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 048 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ة 5 الثال   .)م2022 يوليوز 5(هـ  1443 ذو احل
ارة السيد :لرئاسةا شار ،النعم م س جملس املس  .نرئ

ت قةمثاين عرشة  :التوق ة دق قة  اخلامسة، ابتداء من السا ق  الثالثةوا
  .والثالثني مساء

ٔعامل ىلا :دول ا   :راسة والتصويت 
لهنوض مقرتح قا - داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ نون يقيض 

ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج   ."ٔعامل 

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

ارةالسيد  س النعم م لس، رئ   :ا
﷽  

ىل موال رس   .ول هللاوالصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
رة احملرتمة،   السيدة الوز

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

ٔعامل " لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ مقرتح قانون يقيض 
عية لفائدة موظفي  ةج ٔعوان إالدارات العموم   ". و

دول هذه  اقشة مقرتح القانون املدرج يف  ل الرشوع يف م وق
ٔعضاء  س و لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  اجللسة، 
ى  رة املنتدبة  عية والسيدة الوز ج ة و جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

النتقال الرمق س احلكومة امللكفة  هودات اليت رئ ىل ا ي وٕاصالح إالدارة 
ٔعامل  دول  ل يف  راسة املعمقة ملقرتح القانون املس ل ا بذلوها يف س

  .هذه اجللسة
لتنويه وهتنئة مجيع  ٔيضا  ىل املسامهة يف ويه فرصة  لس  ت ا مكو

ٕاجناح هذه املبادرة الربملانية، اليت سمتكن من ٕاخراج هذا املولود املؤسسايت 
عية، اجلد ج شارن يف القضا  يد، وهو ما يعكس ختصص جملس املس

ليه  ي سيصادق  ه ا ٔول من نو ٔن مقرتح هذا القانون هو ا الس و
رشيعية اجلارية   .جملسنا يف ظل الوالية ال

داث وتنظمي  ٕ ٔعطي اللكمة ملقديم مقرتح القانون القايض  ٔن  ل  وق
ٔعامل  لهنوض  ٔعوان مؤسسة مشرتكة  عية لفائدة موظفي و ج

ٔن هذا املقرتح القانون هو مثرة دمج  ر ب ٔذ ٔن  ٔود  ة،  إالدارات العموم
دة املوضوع، تقدم هبا  ات قوانني جتمعها و ق بني مضامني ثالثة مقرت وتوف
لشغالني  حتاد العام  ٔعضاء فريق  شارن  لك من السيدات والسادة املس

حتاد املغريب  ملغرب والسيدات والسادة ٔعضاء فريق  شارن  املس
ا السطي شار    .لشغل والسيد املس

دود ثالث دقائق لواضعي هذا املقرتح  ٓن يف  ٔعطي اللكمة ا ليه،  و
لشغل،  حتاد املغريب  د مقديم املقرتح من طرف  ٔ القانون، واللكمة 

اد من ب ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  حتاد من متا، تفضيل،  عد 
سمح ٔس لشغل،    .املغريب 

شارة  ري السيدةاملس ن    :هناء 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

داث وتنظمي لتقدمي مقرتح القانو ٕ ا، واملتعلق  ي تقدم به فريق ن ا
عية لفائدة موظفي إالدارات  ج ٔعامل  لهنوض  مؤسسة مشرتكة 
ٔن جنمتع اليوم يف هذه اجللسة  ٔساسية  لحظة هامة و ة، وٕاهنا  العموم
داث وتنظمي مؤسسة  ٕ ىل مقرتح قانون يقيض  لمصادقة  ستورية  ا

ٔعامل  لهنوض  ٔعوان إالدارات مشرتكة  عية لفائدة موظفي و ج
ة   .العموم

ٔن موضوع هذا املقرتح هيم املوظفات  ٔمهية  ومن مظاهر ت ا
لعطاءات  ري  زتاز الك سعنا ٕاال التعبري عن  واملوظفني، و فٕانه ال 
ة، خصوصا  ي تقوم به شغي إالدارات العموم لعمل الوطين ا رية و الك

انت ا ٔهنا  الل السنوات املاضية، بفعل العديد من التدابري و ري  لك
ىل  تية اليت اختذت، واليت اكن لها انعاكس سليب  وإالجراءات املواز

ي تفامق  ٔمر ا ٔسف  -قدرهتا الرشائية، وهو ا ب  -ومع اكمل ا س
ىل  ولية  تداعيات اجلاحئة وتداعيات ارتفاع العديد من املواد يف السوق ا

  .بالد
ات  مثن جواب احلكومة اخلالق ومع هذه املقرت ، فٕاننا ٕاذ 
الثالث، وٕاننا ندعو ٕاىل اختاذ مزيد من التدابري ذات الص حبامية وتعزز 

لموظفات واملوظفني عية  ج   .املنظومة 
لتعاون املمثر وروح التوافق اليت  شيد  ، فٕاننا ٕاذ  ىل لك ذ وعطفا 

ٔشغال جلنة التعل قة عهنا، قصد الوصول سادت  ية املن لجنة التق مي وكذا ا
ي يعكس النتاجئ املهمة اليت  ٔمر ا دة لهذا املقرتح، وهو ا ٕاىل صيغة مو

  .ميكن بلوغها ٕاذا مت تغليب روح التوافق والتعاون

س،   السيد الرئ
ٔن  ذ  اتقها، وم ىل  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ذت نقابة  ٔ لقد 

افع ة ملوظفي  اكنت ا امئ واملسمتيت عن احلقوق العاد واملرشو ا
اعهتا  سمتر يف ذ انطالقا من ق ة، وسوف  ديم إالدارات العموم ومست
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ن محلوا  ة، وا دم مه عصب إالدارة العموم ٔن املوظف واملست الراخسة ب
و  ة  ري يف بناء إالدارات العموم ذ عقود إالسهام الك اتقهم وم ىل 

  .غربيةامل
ٔيت مقرتح  عية هلم، ي ج ٔوضاع  هنوض  ويف هذا إالطار، وقصد ا
ىل مؤسسة  ة اليت ال تتوفر  ي سميكن إالدارة العموم القانون هذا وا

دمات هذه املؤسسة عية من  ج ٔعامل    .ل
س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

د مقديم امل ٔ لشغلاللكمة  حتاد املغريب    .قرتح من فريق 

شارة  نة محداين السيدةاملس   :م
س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ ادرة هاد املقرتح قانون  اءت م لقد 

ٔعوان إالدارات العمو  عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل  ة من لهنوض  م
كون  ه الراخس  نا اما مع اق س لشغل، ا حتاد املغريب  طرف فريق 
لمرفق  ٔي ٕاصالح  ٔسايس  ل ا رشي هو املد لعنرص ال م  ه
دمة املواطنات  ة ليك تضطلع بدورها يف  خلدمة العموم العمويم ولالرتقاء 

عية ل  ج صادية و ق سامه يف التمنية    .بالدواملواطنني، مبا 
ٔمام  رافعها القوي  ظمتنا املسمتيت و ٔيت يف ٕاطار نضال م كام ي
الل اجلو احلالية من احلوار  ذ سنوات، ال س  ة م السلطات احلكوم

سع مارس  عي بلجنة القطاع العام اليت انطلقت ٕاشغالها يف   2020ج
سىن لاكفة املوظفا عية، ليك ي ج ٔعامل  ل تعممي ا ٔ ت واملوظفني من 

رىق  شلك ال  دون مهنا  ستف ٔو  دون من هذه اخلدمات  ستف ن ال  ا
عية ذات جودة، ٕاسوة  اهتم وتطلعاهتم، الولوج خلدمات اج ٕاىل طمو
تت تتوفر  ة، اليت  ات الوزارية واملؤسسات العموم يق القطا زمالهئم يف 

ماكنيات مادية ورشية ٕ عية، وذ  كف بتقدمي  ىل مؤسسات اج
عية  ج لمؤسسات  سبة  ل ٔن  عية مرضية، كام هو الش دمات اج
ٕالنصاف واملساواة  ستور املتعلقة  ادئ ا ٔخرى، وذ متاشيا مع م ا
لق  سهيا  ك ٔمهية اليت  هيك عن ا لموظفني،  عية  ج وبتعزز امحلاية 

ىل مستوى دمقرطة وح عية  ج ٔعامل  اكمة اخلدمات مؤسسات 
عية املمو من طرف املال العام   .ج

رة،   السيدة الوز
ي تلعبه هذه املؤسسات يف  ري ا ور الك نت التجربة عن ا ٔ لقد 
عية والعملية بني  ج سانية و ء وتقوية الروابط إال ن لق وتقوية ثقافة 

ج ٔوضاعهم  رتقاء ب ن من هذه املؤسسات و د ىل املستف عية 

ضية، مت سكن  داث نوادي ر مستوى التغطية الصحية التمكيلية، ٕا
ت مادية وكذا املسامهة يف  ا ستفادة من ٕا د التمكييل و يس، التقا رئ

الية لية والعدا ا ا ة ا   .منية السيا
ٔعوان  ٔيت هذا املقرتح قانون لفائدة موظفي و ويف هذا إالطار، ي

بري إالنصاف واملساواة بني اكفة إالدارات العموم د  ة، وهو سيحقق ٕاىل 
ملؤسسات الوزارية وإالدارية  ن، وسميكن مجيع العاملني  د املوظفني واملتقا
هتم من  ن مه حتت كفا ٔبناؤمه ا م و ٔزوا املعنية مبا فهيا املنخرطون و

ضية والرتفهيية ة والر عية والثقاف ج   .خمتلف اخلدمات 
  .وشكرا

سالسيد   :الرئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ا سطي شار اليس  لسيد املس   .اللكمة 

شار    :سطيال ا  السيداملس
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

شارن يف ٕاطار ارسة  املس صصة  رشيعية ا هذه اجللسة العامة ال
داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ ىل مقرتح قانون يقيض  والتصويت 

ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل    .ل
ىل جتاوهبا مع املقرتح يف ا لحكومة  ه الشكر  لبداية، ال بد من توج

حتاد املغريب  ملغرب مث إالخوة يف  لشغل  حتاد الوطين  ي تقدم به  ا
لجنة  شكر بطبيعة احلال ا ملغرب، كام  لشغالني  حتاد العام  لشغل و

ل ٕاخراج مسودة مشرت  ٔ ات النظر من  ىل تقريب و كة اليت اشتغلت 
  .يف ٕاطار التوافق

  السادة احلضور الكرمي،
برية  ٔمهية  لموظفني واملوظفات  عية املقدمة  ج ٔعامل  يس ا ك
ة، و سعت احلكومات  رشية والرفع من القدرة إالنتاج لتحفزي املوارد ال
عية  ج ٔعامل  داث مؤسسات ل ٕ ال  ىل تنظمي هذا ا ة  املتعاق

ات، ات  مبختلف القطا ٔو الوطين لبعض القطا ٔن الطابع املركزي  ري 
م احلكومات،  رة اه ارج دا رشية جعلها تبقى  وإالدارات وق مواردها ال
ىل  عية  ج عامل  ٔ ات من مؤسسات ل مما حرم العاملني هبته القطا
ىل تعبئة  ري قادرة  كتفاء جبمعيات فقط  ٔخرى و ات  غرار نظراهئم بقطا

ىل  املوارد ي يؤر  عية، اليشء ا ج لعامل  لهنوض  ة  املالية الاكف
ىل  ايل تتوفر  داد ا م ات ذات  جودة اخلدمات املقدمة هلم، فالقطا
عية التابعة لها  ج ٔعامل  داد معتربة من املوظفني ميكن مؤسسات ا ٔ

دمات ذات سهم يف توفري  ت مالية مقدرة  ىل ٕاماك جودة  من التوفر 
ات إالثىن عرشة املعنية   .معتربة، يف مقابل ضعف استفادة موظفي القطا
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لهيا يف  اكفؤ الفرص املنصوص  واستحضارا ملبادئ املساواة و
ٔعامل  دمات مؤسسات ا ستفادة من  ن يف  لتبا ستور، واعتبارا  ا
ٔخوة والتعاون بني  عية بني املوظفني، وسعيا ٕاىل تقوية جسور ا ج
ة واملؤسسات وإالدارات ذات طابع إالداري،  ات احلكوم موظفي القطا
ة حتت الوصاية، لك هذا بطبيعة  وبطبيعة احلال معهم املؤسسات العموم
ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  در يف  ٔو  ٔيت مقرتح هذا املقرتح  احلال ي

اوز هذا اخل ر املنرصم ٕاىل تقدمي مقرتح قانون يقيض بت ذ فربا صاص م
ٔن  ىل  عية املقدمة ملوظفي هذه املؤسسات،  ج احلاصل يف اخلدمات 

ٔخرى ات ا يق القطا ىل غرار  عية  ج د من اخلدمات    .ستف
لجميع ق    .ومتىن التوف

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   . شكرا السيد املس

لحكومة، تفضيل السيدة الوز   .رةاللكمة 

النتقال مزورة تالسيدة غي  س احلكومة امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  ، الوز
  :الرمقي وٕاصالح إالدارة

ىل موال رسول هللا   .امحلد  والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
ليمك ورمحة هللا   . تعاىل وراكتهالسالم 

ىل مقرتح  راسة والتصويت  مك اليوم مبناسبة ا ٔلتقي  ٔن  سعدين 
ٔعامل "القانون املتعلق بـ لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕا

ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ليه "ج ي صادقت  ، ا
عية ج ة و لسمك املوقر يوم  ٕالجامع جلنة التعلمي والشؤون الثقاف مب

ٔربعاء    .2022يونيو  29ا
ٔعضاء جلنة التعلمي  لسيدات والسادة  رب  ٔ ٔن  ٔود هبذه املناسبة  و
قة عهنا عن  لجنة الفرعية املن ٔعضاء ا عية و ج ة و والشؤون الثقاف
ة  ٔمثرت نتاجئها الصيغة التوافق لمجهودات اليت بذلوها واليت  ري  الص تقد

ىل مكاملعروضة    . حرضا
ات القوانني اليت توصلت هبا احلكومة ومرشوع  ولٕالشارة، فٕان مقرت
لموظفني  عية  ج القانون املعد من طرفها هتدف لكها ٕاىل تعزز امحلاية 
ة وتعممي استفادهتم من اخلدمات  ٕالدارات العموم ٔعوان العاملني  وا

عي وعقلن  ج هنوض مبهنجية العمل  عية وا ه مببادئ ج خضا ٕ ته، 
سيريه والريق  د التدبري احلديث يف  ىل قوا راكز  وقمي احلاكمة اجليدة و

عية وجعلها يف مستوى تطلعات املنخرطني ج   .جبودة اخلدمات 

س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
هنج املعمتد من طرف احلكومة الرايم ٕاىل ىل يف ٕاطار ا اح  نف  

ل إالجيايب مع املبادرات  مؤسسة الربملان وتطور العالقة معها والتفا
ات القوانني ومرشوع القانون  دة موضوع مقرت رشيعية، ونظرا لو ال
داد الصيغة  ٔن تمت دراسهتا جممتعة وٕا وتقارب مضموهنا، اقرتحت احلكومة 

كون مثرة توافق وتعاون مشرتك بني  ٔهنا  ش وافق  شارن م جملس املس
ق وضبط مواده ه جتويد النص وتدق   . واحلكومة، الغاية م

سمتدها من  ٔمهية الراهنة لهاذ املقرتح اليت  ىل ا هكذا، ميكن إالجامع 
ة لصاحب اجلال امل دمحم  ة السام ستور وتؤكد هاذ التوجهيات امللك ا

رى  ٔيده، الواردة يف خطاب ا ىل ل 19السادس نرصه هللا و اللته  رتبع 
شغال  ٔمهية وا عي ب ج ٔن  ث حيظى الش ٔسالفه املنعمني، ح عرش 
ىل تعزز امحلاية  اللته  طلق حرص  ى صاحب اجلال من م لغني 
ٔمن  رامهتم وحيفظ ا عية لاكفة املواطنات واملواطنني، مبا يصون  ج

عي   .ج

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،السيدات والسادة    املس

داث مؤسسة  ريم ٕاىل ٕا ٔنظارمك  ىل  ٕان مقرتح القانون املعروض 
ٔعوان إالدارات  عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل  لهنوض  مشرتكة 
ددها  عية، واليت يبلغ  ج ٔعامل  ىل مؤسسة ل ة اليت ال تتوفر  العموم

يل ما عندمهش مو  10.000قطاع وزاري، اليوم اكينة تقريبا  12 ظف ا
ل  ادي تويل عندمه مؤسسة د مؤسسة، وهبذا القانون ٕان شاء هللا 
يل تتقوم هبا هذه  رية ا ٔمهية الك ارفني  ا  عية، واح ج ٔعامل  ا
ة والتعلمي  ة الص ح ٔعوان، من  اة املوظفني وا املؤسسات يف ح

برية،  د املر  ناء السكن، هذه وا صطياف واق ات و شكرو مقرت وت
لموظفني برية تتعطى ٕان شاء هللا  ة  د احلا ، وهذا وا او يل    .القانون ا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔنه  ات من ش داث مؤسسة مشرتكة لفائدة هذه القطا ٔن ٕا الشك يف 
ىل مستوى نوعية اخل اليا  ت املس  دمات املقدمة، ٔن يقلص التفاو

ٔ املساواة بني املوظفني د   . ويضمن م
ادة الرشيدة ملوال  ، حتت الق ري بالد ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔعزه هللا ونرصه ال امل دمحم السادس،    .املنصور  
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
رة   .شكرا السيدة الوز

عية لتقدمي تقرر اللكمة ملق ج ة و ررة جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
ٔنه  شارة السيدة هند غزايل، مع العمل ب لجنة حول مقرتح القانون، املس ا
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ا وٕالكرتونيا   .التقرر وزع ورق
  .شكرا

ب املناقشة كام مت االتفاق ٓن  ح ا   .ٔف
وبة؟  اقشة مك ا.. م وبة مرح   .يعين توزع مك

ل  قل  ليه ٕاذن ن ىل مواد مقرتح القانون كام وافقت  اليا  تصويت 
لجنة   :ا

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مقرتح القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون
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شار  ٕاذن، داث وتنظمي وافق جملس املس ٕ ىل مقرتح قانون يقيض  ن 
ٔعوان  عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل  لهنوض  مؤسسة مشرتكة 

ة   .إالدارات العموم
لجميع   .شكرا 

  .ورفعت اجللسة

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

وبة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املسلمة مك   .املدا

شار مدا ) 1 ٔ حلس احلسناويالسيد املس مس فريق ا صا ، 
 :واملعارصة
شارن، ،يف البداية لس املس ٔصا واملعارصة مب يد يف فريق ا ٔ  نود الت

داث مؤسسة مشرتكة  ي هيدف ٕاىل ٕا ٔمهية هذا املقرتح قانون ا ىل 
ة اليت  ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل  لهنوض 
ستفادة من  عية، بغاية تعممي  ج ٔعامل  ىل مؤسسة ل ال تتوفر 

 ٕ عي وعقلنته،  ج هنوض مبهنجية العمل  عية وا ج ه اخلدمات  خضا
ستجيب  عية ل ج ملبادئ احلاكمة، والريق بنوعية وجودة اخلدمات 

  .لتطلعات املنخرطني
ي تلعبه  ري ا ور الك ال، عن ا نت التجربة يف هذا ا ٔ لقد 

 ٔ ء وتقوية الروابط عاممؤسسات ا ن لق وتقوية ثقافة  عية يف  ج ل 
عية والعلمية بني امل  ج سانية و ن من هذه املؤسسات، إال د ستف

عية ج ٔوضاعهم  رتقاء ب   .و
ٔساسه  ٔن هذا املقرتح قانون جيد  ٔيضا، هو  ليه  يد  ٔ غي الت وما ي
اكفؤ  ٕالنصاف واملساواة و ستور املتعلقة  ادئ ا الرشعي يف تزنيل م
لموظفني، الس يف ظل الورش  عية  ج الفرص، ويف تعزز امحلاية 

ٔطلقه صاحب اجلال حفظه هللا ونرصه، املتعلق بتعممي  الوطين ي  ا
ياز، كام يندرج يف ٕاطار  م ٔولوية وطنية  ي يعد  عية ا ج امحلاية 
رشي وحتسني الوضعية املادية  مثني العنرص ال ة ٕاىل  اجلهود الرام
عية  ج نه من الولوج ٕاىل خمتلف اخلدمات  رب متك عية،  ج و

ٔعامل والصحي ا مؤسسة ا ة والنوعية اليت تقد ية والرتفهيية املتنو ة والسك
ٔساس والعمود الفقري  رشي هو جحر ا عتبار العنرص ال عية،  ج
اتق املرافق  ىل  ٔدوار التمنوية امللقاة  رتقاء  ة و لتطور اخلدمة العموم

ة يف مغرب اليوم   .العموم
ٔصا وا عي املهم وٕاذ نعزت يف فريق ا ج ملعارصة، هبذا املكسب 

ٔننا نعتربه  ل املوظفات واملوظفني، كام  سامه ال حما يف حتسني د ي س ا
رتقاء  لموظفني، و عية  ج سامه يف تقوية امحلاية  ديدة س لبنة 
ىل مستوى التغطية الصحية التمكيلية  عية  ج بوضعيهتم املادية و

د التمكييل و  ت والتقا ا ستفادة من ٕا صطياف و يس و مت سكن رئ
ٔبناء املوظفني ارشة ودمع متدرس بنات و   .مالية م

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

دة والتعادليةالمدا ) 2 لو ستقاليل    :فريق 

س احملرتم،  السيد الرئ
  الوزراء احملرتمني،السيدات و السادة 

شارن احملرتمني،   السيدات و السادة املس
ل ٔنرشفين  دة والتعادلية يف  ٔتد لو ستقاليل  مس الفريق 

اقشة مقرتح قانون يتعلق  داثم لهنوض  ٕ وتنظمي مؤسسة مشرتكة 
ٔعوان  عية لفائدة موظفي و ج ة إالداراتٔعامل    .العموم

س،   السيد الرئ
اال  بداية، ي تعطي م ول احلكومة لهذا املقرتح فه ٔن بق البد من التنويه 

رشيعي و  ٔفقها ال ابة  ادة هتدف ىل ر رشيعية  ادرة  ٔن لك م  ٕاىلىل 
لمواطن،  دمة   فٕاهناتطور املنظومة القانونية وتنظمي املرفق العام 

ستجيب لها لك تلقائية وعفوية   .س
ة  ٕاننا ستقاليل واعون لك الوعي حبا ة  إالداراتيف الفريق  العموم

ٔن  لش عية تعىن  ج ٔعامل  ذات الطبيعة املركزية ٕاىل مؤسسة ل
عي  ت، الس املوظف لج ة من الصعو ي يعاين من مجمو موظف، ا

سامه يف حتسني الوضعية  سيط ما دون السالمل العليا، فهذه املؤسسة س ال
ب  ىل مستوى التطب عي  ج مع  رب ا لموظفني  عية  ج
رشوط  سهيالت الرضورية  ىل مستوى السكن مبنح ال شفاء و س و
ٔبناء بدمع  ل السكن، ودمع ا ٔ ىل مستوى القروض من  تفضيلية، و

ىل  هيمك م شجيع متدرسهم، و ه،  ٔبنائه وزوج لمؤمن و ستوى دمع التنقل 
ستفادة م ٔبناء عن  ح متدرس ا اسك احلج، وم ٔداء م اص  ن دمع 

القة  ضة، ولك ما   ه والر لرتف ة من القضا املتعلقة  خلارج، و مجمو
ٔن  ات  عيجلش عية بقطا ج ٔعامل  يق مؤسسات ا ىل غرار 

  .ٔخرى
شجع مشاريع  ٔنه حسب هذا املقرتح، فٕان هذه املؤسسة س شار ٕاىل 

ية ستفادة من القروض  سك وٕاجنازها لفائدة املنخرطني ومتكهنم من 
ات  رام اتفاق ٕ رشوط تفضيلية، وذ  ة  ية ومن اخلدمات البنك سهتال

ىل  ،بني املؤسسة والبنوك متويل، مما سيخفف  وكذا مع مؤسسات ا
ٔعباء اليت اكنت وما زالت تثقل اكه   .املوظف بعض ا

ول هذا املقرتح املت داثعلق فق لهنوض  ٕ وتنظمي مؤسسة مشرتكة 
ٔعوان  ٔعامل عية لفائدة موظفي و ة، حيسب لهذه  إالداراتج العموم

ٔنه ال  عية، ٕاال  ج ادراهتا  ة من قراراهتا وم احلكومة، وينضاف ٕاىل مجمو
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ة الواسعة من  د الف ستف ري من التدابري وإالجراءات حىت  ظر الك زال ي
مت ة ا ىل مستوى الشفاف اكفؤ الفرص، و ىل مستوى  ري  ظر الك ع، وي

حملاسبة   .والزناهة، وربط املسؤولية 
ىل  ٔن ٕاالوال ميكن من هذا املنرب  يف الفرق  ٕاخواننا ٔيديشد 

مع واملتابعة يف  ات اليت اكن لها رشف السبق واكن لنا رشف ا مو وا
رش  ا ال لس ٓملني سط هذا املقرتح يف   إالنتاجيقف  ٔاليعية هته، 

سهم مجيعا يف جتويد وحتسني  رشيعية عند هذا احلد حىت  واملبادرات ال
رشيعي ال ال   .نصوص ا

راكته ليمك ورمحته تعاىل و    .والسالم 

 :مدا الفريق احلريك) 3

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارن   احملرتمني، السيدات والسادة املس
شارن، يف ٕاطار  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة  لهنوض "م داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ مقرتح قانون يقيض 
ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج ويه  ،"ٔعامل 

رشيعي الهام ا حول هذا النص ال راز مواقف اسبة ساحنة لنا ٕال   .م

س احملرتم،   السيد الرئ
لحكومة جمسدة يف  لشكر اجلزيل  ٔن نتقدم  لتنا البد  يف مسهتل مدا
لها إالجيايب  ىل تفا نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة  رة  خشص السيدة وز
ٔيضا لفريقي  عية، والشكر موصول  ج داث هذه املؤسسة  مع مقرتح ٕا

حتاد العام  لشغل و حتاد حتاد املغريب  ة  مو ملغرب و لشغالني 
ات قوانني، هتم نفس  ىل تفضلهم بتقدمي ثالث مقرت لشغل  الوطين 
دا بلجنة التعلمي  عية، مما  ج داث نفس املؤسسة  ٕ املوضوع وتتعلق 
ل جلنة فرعية من  شك تفاق مع احلكومة، ب عية  ج ة و والشؤون الثقاف

ات وبل ل مجع هذه املقرت د، ويف ٔ ة ملقرتح قانون وا ة توافق ورة صيا
ؤوب  اليا العمل ا مثن  ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  هذا إالطار ال 
خراج مقرتح قانون  ٕ ي توج  لجنة الفرعية، وا ي قامت به هذه ا ا

اقشته اليوم ي حنن بصدد م زي الوجود وا اكمل ٕاىل    .م

س احملرتم،   السيد الرئ
لموارد  كام ال خيفى عية املقدمة  ج ٔعامل واخلدمات  ٔحضت ا ليمك، 

ة وإالدارات  ات احلكوم اهتا، والعام يف شىت القطا رشية مبختلف ف ال
ٔن الطابع  ري  ة،  هتا وقدراهتا إالنتاج لرفع من مردود ام  افزا  ة،  العموم

مات  ارج اه رشية، جعلهتا  احلكومات املركزي لبعضها وق مواردها ال
ىل تعبئة املوارد  ري قادرة  ة جبمعيات ال حول لها وال قوة و ف واملرشع، مك

ات عريضة من املوظفني  عية لف دمات اج املالية الكف بتقدمي 
عية ج ٔعامل  داث مؤسسات ل ٔضاع عهنا فرص ٕا   .واملوظفات، مما 

اكفؤ الفرص بني  ت إالنصاف واملساواة و قا لرها مجيع املوظفني وحتق
ة، حرص  ة وإالدارات العموم ات احلكوم واملوظفات يف خمتلف القطا
ة  متكني إالدارات العموم رشيعي،  ىل تقدمي هذا النص ال جملسنا املوقر 
ٔعامل  ستفادة من ا عية من  ج ٔعامل  ىل مؤسسة ل اليت ال تتوفر 

ىض   .هذا املقرتح واخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة احملدثة مبق

س احملرتم،   السيد الرئ
رشيعية  ٔمهية هذه املبادرة ال ىل  ٕاننا يف الفريق احلريك بقدر ما نؤكد 
هثا  ىل رضورة اسمترار مسار ٕاصالح إالدارة املغربية وحتد ٔيضا  الهامة، نلح 
ال املرتفقني والريق  ٔساليب تدبريها وحتسني ظروف استق ورمقنهتا وتطور 

لموظفني، وتقوية قدراهتم العملية من ٔوضاع امل عية واملهنية  ج ادية و
بة التحوالت ثالل الرفع من و  كوهنم املسمتر بغية موا كوهنم و رية 

ولو ،والتطورات ال التك   .اصة يف ا
الية يف  ىل رضورة استحضار املقاربة ا كام نؤكد يف هذا السياق 

د مجيع املوظفني واملوظفات يف تدبري شؤون هذه املؤسسة املو ستف دة ل
دماهتا   .خمتلف اجلهات من 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔعامل  رتقاء جبمعييت ا لتعجيل بورش  لمطالبة  اسبة  ٔيضا م يه 
دات  ع هنا من  دة ومتك ليس الربملان ٕاىل مؤسسة وا عية مب ج

عية ج ٔهيل الوضعية    .ملوظفات وموظفي الربملان والوسائل الكف بت

س احملرتم،   السيد الرئ
ل  رشي كفا ٔمهية العنرص ال ٔيضا  عتبارات، واستحضارا  للك هذه 
ذ وتزنيل السياسات  مة لتنف لية  شودة، و ق التمنية امل ٔسايس يف حتق
ىل هذا  ة، سنصوت ٕاجيا  سرتاتيجيات احلكوم ة والربامج و العموم

طلع ٔجرٔتهاملقرتح، م   .ني ٕاىل رضورة التعجيل بتزني و
ة الوطن واملواطنني ا هللا مجيعا خلدمة مصل ادة احلكمية  ،وفق حتت الق
ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و

شارة ) 4 ري ءهناالسيدة مدا املس حتاد العام ن  مس فريق   ،
ملغرب   :لشغالني 

س،  السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارات، شارون والسيدات املس   السادة املس
ملغرب  لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
داث وتنظمي مؤسسة  ٕ ا واملتعلق  ي تقدم به فريق لتقدمي مقرتح القانون ا

ة،  عية لفائدة موظفي إالدارات العموم ج ٔعامل  لهنوض  وٕاهنا مشرتكة 
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لمصادقة  لحظة ستورية  ٔن جنمتع اليوم يف هذه اجللسة ا ٔساسية  هامة و
ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ ىل مقرتح قانون يقيض 

ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و   .ج
ٔن موضوع هذا املقرتح هيم املوظفني  ٔمهية  ومن مظاهر ت ا

لعطاءات  واملوظفات، و فٕانه ال ري  زتاز الك سعنا ٕاال التعبري عن 
ة، خصوصا  ي تقوم به شغي إالدارات العموم لعمل الوطين ا رية و الك
الل السنوات املاضية بفعل العديد من التدابري  ري  انت الك ٔهنا 
ىل قدرهتا  تية اليت اختذت واليت اكن لها انعاكس سليب  وإالجراءات املواز

ب تداعيات اجلاحئة  الرشائية س ٔسف  ي تفامق مع اكمل ا ٔمر ا وهو ا
ىل بالد ارتفاعوتداعيات  ولية    .العديد من املواد يف السوق ا
ات الثالث،  ، مثن جتاوب احلكومة اخلالق مع هذه املقرت فٕاننا ٕاذ 

فٕاننا ندعو ٕاىل اختاذ مزيد من التدابري ذات الص حبامية وتعزز املنظومة 
لموظفني واملوظفات عية    .ج

ىل لك ذ لتعاون املمثر وروح التوافق اليت  ،وعطفا  شيد  فٕاننا ٕاذ 
ٔشغال جلنة التعلمي وكذ قة عهنا، قصد الوصول سادت  ية املن لجنة التق ا ا
دة لهذا املقرتح ي يعكس النتاجئ املهمة اليت  ،ٕاىل صيغة مو ٔمر ا وهو ا

  .ميكن بلوغها ٕاذا مت تغليب روح التوافق والتعاون

س،   السيد الرئ
اتقها  ىل  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  ذت نقابة  ٔ ٔن  –لقد  ذ  وم

فاع  - اكنت  ة ملوظفي ا امئ واملسمتيت عن احلقوق العاد واملرشو ا
اهتا  ا سمتر يف ذ انطالقا من ق ة، وسوف  ديم إالدارات العموم ومست

ٔن املوظف  دم ) ة(الراخسة ب ن ) ة(واملست مه عصب إالدارة املغربية وا
ة  ري يف بناء إالدارات العموم ذ عقود إالسهام الك اتقهم وم ىل  محلوا 
عية هلم  ج ٔوضاع  هنوض  و املغربية، ويف هذا إالطار وقصد ا

ٔيت مقرتح القانون هذا   .ي

حتاد العام ملقاوالت املغربمدا ) 5   :فريق 
﷽ 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يطيب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يل 

ىل  راسة والتصويت  مقرتح قانون يقيض "يف هذه اجللسة اليت خنصصها 
عية لفائدة  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ

ة ٔعوان إالدارات العموم   ."موظفي و
لس،  لم رشيعية  زتاز بفعالية املبادرة ال اسبة تعرب فهيا عن ا ويه م
صاص  خ ت  ٔولو دى  شلك ٕا ي  عي ا ج ال  س يف ا

ه ري لس وحمددة لهويته وخصوصية  لم رشيعي    .ال

اقشة مقرتح هذا  كام  ٔطوار م ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  شيد 
لج  ل ا قة عهنا، القانون، سواء دا ية املن لجنة التق ٔمام ا ٔم  تصة،  نة ا

ٔول مقرتح  ي يعترب  لحكومة مع هذا املقرتح، ا ل إالجيايب  لتفا وكذا 
لتصويت  رشيعية  لس وستمكل مسطرته ال ٔعضاء ا قانون يتقدم به 

رشيعية الل هذه الوالية ال ليه    .إالجيايب 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شار    ن احملرتمون،والسيدات والسادة املس

داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة "ٕان مقرتح هذا القانون هيدف ٕاىل  ٕا
ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل  اليت  "لهنوض 

ق  ىل هذا اجليل اجلديد من املؤسسات، وذ بغاية حتق ال تتوفر 
عيةإالنصاف واملساواة بني املوظفني ج ن والريق بوضعيهتم  د   . واملتقا

ث  شلك ٔ وح دمني  لعاملني واملست عية  ج ٔوضاع  هنوض  ن ا
ٔن ة ب ا ينا الق شلك  حتاد العام ملقاوالت املغرب، حبيث ت م   حمور اه

ىل املردودية  الريق ٔن ينعكس  ٔنه  رشية وحتفزيها من ش ٔوضاع املوارد ال ب
ة  داث وتنظمي مؤسسة  هيا،  فٕاننا إالنتاج ه يف ٕا مثن هذا التو

عية ج ٔعامل  ىل مقرتح هذا القانون. مشرتكة ل ٕالجياب    .وسنصوت 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

لشغل) 6 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  :مدا مجمو

س احملرتم،  السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار السادة    ن،ون احملرتمووالسيدات املس
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔن تناول اللكمة  رشفين 
داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة  ٕ ات قوانني تتعلق  ملناقشة ثالث مقرت
ٔفضت  ة وما  عية لفائدة موظفي إالدارات العموم ج ٔعامل  لهنوض 

ليه، صادقت  ٕاليه وافق  دة لنص م لجنة الفرعية من وضع صيغة مو ا
ٕالجامع عية  ج ة و   .ليه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

س احملرتم،   السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسادة والسيدات املس
ات ن ات الوزارية يف توفري  ،بداية من مطلع سنوات ال رشعت القطا

عية اليت  ج ٔعامل  دة مجعيات ا مع ومسا رصد  دات مالية  اع
ضيات الظهري الرشيف رمق  دمون يف ٕاطار مق يؤسسها املوظفون واملست

ٔوىل  3الصادر بتارخي  1.58.376 س  1378جامدى ا ٔس املتعلق بت
عية لفا دمات اج  سياسة ذرامسة ب ،ئدهتمامجلعيات، بغية توفري 

لتفاوت  ٔهتا  ش ذ  شمة بقطاع الوظيفة ستظل موسومة م عية حم اج
ات كربى توفر مجلعيات  ات الوزارية، ما بني قطا الصارخ بني القطا
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عية يف  وٕاماكنياتموظفهيا موارد مالية  دمات اج مادية متكهنا من تقدمي 
ٔدىن ،مستوى ٔرىق دها ا ات صغرى خبدمات يف    .وبني قطا

لرمغ من ذ فٕان مستوى مردودية العديد من هذه امجلعيات اليت  ،و
ميقراطي قد عرف تطورا مضطردا، و  د التدبري ا يوسع  ىحضٔ الزتمت بقوا

ي حققه  لمنخرطني وبفضل الرتامك املايل ا ا  من س اخلدمات اليت يقد
ىل عقارات وممتلاكت مسخرة خلدمة ٔصبحت هذه امجلعيات ت  توفر 

  .املنخرطني
ٔعامل  ديد من مؤسسات ل ل  رية ج ٔ وقد ظهر يف السنوات ا

ٔت تغطي  عية بد ة، ومتزيت بصو ٔ ج ات احلكوم اصة رلب القطا ة 
دة التفاوت  خلدمات النوعية اليت توفرها ملنخرطهيا، واليت معقت من 

ات ات اليت توفرت لها بل هذا التف ،بني القطا اوت بقي قامئا بني القطا
  .هذه النوعية من املؤسسات نفسها

سجمة بقطاع  إالشاكلفٕان  ،ا عية م مكن يف غياب سياسة اج
ة ٔجور والتعويضات بني  ٕاىل ٕالضافةكرس ، الوظيفة العموم التفاوت يف ا

ة تفاو  ات احلكوم عية ٓ القطا ج ٔساخر يف اخلدمات   سيةا
  .والتمكيلية

ة ٕاىل  رشيعية الرام ديم  ٕانصافٕان هذه البادرة ال موظفي ومست
ة ا إالدارات دمات العموم منط اجلديد لتوفري  ارج هذا ا ن ظلوا 

ة،  ري اكف مة لكهنا  عية نوعية تبقى  ٔن حتمل من طرف  ٕاذاج جيب 
ٔن تتحمل مسؤوليهتا اكم يف ٕاصالح ه لهيا  ذا العطب احلكومة اليت 

د  م احلكومة  ي خرج من اه ة ا ي حلق بقطاع الوظيفة العموم ا
ش، ٕان  هتم سيان وا تل يتطلب تق شامال  ٕاصالحال  ٔداءهذا الوضع ا

  .هذه املؤسسات احملدثة وحتسني حاكمهتا ودمقرطة تدبريها
ليمك و رمحة هللا   .والسالم 

مس) 7 ا السطي،  شار السيد  شاري  مدا املس حتاد الوطين مس
ملغرب   :لشغل 

 الرحمي الرمحنهللا مس 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لس  رشفين ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن 
راسة  صصة  رشيعية ا شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ال املس

ىل  داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة "والتصويت  ٕ مقرتح قانون يقيض 
ة ٔعوان إالدارات العموم عية لفائدة موظفي و ج ٔعامل    ."ل

اوب مع مقرتح القانون  ىل الت ويف البداية، البد من شكر احلكومة 
اوز  شارن لت لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ي تقدم به  ا
ٔعوان إالدارات  عية املقدمة ملوظفي و ج اخلصاص احلاصل يف اخلدمات 

ة لهي ،العموم  يف امواستحضارا ملبادئ املساواة واكفؤ الفرص املنصوص 
ٔعامل  دمات مؤسسات ا ستفادة من  ن يف  لتبا ستور، واعتبارا  ا
ٔخوة والتعاون بني  عية بني املوظفني، وسعيا ٕاىل تقوية جسور ا ج

ة ذات الطابع إالداري ة واملؤسسات العموم ات احلكوم   .موظفي القطا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
عية املقدمة  ٔعامل إالج يس ا برية ك ٔمهية  لموظفني واملوظفات 

ة، و سعت احلكومات  رشية والرفع من القدرة إالنتاج لتحفزي املوارد ال
عية  ج ٔعامل  داث مؤسسات ل ٕ ال  ىل تنظمي هذا ا ة  املتعاق

ات   .مبختلف القطا
ات وإالدارات وق مواردها  ٔن الطابع املركزي لبعض القطا ري 

رشية جعلها ت  م احلكومات، مما حرم العاملني هبذه ال رة اه ارج دا بقى 
ري  كتفاء جبمعيات فقط  عية، و ج ٔعامل  ات من مؤسسات ل القطا
عية، اليشء  ج ٔعامل  لهنوض  ة  ىل تعبئة املوارد املالية الاكف قادرة 

ىل جودة اخلدمات املقدمة هلم ي يؤر    .ا
داد  م ات ذات  داد معتربة من املوظفني فالقطا ٔ ىل  ايل تتوفر  ا

ت مالية  ىل ٕاماك عية التابعة لها من التوفر  ج ٔعامل  ميكن مؤسسات ا
دمات ذات جودة معتربة، يف مقابل ضعف  ،مقدرة سهم يف توفري 

  .استفادة موظفي الوزارات وإالدارات ذات الطابع املركزي

رة احملرمة،   السيدة الوز
ٔجواء املسؤولية واجلدية اليت طبعت ال يفوتين  يف هذا إالطار التنويه ب

ة  قة عن جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ية املن لجينة التق ٔشغال ا
ىل  م مبعية ممثلني عن الوزارة  ٔ دة  ىل مدى  ت  ك عية، واليت ا ج و
حتاد  ات الثالث املقدمة من طرف  لمقرت داد مسودة مشرتكة  ٕا

حتاد املغريب الوط ملغرب و لشغالني  حتاد العام  ملغرب و لشغل  ين 
ة ،لشغل ٔعوان إالدارات العموم ة موظفي و ٔساس مصل   .استحرضت 

ٔهداف هذه املؤسسة اليت هتم  ةإ  12ومن بني  شجيع  ،دارة معوم
مكييل، ووضع نظام  د  السكن لفائدة املنخرطني، وضع تصور لنظام تقا

ار ميكن املؤسسة لتغطية  ٕالضافة ٕاىل وضع نظام لالد الصحية التمكيلية، 
ٔو مجموع املصاريف الالزمة  ة هتدف ٕاىل ضامن تغطية بعض  رام اتفاق من ٕا

راسات العليا ٔبناء املنخرطني    .ملتابعة 
دمات النقل وإالسعاف الطيب واحلج  ٔيضا ٕاىل تقدمي  كام هتدف 

ة و  شطة ثقاف ٔ سيق وتعاونوالعمرة، وتقدمي  ضية بت الهيئات العامة مع  ر
ريها من اخلدمات اليت  لمنخرطني و ت مادية  ا واخلاصة، وتقدمي ٕا

ىل املنخرطني ؤرسمه   .سيكون لها ال حما انعاكس ٕاجيايب 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 


