتة التكون يف ا م
راسات العلي ل الولوج ٕاىل ا ٔ   .املف الشاب من 

ىل  ٕالجياب  ىل ما سبق، سنصوت يف فريق العدا والتمنية  وبناء 
ظمي العمل التطوعي التعاقدي 06.18مرشوع القانون رمق "   ".يتعلق ب

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

ٕالصالح اجلبايئ 69.19قانون ٕاطار رمق رشوع م ) 2   :املتعلق 

﷽  
ٔرشف املرسلني والصالة والسالم  .ىل 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

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

اقشة  ملغرب، يف ٕاطار م لشغل  مرشوع القانون إالطار رمق "الوطين 
ٔساسية لبناء منوذج "ٕالصالح اجلبايئ املتعلق 69.19 امة  عتباره د  ،

ة  كفل إالنصاف والعدا الرضي ديد، مدمج ومستدام،  منوي 
عية ج   .و

ه بالد ي اخنرطت ف ه ا ٔن هذا التو رسيع مراجعة  ،ومن ش
يون  لرضائب، ومدونة حتصيل ا ضيات وثرية ٕاصالح املدونة العامة  مق

ٔي ة و ري املبارشة والتعريفات امجلرية العموم ضا مدونة امجلارك والرضائب 
م من النصوص  دد  ٔيضا حتيني  سهتالك، و ىل  لية  ا والرضائب ا
عية  ج ق مزيد من العدا  ة لتحق القانونية يف جمال تدبري املالية العموم

صادية ق   .والعقلنة 
لتوجهيات ٔن ننوه  ة لصاحب اجلال دمحم  ويف هذا الصدد، البد  السام

ديد  ايئ  ٔن لبلورة نظام ج ة هبذا الش السادس نرصه هللا يف خطبه السام
رسيع وثرية التمنية الشام وسامه يف  مة ل يعطي لبالد هوامش تقدم 
ىل املستوى  لق الرثوة الوطنية ودمع توزيعها املنصف  د  توسيع قوا

ايل عي وا   .ج
ملوازاة لجنة اخلاصة  و س ا ل لك ٕاجيابية تقدمي رئ س  ، مع ذ

ٔمام صاحب اجلال دمحم  2021ماي  25منوذج التمنوي بتارخي  تقررها 
بعاد  ٔ عددة ا ت م د ت والت الل حتليل الرها السادس نرصه هللا، من 

منوذج التمنوي الوطين، ه ا ىل التقدم احملرز  اليت توا سليط الضوء  مع 
ٔولوية والص الل اقرتاح رافعات ذات  ت اليت جيب جتاوزها، من  عو

طلبات التطور  ىل تلبية م ٔكرث قدرة  منوذج وجع  ٔهيل هذا ا ادة ت ٕال
ا ٔكرث جنا دة ا ان الصا  .لرتتقي بالد ٕاىل مصاف الب

طلقا  ، م شلك، ال حما ٔ إالصالح اجلبايئ س ٔن مس وميكن القول 
ديد س ملر  ٔس ر، لت س ىل توطيد الثقة، وشجيع  ين  ة تن

صادي  ق منو  ، مبا ميكن من رفع وثرية ا ٔعامل ودمع املقاو اخ ا وحتسني م
ٔساسيا ٕالنتاج الرثوة، وحتفزي املبادرة اخلاصة احملدثة لفرص  ال  عتباره مد

  .الشغل
ٔن نؤكد ٔن تزنيل هذا الورش هو البد   خطوة ٔيضا يف نفس السياق 

ق التقائية النظام  املبادرة حرية هامش توسيع جمال يف مة ، وحتق واملقاو
ٔجود املامرسات املعمول هبا  ولية ومع  د واملعايري ا اجلبايئ الوطين مع القوا
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الل  ة، الس من  يف السياسات اجلبائية ويف جمال احلاكمة الرضي
اة حاكمة ا ٔنظمة التفضيلية ومرا د ا ة مراجعة وتوح لنفقات اجلبائية املو

صادية ق شطة  ٔ ٔو ا ات من امللزمني،    .يف ٕاطار دمع بعض الف
الل توطني  صاد الوطين من  ق ٔن تدعمي عنرص الثقة يف  ٕاننا نعترب 
و واملقاو يه الطريق الصحيح لتمثيهنا  العالقة الثالثية بني املواطن وا

رتام وتطبيق القان الل ا ة املؤسسات وتقوهتا من  ون وتقوية مصداق
عتباط الرضييب والرفع من القدرات  د من  ل ة املساطر إالدارية  وشفاف

لمقاوالت املغربية   .التنافسية 
مثن مضامني هذا املرشوع الفارق  ٔن  سعنا ٕاال  ٔخرى، ال  ة  ومن 

ملنظومة القانونية الوطنية يف مسار إالصالح اجلبايئ ببالد  لالرتقاء 
ت يف   االت التاليةلجبا   :مدلول القانون إالطار اليت ختص ا

 ٔمام الرضيبة؛ ق العدا اجلبائية وضامن مساواة امجليع   حتق
 تعزز احلقوق والثقة املتباد بني امللزمني وإالدارة؛ 
 ة؛ متويل السياسات العموم ة  ت الرضي  تعبئة اكمل إالماك
  ظومة الرسوم امجلاعية وش ة؛ٕاصالح م  به الرضي
 تعزز نظام احلاكمة الفعا والناجعة. 

هود املعترب واملقدر من طرف احلكومة طي الوالية  ملوازاة مع هذا ا و
ذة يف  ة السابقة واحلالية، تعددت محو التدابري وإالجراءات املت احلكوم
ستقرار  ىل  ل يف مصمي احلفاظ  صادي واملايل اليت تد ق الشق 

ٔمن ج ىل  ي يعد رشطا من رشوط احلفاظ  عي واملؤسسايت، ا
صاديني يف جمال  ق لني  لفا سبة  ل و ووضوح الرؤية  واستقرار ا

اصب الشغل لق م ر و س شجيع    .ستقرار الرضييب  ل
ل ٕاعطاء دفعة قوية لالرتقاء  ٔ ملنظومة القانونية الوطنية ومن 

ت ، فإ  لجبا ة من املالحظات، ببالد ننا نثري يف فريق العدا والتمنية مجمو
  :ٔمهها
 لمتويل؛ ا  لمقاوالت وضامن ولو بة املالية  ليات املوا  تقوية 
  ق ف العبء الرضييب لفائدة املقاوالت وحتق ىل ختف العمل 

 املصاحلة بني إالدارة وامللزم؛
 ىل ٕادراج مجيع التدابري املوازية لتحصني الط ابع التحفزيي العمل 

ىل مستوى املنظومة اجلبائية الوطنية؛ ٔنظمة التفضيلية   ل
  ار مواص حتديث إالطار القانوين لبورصة القمي والقطب املايل 

 البيضاء؛
  لمساطر وتطور لطابع املادي  ىل مواص الرفع التدرجيي  العمل 

رسيع وثرية إالصالح اجلبا ولو ل ستعامل التك يئ الرمقنة و
والرفع من قدرات إالجناز وحاكمة وفعالية املنظومة اجلبائية 

 الوطنية؛

  ولية يف د واملعايري ا رشيع اجلبايئ الوطين مع القوا ام مبالءمة ال الق
هترب الرضييب؛  جمال حماربة ا

  ٔدوات إالنصات  بني إالدارة وامللزم؛تفعيل 
  عاو ىل تصنيف ب كدو ممتث وم نة ف يتعلق رضورة احلفاظ 

بية لتجنب خماطر اخلالفات مع رشاكئه  ٔج رات ا س بتدفق 
وليني؛  ا

  رمس ٔجراء واملوظفني  ىل ا ف الضغط الرضييب  ىل ختف العمل 
ٔ إالنصاف الرضييب؛ د ل يف ٕاطار م ىل ا  الرضيبة 

  متويل ات ا تو تلف م خراج املنظومة الاكم  ٕ رسيع  ال
شاريك؛  ال

 لني تقوي و والفا شاور والبناء املشرتك بني ا ليات ال ة 
لرتسانة اجلبائية  ابعة إالشاكليات القانونية املتعلقة  صاديني وم ق

  الوطنية؛
 سيط مساطره؛  حتسني مردودية التحصيل الرضييب وت
  ،ت مدعوم بنظام معلومايت ليقظة يف جمال اجلبا تطور نظام 

لني يف ه لك الفا   هذا امليدان؛ينخرط ف
 ىل القمية املضافة لرضيبة  سرتدادات املرتبطة  رسيع   .مواص 

مي املنتظم واملسمتر  كام ندعو، يف فريق العدا والتمنية، ٕاىل التق
ة توصيات املناظرة الوطنية الثالثة  لمنظومة اجلبائية الوطنية وتفعيل بق

ادل ايئ فعال و س لنظام ج ٔس لت ت  وازن،  حول اجلبا صف وم وم
لسياسات  ٔفضل  متويل  صاد الوطين، وضام  ق دمة لتنافسية 

ة  .العموم
ىل مرشوع قانون  ٕالجياب  ا  ٔساس، سيصوت فريق ىل هذا ا و

ني ٕاىل اخنراط لك املعنيني  09.21ٕاطار رمق  عية، دا ج محلاية  يتعلق 
شارية، وجعل ا دة هبذا الورش لتزني وفق مقاربة  ىل و حلفاظ 

سعى امجليع  ي  ٔمسى ا اذبية وتنافسية بالد هو الهدف ا واستقرار 
قه   .لتحق

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

صالح املؤسسات واملقاوالت  50.21قانون ٕاطار رمق رشوع م ) 3 ٕ املتعلق 
ة   :العموم

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة  ملغرب، يف ٕاطار م لشغل  مرشوع القانون إالطار رمق "الوطين 

صالح املؤسسات وامل 50.21 ٕ ةاملتعلق  عتباره ورشا " قاوالت العموم
صادي واملايل،  ق ا  ديدة يف تدبريها وتوطيد منوذ هاما يؤسس ملر 
طلباهتا بصفهتا مسؤو عن تزنيل  و انتظاراهتا وم ديد ا وذ بت
رية  س ٔو تطورها وكذا مراجعة ٕاسرتاجتيهتا  ادة هيلكهتا  خمططات ٕا

  .والتمنوية ورشوط متويلها
ة  صادية لبعض املؤسسات واملقاوالت العموم ق ذج  نت ال ٔ عدما  ف
ه  راهتا بنفس الوثرية توا ىل مواص اس ٔصبحت قدرهتا  هتا و عن حمدود
ها لضامن دميومة  ت اليت توا د ٔمهية الت يون و لنظر ٕاىل جحم ا راهات  ٕا

منيهتا امل  ٔسس  صادي واملايل وٕارساء  ق ا  ٔسباب منوذ لية، لهذه ا ستق
  .اكن البد من ٕاصالح هذه املؤسسات

ة لصاحب اجلال دمحم  لتوجهيات السام ٔن ننوه  ويف هذا الصدد، البد 
ٔن مبناسبة  ة هبذا الش ورة لسادس نرصه هللا يف خطبه السام تاح ا اف

رشيعية ال رشيعية اخلامسة من الوالية ال ٔوىل من السنة ل  9يف  عارشةا
ىل ما ييل 2020ٔكتور  اللته  ٔكد  ث    :ح

د "..  ع ٔهدافه، يبقى رهينا  ام اكنت  ٔو مرشوع،  ٔي خطة  ٕان جناح 
حملاسبة ادئ احلاكمة اجليدة، وربط املسؤولية    .م

ة، املثال يف هذا  و واملقاوالت العموم ٔن تعطي مؤسسات ا وجيب 
كون رافعة لتمني ال، ؤن  ائقا لهاا س    .ة، ول

ام  لق عوة  ٔمهية االٕسرتاتيجية لهذه املؤسسات، فٕاننا جندد ا ونظرا ل
وازنة لهذا القطاع  .مبراجعة جوهرية وم

ال، الواك اليت  ي ستقوم به، يف هذا ا ور الهام، ا كام نتطلع 
ٔداهئا ع  ، وت و ىل مساهامت ا رشف   .س

ٔن جناح خطة إالنعاش   ، عي ذ س لعقد اج ٔس صادي والت ق
ا يف العقليات و ق يض تغيريا حق ٔداء املؤسسات ديد، يق يف مستوى 

ة طوق اخلطاب املليك السايم. (..."العموم ى م هت   ).ا

رية  ، تزنيل خمططات مؤسساتية واحضة وسياسة اس ٔن ذ ومن ش
ٔداءات وكذا خمططا ر والرفع من ا ٔ لق مزيد من ا ٔعامل هتدف ٕاىل  ت 

رافعة  ة  مستدامة واحضة تضمن تطور هذه املؤسسات واملقاوالت العموم
صادي واملايل ق ا    .لتمنية وتعزز دميومة منوذ

ٔهنا  نا ودمعنا للك التدابري اليت من ش ٔن نُعّرب عن ثق سعنا ٕاالّ  وال 
لقطاع العام، وذ عن  ه بالد يف تزنيل هذا إالصالح العميق  تعزز تو
مهتا التدبري  داث واك وطنية  ته مع ٕا طريق مراجعة جوهرية ملكو
ٔداء املقاوالت واملؤسسات  بة  و وموا سرتاتيجي ملساهامت ا
ات املؤسساتية والتنظميية  خنراط يف إالصال ٔفق  ة، يف  العموم

و لوظيفة املساهامتية  ٔفضل    .الرضورية لتزنيل 

مثن هب ٔخرى،  ة  ذه املناسبة مضامني هذا املرشوع الفارق يف ومن 
ٔفضل  كرس  ة ببالد هبدف  مسار تدبري املقاوالت واملؤسسات العموم
لرفع من جناعهتا وفعاليهتا وفق املبادئ املؤطرة لهذا  ممارسات احلاكمة 

االت التالية ي خيص ا لمرفق العام ا   :إالصالح املهم 
  لتغيري واملالمئة؛اسمترارية املرفق العام وقابلي  ته 
 ة واملنافسة احلرة؛  الشفاف
 سبة والربط بني املسؤولية واحملاسبة؛ ىل احلقوق املك  احملافظة 
  ٕالضافة ٕاىل ٕارشاك خمتلف لموارد العامة  ل  ٔم التخصيص ا

ٔطراف املعنية  .ا

زتاز هبذه املقاربة املمتزية اليت  وهبذه املناسبة، جندد التعبري عن ا
لمؤسسات اعمتدهت صادي واملايل  ق منوذج  ل الرفع من ا ٔ ا بالد من 

سا لعقد  ٔس ي نعتربه ت ة يف مدلول القانون إالطار، وا واملقاوالت العموم
عية الكربى ببالد ج ٔوراش  ديد ملواص دمع ا عي    .اج

ٔن نؤكد ضيات مرشوع القانون  والبد  ٔن مق ٔيضا يف نفس السياق 
ة تتضمن  50.21رمق إالطار  صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ املتعلق 

لقطاع العام  ري مسبوقة لتدعمي هذا إالصالح الشمويل  مة و ٕاجراءات 
ل املثال ال احلرص ىل س هنا  ر من ب   :واليت نذ

 ة؛ ادة هيلكة املؤسسات واملقاوالت العموم مج ٕال ر  وضع 
  ة الرقابة املالية ام الرفع من جنا س ليات لضامن  و وٕارساء 

ة؛ سيق والتاكمل بني خمتلف املؤسسات واملقاوالت العموم  والت
 ة؛ ىل املؤسسات واملقاوالت العموم و   توضيح دور وصاية ا
  ا ومالمئا، ٕاىل نظام ة، لكام اكن ذ ممك انتقال املقاوالت العموم

س ىل جملس ٕاداري يرتٔسه رئ ام؛ احلاكمة املعمتد  ر   مد
  ٔطراف ات الوزارية وا سيق مع القطا شاور والت ل ٕارساء هيئة 

 املعنية؛
 مي دوري ملهام وشاط هذه املؤسسات  .ٕاجراء تق

ملنظومة القانونية لتدبري  ل ٕاعطاء دفعة قوية لالرتقاء  ٔ ومن 
، فٕاننا نثري يف فريق العدا والتمنية،  ة ببالد املؤسسات واملقاوالت العموم

ٔمهها ة من املالحظات    :مجمو
  ام مبراجعة معايري ومساطر التعيني، يف املناصب العليا الق

ة؛  لمؤسسات واملقاوالت العموم
  صالح ٕ ضيات القانون إالطار املتعلق  رسيع معلية تعممي مق

يق املؤسسات واملقاوالت  ىل  ة  املؤسسات واملقاوالت العموم
ات الرت  لجام ة التابعة   ابية؛العموم

  متويل لهذه املؤسسات واملقاوالت ىل تنويع مصادر ا العمل 
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ني جلوهئا  يازي وتق م لمتويل  ٔولوية  الل ٕاعطاء ا ة من  العموم
ىل توازهنا املايل متويل اخلار لضامن احلفاظ   .ٕاىل ا

ىل رضورة مواص اجلهود من طرف  يد  ٔ ونود يف هذا السياق، الت
ال لك املعنيني هبذا ا ٓ ٔقرب ا لك تفان ومسؤولية، لتزني يف  لورش، 

ٔهداف  ة يف ٕاجناز ا سامه هذه املقاوالت واملؤسسات العموم حىت 
ر اخلاص  س شجيع  لق الظروف املالمئة ل إالسرتاتيجية القطاعية و

عية ببالد ج صادية و ق منو ورسيع وثرية التمنية    .وتنويع مصادر ا
ىل هذا ا ىل و ٕالجياب  ا  مرشوع القانون "ٔساس، سيصوت فريق

ة 50.21إالطار رمق  صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ ي " املتعلق  ا
ٔن العام واليت ستصب  ا يف ثقافة تدبري الش ق شلك تغيريا حق ٔن  نتو 

ٔدائه ٔحوا و تقوية  هنوض ب   .ح يف ا
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

متمي الظهري الرشيف رمق  39.21مرشوع قانون رمق ) 4 الصادر  1.58.008ب
ر  24( 1377شعبان  4يف  ٔسايس العام ) 1958فربا مبثابة النظام ا

ة  :لوظيفة العموم

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل سيد دمحم    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احمل   رتم،السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة  مس فريق العدا والتمنية يف م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي الظهري الرشيف رمق  39.21مرشوع القانون رمق " الصادر  1.58.008ب
ر  24( 1377شعبان  4يف  ٔسايس العام ) 1958فربا مبثابة النظام ا

ة اسبة حنيي فهيا العاملني يف القطاع الصحي ، ويه م "لوظيفة العموم
ة التداعيات الصحية  هودات والتضحيات اليت قدموها يف موا وننوه 
ا  م الن دفا ا ٔداء  الل  ن قضوا مهنم  ىل ا ، ونرتمح  ورو جلاحئة 

  .عن الوطن
ٔسايس  لنظام ا ٔن ٕاخراج العاملني هبذا القطاع من املشمولني  ونعترب 
ىش مع  اص ي ٔسايس  ة، هو متهيد ٕالقرار نظام  لوظيفة العموم العام 
ة هلم  ٔساسية املمنو ت ا ٔن حيدد الضام ىل  ة،  ة لهذه الف الطبيعة الوظيف

اتقهم ىل  لزتامات امللقاة  ات و   .والواج
ىش مع خصوصية  ه ي ٔن هذا التو ونعترب يف فريق العدا والتمنية 

يض وضع القطاع الصحي،  ٔعباء اليت يتحملها العاملون به، مما يق نظرا ل
مع  رتبط مهنا  ٔجور وما  ٔمر مبنظومة ا اص، سواء تعلق ا نظام 

  .والتحفزي
هودات املبذو  ٔن مرشوع هذا القانون يندرج يف ٕاطار ا كام نعتقد 

رشية، نظرا  لقطاع الصحي يف شقه املتعلق بتدبري املوارد ال لهنوض 
ات واسعة من املواطنني، ٔ  ٔساسية لفائدة ف دمات حصية  مهيته يف توفري 

الستفادة من  رتبط مهنا  عية وما  ج اصة بعد قرار تعممي امحلاية 
  .اخلدمات الصحية ذات جودة

ىل  ٕالجياب  ٔساس، سنصوت يف فريق العدا والتمنية  ىل هذا ا و
متمي الظه 39.21مرشوع القانون رمق " الصادر  1.58.008ري الرشيف رمق ب

ر  24( 1377شعبان  4يف  ٔسايس العام ) 1958فربا مبثابة النظام ا
ة   ".لوظيفة العموم

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

ٔاكدمييات  01.21قانون رمق رشوع م ) 5 ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 
ن لنظام املعاشات املدنية، لرتبية والتكو احملدث مبوجب القانون  اجلهوية 

  :011.71رمق 

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

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

اقشة الوط ملغرب، يف ٕاطار م لشغل   01.21مرشوع القانون رمق "ين 
لرتبية والتكون لنظام  ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 

رب  30بتارخي  011.71املعاشات املدنية، احملدث مبوجب القانون رمق  دج
متميه1971 ل "، كام وقع تغيريه و اليا  ٔطر ختضع  ٔن هذه ا لام  نظام ، 

د لت امجلاعي ملنح رواتب التقا ٔن احلكومة تفا اسبة نؤكد فهيا  ، ويه م
ي خيص تزنيل  رشيعي ا ٔ املامث بني هذه ٕاجيا مع هذا إالجراء ال د م

ٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة  لنظام ا ٔطر هيئة التدرس اخلاضعة  ٔطر و ا
ي سيكون  انعاكسات  ٔمر ا ىل الرتبية الوطنية، وهو ا اجيابية 

لرتبية ٔاكدمييات اجلهوية  ٔطر ا   .الوضعيات إالدارية واملالية 
ٔاكدمييات اجلهوية  ٔطر ا ، ضامن استقرار وظيفي  ٔن ذ ومن ش
لرتبية وتعزز مسامههتم يف ورش ٕاصالح املنظومة الرتبوية، الس ف 
رتباط بورش التعلمي سجيل حتسن العديد من املؤرشات ذات   خيص 

بتدايئ واخنفاض سب الهدر املدريس ٔويل وتعممي التعلمي    .ا
روح املسؤولية اليت  شيد يف فريق العدا والتمنية  ويف هذا إالطار، 
ل جلنة املالية، وقد اكن النقاش بناء وهادفا، بعيدا عن  عرفها النقاش دا

  .املزايدات السياسية
ىل ٕالجياب  ا  مرشوع القانون رمق " وتبعا ملا سبق، سيصوت فريق

لرتبية والتكون  01.21 ٔاكدمييات اجلهوية  ة ل ٔطر النظام خضاع ا ٕ يقيض 
لضامن ، "011.71لنظام املعاشات املدنية، احملدث مبوجب القانون رمق 
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ٔسايس اخلاص  لنظام ا ٔطر هيئة التدرس اخلاضعة  إالنصاف والتاكفؤ مع 
ي ن ، مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية لرفع ا ا  ق شلك تغيريا حق ٔن  تو 

  .من جودة الرتبية والتكون ببالد
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

فرقة تتعلق ببعض التدابري  48.21مرشوع قانون رمق ) 7 ٔحاكم م سن 
ورو  احئة فريوس  ة  ذة يف ٕاطار موا د"املت   ":19- وف

﷽  
ٔرشف املرسلنيوالصالة والسالم   .ىل 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارونالسيدات والسادة   احملرتمون، املس
حتــاد  مس فريــق العــدا والتمنيــة ومضنــه  ٔتنــاول اللكمــة  ٔن  رشــفين 

ـىل  لتصـويت  جللسة العامـة،  ملغرب،  لشغل  مرشـوع قـانون "الوطين 
فر  ٔحـاكم سـن 48.21رمق  ـذة التـدابري بـبعض تتعلـق قـةم  ٕاطـار يف املت

ة د" ورو فريوس احئة موا   "".19-وف
لتعاطي  ذة  ٔيت يف ٕاطار استكامل التدابري املت هذا املرشوع القانون ي
ىل وضعية  عية  ج صادية و ق ورو وتداعياهتا  احئة فريوس  مع 

الل التعديالت اليت الشغي املترضرة من التوقف عن العمل، وذ من 
رها، يف اجتاه  ٓ الل فرتة اجلاحئة ومراجعة  مهت بعض النصوص الصادرة 
اصب الشغل  ىل م لحفاظ  ذة  محمود سميكن من تعزز إالجراءات املت
ف  ا توق ٔجراء يف  عتبار هؤالء ا لية،  ٔجراء املستق وحامية وضعية ا

الشغلية مع مشغلهيم، وهو مؤقت لعقد الشغل لضامن اسمترارية العالقة 
ل إالدماج ٔ   .ٕاجراء هيم كذ املتدربني قصد التكون من 

دات العائلية  كام سمتكن هذه التعديالت من ٕاعفاء التعويضات واملسا
ات  اء واج ساهبا مضن و دم ا ٔجراء واملتدربني و ة ل املمنو

عي، ٕاذا اك ج لضامن  لصندوق الوطين  نت ال شرتااكت املستحقة 
اوز  ٔجر الصايف %50تت وسط ا   .من م

ت اليت  شارن ولغا لس املس ليه، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب و
ىل ٕالجياب  رها، سنصوت   سن 48.21مرشوع قانون رمق " سبق ذ

فرقة ٔحاكم ذة التدابري ببعض تتعلق م ة ٕاطار يف املت  فريوس احئة موا
د"ورو  هٓ  ،""19-وف ت املرجوة م ٔن حيقق الغا   .ملني 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

مبثابة النظام  40.04من القانون  24و 9قانون يقيض بتغيري املواد  مقرتح) 8
ذه الظهري الرشيف رمق  ف ور احلضانة الصادر ب ٔسايس  صادر  1.08.77ا

  ):2008ٔكتور  20( 1429شوال  20يف 

﷽  

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارونالسيدات والسادة   احملرتمون، املس

جللسة العامة  مس فريق العدا والتمنية،  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل  القانون  من 24و 9القايض بتغيري املواد  القانونمقرتح "لتصويت 

ذه الظهري الرشيف  40.04 ف ور احلضانة الصادر ب ٔسايس  مبثابة النظام ا
  )".2008ٔكتور  20(1429شوال  20الصادر يف  1.08.77رمق 

ة  ميوغراف ه ا مة يف بن ذ سنوات تغيريات  متع املغريب م يعرف ا
امل الشغل وارتفا اصة مع تطور ولوج املرٔة ٕاىل  عية  ج ة و ا ع 

هتم لفرتات  ٔطفال وحضا ال ا لحضانة الستق ٔرس ٕاىل مؤسسات ودور  ا
ال ستدعي وجود ٕاطار قانوين وتنظميي لهذا ا   .مة من اليوم، ما 

ضيات تنظم  الل سن مق ليه املرشع املغريب من  وهو ما سار 
ستغالل ات  ور ورشوط ويف ح هذه ا ص لف   .الرتخ

دد الرشوط الواج ور كام  ب توفرها يف مؤسيس هذه ا
ملعايري الصحية وإالدارية  الل  ال إال ٔفرد يف  دمني هبا، و واملست
ٔلزم املرشع كذ برضورة  ت، و ة من العقو ور، مجمو والرتبوية هبذه ا
لني هبا عن احلوادث اليت قد يتعرضون لها  ٔطفال املس ٔمني مجيع ا ت

ىض  ٔن تطبيق هذا املق ري  لها،  كشف عن دا ديدة  يعرف جتاوزات 
ٔو مؤسسات التعلمي  ور احلضانة  سبة  ل ة، سواء  ليات املراق ضعف 
دم  ٔطفال و ة من ا ٔمني مجمو ىل ت صار  ق ث يمت  اخلصويص، ح
دد من احلوادث  ٔو رفض تعويض  ٔمني  ىل بنود عقد الت ء  ٓ ٕاطالع ا

لهيا ل مضن احلوادث املؤمن  ٔهنا ال تد   .بدعوى 
شها هذا القطاع  الالت اليت يع خ كشف عن  لك هذه املظاهر 
د  ستدعي توح ٔطفال البدنية والنفسية، ما  سالمة ا احلساس، واملرتبط 
راقب معل دور  سري و ضيات التنظميية واجلهات اليت  القوانني واملق

ٔطفال اسبة ل   .احلضانة، وذ لضامن تقدميها خلدمات م
ٔيدينا اليوم ونعتقد يف فريق الع ي بني  ٔن مقرتح القانون ا دا والتمنية 

الل  الالت، وذ من  خ شلك جزيئ، من تقومي هذه  سميكن، وٕان 
ٔمني  سخ عقود الت ٔمور من  ٔولياء ا ء و ٓ متكني ا ٕالزام هذه املؤسسات 

لني ٔطفال املس ٔمني مجيع ا لزتام بت دم    .والرفع من قمية الغرامة عن 
ليه، ت اليت  و شارن ولغا لس املس فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

رها،  ىل  سنصوتسبق ذ مقرتح القانون القايض بتغيري املواد "ٕالجياب 
ور احلضانة الصادر  40.04من القانون  24و 9 ٔسايس  مبثابة النظام ا

ذه الظهري الرشيف رمق  ف  20( 1429شوال  20صادر يف  1.08.77ب
ه ،)"2008ور ٔكت ت املرجوة م ٔن حيقق الغا   .ٓملني 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


