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 406 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرربيع   6  الثال  .م)2202 نومفرب فاحته (4144 ا
السيد    الرئاسة: شار  نياملس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن  . املس
ت قة  ٔربعون  : التوق ة    ،دق قة  اخلامسة  ابتداء من السا ق  الثالث والثالثنيوا

 . مساء 
ٔعامل:دول   ىل: ا راسة والتصويت    ا
قانون رمق    -1 القانون رمق  يق   27.22مرشوع  متمي  بتغيري و  65.00يض 

ٔساسية  ٔو مبثابة مدونة التغطية الصحية ا ى جملس  ٔ دع ( ة  سبق
س احلكومة شارن من طرف رئ  ؛ )املس

 104.12مي القانون رمق  متيقيض بتغيري و   40.21رمق    قانونوع  مرش   -2
ٔسعار واملنافسة   ا شارن من  (يتعلق حبرية  ىل جملس املس ل  ٔح

 ؛ )جملس النواب 
القانون رمق    41.21رمق  قانون  مرشوع    -3 متمي  بتغيري و  20.13يقيض 

لساملت شارن من جملس  (  املنافسة  علق مب ىل جملس املس ل  ٔح
 ). النواب

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

س اجللسة:  ني رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
رشيعية.  تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ  

  السادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السادة املس

ىل: خيصص  راسة والتصويت  رشيعية ل   جملسنا هذه اجللسة ال
متمي القانون رمق    27.22مرشوع قانون رمق    -1  65.00القايض بتغيري و

املودع  ٔساسية،  ا الصحية  التغطية  مدونة  جملس ٔ مبثابة  ى  ة  سبق
س احلكومة شارن من طرف رئ  ؛املس

رمق    -2 حيمل  الثاين  و   40.21املرشوع  بتغيري  رمق مت يقيض  القانون  مي 
ل هذ  104.12 ٔح وقد  واملنافسة،  ٔسعار  ا ىل   اويتعلق حبرية  املرشوع 

شارن من جملس النواب  ؛جملس املس
متمي القانون رمق   41.21املرشوع الثالث هو حتت رمق  -3 يقيض بتغيري و

جملسنا    20.13 ىل  بدوره  ل  ٔح و املنافسة،  لس  مب جملس ويتعلق  من 
  النواب. 

ة يف هذه اجللسةٕاذن   اقشة مشاريع القوانني املدر ل الرشوع يف م   ، ق
التعلمي والشؤون   س جلنة  لك من رئ لشكر  لس  مس ا نتقدم  ٔن  البد 

لجنة ٔعضاء هذه ا عية و ج ة و ٔعضاء    ،الثقاف والشكر موصول كذ 

سا  صادية رئ ق ٔعضاء.جلنة املالية والتخطيط والتمنية      و
شكر رة    كام  وز والسيدة  عية  ج وامحلاية  ة  الص ر  وز السيد 

ب  اليت  هودات  ا ىل  ىل سعة صدرهام و صاد واملالية  ل ذق لت يف س
ٔعامل هذه اجللسة.  دول  ة يف  راسة املعمقة ملشاريع القوانني املدر   ا

الرؤساء    ،ٕاذن ندوة  ذ يف  ىل  االتفاق  مت  كام  اجللسة  هذه  سهتل 
ه رمق  املنعقدة  القانون  مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  اليوم   27.22ذا 

رمق   القانون  متمي  و بتغيري  الصحية   65.00القايض  التغطية  مدونة  مبثابة 
ٔساسية.    ا

إالطارو هذا  هذا    ،يف  لتقدمي  احلكومة  لكمة  راسة  ا هذه  سهتل 
  . املرشوع

ر اتفضلو  ية دالسيد الوز   . .. حسب احلصة الزم

ٓيت طالب   السيد  ر   ا  ة  وز عية   الص ج   : وامحلاية 
سشكرا    . السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س   شارن احمل السيد رئ   رتم، جملس املس
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔقدم بني   ٔن  مك مرشوع قانون رمق  رشفين  متمي   27.22ٔيد يقيض بتغيري و
رمق   الصحية  65.00القانون  التغطية  مدونة  حظي   مبثابة  ي  ا ٔساسية  ا
لي عية    هملصادقة  ج ة و ن جلنة التعلمي والشؤون الثقاف لبية من  ٔ

ع املنعقد يوم إالثنني  ج لسمك املوقر يف    .  2022ٔكتور  31مب

س، السيد     الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ضيات القانون إالطار  هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل التزنيل الفعيل ملق
الصحية،    09.21رمق   لتغطية  املتعلق  شقه  عية يف  ج محلاية  املتعلق 

دة الطبية الواردةحبوذ   ضيات املتعلقة بنظام املسا يف القانون   ذف لك املق
ٔساسية    65.00مق  ر ا الصحية  التغطية  مدونة  ٔمني مبثابة  لت وتعويضها 

ىل حتمل  ري القادرن  اص  ٔش ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا إالج
العنارص  حول  القانون  هذا  مرشوع  ٔحاكم  متحور  و شرتاك،  ات  واج

  التالية: 
اخلاص   ،ٔوال  - املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت نظام  د    اع

دة  ذف نظام املسا شرتاك و ات  ىل حتمل واج ري قادرن  اص  ٔش
  ؛ الطبية
ك   ، نيا   -  دة الطبية  دة من نظام املسا ات املستف ة تلقائية   نقل الف ف

ع ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت نظام  ري    نٕاىل  اص  ٔش اخلاص  املرض 
ىل حت فاظهم جبميع امل قادرن  شرتاك مع اح ات  سبات اليت  مل واج ك

دة الطبية  ة هلم يف ٕاطار املسا   ؛ اكنت ممنو
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اري  ءمال  ،لثا   - ٔمني إالج لهيا متويل نظام الت د  س مة املبادئ اليت 
ات  واج حتمل  ىل  قادرن  ري  اص  ٔش اخلاص  املرض  عن  ٔسايس  ا

إالطار القانون  يف  احملددة  ت  مع  محلاية   09.21  رمق  شرتاك  املتعلق 
سبة ج  ل اطر  ٔي املسامهة والتعاضد يف حتمل ا ٔمر مببد عية، ويتعلق ا

 ٔ فقط  ل التضامن   ٔ د وم شرتاك  ات  واج حتمل  ىل  القادرن  اص  ش
ري  اص  ٔش سبة ل ىل حتملهاالل   ؛ قادرن 

دمات    ،رابعا   -  ل سبة  ل املؤمن  اتق  ىل  البايق  و اجلزء  ا حتمل 
ة ل املؤسسات العموم   ؛ الصحية اليت تمت دا

ٔمني   ، امسا   -  الت نظام  يف  لالشرتاكت  إالجاميل  املبلغ  و  ا   حتمل 
اري ٔسايس ع   إالج ىل حتمل   نا ري القادرن  اص  ٔش املرض اخلاص 

يرتتب عن ما  مع  شرتاك،  ات  ري   واج اص  ٔش ا ٔداء  دم  ذ من 
ٔي مسامهةىل القادرن  شرتاك  ات   ؛ حتمل واج

ىل غرار موظفي سادسا،   -  ات  ستفادة من نفس س العال ضامن 
تعممي  مع  اخلاص  القطاع  ٔجراء  و ة  العموم واملؤسسات  و  ا ديم  ومست

نيامل دمات التنقالت الصحية بني   ىل مجيع املؤم ات  شف   ؛ س
رشط  ،  سابعا  -  د  عي املو ج ل  د الس ٔمني  ل اع الستفادة من الت

ٔسايس ع  اري ا ري    نإالج اص  ٔش ىل حتمل در قاالاملرض اخلاص  ن 
شرتاك ات  ات املسهتدفة ،واج لف ٔكرث فعالية    ؛وذ قصد ضامن حتديد 

ا،   -  مة تدبري نظام التإ   م ٔسايس عن املر   ٔمنيسناد  اري ا ض إالج
ري   اص  ٔش شرتاك ٕاىل الصندوق الاخلاص  ات  ىل حتمل واج قادرن 

عي ج لضامن  اص لتدبري   ،الوطين  داث جملس ٕاداري  ملوازاة مع ٕا
ور وٕادرا لتدبري املايل لهذا النظام يف حماسبة   جالنظام املذ العمليات املتعلقة 

  ؛ مستق
اري    سعا،  - إالج ٔمني  لت نظام  داث  ٔ ٕا اص ا املرض  عن  سايس 

اص   الٔش شرتاكري  ات  واج حتمل  ىل  لضامن   ،قادرن  وذ 
  ؛ استفادة مجيع املواطنني

اري    ارشا،   -  إالج ٔمني  الت نظام  داث  ٔ ٕا اص ا املرض  سايس عن 
شرتاك ات  ىل حتمل واج القادرن  اص  اليل ما  اوه  ،ٔش الناس  ذو 

لو و متيو حىت ليش نظام،  ي   ارج وتيد ال عندمه مقميني يف ب  تيكونو م
شرتاك ل  التايل    ،لهنا وعندمه القدرة د فدو من  است  وماميكن حىت ه ف

ٔي فراغسالتغطية الصحية و  ٔي فراغ قد جيعل بعض املواطنني سبذ    ..د  د 
اري ٔ ارج نظام الت ٔ مني إالج   سايس عن املرض.ا

اص.  رشيع  داث هذا النظام مبوجب  مت ٕا   وس

س،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ملصادقة   ي  مك ا ٔيد ي بني  ٔمه مضامني مرشوع الفانون ا تلمك يه 
جنحنا سنكون  ورملا  ،ليه  ال   ،حكومة  تعممي  تزنيل  اري تيف  إالج ٔمني 

ذا  ٔسايس عن املرض، وتنف ة يف هذا إالطار ا ة السام    .لتوجهيات امللك
ري ٔ سعين يف ا ٔتقدم لمك خبالص الشكر  ،وال  ٔن  مجليع السيدات  و ٕاال 

س  رئ والسيد  عية  ج ة و الثقاف والشؤون  التعلمي  جلنة  ٔعضاء  والسادة 
ري هبذا املرشوع  م الك ىل اه ات الربملانية  مو لجنة، ورؤساء الفرق وا ا

ٔسئلهتم البناءةوعطاهئ  اقشهتم و ىل م   . م املمتزي و
شارن احلارضن  صوالشكر مو  اكفة السيدات والسادة املس ول كذ 

    العامة. يف اجللسة
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س السيد     اجللسة:  رئ
ىل هذا التقدمي.  ر    شكرا السيد الوز

والشؤون   التعلمي  جلنة  ملقرر  لكمة  ا لتقدمي  ٔعطي  عية  ج و ة  الثقاف
لجنة.    تقرر ا

س   وزع التقرر.  ..نعم السيد الرئ
لجنة قد مت توزيعه.  ٔن تقرر مقرر ا   ٕاذن نعترب يف حمرض هذه اجللسة 

حسب   لفرق  لكمة  وا املرشوع،  لهاذ  العامة  املناقشة  ٕاىل  قل  ن ٕاذن 
ليه من الفرق.  ب املتعارف    الرتت

  . الرؤساءنعم السادة 
  . سمل التقرر

من   ل  س ٕاطار ٔ ٕاذن  يف  الت  املدا ٔن  اجللسة،  ل  د احملرض  ل 
  . املناقشة العامة لهاذ املرشوع قد قدمت كتابة 

ٔ ذ ب ٔبد ىل هذا املرشوع الهام، و   ـ : وبذ منر ٕاىل التصويت 

ٔوىل   من املرشوع:  املادة ا
  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

ة ٕاىل اكنت يش مالحظة قولوها ليا،   رس ادي منر  ذو ش  ٕاذن 
فقني    : ٕاذن ؟ شوية صايف م

  : 2املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 3املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 4املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 5املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 6املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 
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  : 7املادة  

  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 8املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 9املادة  

  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لتصويت:  ه  رم   ٔعرض مرشوع القانون 

  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 
ىل مرشوع قانون رمق    ، ٕاذن  شارن  القايض    27.22وافق جملس املس

القانون  متمي  و ٔساسية    65.00  رمق   بتغيري  ا الصحية  التغطية  مدونة  مبثابة 
جامع احلارضن.  ٕ  

ٔن  لشغل،  ميوقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو س  لرئ لكمة  ا ٔعطي  و
ل تفسري التصويت يف ٔ ني  توصلنا مبلمتس من  ق   . دق

ة.  مو ٔعضاء هذه ا د  ٔ   تفضل 

شار     : لهين الكرش   السيد املس
رة،    السيدة الوز
  السادة الوزراء، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ىل هذا املرشوع من   نعت عن التصويت  ٔنه مجموعتنا ام كام يعمل امجليع 

املساطر   رتام  ا هو رضورة  ٔسايس  ب  لس لجنة  ا ل  من  دا هبا  املعمول 
ة من مشاريع   رسع يف مترر مجمو شارن والكف عن ال ل جملس املس دا

ٔساسية   . القوانني اليل يه 
لشغل هذا املرشوع كونفدرالية دميوقراطية  مثن من موقعنا  وزيه   وٕاذ 

مة   ٔن هذا املرشوع سيدمج رشاحئ  ٔساس  الشعب املغريب يف   منىل 
ٔيض  ٔن هذا املرشوع  ٕاطار التغطية الصحية، و مثن  ه املا  ٔراد م ليك، مرشوع 

ٔن يمت جتويده ونقاشه، واكن ذ يف خطاب تاح دورة   هصاحب اجلال  الف
الربملانيني ٔن  السنة،  اكم يف مراجعة مجيع    هذه  ٔن يتحملوا مسؤوليهتم ا

عية.  االقوانني وخصوص   ج
جياب   ٕ ٔيضا  ل  املشا ٔ وس مجيع  ة  السا دود  ٕاىل  والقوانني  ن  ريع 

  ، ادرة من صاحب اجلال كون م عية  عية    اوال زلنج ظر مشاريع اج ن
ٓن.  نا ا   ٔيضا من طرف حكوم

ٔنه فعال يه  ٕالجياب، هو  ليه  ا  ىل هذا املرشوع هو تصوي نا  موافق
هيا رشاحئ   ة ٕالشاكالت اليت يعا ا روح وطنية وموا حمطة وطنية تتطلب م

  ب املغريب يف التغطية الصحية. مة من الشع 
املوقع   التدبري اجليد    لزتامونطالب احلكومة من هذا  ىل  وإالرشاف 

ل امل لهذا املرشوع وضامن احلاكمة اجليدة و  ٔ ت املالية من  سامهة يف التواز
لضامن  الوطين  الصندوق  اكهل  ٔثقلنا  ٔننا  خصوصا  املرشوع،  هذا  ٕاجناح 

خ  ة من  عي، مبجمو ي يعانيه هذا  ج صاصات يف ظل اخلصاص ا
رشية وإالماكنيات املالية.    الصندوق يف املوارد ال

  شكرا لمك مجيعا. 

س السيد     اجللسة:  رئ
س.    شكرا السيد الرئ

القانون  ،ٕاذن مرشوع  ىل  ٕالجامع  املوقر  لس  ا صادق    رمق   بعدما 
ة وامحلاية  ،  27.22 ر الص ىل مسامهته القمية شكر السيد وز عية  ج

  يف هذه اجللسة. 
ٕاىل مرشوعي   قل  اجللسة الون هذه  ٔعامل  دول  ني يف  املدر قانونني 

ٔسعار واملنافسة، وهو حتت رمق  ٔول مهنام حبرية ا   . 40.21املتعلق ا
متمي القانون رمق    41.21واملرشوع الثاين حتت رمق     20.13يقيض بتغيري و

لس املن   افسة. املتعلق مب
ني معا دفعة  صاد واملالية لتقدمي املرشو ق رة  لكمة لسيدة وز ٔعطي ا

دة، ٕاذا ما عندمكش   لرتابط ما بني يش  وا م نظرا  رو تقدمي جبو ٕاشاكل ند
ني    . املوضو

رة احملرتمة.    تفضيل السيدة الوز

صاد واملالية:  ق رة  اح، وز دية ف   السيدة 
  الرحمي سم هللا الرمحن  

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔخرى   اليوم مرة  رشف  لتقدمي مرشوع  بٔ ٔمام جملسمك املوقر  ٔقف  ٔن 
متمي القانون    40.21قانون رمق   ٔسعار    104.12املتعلق بتغيري و املتعلق حبرية ا
    .واملنافسة

ليمك ٔستعرض  ٔن  ل  والسادة  ،وق السيدات  هذا   ،حرضات  ٔمهية 
ه س جلنة املالية ف  ،القانون وراهن لسيد رئ لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  البد 

لجنة من  ٔعضاء ا شارن ومجيع  لس املس صادية مب ق والتخطيط والتمنية 
ىل ما ب شارات حمرتمات  شارن حمرتمني ومس ٔثناء  ذمس لوه من جمهودات 

راسة.    املناقشة وا

  حرضات السيدات والسادة، 
ادة النظر يف املسطرة املتبعة   ة ٕاىل ٕا ة الرام ة السام ت امللك ذا لتعل تنف

قة   ل ٕاضفاء ا ٔ ىل إالطار القانوين احلايل الالزمة  ٔمام جملس املنافسة من 
سامه   ،املنظم لهذه املسطرة هيئة دستورية مستق  لس  ا ملاكنة ا رسي
صاد واملالية ىل اخلصوص يف   ق دت وزارة  ٔ كرس احلاكمة اجليدة، 

املتعلق حبرية    104.12مرشوع هذا القانون هبدف ٕاصالح وجتويد القانون  
ٔهداف هذا التعديل ف ييل:  متثل  ٔسعار واملنافسة، و   ا
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املتعلقة   - ا  إال ول  ق دم  ٔو  ول  ق مبسطرة  املتعلقة  اجلوانب  ق  تدق
ة ات ملامرس   ؛ لمنافسةاملناف
ع    - س ق املساطر املتعلقة جبلسات  املعنية من  ٕاىل اتدق ٔطراف 

ع   س لسات  ٔن حمارض  ىل  الل التنصيص  ق من  ن مصاحل التحق
 ٔ ن ا كون موقعة من  ٔن  هيم اليت ينجزها املقرر جيب  اص املسمتع ٕا ش

  ؛ حتت طائ البطالن
الفات    - ا وتبليغ  ٔعامل  ا رسية  املتعلقة  املساطر  ق  وتدق توضيح 

  ؛ والقرارات 
ىل    - رتاض  دم  ادة النظر يف مسطرة  ذاتٕا عتبارها    املؤا املبلغة 

لبمسطرة بدي  لمسطرة التنازعية املعمتدة  يف احلاالت، وذ مبنح املقرر   ت  
صاصات يف ٕادارة وسيري خ ة من  هذه املسطرة حتت ٕارشاف   العام مجمو

لس املنافسة    ؛ الهيئة التداولية 
ملامرسات   - لسات املداو يف القضا املتعلقة  ىل رسية  التنصيص 

ويف  ٔعضائه حرص  لس حبضور  ا قرارات  اختاذ  ىل  و لمنافسة  ة  املناف
  ؛ مداو رسية مغلقة

ل    - ٔ ذاحتديد ا ٔن يت ىل جملس املنافسة  ه قراره بعد    ي يتعني  ف
لسات املناقشات   ؛ هتاء من 

د حتدي   - ق قوا عتبار ظروف    دتدق ذ بعني  ٔ ت املالية مع ا العقو
ف شديد وظروف التخف ليه املادة    ،ال ور  39كام نصت   ، من القانون املذ

دوب احلكومة من ٕاماكنية تقدمي  لس وم س ا ٔطراف املعنية ورئ ومتكني ا
يد قرار جملس املنافسة طعن يف قرار حم ٔ ط القايض بت لر اف  ست مكة 

ٔمام حممكة النقض.  ه حسب احلا  ٔو تصحي   ٔو ٕابطا 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

نت التجربة رضورة مراجعة إالطار القانوين املتعلق بعملية الرتكزي  ٔ لقد 
ف  خصوصا  صادي،  جملس   ق ى  العمليات  هذه  عن  لتبليغ  يتعلق 

ىل القسم الرابع من   ة من التغيريات  ال مجمو املنافسة، ولهذه الغاية مت ٕاد
ٔمهها يف مادتني:  104.12القانون رمق    متثل 
ل احلد من معلي  : 11املادة   ٔ ٔ   اتمن  ٔو املسامهة يف رٔسامل  رشاء ا صول 

ني الل سن تالية  ة م ف ك ة تبليغها ٕاىل اليت تنجز  هترب من ٕالزام  هبدف ا
هيا يف نفس جملس املنافسة، مث اعتبار ٕاجناز مع  ٔكرث من ت املشار ٕا ٔو  ليتني 

ج عهنا   ٓت ي ش ٔو بني نفس امل اص  ٔش الل هذه املدة بني نفس ا املادة 
ٓخر معلية رخي  دة متت يف  ركزي وا ة مبثابة معلية    ؛ تغيري يف املراق

    :12املادة  يف 

   سط وفق ٔطراف املعنية ٕاماكنية ٕايداع التبليغات يف شلك م ح ا م
ة حتدد بنص تنظميي   ؛ يف

    غرار ىل  صادي  ق الرتكزي  معلية  لتبليغ عن  ديد  نظام  ٕاقامة 

املوضوع يف  بية  ٔج ا رشيعات  ال البنك    ،خمتلف  لتوصيات  ووفقا 
موضوعي رشط  املعامالت  رمق  ين  ت الل  من  وذ  ويل،    ، ا
يل عن معي  صادي مع الت ق ٔمهية معلية الرتكزي  ن  ث لتبا ار  وح

ٔخرى يف السوق الوطنية   ٔو املعامالت ا ة والرشاءات  سبة البيو
ات واخلدمات.  ٔو املنتو   لسلع 

اع ور  ىل  اجلديد  النظام  هذا  رمق  كز  بني  احلا  حسب  املزج  د 
فرد خبصوص  شلك م ملغرب  جز  املي ورمق معامالت م معامالت ٕاجاميل 
رمق  بني  واملزج  وطنية،  ٔخرى  و بية  ٔج ٔطراف  جتمع  اليت  الرتكزي  معلية 

ن   فرد من  شلك م قه  ىل إ معامالت ٕاجاميل ورمق معامالت مت حتق ثنني 
معل  يف  املشاركة  ٔطراف  ا من  ٔقل  رمق ا مجيعا  ٔطرافها  ينجز  ركزي،  ية 

ملغرب.    معامالهتم 
امللزمة   هيا  ٕا املشار  املعامالت  ٔرقام  الغ  م ٔمر حتديد  املادة  وحتيل هذه 
ر   س د هذا النظام اجلديد ٕانعاش  لتبليغ ٕاىل نص تنظميي، ويتو اع

ىل حرية ٔثري ملموس  س لها ت اء معلية الرتكزي اليت ل الل است املنافسة   من 
ف  وختف املنافسة  جملس  ى  التبليغ  ة  ٕالزام يف  هبا  املعين  السوق  ل  دا
ري، عن طريق احلد من العدد املرتفع لطلبات التبليغ   ٔ ىل هذا ا الضغط 

ة ٕاليه لك سنة.  ورة املو   عن العمليات املذ
ل الب  :15املادة  ت  ابق ٔ ف  ح جملس املنافسة ٕاماكنية توق يف ملف   ت م

يف   احملدد  استكامل   ايوم   60التبليغ  من  املعنية  ٔطراف  ا متكني  ل  ٔ من 
  املعلومات املطلوبة املرتبطة بعنارص ملف التبليغ. 

شارون، الغاية   س، حرضات السيدات والسادة املس تلمك، السيد الرئ
ىل ليه.  من مرشوع هذا القانون املعروض  لتصويت    جملسمك املوقر 

  شكرا.

س،  ٔ  قانون رمق  ل نتقل، السيد الرئ املغري واملمتم    41.21تقدمي مرشوع 
لس املنافسة.  20.13لقانون رمق    املتعلق مب

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة، 

ٔخرى   س جلنة املالية والتخطيط والتمنية ٔ ٔريد مرة  ٔشكر السيد رئ ن 
ٔع صادية واكفة  إالجيايب مع هاذ ق اوب  والت هودات  ا ىل  لجنة  ا ضاء 

  مرشوع القانون. 
إالطار هذا  ال    ،ويف  ها  و اليت  ة  السام ة  امللك ت  لتعل ذا  وتنف

قة الالزمة   س احلكومة، هبدف ٕاضفاء ا امل محمد السادس نرصه هللا ٕاىل رئ
لس املنافسة، ورسيخ ماك هيئة دستورية  ىل إالطار القانون املتعلق مب نته 

وزارة   دت  ٔ اجليدة،  احلاكمة  كرس  يف  اخلصوص  ىل  سامه   ، مستق
ة من التعديالت  ال مجمو صاد واملالية مرشوع هذا القانون هبدف ٕاد ق

لس املنافسة. 20.13ىل القانون رمق    ، املتعلق مب
  وهتدف هذه التعديالت ٕاىل ما ييل: 
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   ات س  توضيح صالح لس  رئ وخمتلف الهيئات التقررية دا  ا
الطعون  وتاليف  صاصات  خ ل  تدا حول  الفات  ٔي  لتنايف 

ٔهنا  ؛ ش
  لم ٔسايس   ؛ س ل ختويل النظام ا
  صاصات بني خمتلف الهيئات التقررية دا واحملددة يف خ توزيع 

 ؛ 104.12القانون رمق 
  ال يف  لتداول  القانوين  لنصاب  املتعلقة  ضيات  املق هيئات  ضبط 

 ؛ التقررية
   السامح دم  و التقررية  الهيئات  مداوالت  رسية  ىل  التنصيص 

لس املعنيني  ٔعضاء ا  ؛ حلضورها ٕاال 
   ات ج و املداوالت  رسية  لس  ا ٔعضاء  الزتام  ىل  يد  ٔ الت

الفصل   ٔحاكم  اجلنائية، طبقا  رة املسؤولية  ٕ   446وربط خرقها 
ة القانون اجلنايئ  ؛ من مجمو

 القضا خت يف  املصاحل  تضارب  ة  مراق ة  لس صالح ا س  رئ ويل 
لس  ؛ املتداو يف ا

 ن ٔعضاء واملقرر داث مسطرة جترحي ا  ؛ ٕا
   ٕاىل م  ا املنهتية  لس  ٔعضاء ا سمترارية  تتعلق  ضيات  سن مق

 ؛ ني تعيني من خيلفهم
  ه و ىل  تتعلق  توجهيية  ادئ  م ٕاصدار  ٕاماكنية  لس  ا ٕاعطاء 

ٔ احلضور  د ة ممارسة م ف واملساطر التفاوضية وحتديد  ية  اخلصوص ك
ور لس املذ ت املالية اليت يقررها ا  ؛ العقو

   ورشوط م  ا حتدد  املنافسة،  لس  مب ن  املقرر هيئة  داث  ٕا
ديم   ٔسايس اخلاص مبست ا النظام  هتم يف  رق ٔجورمه و توظيفهم و

لس.   ا

س والسيدات وا  ،تلمك الرئ شارونالسيد  ضيات   ،لسادة املس ٔمه مق
  هاذ مرشوع القانون. 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ني   تقدمي مرشو احلال  بطبيعة  التقدمي  هاذ  ىل  رة  الوز السيدة  شكرا 

  معا. 
لجنة.  ٓن ٕاىل مقرر ا قل ا   . ن

  وزع التقرر. 
لجنة قد مت توزيعه.  ل مقرر ا ٔن التقرر د ىل  ل  س   ٕاذن 

اقشة  ني معام لمرشو الت :الفرق    . سلمت املدا
لس ا ٔمانة  ٕاىل  وبة  مك الفرق  الت  مدا سلمي  كذ  ل  س  ، ٕاذن 

قل ٕاىل التصويت    . ون
ادي شوفو    ،ادي منشيو حسب املسطرة القانونية مادة مبادة كون شو

  ما فهياش.اليل فهيا ٕاجامع وشكون اليل 

سهتل معلية التصويت  ىل مواد مرشوع  ادي نبداو التصو   ،ٕاذن  يت 
القانون رمق    40.21قانون رمق   متمي  بتغيري و املتعلق حبرية    104.12القايض 

ٔسعار واملنافسة.    ا

ٔوىل املغرية واملمتوسهتل ذ   ٔحاكم املواد التالية من هذا  م ملادة ا ة 
    . القانون

  : وهاذ املواد يه

  : 11املادة  
  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 13املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن 

  : 14املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  :15املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 16املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 17املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  :29املادة  

  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 31املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  الفقرة الرابعة:  33  املادة 

  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : الثانيةالفقرة   36  املادة 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لشغل  : 37املادة   ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  تعديل  ٔهنا  ش  ورد 
  ). 1(التعديل رمق 

شارن لتقدمي هذا التعدي د املس ٔ   . لتفضل 
شارة.    تفضيل السيدة املس
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شار    : فاطمة زاكغ   ة السيد   ة املس
س     .شكرا السيد الرئ

لامدة   إالضافة  د  وا ة هو  مو ا من طرف  املقرتح  اليل    37التعديل 
لهيا يف  ٔ ىل  "تتقول   لغ العقوبة املنصوصة  ىل نصف م ال يقل هذا املبلغ 
ه  39املادة   ىل روح  "ٔد القانون    37املادة  ، يتعني احلفاظ    140.12من 

ىل العقوبة وٕاال فُ  رتاض بغرضوإالبقاء  دم  ب  من العقوبة    ضتخفال   ح 
  ٔو ٕالغاهئا. 

  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.
لكمة   . لحكومة ا

رة. ..    ٕاىل مسحتو ليا السيدة الوز
ه يف املادة    40.21ليه    وصوتناهذا قلناه   هو هذا   ،37وعندمك تعديل ف

  اليل قدمت. 

شار    : فاطمة زاكغ   ة السيد   ة املس
ث    العكس.  قاال ح

س    : اجللسةالسيد رئ
ا ،ال ،ال رو.  اح ٔش تند   ارفني 

رةالسيدة     تفضيل.  ،معذرة الوز

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارة،    السيدة املس
ل العقوبة ٕاىل الن  ٔصيل  صفهاذ التقليص د  ،هو اليل اكن يف النص ا

ا بهوا ل نعطيو فرصة لٕالماكنية ٔ مرشوع القانون هو من  هاذ    لتعديل اليل 
الصلح اقرتاح  ل  عندها  ذاإ   ،د ما  ٔة  ش امل رتاض  اكنت  ا التايل   ،حىت  ف
ول.  ري مق   التعديل 

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.     شكرا السيدة الوز

ٔعرض لتعديل ..ٕاذن      .متسكون 

ٔعرض    : لتصويت التعديل    ٕاذن 
  ؛ 02املوافقون= 

  ؛ 34املعارضون= 
  . 04= املمتنعون 

لبية.  ٔ كون هذا التعديل قد مت رفضه    وبذ 

لجنة:  : 37ٔعرض املادة   ليه يف ا اءت يف املرشوع املصادق    كام 

  ؛ 40املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 

  . 02= املمتنعون 
ش نضبطو ها ٔن غيكون فا  ذري    حملرض. اليش 

  : 39املادة  
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

  : 41املادة  
ها  ذها تقدم ذاملادة  ولكن  املرشوع،  يف  تعديل  ٔهنا  ش رد  مل   تي 

لشغل بتعديل هو التعديل رمق  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   .2 خبصوصها مجمو

لكمة   ا ةٔعطي  لشغل  مو ميقراطية  ا التعديل   الكونفدرالية  لتقدمي 
  ). 2(التعديل رمق 

شار    : زاكغ   فاطمة ة  السيد   ة املس
ذف لكمة   ٕاعفاء  ح  م  جيوز  ،41من املادة    "جزيئ"التعديل املقرتح هو 

ذف ه ٔو هيئة،  ٔة  ش ت املالية مل ٔو جزيئ من العقو العبارة من    ذهلكي 
ال حىت  ت  مع    العقو التعاون  من  يصبح  لٕالفالت  ا  س لس  لم احملققني 

س لكيا.  الفة واقعة، فٕانه يمت إالعفاء جزئيا ول   العقوبة مادامت ا

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا.

لحكومة لكمة    . ا

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
  التعديل مرفوض. 

س    : اجللسةالسيد رئ
  رفض التعديل. 

ها راه    ذٔن  يعين  تصويت،  موضوع  واكن  لجنة  ا يف  نوقش  التعديل 
رشيعية. امعروف،  ملسطرة ال متسك  ا فقط حناول يعين ا   ح

ٔعرض هاد التعديل    : لتصويت   ٕاذن 
  ؛ 02 املوافقون =

  ؛ 35املعارضون= 
  . 05املمتنعون= 

لهيا  نٕاذ ش نصوتو  اد ما  ما  اكنو  ٔن    ،هذه  ديد،  تعديل  ابوها 
ٔ اكش يف املرشوع   ش نصوتٕاذن  ،  صيلا اد لس اكمال،   وما  لهيا يف ا

    ؛ هذا يعين ٕاضافة..هذه نعتربها ما اكيناش 

ٔوىل  44املادة     : الفقرة ا
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 
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  : 71املادة  
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

  : 72املادة  
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

لتصويت  رمهتا  ٔوىل    : ٔعرض املادة ا
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ٔحاكم املواد    املادة الثانية سخ وتعوض  من القانون    45،  27  ، 26  ، 12اليت ت
ا بصدد دراسته  لتصويت   ، اليل اح     : ٔعرضها 
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ٔحاكم القانون رمق  امل املادة الثالثة   مكررة    33مكررة و  18ملواد    104.12متمة 
لتصويت   ، مكررة  57مكررة و 43مكررة و 38و   : ٔعرضها 

  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

لتصويت   : 4املادة       : ٔعرضها 
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

لتصويت   : 5املادة     : ٔعرضها كذ 
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

لتصويت ٔعرض   ه  رم   : مرشوع القانون 
  . ٕاجامع احلارضناملوافقون: 

ىل مرشوع قانون رمق    ن، ٕاذ  شارن  القايض بتغيري    40.21وافق جملس املس
مت ٔسعار واملنافسة  104.12مي القانون رمق  و   . املتعلق حبرية ا

لجميع.    شكرا 

ىل مواد مرشوع القانون رمق    ن ٕاذ  لتصويت  قل  ري  القايض بتغي  41.21ن
متمي القانون رمق   لس املنافسة   20.13و     . املتعلق مب

ٔوىلاملادة   ٔحاكم املواد التالية من قانون رمق    ا املتعلق    20.13املغرية واملمتمة 
لس املنافسة ملادة   ،مب ٔمر      :5ويتعلق ا

  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

  : 12املادة  
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ٔوىل  ، 13املادة     : الفقرة ا
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

  : 15املادة  
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

  

  : 21املادة  
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ة الك :22املادة   ٔهنا تعديل من مجمو ش لشغلو ورد  ميقراطية    . نفدرالية ا
شارن  د السادة املس ٔ لكمة  د مقديم التعديل، ا ٔ لكمة    . ا

لمك.  شارة احملرتمة، تفضيل لتقدمي التعديل د   املس

شار    : زاكغ   فاطمة ة  السيد   ة املس
  شكرا.

ة   مو مع ضامن رشوط  "   22لامدة   ٕاضافة    وه التعديل املقرتح من طرف ا
لك جترد وزاهة  م  ام مبها هنم من الق متك ن  لمقرر ، "ستقاللية وامحلاية 

ىل توفر   ن رضورة التنصيص  د ن املسا لمقرر العام واملقرر ستقاللية 
هتم حىت ي لهيم.  ؤدواوحام ٔثري  م بتجرد وزاهة وحىت ال يمت الت   ا

  .شكرا

س اجللسة:   السيد رئ
شارةشكرا السيدة    .املس

لحكومة.  لكمة    ا

صاد واملالية:  ق رة    السيدة وز
لموظفني   ٔسايس  لنظام ا لس ورهاذ املادة تتعلق  ل ا داث   يمد ٕال

لموظفني ٔسايس  ن يف النظام ا ملقرر اصة  ل   ،هيئة  ستقاللية د ٔما 
خضع لنفس الرشوط اليل مطبقة   ل القطاع   ىلاملوظفني ف مجيع املوظفني د

  . العام 
ول.  ري مق   ٕاذن التعديل 

س   : اجللسةالسيد رئ
ولٕاذن  ري مق   . التعديل 

ٔعرض    : لتصويت   هذا التعديل   وبذ 
  املوافقون؟ 

م  ت ح   ؟حسبتوه الكرش  اليس  ارف  ديد، ا  ٔ  وقع  ش،  س ت
ىل هاذ التعاون   . شكرك اليس الكرش 

ىل التعاون. ش لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   كرا إالخوان من مجمو
  ٕاذن التعديل مسحوب. 

  : لتصويت   22  ٔعرض املادة و 
  . احلارضن ٕاجامع املوافقون: 

رمهتا   ٔوىل    : لتصويت  ٔعرض املادة ا
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ضيات املادتني    : املادة الثانية  ضاها وتعوض مق سخ مبق من    14و   11اليت ي
  : لتصويت  ٔعرضها    20.13القانون رمق  
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  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ر   ٔحاكم القانون السالف ا ملواد  املادة الثالثة املمتمة  مكررة    10ويتعلق 
لتصويت  11مكررة و 11و ٔعرضها    : مكررة مرتني 

  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

لتصويت  ٔعرضها    : املادة الرابعة 
  . ٕاجامع احلارضن املوافقون: 

ٓن  ٔعرض مرشوع القانون  لتصويت   ا ه    : رم
  ٕاجامع احلارضن.  : املوافقون 

ىل مرشوع    ،بذو  شارن  القايض    41.21قانون رمق  لاوافق جملس املس
متمي القانون رمق   لس املنافسة  20.13بتغيري و   . املتعلق مب

رة.  لسيدة الوز   شكرا 
ىل حضوره املتواصل  ل العالقات مع الربملان  ر د لسيد الوز شكرا 

  معنا. 
ىل املسامهة.  شارن  شارات واملس لسيدات والسادة املس   شكرا 

  اجللسة.   رفعت و 

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

  : امللحق

وبة لرئاسة اجللسة  الت املسلمة مك   املدا

I -   :ٔحرار   فريق التجمع الوطين ل

اقشة  ) 1 شارة السيدة هند غزايل يف م   :مدا املس
القانون رمق    -  القانون رمق    27.22مرشوع  متمي  بتغيري و   65.00يقيض 

ٔساسية.   مبثابة التغطية الصحية ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
مبناسبة   ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

ىل مرشوع قانون رمق   متمي القانون   27.22املناقشة والتصويت  يقيض بتغيري و
لنقاش اجلدي   65.00رمق   ملناسبة  وها  ٔساسية، م مبثابة التغطية الصحية ا

ث ساد جو  عية، ح ج ة و ي طبع معل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ا
ات  قرتا اقشة لك  ىل م ر  ح السيد الوز ضياته بعدما انف ىل مق إالجامع 

ٔعضاء، مسامهة مهنم يف ٕاغناء النقاش وتو  اء هبا ا ٔمور اليت  ضيح بعض ا
سهر  ي  ضيات هذا املرشوع الثوري ا سا يف تزنيل مق اليت قد تطرح ل

 
1 Régime d'Assistance Médicale 

ة يف   لك جشا ابعته وسارع الزمن  ه وم ىل ٕاخرا س احلكومة خشصيا  رئ
ٔسايس عن املرض   اري ا ٔمني إالج ستفادة من الت روم توسيع  ٔنه  تزني 

نظام   من  دة  املستف املعوزة  ات  الف شمل  د"  ليك  "رام الطبية  دة  املسا
)1(RAMED   ٔفق يف  ارية،  إالج الصحية  التغطية  ظومة  م يف  اهلم  وٕاد

هتا  لب عية  اج وحبامية  وتفاو  ة  طبق ٔقل  و ا  تضام ٔكرث  ديد  جممتع  شاء  ٕا
ي  عي ا ج هنج  ، ٕاشارة واحضة لهذا ا ٔوىل التغطية الصحية الشام ا

اه هذه احلكومة لتكرس   سعنا يف هذا الباب تت وازنة، وال  عية م دو اج
ر مهنا:  ٔىت هبا مرشوع هذا القانون واليت نذ دات اليت  مثن املست ٔن    ٕاال 

اري    - إالج ٔمني  الت نظام  يف  لالشرتاكت  إالجاميل  املبلغ  و  ا حتمل 
ات  ىل حتمل واج القادرن  ري  اص  ٔش املرض اخلاص  ٔسايس عن  ا

ات شرتاك واست ة تلقائية من هذا النظام، من نفس س العال ف فادهتم ك
ل املؤسسات الصحية اخلاصة؛  ة، دا   املتا

ق    - سجيل، لتحق د ال د ف يتعلق بقوا عي املو ج ل  د الس اع
ٔمني   الت نظام  دمات  املؤه لالستفادة من  ات  لف فعالية  ٔكرث  اسهتداف 

ٔسايس عن املرض اخل اري ا ىل حتمل إالج ري القادرن  اص  ٔش اص 
شرتاك؛  ات    واج

مة تدبري هذا النظام.  - عي  ج لضامن    ختويل الصندوق الوطين 

زتاز هبذه املقاربة املمتزية اليت اعمتدهتا   وهبذه املناسبة، جندد التعبري عن ا
وال  التضامن  لتعزز  عية  ج و  ا ز  راك تدعمي  ل  ٔ من  سك بالد 

القوة   بنفس  وسمتر  ليتواصل  مسبوق  ري  شلك  وتوسيعها  عي  ج
ة  املل عية  ج ات  اج ل ابة  ست من  متكن  ٔن  ٕاىل  الزمخ  وبنفس 
متع، وحفظ   طمئنان ٕاىل ا ٔمل والثقة و ادة ا عية واسعة، وٕا الرشاحئ اج

ق املزيد من العدا  ىل حتق الية. رامة املواطنني، والعمل  عية وا   ج
ٔ ختويل "الصندوق الوطين   لك اجيابية مس ل  س  ، ملوازاة مع ذ و
رتياح  ىل  مة تدبري هذا النظام مما يبعث يف العموم  عي"  ج لضامن 

ة والفعالية.  ا   هبدف الرفع من قدرات إالجناز واحلاكمة والن
احلكومة من جمهودات لتعزز ودمع  كام ننوه يف نفس السياق، مبا تبذ  

ة من   الل ٕاطالق مجمو عي، وذ من  ج سك  عية وال ج امحلاية 
سك  مع يف ٕاطار "صندوق ال ٔوراش الكربى اليت حتظى  املبادرات وا
ٔرامل يف وضعية هشاشة،   دة املبارشة ل مج املسا ر سري،  عي" (ت ج

اص يف و  ٔش مج دمع ا ن من  ر صص لفائدة املترضر مع ا اقة، ا ضعية ٕا
رها   ٔ ة و ٔخرى...)، جمهودات تبقى مش ريها من الربامج ا ورو و احئة 
ل  ٔ ل من  سري التد ٔصبح من الواجب جتميع هذه اجلهود لت حمدود،  

ٔساسية لهذا التجميع. ل ا د املدا ٔ ر املطلوب وهذا املرشوع  ٔ ق ا   حتق
ىل  وٕاذا كنا   ٔحرار، برضورة العمل  نؤمن، يف فريق التجمع الوطين ل

ىل  منيته  ٔهيل القطاع الصحي وبناء  ٓفاق ت يف املزيد من اجلهود لتوسيع  ك
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ه،   ٔمني اسمتراريته ودميوم رسيع مساره، وت ينة ومستدامة هبدف  ٔسس م
، ي  ملنظومة الصحية ببالد هنوض  ٔن ٕاعطاء دفعة قوية ملواص ا يض نؤكد  ق

ات التالية:  قرتا ين    ت
ىل مستوى العرض   - ة، سواء  صالح معيق لقطاع الص ٕ ام  رسيع الق

رشية   ال ملوارد  و الالزمة  التحتية  ات  الب مبختلف  املرتبط  الصحي 
املتعلق   الطلب  مستوى  ىل  ٔو  لهيا،  واحلفاظ  ٔهيلها  ت املطلوب 

ا ة، مع ٕا دمات العالج ل دات  بتوسيع وضامن الولوج  ٔهيل الو دة ت
ه من   ات املنخرطة ف متكن مجيع الف ات حىت  الصحية ومسار العال

؛   ال معقو ٓ ح مواعيد يف  رب م   ستفادة من اخلدمات الطبية و
رشية الالزمة  - ملوارد ال عي"  ج لضامن   تعزز "الصندوق الوطين 

سرتاتيجي؛  بة تزنيل هذا الورش الهام و   ملوا
والتجهزيات    تطور  - ليات  ا وتوفري  ولو  التك ستعامل  و الرمقنة 

ابة لطلبات اخلدمة الصحية؛    املطلوبة لالست
ٔهيلها،   - ة لتدبري وضعية املسنني وت رشاف رضورة وضع ٕاسرتاتيجية اس

املسنني،   اص  ٔش ا بضامن حامية حقوق  اص  قانوين  ٕاطار  بوضع 
ة ن الشيخو ، وذ لتعاطي مع حتول  وتعزز التدريب والتكون يف 

ة.  ٔعامر، وارتفاع معدالت الشيخو ة لهرم ا ميوغراف ة ا   الب

ات املعوزة والفقرية   ال الف ٔنه مرشوع جشاع هيدف ٕاىل ٕاد ويف اخلتام، و
ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  فٕان   ، الشام الصحية  التغطية  ظومة  ٕاىل م

نعة مت ٔن هذا  ومبعية اكفة فرقاء جملسنا املوقر مق ر، ب ناع، السيد الوز ق ام 
لتايل  و الزتامات هذه احلكومة،  ل مضن  ه يد رخيي و راهن املرشوع 

  سنكون ٕاجيابيني يف التعاطي معه. 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

اقشة: 2 دل يف م ابد  شار السيد    ) مدا املس
قانون رمق    -  متمي    40.21مرشوع  بتغيري و   104.12القانون رمق  يقيض 

ٔسعار واملنافسة؛    املتعلق حبرية ا
رمق    -  قانون  رمق    41.21مرشوع  القانون  متمي  و بتغيري    20.13يقيض 

لس املنافسة.    املتعلق مب

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
فريق   مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  مبناسبة  رشفين  ٔحرار  ل الوطين  التجمع 
ىل مرشوع قانون رمق   يقيض بتغيري ومتمي القانون   40.21املناقشة والتصويت 

قانون رمق    104.12رمق   ٔسعار واملنافسة ومرشوع  ا  41.21املتعلق حبرية 
لهيام   20.13يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق   لس املنافسة كام وافق  املتعلق مب

الٕ    جامع. جملس النواب 
ٔعضاء جلنة املالية يف ٕاخراج  ي قام به  لعمل املمتزي ا اسبة ننوه  ويه م

لبية ومعارضة، من   ٔ ٔ امجليع،  ث تعب هتام، ح ي هلام راهن ني ا ن املرشو هذ
ملناسبة  ن  ٕالجامع، مشيد لهيام  ني بعدما مت التصويت  ن املرشو ل هذ ٔ

هودات اليت تبذلها احلكومة ٕالصالح وجت ويد املنظومة القانونية املؤطرة  لك ا
نا   ه ملنظوم ف حمك  ف م ك والزنهية، وضامن  املنافسة احلرة  ٕالقرار رشوط 
كرس احلاكمة اجليدة، وٕاقرار دو احلق والقانون  لمسامهة يف  صادية  ق
ل  ٔ صادي وتوفري لك رشوط املنافسة الرشيفة والزنهية من  ق ال  يف ا

  ي يبقى رهاننا مجيعا. حامية املسهت وا
ٔن   ٔحرار ٕاال  ل ل فريق التجمع الوطين  سعنا دا إالطار، ال  يف هذا 
صادية  ق ت  لالضطرا لتصدي  تبذلوهنا  اليت  املقدرة  هودات  شيد 

د وف " احئة  تفيش  عن  سيج 19- النامجة  ال ىل  رها  ٓ من  ف  والتخف  "
د سلمية لضامن إالقال ىل املديني القصري إالنتا وٕارساء قوا صادي  ق ع 

واحلرية  الكفاءة  ىل  تقوم  صاديني،  ق لني  الفا خمتلف  بني  واملتوسط 
ٔسواق   ىل رشوط مالمئة ملامرسة املنافسة يف ا ل احلفاظ  ٔ واملبادرة، من 

 الوطنية. 
قها يف  اليا إالجنازات اليت مت حتق مثن  ٔحرار  ٕان فريق التجمع الوطين ل

ٔزمة الصحية جمال ضامن ا صاد املغريب يف فرتة ا لسري العادي والسلس لالق
هيك   ٔسواق،  ت يف متون ا ٔو صعو ٔي نقص حممتل  الل تفادي  من 
ٔسعار اليت اسهتدفت بعض  االت تذبذب ا دة قرارات لتدبري  عن اختاذ 
ٔو احلد بح تقلباهتا،  الل  ٔساسية ٕاما لضامن استقرارها، الس من   املواد ا

لها   صارمة  ة  مراق يف  ك رب  ٔسعار  ا ىل  رية  ٔ ا هذه  انعاكسات  من 
ت اليت الزالت   ايق ملنع املضار شلك اس ل  ٔسواق والتد واملطبقة يف ا
ٔو القضاء   ستطيع بالد التحمك فهيا  دی العوائق الكربى اليت مل  ٔسف ا ل

  لهيا. 
بري التدابري التحفزيية اليت مع  رتياح  ل  س لرمغ  وٕاذ  ىل ٕاقرارها  لمت 

ات اليت   رب دمع القطا متع  ٔزمة لفائدة الطبقات الهشة من ا من ظروف ا
، ووقف توريد املواد  يل واخلار ا ة الطلب ا ترضرت بفعل توقف دينام
ارة  ىل تدفق السلع واخلدمات القادمة من الت ود املفروضة  ب الق ٔولية س ا

ٔساس تتعلق  واليت  ولية،  ة ا املمنو املبارشة  ري  و املبارشة  دات  ملسا ا 
ىل   الق واحلفاظ  تداعيات إال ف من  التخف لمقاوالت واليت هتدف ٕاىل 
لمواطنات  ارشة  م ة  املو إالجراءات  ت  عن  هيك  الشغل،  اصب  م
لق   صاد الوطين يف  ٔن حمدودية اق مع املبارش، نؤكد  لية ا رب  واملواطنني 

ٔداء املقاو الرثوة وفرص   ىل  د العوائق الكربى اليت تؤر  ٔ الشغل يعد 
ملنافسة احلرة   د املتعلقة  دم ٕاعامل القوا ىل اخلصوص  سامه فهيا  واليت 
بني   الفرص  اكفؤ  تضمن  اليت  وإالجراءات  املبادئ  تطبيق  يف  والزنهية، 

ببال صادي  ق الفعل  ٕازاء  الرتابية واملواطنني  ات  مما املقاوالت وامجلا  ، د
كرس  ميقراطي لبالد و ه ا ىل رضورة مواص تعميق التو جيعلنا نؤكد 
القة الثقة   ٔداء مؤسسات احلاكمة وتوثيق  دو احلق والقانون، وتقوية دور و

لمبادرة احلرة. ال واسعا  ح ا ، مبا يف ٔدوارها اكم هنا لتقوم ب   والتعاون ب



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

10 

ٓخرربيع  6  ) 2022 مفربنو  فاحت(  1444 ا

اخ   ، وتوطيد  ، البد من مواص حتسني م ٔعامل وحامية املسهت ا
صادي الوطين.  ق منو    عنرص الثقة مبا ميكن من رفع وثرية ا

تنافيس   اخ  م توفري  ٔن  لك موضوعية  نعترب  فٕاننا  املنطلق،  هذا  ومن 
ت  دى الضام ة هو رضورة حمتية لبناء الثقة، وٕا لوضوح والشفاف سم  ي

السوق   يف  صاديني  ق لني  لفا ة  د املمنو اع شجيع  قصد  مثرن  لمس
د املنافسة احلرة.  ة ٕاىل ضامن قوا   املامرسات السلمية الرام

دات اليت   ٔمهية املست ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ل دا س وٕاذ 
ٔن  ىل  هنام، فٕاننا نؤكد  ني ووثيق ف ب رابط م ني يف  ن املرشو اء هبا هذ

بة موا يد  ٔ ت لك  روم  دات  املست املنظومة   هذه  تعرفها  اليت  التحوالت 
مة  ت  ٔسعار واملنافسة واليت تبقى يف نظر رها القانونية املتعلقة حبرية ا
التحول  معلية  إالجناح  املنافسة  د  لقوا ة  اف م ممارسات  ني  وتق ٔطري  لت

د وف احئة " صادي ببالد خصوصا ما بعد  رزها  19-ق ٔ ستحرض   ،"
رمق   القانون  مرشوع  رمق    40.21يف  القانون  متمي  و بتغيري   104.12يقيض 

ٔسعار واملنافسة، ويه:    املتعلق حبرية ا
ق ا  - لمنافسة يف اجلوانب املتعلقة  الٕ تدق ة  ملامرسات املناف جراءات املتعلقة 

رشف  اليت  ع  س املتعلق جبلسات  الشق  الص ويف  االت ذات  ٕال
ى جملس املناف  ق    سة؛ لهيا مصاحل التحق

ال   - ٓ ق  وتدق املعنية،  ٔطراف  ا حقوق  إالجراءات وحامية  لية  فا تعزز 
لس املنافسة؛  لسات املناقشة مب هتاء    اختاذ القرارات بعد ا

من    - احلكومة  دوب  وم املنافسة  جملس  س  ورئ املعنية  ٔطراف  ا متكني 
ٔو   يد  ٔ ط القايض بت لر اف  ست ٕالغاء  ٕاماكنية تقدمي طعن يف قرار حممكة 

  ٔو تعديل قرار جملس املنافسة. 
ٔن املرشوع الثاين رمق   ي يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق    41.21كام   20.13ا

لرفع  ٔفضل ممارسات احلاكمة  كرس  لس املنافسة، هيدف ٕاىل  املتعلق مب
ي يقوم  سرتاتيجي ا ور  ن يف هذا السياق ا من جناعته وفعاليته، مربز

  فسة. به جملس املنا

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

يل  زتاز بوجود مؤسسة من هذا الق لتعبري عن ا ستغل هذه املناسبة 
ٔدوار احليوية اليت تضطلع هبا   ىل اعتبار ا  ، يف املنظومة املؤسساتية لبالد
صاد   واق بقانون  الص  ذات  وإالشاكالت  القضا  خمتلف  مستوى  ىل 

ق توازن بني املنافسة املنا ٔسواق، وحتق صادية ل فسة قصد ضامن حاكمة اق
د املنافسة.  ة لقوا ٔفراد من املامرسات املناف   احلرة والزنهية وحامية ا

ل ٕاعطاء دفعة قوية لالرتقاء بعمل جملس املنافسة، فٕاننا نؤكد يف   ٔ ومن 
من   ة  مجمو ين  ت رضورة  ىل  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  املالحظات فريق 

ات التالية:  قرتا   و
من    - ة  مجمو يف  العمل  هبا  اجلاري  القانونية  املنظومة  حتيني  مواص 

د السوق، ليك ال  ىل مالءمهتا مع قوا صادية، مع احلرص  ق ات  القطا
ركزي مفرطة متس  متزي حبا  ٔمد وضعيات  ٔو ٕاطا  لق  يفيض وجودها ٕاىل 

صاد الوطين؛  ق ٔداء    ب
ارش ال   - ري م ٔو  ارش  ة ذات وقع م مي السياسات العموم ىل تق عمل 

ىل املستويني القطاع والوطين؛  ٔسواق    ىل املنافسة وتداعياهتا يف ا
الوطين    - الرتاب  والتوعية يف مجموع  س  ام حبمالت التحس الق رضورة 

ة لقو  صادي هبدف حماربة املامرسات املناف ق ال  ٔمهية املنافسة يف ا د ب ا
  املنافسة؛ 

ىل ضوء   - ٔسواق  ت الرتكزي يف ا تظم ملستو شلك م ع  ة والت املراق
ه الرؤية؛  صاد الوطين يف حميط مضطرب تغيب ف ورية لالق   التقلبات ا

ٔسعار   - ا استقرار  ضامن  ٕاىل  ة  الرام االتفاقات  تدعمي  ىل  العمل 
ٔسعار؛  ت إالنتاج بدون تعسف يف ا   ومستو

ني  - ق مسطرة حفرضورة تق ل  وتدق ص وضعية املقاو املتعرثة ماليا ق
؛  لمقاو ة  ق ص لرتكزيات إالنقاذ واليت قد ختفي النوا احلق   الرتخ

  تعزز قدرات جملس املنافسة يف جمايل التقيص والولوج ٕاىل املعلومات؛    -
ة    - ٔطري القانوين مجليع املامرسات املناف ىل الت يل العمل  لقانون، من ق

ٔو  املصاحل  تضارب  ٔو  الزنيه  لتنافس  ا  رسيبات  ال استغالل  االت 
لمعلومات؛  ري القانوين  دام    ست

ٔبعد    - توسيع هامش حرية املبادرة واملقاو ببالد حىت نصل فهيا ٕاىل 
ٔداء  هي مدى   وا الرثوة  ومركزة  اكر  ح و الريع  حماربة  اللها  من  دف 
صا   دي. ق

ىل مرشوع   ٕالجياب  ٔحرار سيصوت  اما، فريق التجمع الوطين ل خ
رمق   رمق    40.21قانون  القانون  ومتمي  بتغيري  حبرية    104.12يقيض  املتعلق 

ٔسعار واملنافسة ومرشوع قانون رمق  يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  41.21ا
لس املنافسة، مستحرضن يف هذا السياق ا  20.13 ور الهام املتعلق مب

املسهت  حامية  بني  ق  لتوف لمنافسة  الوطنية  املنظومة  ستلعبه  ي  ا
لمنوذج التمنوي اجلديد.  ٔساسية  عتبارها ركزية    وتنافسية املقاو 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

II -   :ٔصا واملعارصة   فريق ا

متمي القانون رمق   27.22رمق   ) مرشوع قانون مرشوع قانون 1 يقيض بتغيري و
ٔساسية مبثابة مد   65.00   : ونة التغطية الصحية ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارن احملرتمني،    السادة والسيدات املس
ىل   ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التصويت  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق    27.22مرشوع قانون رمق   ي يقيض بتغيري و مبثابة   65.00ا
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  مدونة التغطية الصحية.  
بريا رية، وتتعدد  شهد القطاع الصحي املغريب تدهورا  ٔ ٔعوام ا الل ا

ددا من العا ربت  ٔ هنا معوقاته اليت  لعمل يف اخلارج، ب ىل الهجرة  ملني به 
ا  د ي  ا ٔمر  ا لقطاع،  صصة  ا ة  احلكوم واملزيانية  التجهزيات،  ضعف 

ام   الل  ادة   2018ال امل محمد السادس نرصه هللا  ٕاىل رضورة "ٕا
ة  ت صار ي يعرف تفاو ذري يف النظام الصحي الوطين ا النظر شلك 

 وضعفًا يف التدبري". 
لنظام الصحي   مج ٕاصال  ر داد  ىل ٕا اليا  وتعمل احلكومة املغربية 
أكد   ني  يف  الصحي،  القطاع  لتطور  ديدة"  "حاكمة  د  اع ىل  ركز 

خصصون أن ٕاصالح النظام الصحي ٔاصبح أمراً  لنظر لالنتقال    م  ً رضور
داً من لك   شري ٕاىل ٔان وا ي  ميوغرايف؛ ا اليا  10ا زيد معره   مغاربة 

ام    60ىل   دود  ضاعف هذا الرمق ثالث مرات يف  ، 2050امًا، وس
ة يتطلب املزيد   بار السن واالٔمراض املزم بري من  دد  معتربن أن وجود 

اية الصحية و  ىل الر   املزيد من النفقات. من الطلب 
ٔنه يد  ٔ غي الت سرتاتيجيات اليت مت وضعها   وي رمغ لك اجلهود املبذو و

ٔزمة الصحية  ٔن ا ٔدائه، ٕاال  ٔهيل القطاع الصحي والرفع من  ذ سنوات لت م
د "املرتبطة جباحئة   ر  19-وف س ٔفرزته من وعي جامعي برضورة  " وما 

املوا اكفة  ومده  القطاع  هذا  ابة  يف  لالست الالزمة  رشية  وال املادية  رد 
ٔكدت  ىل اخلصوص،  االت الطوارئ الصحية  الل  ات الساكن  يا الح
ظومة  رسيع ٕارساء م ٔكرث فعالية ل تكرة و ت م ة ملقار ٔحضت مل ة  ٔن احلا

  .حصية قوية

س احملرتم،    السيد الرئ
ة م التغط اء نظ ة فـي ٕارس د خطـى املغـرب خطـوات واسع ة  لق الصح

ة  ذ س ـز التنف ة ح اري ة إالج ة الصح ت التغط ل ث د ة، حب اس ٔس ا
د"  2005 "رام بـ  سمـى  ا  ٔو م ة  الطب دة  اع املس ام  نظ م  تعم م  ت ا  ، مك
ة  ة مـن إالجـراءات فـي 2012س اذ مجمـوع م اخت ك، ت ة ٕالـى ذل اف إالض ، ب

ادة مـن ٔ  ستف ع  ال تـوس ة جم ل طل شم ـن عـن املـرض، ل ٔم ة ال نظم
ك  ذل اجـريـن وك ـي، وامله ام والتكـويـن امله ـن الع اع الـي فـي القط م الع التعل

ـن اص املـؤّم ٔخش اء ا ٓب ات و ٔ.  
اسـي عـن   ٔس اري ا ـن إالج ٔم ال ا اخنـرط املغـرب فـي ٕاجـراءات  مك

ـن املهني ات  بف اص  اخل ـر   املـرض  غ اص  ٔخش وا ـن  املستقل ال  والعم
ـق  وحتق ة  امل الش ة  الصح ة  التغط مشـروع  ل  مك دف  هب ٔجـراء،  ا

ة ة املغـرب ـور اململك ه دس ل ـص  ا ي ات مك الج لع ادل    .الـولـوج الع
ة  ة والتنظمي شـريع دار النصـوص ال واليوم و امحلد تنخرطون يف ٕاص

ة، اخل ع والتطبيق ة تـوس ة، ومـواصل ٔول ة ا ة الصح اي الح الـرع ٕاص ة ب اص
ات  دم ٕالـى خ الـولـوج  ـح تعـزيـز  ا يت ىل املـرض، مب اري ع إالج ـن  ٔم ال
اء   ٕاعط ع  م ة،  معقـول ة  ولكف ة،  ال ع جـودة  ذات  قـرب،  عـن  ة  حص

ة ار اجلهـوي ـرابـي، فـي ٕاط ـوى ال ـر لمس ٔ ة  المتـركـز   مسـؤول ة وال املـوسع
  .إالداري 

ر احملرتم،    السيد الوز
رمق   القانون  مرشوع  مبضامني  ننوه  وٕاذ  واملعارصة  ٔصا  ا بفريق  ٕاننا 

سرتاتيجية تواصلية 27.22 رشيعي الهام  ، فٕاننا ندعومك ٕاىل ٕارفاق هذا المك ال
لمو  نه  ه وٕايصال مضام ال ورش ٔفضل  ٔرض الواقع ب ىل  اطن تضمن تزني 

ي نعتربه  ٕالجياب مع هذا املرشوع ا سيط حىت حيقق هدفه، ونصوت  ال
  رضورة الستكامل ورش إالصالح الصحي. 

  وشكرا.

متمي القانون رمق    40.21مرشوع قانون رمق  )  2   104.12يقيض بتغيري و
ٔسعار واملنافسة:    املتعلق حبرية ا

س احملرتم    السيد الرئ
رة    احملرتمة السيدة الوز

شارن احملرتمني    السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التصويت   مس فريق ا لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

قانون   مرشوع  رمق    40.21رمق  ىل  القانون  متمي  و بتغيري   104.12يقيض 
ٔسعار واملنافسة.   املتعلق حبرية ا

ٔيت بع ث ي ات اليت  وٕاذ نعترب هذا املرشوع ٕاضافة نوعية ح د إالصال
الل العقود  ٔسعار واملنافسة  عرفهتا الرتسانة القانونية ببالد يف جمال حرية ا

ات اليت عرفهتا سنة   دود إالصال رية ٕاىل  ٔ ضيات 2014ا ، تفعيال ملق
، واليت جعلت من  2011دستور   الص ذات  ة  امللك لجنة  ا ، ولتوصيات 

ٔساسا ٕالرساء التواز  صاديني. املنافسة الرشيفة  ق لني    ن بني الفا
ٔسعار واملنافسة   ريم هذا إالصالح ٕاىل مالءمة إالطار القانوين حلرية ا
عية، وتعزز  ج و  منوذج التمنوي اجلديد وبناء ا ىش وتزنيل ا مع ما ي
ة من جترمي   ىل رشوط الشفاف ضيه ذ من حفاظ  القدرة التنافسية وما يق

ب ا  السوق،  املامرسات  وتوازن  الفرص  اكفؤ  و الرشيفة  املنافسة  د  قوا
ة  املناف ملامرسات  املتعلقة  إالجراءات  وتوضيح  حتديد  الل  من  وذ 
ول جملس  ق دم  ٔو  ول  ق املتعلقة مبسطرة  ق اجلوانب  تدق رب  لمنافسة، 
ع   س االت ذات العالقة، وكذا املساطر املتعلقة جبلسات  املنافسة لٕال

 ٔ لس. ٕاىل ا ى ا ق  ن مصاحل التحق   طراف املعنية من 

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
املسهت   حامية  ستحرض  ٔن  البد  يل،  الق هذا  من  ٕاصالح  لك  ٕان 

ٔسعار،  لمسهتلكني املغاربة من جراء ارتفاع ا اصة وحامية القدرة الرشائية 
لمتغريات اليت يعرفها العامل سواء   شها بالد تبعا  يف الظروف الصعبة اليت تع
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د  وف ٔزمة " ب املتعلقة  ت 19-مهنا  اصة  و ٔورانية  ا الروسية  احلرب  ٔو   "
ساقطات وندرة املياه.    املرتبطة بتغري املناخ وق ال

ٔنه   مثني لك ما من ش ىل  ٔصا واملعارصة  وانطالقا من حرص حزب ا
ة املواطنني املغاربة، فٕاننا نصوت  لتايل مصل ة بالد و ٔن يصب يف مصل

رمق   قانون  مرشوع  رمق    40.21ىل  القانون  متمي  و بتغيري   104.12يقيض 
ٕالجياب.  ٔسعار واملنافسة    املتعلق حبرية ا

متمي القانون رمق    41.21) مرشوع قانون رمق  3 املتعلق    20.13يقيض بتغيري و
لس املنافسة:    مب

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التصويت   مس فريق ا لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق  يقيض    41.21ىل مرشوع قانون رمق   املتعلق   20.13بتغيري و
لس املنافسة.    مب

لس   مب املتعلقة  رشيعات  ٕاصالح ال مع  قانون  املرشوع  اء هذا  لقد 
ذة يف  لقانون املت ة املتعلقة  لجنة امللك ذا لتوصيات ا املنافسة، وذ تنف

لشفاف 2022مارس    22 املتعلق  الشق  يف  ولية  ا املامرسات  بة  وملوا ة ، 
ٔداء.  ة ا   وجنا

لمرشوع   ذا  لمنافسة، تنف اكم  ظومة وطنية م كام هيدف ٕاىل وضع م
ة من   اء هذا املرشوع مبجمو عية، كام  ج و  التمنوي اجلديد وبناء ا
ٔة دستورية عن طريق   هي اد جملس املنافسة  تعزز ح ٕاىل  روم  املتغريات 

ا ٕاليه مع ت ق ٕاجراءات إال صاصات بني  حتسني وتدق خ ل  فادي تدا
وهيئاته   س  الرئ ات  صالح وتوضيح  لس  لم التقررية  الهيئات  خمتلف 
ل  لتدا صارمة  ة  مراق مع  صاصات  خ يف  ل  تدا ٔي  لتفادي  التقررية 
ضيات املتعلقة   الل ضبط املق ليه، وذ من  املصاحل يف القضا املعروضة 

ل هذه ال  لتداول دا   هيئات. لنصاب القانوين 

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ات اليت ستعزز  ل هذه إالصال مثن م ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
حامية  يف  ٔساسا  واملمتثل  املنافسة  جملس  به  يضطلع  ي  ا ور  ا حما  ال 

ىل القدرة الرش  لمواطنني املغاربة،  فٕاننا نصوت املسهت واحلفاظ  ائية 
متمي القانون رمق    41.21ىل مرشوع قانون رمق   املتعلق   20.13يقيض بتغيري و

ٕالجياب.  لس املنافسة    مب

III -   :دة والتعادلية لو ستقاليل   الفريق 

متمي القانون رمق    27.22مرشوع القانون رمق    )1 مبثابة    65.00القايض بتغيري و

ٔساسية   : مدونة التغطية الصحية ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،  والسادة السيدات     املس
شارن احملرتمني،   وجملس ٔطر الوزارة     املس

اقشة  دة والتعادلية يف م ستقاليل لو مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
القانون رمق   القانون رمق    27.22مرشوع  متمي  مبثابة    65.00القايض بتغيري و

ٔساسية.    مدونة التغطية الصحية ا

س،    السيد الرئ
ىل اخلدمات الصحية   ٔن حيصل امجليع  اكم تعين  ٕان التغطية الصحية ا
ث متكن هذه  ة ٕاىل الوقاية والعالج، ح اليت حيتاجون ابتداء من تعزز الص

متع من   ٔفراد ا ٔسباب التغطية لك  ٔمه  ىل اخلدمات اليت تتصدى  احلصول 
محلاية   كفي  مبا  دة  ج اخلدمات  هذه  كون  ٔن  وتضمن  والوفاة،  املرض 
ىل  وهبم لقاء احلصول  املواطنني من العواقب املالية حىت ال يدفعوا من ج
ب   س لوقوع يف الفقر  لتايل احلد من خماطر تعرضهم  اخلدمات الصحية، و

ري ٔمراض  هتم إالصابة ب ب ٕاصا قرتاض س ٔو  يض مهنم إالنفاق  وقعة تق  م
وقعة.  ري م ٔمراض ملكفة و   ب

يعرفه   ي  ا التقدم  مبدى  رهني  الشام  التمنية  ق  ول يف حتق ا قدم  ف
ار،  الد ار  ولك لتعمل  ٔطفال  ل سمح  اجليدة  ة  فالص الصحي،  ال  ا

ىل الفقر.  متع يف التغلب  د ا   وسا

س، السيد الر    ئ
ة   لتوجهيات امللك ي حنن بصدده اليوم، هو تفعيل  داد املرشوع ا ٕان ٕا
ذري، يف املنظومة  شلك  ادة النظر،  ة، املتعلقة بورش ٕاصالح وٕا السام
ال امل ٕاىل ٕاطالق ورش تعممي التغطية  ا  ث د الوطنية الصحية، ح

مج معل مضبوط، ٔ  عية لفائدة مجيع املغاربة وفق ر ولها تعممي التغطية  ج
ارية.    الصحية إالج

ٔمني   ستفادة من الت متحور حول توسيع  ٔحاكم مرشوع هذا القانون  ف
دة من نظام  املستف ات املعوزة  شمل الف ٔسايس عن املرض ل اري ا إالج

الطبية (  دة  ة تلقائية  RAMEDاملسا ف ك ستفادة  هنم من  متك رب   ،(
اري   ٔمني إالج ىل  من نظام الت ري القادرن  اص  ٔش عن املرض اخلاص 

ة هلم يف   سبات املمنو فاظهم جبميع املك شرتاك، مع اح ات  حتمل واج
دة الطبية   . ٕاطار نظام املسا

ارية   ستكامل التغطية الصحية إالج كون احلكومة قد الزتمت  وبذ 
ما د يف  املو عي  ج ل  الس دها  اع السنة، مع  ل ممت هذه  يتعلق   ق

ات املؤه لالستفادة   لف ٔكرث فعالية  ق اسهتداف  سجيل، لتحق د ال بقوا
ٔسايس عن املرض، وختويل الصندوق  اري ا ٔمني إالج دمات نظام الت من 

مة تدبري هذا النظام.  عي  ج لضامن    الوطين 
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و   ة ملوظفي ا ات املتا ستفادة من نفس س العال ث ستكون  ح
ٔجراء ا ل و ة وامللكفة دا ٔمراض املزم لقطاع اخلاص، الس ما تعلق مهنا 

يد   ٔ ٔ التضامن، وا ، وفقا ملبد و املؤسسات الصحية اخلاصة بتكفل من ا
النظام  لهذا  دا يف توفري والبحث عن متويل دامئ  لن تدخر  ٔن احلكومة 

ٔ املسامهة والتعاضد يف حتمل ا د ة، انطالقا من م د من  سبة املو ل اطر 
ىل  ٔخرى،  ة  شرتاك، ومن  ات  ىل حتمل واج اص القادرن  ٔش ل

ىل حتملها.  ري القادرن  اص  ٔش سبة ل ل ٔ التضامن  د   م

س،    السيد الرئ
متويل   ست مرتبطة رصد املزيانية الرضورية وا التغطية الصحية الشام ل

شمل مجيع عنارص النظام الصحي، مبا فهي  ا رشوط تقدمي اخلدمات فقط، بل 
وشباكت  الرضورية،  الصحية  واملرافق  الالزمة،  رشية  ال واملوارد  الصحية، 
إالدارية   واحلاكمة  املعلومات،  ونظم  الصحية،  ات  ولوج والتك االتصال، 
ٕالجناح  ريها من الرشوط الرضورية  الصحية و التوعية  املتطورة، ومحالت 

  . هذه التغطية الصحية الشام
تعمل   ٔن  احلكومة  ٔهيل    وشلكفعىل  ت ىل  ل  املوارد   وتوفريمستع

اكم ٕالجناح هذا   اية م ىل تقدمي ر هنا وحتفزيها  ل متك ٔ رشية الالزمة من  ال
ة  الص رات يف جمال  س ب  ح  ىل ف والعمل  ري،  الك املليك  الورش 

ق التغطية الصحية الشام ٔولية لتكون جحر الزاوية يف حتق  كام هو معمول ا
ٔحناء العامل.    به يف مجيع 

لحكومة س بعزز   ،ولك صدق  ،متىن  ي ل دي ا اح يف هذا الت  الن
ا    ،لهيا مرات من  مللنا  ٔننا  ة،  السام ة  امللك ات  والتو اية  الر حتت ظل 

هودات املبذو يف هذا رشية رمغ ا   إالطار.  املتدنية يف سمل التمنية ال
سشكرا     .السيد الرئ

متمي القانون رمق    40.21مرشوع قانون رمق    ) 2 املتعلق    104.12يقيض بتغيري و
ٔسعار واملنافسة؛    حبرية ا

متمي القانون رمق    41.21مرشوع قانون رمق    ) 3 املتعلق    20.13يقيض بتغيري و
لس املنافسة.    مب

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔمجعني.  ىل سيد اخللق    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  الوزراء احملرتمون،  دة السا 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
مس الفر  ل  ٔتد ٔن  لس  رشفين  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  يق 

شارن ملناقشة مرشوعي قانونني:   املس
القانون    40.21رمق    - متم  و يغري  ي  ٔسعار    104.12ا ا حبرية  املتعلق 

  ؛ واملنافسة
متم القانون رمق  41.21رمق  - ي يغري و لس املنافسة.  20.13ا   املتعلق مب

ٔزمة   درت ٕاىل تقليص وقع ا كون احلكومة  ٔنوه  ٔن  امسحوا يل بداية 
ٔسعار الناجتة عن   رتفاع ا ىل املواطنات واملواطنني، واملرتبطة خصوصا 
احلرب  تداعيات  من  بالد  ها  توا اليت  لظروف  و  ، اخلار التضخم 

ىل  رها  ٔ و املطرية،  ساقطات  ال ندرة  ٔورانية، وكذا  ا صاد الروسية  ق
ر.  س ىل  لتايل    الوطين و

يف  اء  ني  املرشو ن  ضيات هذ مق تطبيق  ٔن  التذكري  من  لنا  والبد 
منوذج التمنوي اجلديد، بغية   ا ة وتفعيل  لجنة امللك ا سياق تزنيل توصيات 
ٔسعار   اصة يف جمال املنافسة وحرية ا هثا،  القانونية وحتد حتسني الرتسانة 

ادئ احلاك كرس م صادي.و ق ال    مة اجليدة ودو احلق والقانون يف ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
رتام   لسعي ٕاىل ا سم  ني ي ن املرشو ه هذ اء ف ي  ٕان السياق ا

ت   ،اكفؤ الفرص، فكام نعمل صاد ق د املنافسة الرشيفة، يف  تلعب قوا
صاديني ق لني  ليربالية، دورا فعاال يف ٕارساء التوازن بني الفا اصة يف  ،ا

ٔن يعرف هذا التوازن  ات واخلدمات، لكن ميكن  ٔسعار املنت جمال حتديد 
صاديني ق لني  جتا عن ممارسات بعض الفا الال    . اخ

ل   ىل رشوط  ويف هذا الصدد، يتد ل احلفاظ  ٔ قانون املنافسة من 
اكفؤ الفرص ة و سمترار،   ،الشفاف  ٔ ٔن املقاوالت تل د يف هذا إالطار  ف

يار   خ املسهتلكني  اع  ٕاق حماو  الل  من  املنافسة،  ة  موا ل  ٔ من 
يل خفض التلكفة   الت من ق ة من التد رب مجمو دماهتم  ٔو  اهتم  تو م

ٔمث  ض ا لتايل ختف ل  و ٔن اح بتاكر وحتسني اجلودة، ٕاال  ٔو تطور  نة، 
ٓخرن يبقى قامئا. سب  ٔو  لزبناء  فاظ  ٔخرى لالح لجوء ٕاىل ممارسات    ا

املامرسات    ،ٕاذن لمنافسة هيدف ٕاىل جترمي  فالبد من سياسة وقانون 
ضدها الالزمة  إالجراءات  واختاذ  السوق  وبتوازن  املنافسة  د  بقوا  ،ا 

و الد  ىل ف املنافسة  الوطنية يف جمال  القانونية  الرتسانة  عرفت  امحلد   
ربات؛ ل رامك  دة تطورات و ول  يق ا ٔيت   2014وٕاصالح سنة    غرار 

ٔمهية املنافسة   2011من دستور    166و  36و  35لتزنيل املواد   ىل  ٔكد  ي  ا
هيئة  املنافسة  جملس  ىل  والتنصيص  صادية  ق العالقات  يف  احلرة 

صادية.  ق لحاكمة    دستورية مستق 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ىل: ٔساسية ملنافسة تقوم    ٕان املبادئ ا

  ٔسعار د السوق؛ مت :حرية ا ٔسعار وفقا لقوا   دد ا
  صاد ق لمسهتلكني و   الوطين؛ ٕاجيابيات املنافسة 
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  ٔساس السعر ومستوى    :توازن العرض والطلب ىل  ركز املنافسة 
  اجلودة؛ 

 مت حرية  عرق  ٕاىل  ل هيدف  تد ٔو  ة  د  مراق قوا ٔو  ٔسعار  ا ديد 
  السوق. 

د لهذه املنافسة ويه:  ،ولتزنيل هذه املبادئ   البد من قوا
  :لية الق ة  املوا  املراق وانتظار  الرتكزي،  بعمليات  ار  إالخ ة  فقة ٕالزام

احل  ىض  اق ٕان  القوة  املقرونة  لرتكزي  تفاد  ٕالجنازها  رشوط  ال 
صادية    ؛ ق

 :البعدية ة  االتفاقات    املراق عن  الناجتة  ة  املناف املامرسات  ة  مراق
مين يف السوق ستغالل التعسفي لوضع  ع اجلزاءات   ،و مع توق

الفات.    املالمئة لهذه ا

ة دة مؤسسات ويه:  ،وٕالنفاذ هذه املراق   دد القانون 
املنافسة- صاصات    :جملس  اخ دة  لها   ، مستق دستورية  هيئة  ونه 

ة  مراق جمال  يف  ٔيضا  و لمنافسة  ة  املناف املامرسات  ضبط  جمال  يف  تقررية 
يبد ث  ح شاري  اس دور  ٔيضا  و  صادية،  ق عند    يالرتكزيات  رٔيه 

لهيا يف ا شارته من الهيئات املنصوص  ه ٕابداء  اس ه مببادرة م لقانون، وميك
و ٔ رٔيه يف لك مس ملنافسة  علقة  م صاصاته يف حتسني ذ  تطبيقا الخ  

ٔسواق   ؛ السري التنافيس ل
واملنافسة    :احلكومة   - ٔسعار  ا حرية  قانون  تطبيق  يف  سامه  ث  ح

من   احلد  خبصوص  ات  صالح ولها  ٔسعار،  ا تنظمي  جمال  يف  خصوصا 
ائية  لمنافسة ذات البعد احمليل، كام حيق لها بصفة است ة  املامرسات املناف
صادية  ق الرتكزيات  بعض  املتعلقة  املنافسة  جملس  لقرارات  التصدي 

لسات سرتاتيجية، و  لس مبندوب لحكومة، حيرض  ى ا متثل احلكومة 
جملس  فهيا  يتداول  اليت  التقارر  يف  رٔيه  ويبدي  شارية  اس بصفة  لس  ا

  ؛ املنافسة
ٔو    القضاء:  - إالدارة  قرارات  ضد  الطعون  ا  يف  دوره  متثل  ي  ا

لس.    ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون، السيدات وال    سادة املس
توصيات   د  اع ىل  بناء  القانونني  ن  هذ ٕالصالح  العام  السياق  ٔيت  ي

) لقانونني  املتعلقة  ة  امللك اخلاصة  لجنة  بة    )،2021مارس    22ا وموا
ل حتسني احلاكمة وتعزز استقطاب  ٔ هنجها بالد من  ات اليت  إالصال

ٔعامل، وخصوصا ا اخ ا رات وم ر. س د املدونة اجلديدة لالس   ع
بة تطور املامرسة  وسعيا لتمثني التجربة اليت رامكها جملس املنافسة، وموا
بعض  ٔصبحت  اليت  القوانني  ىل  ات  حتس ال  ٕاد ل  ٔ من  الوطنية، 

اوزة ضياهتا م ولية، خصوصا ف خيص   ،مق ا املامرسات  ٔفضل  اعتبارا 
ٔداء ا ة  وجنا ة  حبرية  ،  الشفاف املتعلق  القانوين  إالطار  ملالءمة  اخلري  ويف 

و  ا وبناء  التنافسية،  القدرة  تعزز  راهات  ٕا مع  واملنافسة  ٔسعار  ا
منوذج التمنوي اجلديد.  عية، يف ٕاطار تزنيل ا   ج

ر، وهيدف هذا إالصالح إ  س اذبية  ٔعامل وتعزز  اخ ا ىل حتسني م
والرفاهية  لمواطنني  الرشائية  القدرة  وحتسني  املسهتلكني  حامية  وٕاىل 
ال  ا يف  والقانون  احلق  ودو  اجليدة  احلاكمة  كرس  وٕاىل  عية،  ج

صادي القانون رمق    ،ق القانون   40.21جفاء مرشوع  متم  ي يغري و  رمق  ا
إالجراءات ا  104.12 ق  وتدق توضيح  ٕاىل  واملنافسة  ٔسعار  ا ملتعلق حبرية 

لية   فا تعزر  وٕاىل  السلمية،  لمامرسة  ة  املناف القضا  خبصوص  واملساطر 
ة  ٔطراف، وٕاىل حتسني نظام املراق يق ا كرس حامية حقوق  إالجراءات و

صادي.  ق   يف معليات الرتكزي 
القانون رمق   اء مرشوع  ي    41.21و القانون رمق  ا متم    20.13يغري و

دستورية  هيئة  املنافسة  جملس  اد  ح لتعزز  املنافسة  لس  مب املتعلق 
ىل  لس، ولعمل  ٕاىل ا ا  إال ٕاجراءات  ق  ، وٕاىل حتسني وتدق مستق
منوذج التمنوي اجلديد.  ذ ا لمنافسة مالمئة لتنف اكم  ظومة وطنية م   وضع م

س احملرتم،    السيد الرئ
  ة الوزراء احملرتمون، الساد 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
املمتث   القانونيني  دات النصني  شيد مبست ستقاليل  الفريق  ٕاننا يف 

  ف ييل: 
ٔسعار واملنافسة   - ا القانون رمق    :خبصوص حرية    40.21ٔي مرشوع 

لقانون رمق  ٔسعار واملن 104.12املعدل واملمتم  ٔيت املتعلق حبرية ا افسة، فقد 
الل لت لمنافسة، من  ملامرسات املنايف  ديد وتوضيح إالجراءات املتعلقة 

االت  لٕال املنافسة  ٔو رفض جملس  ول  ق مبسطرة  املتعلقة  اجلوانب  ق  تدق
د املنافسة، وحتديد املساطر املتعلقة جبلسات  ة لقوا ملامرسات املناف املتعلقة 

ٔطراف املعنية و  ع اىل ا ىل رسية س ٔهنا، والتنصيص  ش داد حمارض  ٕا
د املنافسة،   لقوا ة  املناف ملامرسات  املتعلقة  القضا  لسات املداوالت يف 
ال اليت   ٓ ىل حتديد ا الفات والقرارات، كام معل  ق ٕاجراءات تبليغ ا وتدق

ٔن يت ىل جملس املنافسة  هتاء من املناقشة.  يتعني  ه قراره بعد    ذ ف
لية إالجراءات وحامية   40.21سعى مرشوع القانون رمق  كام   ٕاىل تعزز فا

رتاض  دم  ادة النظر يف مسطرة  الل ٕا ٔطراف املعنية، من  حقوق ا
الل:  لمسطرة التنازعية من  ذات مكسطرة بدي    ىل املؤا

ٔقىص لعقوبة    :تقدمي اقرتاح املصاحلة  - ٔدىن وا ه املقرر العام احلد ا حيدد ف
الفةا ىل املؤسسات ا   ؛ ملالية اليت يقرتح تطبيقها 

ىل عرض املصاحلة،   - ٔطراف املعنية من التعبري عن موافقهتا  متكني ا
ال حمددة ٓ   ؛ يف 
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ٔطراف املعنية واملقرر العام  -   ؛ توثيق هذا إالجراء يف حمارض موقعة من ا
ذ    - ٔ ا مع  ت  العقو ر  مقاد ساب  وا ديد  لت معايري  بعني  وضع 

ففة    ؛ عتبار الظروف املشددة وا
تقدمي    - دوب احلكومة من  لس وم س ا املعنية ورئ ٔطراف  ا متكني 

ٔمام حممكة النق يد    ضطعن  ٔ ط القايض ٕاما بت لر اف  ست يف قرار حممكة 
ٔو تعديل قرار جملس املنافسة.   ٔو الغاء 

صادي، من   ق لرتكزي  كام سيعمل هذا القانون مراجعة إالطار املتعلق 
ادة النظر  رب ٕا سطة لتبليغ بعض معليات الرتكزي، و داث مسطرة م   الل ٕا

ار يف دة العتبة املعمتدة يف ٕاج لية،   قا ٔكرث فا ية تبليغ معليات الرتكزي لتكون 
ني:  مجلع بني رشطني مزتام   وتتعلق 

ٔطراف يف العملية  -   ؛ عتبة رمق املعامالت إالجاميل مجليع ا
ن   - فرد يف السوق الوطين من  شلك م عتبة رمق املعامالت املنجز 

دة.  ىل    لك طرف 
العملية   ال دراسة  ٔ تعليق  ٕاماكنية  ح  يوما) يف    60ددة يف  احمل ( وسي

ملعلومات  دده،  ي  ل ا ٔ لس يف ا ٔطراف املعنية مبوافاة ا الل ا ا ٕا
بني   جزة  تاليتني م م ٔو جزء مهنا، واعتبار معليتني  امللف  بعنارص  املتعلقة 

دة.  عملية وا ني  الل مدة سن ٔو املؤسسات  اص  ٔش   نفس ا
القانو ٔي مرشوع  املنافسة،  املعدل    41.21ن رمق  ٔما خبصوص جملس 

لقانون رمق   اءت التعديالت   20  13واملمتم  لس املنافسة، فقد  املتعلق مب
رب: لس  ٔعضاء ا ات  ام وصالح ه ٕاىل ضبط  ة ف   املقرت

  لس وخمتلف هي س ا ات لك من رئ ته التقررية، ٓ توضيح صالح
ات؛  ل يف الصالح ٔي تدا   لتاليف 

    يل ا ا ٕاىل النظام ا ات بني خمتلف  إال ٔن توزيع الصالح يف ش
لس  لم ٓت التقررية    ؛ الهي

    ني تعيني من م ٕاىل  ا هتم يف ممارسة  ٔعضاء املنهتية وال اسمترار ا
  ؛ حيل حملهم

    ادئ توجهيية رش م لس ٕاماكنية  ح ا )  (lignes directricesم
 .   حول خمتلف القضا

الل:    وكذا جتويد املساطر والتدبري من 

  القضا  متك ٕاطار  يف  املصاحل  تضارب  ة  مراق من  لس  ا س  رئ ني 
ٔعضاء واملقرر العام لس خبصوص ا ىل ا   ؛ املعروضة 

   ن لس واملقرر ٔعضاء ا لتجرحي يف  داث مسطرة    ؛ ٕا

   تلف سبة  ل لتداول  القانوين  لنصاب  حتديد الرشوط املتعلقة 
لس ت ا   ؛ مكو

  ىل رسية مداوالت الهي يد  ٔ لس وحرص احلضور  ٓ الت ت التقررية لم

ٔعضاء املعنيني.    يف ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
اء هبا مرشوعي القانونني: رمق  ٕان   ات اليت  ي يغري   40.21قرتا ا

متم القانون   ٔسعار واملنافسة، ورمق    104.12و ي   41.21املتعلق حبرية ا ا
متم القانون رمق   سامه ال حما يف    20.13يغري و لس املنافسة، س املتعلق مب

بني الفرص  اكفؤ  ستضمن  كام   ، ببالد ٔعامل  ا اخ  م خمتلف حتسني   
مثرن صاد الوطين  ،املس سامه يف التطور إالجيايب لالق   . مما س
ليه لهيام.  ،و ٕالجياب  ستقاليل سنصوت    فٕاننا يف الفريق 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   . والسالم 

IV -   :الفريق احلريك  

متمي القانون رمق    27.22مرشوع قانون رمق  )  1 مبثابة    65.00يقيض بتغيري و
ٔساسية   : مدونة التغطية الصحية ا

  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم    ، السيد الرئ
ر احملرتم    ، السيد الوز

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
اقشة  م يف  لمسامهة  احلريك  الفريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

متمي    27.22مرشوع قانون رمق   مبثابة مدونة   65.00القانون رمق  يقيض بتغيري و
ة،  ٔهيل قطاع الص ي سميكن بالد من ت ٔساسية، ا التغطية الصحية ا
ة   ق عي، ورافعة حق ج ة وامحلاية  ٕاكطار مرجعي ٕاصال املنظومة الص
ٔوراش واملشاريع   عتباره من مضن ا عي واملهين،  ج صادي و ق لمنو 

ال ٔطلقها  ة من  الكربى اليت   امل نرصه هللا، وجعل ٕاصالح قطاع الص
ه  ارشهتا، الس اخلطاب املليك السايم املو املبادرات املستع اليت جيب م

بتارخي   رشيعية  ال ورة  ا تاح  اف مبناسبة  ٔمة  ا ممثيل   2020ٔكتور    9ٕاىل 
عية لفائدة مجيع املغاربة ج اعية ٕاىل ٕاطالق ورش تعممي التغطية  وفق   ،ا

مج معل مضبوط، بدء  ارية.  ار   بتعممي التغطية الصحية إالج
س،    السيد الرئ

لتنا ه    ،يف مسهتل مدا ي عرف لنقاش إالجيايب والهادف ا ٔن ننوه  البد 
املرشوع،  هذا  دراسة  مبناسبة  عية  ج و ة  الثقاف والشؤون  التعلمي  جلنة 

ة وامحلاية  ر الص ٕاىل السيد وز ىل التفضل والشكر موصول  عية  ج
ٔخرى  لقة  ي يعد  رشيعي الهام، وا ٔهداف هذا النص ال بتقدمي مضامني و

لقات ٕاصالح املنظومة الصحية.   من 
س،    السيد الرئ

الالت املنظومة الصحية، اليت طاملا  خ حنن يف الفريق احلريك واعون 
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املوار  املهول يف  النقص  املناسبات، خبصوص  هيا يف مجيع  ٕا رشية، هبنا  د ال
الية   ا العدا  وغياب  الرضورية،  والتجهزيات  التحتية  ات  الب وضعف 
ان  جعة، لكن اليوم  واجلهوية الصحية، ٕاضافة ٕاىل غياب سياسة دوائية 
ذري يف  شلك  النظر  ادة  وٕا صالح  ٕ املايض،  مع  قطيعة  لوضع  الوقت 

التغطي طالق ورش تعممي  ٕ عية  املنظومة الوطنية الصحية، وذ  ج ة 
صادية.  ق عية و ج يفام اكنت وضعيهتم    لفائدة مجيع املغاربة 

س،    السيد الرئ
اء حلذف   اليوم  اقشته  ي حنن بصدد م رشيعي ا ال النص  ٕان هذا 
ٔساسية  ا الصحية  التغطية  بنظام  د" وتعويضه  "رام الطبية  دة  املسا نظام 

تل د"  "رام نظام  من  دة  املستف ات  الف مع  ونقل  اجلديد،  النظام  ٕاىل  قائيا 
سبات احملققة يف ٕاطار النظام السابق فاظ جبميع املك   . ح

شرتاك يف التغطية  ات  و بتحمل واج الزتام ا ٔيضا  سهتدف  كام 
ات  ىل حتمل واج ري القادرن  اص  ٔش سبة لهؤالء ا ل ارية  الصحية إالج

ات و  ال اكليف  الل حتملها  اص خنراط، من  ٔش شفاء هؤالء ا اس
من القانون إالطار رمق   5يف املؤسسات الصحية، وذ تزنيال ملضامني املادة  

عية  09.21 ج محلاية    . املتعلق 

س،    السيد الرئ
ري املتعلق   عي الك ج ٔن جناح هذا الورش  ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب 
الل معاجلة  ة من  اتنا العموم شف ٔهيل مس بتعممي التغطية الصحية رهني بت

رشية وضعف التجهزيات وسوء  و توزيعهإاشاكلية املوارد ال   . جماليا و
عتبارات ىل هذا نس  ،ولك هذه  ٕالجياب    املرشوع الهام. صوت 

متمي القانون رمق    40.21مرشوع قانون رمق    ) 2 املتعلق    104.12يقيض بتغيري و
ٔسعار واملنافسة؛    حبرية ا

متمي القانون رمق    41.21مرشوع قانون رمق    ) 3 املتعلق    20.13يقيض بتغيري و
لس املنافسة.    مب

س احملرتم   ، السيد الرئ
رة احملرتمة    ، السيدة الوز

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
ل  ٔ ن  ٔ رشفين   لسنا املوقر ملناقشة مرشوعي    مستد الفريق احلريك مب

ٔن بالد جم ر ب ٔن نذ ٔود يف البداية  سعار واملنافسة، و لس املنافسة وحرية 
هنا لكام ٔ قطعت   االت وحتي هتا القانونية يف لك ا رسا مة يف تعزز  شواطا 

الالت ٔ دعت الرضورة  من   خ بة تطورات العرص وتقومي  ل موا
روم تعزز مغرب املؤ  رؤية    سسات. اليت تظهرها املامرسة 

نا    ،وانطالقا من موقعنا يف معارضة مواطنة وبناءة لرمغ من موافق فٕاننا 
ٔمهية يف تعزز القدرة التنافسية  ني ملا هلام من  ن املرشو ىل هذ ىل املصادقة 

من   فالبد  الرشيفة،  املنافسة  د  بقوا ا  املامرسات  بعض إ وجترمي  بداء 

  املالحظات اليت نعتربها رضورية. 
ٕاص ٔي  املواطنف ة  مصل ٔوىل  ا ة  ر راعي  ٔن  ليه    ،الح جيب  و

ل جملس املنافسة يف املهام  ستورية من ق نطلب تفعيل دور هذه املؤسسة ا
ي   ،املوو لها ء والغالء الفاحش ا ن اكن جملس املنافسة يف ظل الو ٔ ف

لمواطنني. ٔ  ىل القدرة الرشائية    ز 
لس  ٔ  ٔن يضطلع وميارس ا صاصاته اليت خيولها   ملنا  ال لك اخ مستق

لمنافسة ة  وخصوصا يف حماربة الرتكزي   ،القانون يف جمال زجر املامرسات املناف
ات اكحملروقات والزيوت واالٕ ٔ  اكر يف بعض املنتو ح ريها. ي    مسنت و

حقوق   رسيخ  و صادية  ق لية  الفا شيط  ت ضامن  ل  ٔ من  وذ 
ة وا ارية ورش ثقافة املنافسة املسهت وضامن الشفاف لزناهة يف العالقات الت

صاديني من  ق لني  رات الوطنية. ٔ والتعاون بني الفا س منية    ل 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتمة،    السيدة الوز

ه ة يف  املدر اجلديدة  ضيات  املق مع  ٕاجيا  لنا  تفا ني  ذلقد  املرشو ن 
رشيعي  ،الهامني إالطار ال س فقط جتويد  ٔمه ل ا ٔن  ٕامياننا  ولكن يف   ،رمغ 

كرارا يف ظل  هبنا مرارا و ث  مت إالرادة السياسية يف تفعيل القوانني، ح
الثانية والرابعة من قانون  املتواصل اىل رضورة ٕاعامل املادتني  ة الغالء  مو

ٔسعار واملنافسة ا ليا  ،حرية  مر ٔسعار ولو  ا هذا    ،بغية ضبط  واستعامل 
املالية، لكن دون  الهوامش  ستعمل  لحكومة، كام  املتاح  القانوين  الهامش 

ل من طرف احلكومة.  ر وال تفا ة تذ   ن
ىل  لعب  ذ شهور بذل ا طالبنامك كذ بتعديل القانون املايل احلايل وم

لمؤرشات والتوقعات املسطرة.  اوز املوضوعي    هوامشه لتدارك الت
هذا   لول    ،السياقويف  بتقدمي  ٔمس  ا ل  م اليوم  مطالبة  فاحلكومة 

ٔرس  ل املتدهورة  ٔوضاع  ا ملعاجلة  جعة  عية  واج صادية  واق سياسية 
عية   ج ري املسبوق لقدرهتم الرشائية وتوسع الهشاشة  املغربية والتدين 
ال   ا ال  تد يتطلب  ما  وهو  املتوسطة،  الطبقة  من  عريضة  دة  قا لتلهتم 

سق  ىل ل سترياد والرضيبة  ض رسوم  ح رشاكت احملروقات وختف ٔر ف 
والوطنية ملولو    سهتالك، العاملية  السوق  استعادة  ٔفق  يف  ة  مؤق ر 

ىل هتا،  يق املواد    لتواز الء  ٔسعار احملروقات هو صلب  الء  ٔن  اعتبار 
  والسلع واخلدمات. 

اما ٔن تعزز ا ،خ رة ٕاىل  عية نتطلع السيدة الوز ج حلكومة سياسهتا 
شغيل  ال فرص  لق  و عية  ج التمنية  ىل  نية  م اسرتاتيجية  رؤية 

  املستدامة. 
ادة احلكمية  الق الوطن واملواطنني حتت  ة  ا هللا مجيعا خلدمة مصل وفق

 الصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا وايده. 
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V -  شرتايك   : الفريق 

القانون رمق    27.22رمق  مرشوع قانون  )  1 مبثابة    65.00يقيض بتغيري ومتمي 
ٔساسية  : مدونة التغطية الصحية ا

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
اقشة   شارن يف م لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

رمق  " قانون  بتغيري  27.22مرشوع  رمق  يقيض  القانون  متمي  و مبثابة    65.00 
روم استفادة اكفة  ي  ٔساسية"، هذا املرشوع ا مدونة التغطية الصحية ا
كرس  ه  ارية، الهدف م ٔساسية بصفة ٕاج املغاربة من التغطية الصحية ا
ليه دستور اململكة واملواثيق   سان ينص  حق من حقوق إال ة  احلق يف الص

ولية ذات الص اليت  لهيا املغرب. ا   صادق 
قررت بالد   عي  ٔكرب ٕاصالح اج املرشوع  ه   خنراطويعد هذا  ف

ل اخلدمات الصحية لك  ٔن يؤمن مرا ٔنه  ٔنه من ش عي  ذ سنوات، اج م
رب الرتاب الوطين وبدون متيزي. ات جممتعنا    ف

ىل قانون  ،اليوم ال تعديالت  ة، مت ٕاد ة السام   وتفعيال لتوجهيات امللك
ٔساسية، الهدف مهنا    65.00  رمق ارية ا مبثابة مدونة التغطية الصحية إالج

دا رامهتم ٕا د عن املرض لك املغاربة مبا حيفظ  ٔسايس مو اري  ٔمني ٕاج ث ت
شاط  ٔو طبيعة ال ل  ٔو مستوى ا س  ٔو اجل وبدون متيزي ال يف السن 

ات اململكة. رب  لمريض  صادي    ق
برية يف ٕارساء نظام التغطية الصحية   ٔن بالد قد خطت خطوات  لام 

ٔنه ظل   ري  ٔساسية،  ستفادة شلك جماين من  ا سري  حمدودا ف خيص ت
ات الهشة املسهتدفة.  لف   خمتلف اخلدمات الطبية 

ة، مت ٕاطالق ورش إالصالح اجلذري  السام ة  امللك ت  لتعل ذا  وتنف
ذها  ىل تنف سهر احلكومة  عية  ، بتزنيل مشاريع اج ة ببالد ملنظومة الص

مج معل حمدد يف الزمن.  ر   وفق 
اقشته، وهو ت ي حنن بصدد م داد املرشوع ا ىل هذا، مت ٕا سا  ٔس

ىل:    مرشوع يؤكد 
   شمل ٔسايس عن املرض ل اري ا ٔمني إالج ستفادة من الت توسيع 

شلك تلقايئ،  دة الطبية  دة من نظام املسا ات املعوزة املستف الف
ة هلم يف ٕاطار نظام املسا سبات املمنو فاظهم جبميع املك دة  مع اح

  ؛ الطبية
   اص ٔش سبة ل ل اطر  ٔي املسامهة والتعاضد يف حتمل ا د ٕاقرار م

سبة   ل التضامن   ٔ د وم شرتاك،  ات  واج حتمل  ىل  القادرن 
شرتاك ىل حتمل واجب  ري القادرن  اص  ٔش   ؛ ل

   ٔمني ىل حتمل املبلغ إالجاميل لالشرتاكت يف نظام الت و  الزتام ا

ٔسايس اري ا ىل  إالج ري القادرن  اص  ٔش  عن املرض اخلاص 
شرتاك  ات    ؛ حتمل واج

  ات شف ملس متيزي يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية  دم ا  ٔ د ٕاقرار م
ة واخلاصة    ؛ العموم

   سهتداف ل  ٔ د، من  عي املو ج ل  د الس ىل اع يد  ٔ الت
ات املعنية لف   ؛ الناجع 

 النظام هذا  تدبري  مة  لضامن    سند  الوطين  الصندوق  ٕاىل 
ٔنه   ٔجرٔة لك ما من ش داث جملس ٕاداري ملكف ب عي، مع ٕا ج

  ٔن يضمن التدبري املسؤول لهذا النظام.

ر،    السيد الوز
ىل دمع لك مشاريع   ا  شارن، وحرصا م لس املس كفريق اشرتايك مب

ة العامة،   يد ن مضامني مرشوع هذا القانون، ممثالقوانني ذات املصل ٔ ع ت
سلمي  تزنيل  ل  ٔ من  به،  اخلاصة  التنظميية  النصوص  ٕاخراج  رسيع  ىل 
عية اليت نطمح  ج و  امئ ا ل ٕارساء د ٔ ٔحاكم هذا القانون، ومن  ا

هيا.    ٕا

قانون رمق    ) 2 القانون رمق    40.21مرشوع  متمي  بتغيري و   104.12يقيض 
ٔسعار واملنافسة    ؛ املتعلق حبرية ا

رمق    ) 3 قانون  رمق    41.21ومرشوع  القانون  ومتمي  بتغيري    20.13يقيض 
لس املنافسة.   املتعلق مب

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارون احملرتمون،  والسادة السيدات     املس
شرتايك، يف ٕاطار املناقشة العامة  مس الفريق  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

قانون رمق   القانون رمق    40.21ملرشوع  املتعلق    104.12يقيض بتغيري ومتمي 
رمق   قانون  واملنافسة، ومرشوع  ٔسعار  ا متمي   41.21حبرية  و بتغيري  يقيض 

لس املنافسة. امل   20.13القانون رمق    تعلق مب

س    ، السيد الرئ
ني  دات املتضمنة يف املرشو ٔمهية املست ىل  شرتايك  نؤكد يف الفريق 
ملساطر املعمتدة يف  ان إالجراءات املتعلقة  معا، واليت تندرج يف سياق ت
لس،  ىل ا ا  إال من  بدءا  لمنافسة،  ة  املناف ملامرسات  الل  إال ال 

ٕاىل والبحث والتح  ٔول هيدف  ا ليه، فاملرشوع  املعروضة  القضا  ق يف  ق
داد حمارض  ٔطراف املعنية وٕا ع ٕاىل ا س حتديد املساطر املتعلقة جبلسات 
املتعلقة  القضا  يف  املداوالت  لسات  رسية  ىل  والتنصيص  ٔهنا،  ش

ٕاجراءات   ق  تدق وكذا  املنافسة،  د  لقوا ة  املناف الفات   تبليغملامرسات  ا
ه قراره   ذ ف ٔن يت ىل جملس املنافسة  ي يتعني  ل ا ٔ والقرارات، وحتديد ا

هتاء من املناقشة.    بعد 
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ر حقوق  يمكام  وحامية  إالجراءات  فعالية  تعزز  ٕاىل  القانون  مرشوع   
ىل  رتاض  دم  مسطرة  يف  النظر  ادة  ٕا الل  من  املعنية  ٔطراف  ا

ذات مكسطرة بدي   لمسطرة التنازعية، وتقدمي اقرتاح املصاحلة، حيدد املؤا
ىل  لعقوبة املالية اليت يقرتح تطبيقها  ٔقىص  ٔدىن وا ه املقرر العام احلد ا ف

الفة.    املؤسسات ا
ٔطراف املعنية من التعبري عن  ٔيضاء متكني ا وشمل هذه إالجراءات 

ال حمددة،   ٓ ىل عرض املصاحلة، يف  ل هذا إالجراء مرا  وتوثيقموافقهتا 
انب وضع معايري  ٔطراف املعنية واملقرر العام، ٕاىل  يف حمارض موقعة من ا
عتبار الظروف  ذ بعني  ٔ ت مع ا ر العقو ساب مقاد ديد وا واحضة لت
دوب احلكومة  لس وم س ا ٔطراف املعنية ورئ ففة، ومتكني ا املشددة وا

قر  النقض، يف  ٔمام حممكة  طعن  تقدمي  طمن  لر اف  ست  ،ار حممكة 
ٔو تعديل قرار جملس املنافسة.  ٔو ٕالغاء  يد  ٔ   القايض ٕاما بت

لرتكزي  املتعلق  إالطار  مراجعة  القانون،  مرشوع  ٔهداف  مضن  ومن 
سطة لتبليغ بعض  داث مسطرة م ىل اخلصوص، ٕا الل،  صادي من  ق

دة العتبة املعمتد ادة النظر يف قا ارية تبليغ معليات معليات الرتكزي، وٕا ة يف ٕاج
ني ه مجلع بني رشطني مزتام لية، وتتعلق  ٔكرث فا   عتبة رمق امالرتكزي لتكون 

ٔطراف يف العملية، وعتبة رمق املعامالت املنجز  املعامالت إالجاميل مجليع ا
دة.  ىل  ٔطراف  ن لك ا فرد يف السوق الوطين من    شلك م

س،    السيد الرئ
ظومة رشوع املت امل دف  هي ىل وضع م لس املنافسة ٕاىل العمل  علق مب

منوذج   ا ذ  لتنف كون مالمئة  لمنافسة،  اكم  كاموطنية م سعى    التمنوي، 
كذ  والتدبري،  املساطر  لس وجتويد  ٔعضاء ا ات  ام وصالح ديد  لت

لس وخمتلف هيئاته التقررية، لتاليف   توضيح س ا ات لك من رئ صالح
الص  ل يف  تدا توزيع  ٔي  ٔن  يل يف ش ا ا النظام  ٕاىل  ات، كام حييل  الح

لس.  لم ات بني خمتلف الهيئات التقررية    الصالح
هتم يف   ٔعضاء املنهتية وال ىل اسمترار ا ٔيضا،  وينص مرشوع القانون 

ا ٔشغال  ممارسة  عرق  ٔي  ا  تالف حملهم،  حيل  من  تعيني  ني  ٕاىل  م 
لس، لس ٕاماك  ا ح ا ادئ توجهيية حول خمتلف فضال عن م رش م نية 
 .   القضا
والتدبري  وف  املساطر  جتويد  جملس   ،خيص  متكني  املرشوع  يقيض 

ليه، خبصوص  ة تضارب املصاحل يف ٕاطار القضا املعروضة  املنافسة من مراق
لس  ا ٔعضاء  حق  يف  لتجرحي  مسطرة  داث  وٕا العام،  واملقرر  ٔعضاء  ا

ن.    واملقرر
تلف  كام   سبة  ل لتداول  القانوين  لنصاب  املتعلقة  الرشوط  حيدد 

ىل رسية مداوالت الهيئات التقررية  وحرص  يد  ٔ لس، مع الت ت ا مكو
ٔعضاء املعنيني.    احلضور يف ا

شرتايك ٕاىل   ا يف الفريق  لس، وطموح ور الهام املنوط  اعتبارا ل

قانو ال  رسانة  نه من  متك ، تعجيل  اشتغا ليات وطرق  تنظم  ة،  نية طمو
ليه املامرسة، اخنرطنا يف  نت  ٔ ي  وسد الفراغ السائد يف هذه املنظومة، ا

ا   ٔمام ل إالجيايب مع ما تضمنه املرشوع املعروض    وهاجسنا املناقشة والتفا
ة، ورئاسة  امللك لجنة  ا اليت طرحهتا  ات  املقرت اوب مع  الت ٔسايس هو  ا

ٔداء جملس املناف  ل اليت تعرتض  راهات والعراق اوز إال   ا. اسة، لت
ىل   لمنافسة، سواء  ٔساسية  ٔن يدمع تزنيل املبادئ ا ٔنه  ٕان هذا من ش

ٔو توازن العرض والطلب، وخمتلف العنارص واالٕ  ٔسعار  جيابيات مستوى ا
الل  دها، من  ىل مستوى قوا ٔو حىت  كرسها املنافسة الرشيفة،  اليت 

ت لية والبعدية. املراق   ني الق

س،    السيد الرئ
اوب ٕاجيا مع هذه املشاريع، يف  نت شرتايك، وحنن  الفريق  ٔملنا يف 
ني  خراج املرشو ٕ ٔن يمت التعجيل  ضيات دستور اململكة،  سياق تزنيل مق

ٔن  ٔقرب وقت ممكن، معلنني يف الوقت ذاته،  ذ يف  التنف زي  ٔمت  نٕاىل  ا يف 
اوب مع   لت ٓخر لتعزز دور جملس املنافسة، لكام  ستعداد  ٔي مرشوع 

ديد.  ٔمر يتطلب نص قانون  ٔن ا ٔعضائه،    تبني لرئاسته و
ليمك.    والسالم 

VI -   :لشغل حتاد املغريب    فريق 

متمي القانون رمق    27.22مرشوع قانون رمق    ) 1 مبثابة    65.00يقيض بتغيري و
ٔساسية:   التغطية الصحية ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لكمة يف ٕاطار   ٔتناول ا ٔن  سعدين  لشغل،  حتاد املغريب  مس فريق 

رشي  ىل مرشوع قانون هذه اجللسة ال راسة والتصويت  عية اليت ختصص ل
القانون رمق    27.22رمق   متمي  مبثابة التغطية الصحية   65.00القايض بتغيري و

ٔساسية.    ا
البداية جلنة   ،يف  ٔشغال  ساد  ي  ا والبناء  اجلاد  لنقاش  ننوه  ٔن  نود 

خم  مع  ر  الوز السيد  اوب  وبت عية  ج و ة  الثقاف والشؤون  تلف التعلمي 
ٔمهية الورش ا  ىل  ا، كام نؤكد  ات فريق عي املمتثل يف متساؤالت واقرتا

مجليع   سبة  ل إالنصاف  ق  وحتق املساواة  لضامن  الهادف  عية  ج امحلاية 
  املغاربة يف امليدان الصحي. 

ٔيدينا ي بني  سبة ملرشوع القانون ا ل ىل القطع    ،و ٔن يعمل  ٔملنا  و
لعالج  متع املغريب يف الولوج  ات ا ه العديد من ف ي تعاين م متيزي ا مع ا
واملؤسسات  ات  شف املس توفرها  اليت  الصحية  اخلدمات  من  ستفادة  و

. و ة الصحية واملصاحل التابعة ل   العموم
هتا  هودات اليت بذ د التغطية    ،فعىل الرمغ من ا ارية اكع الصحية إالج
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ذ سنة  نا   2005م ظوم ٔن م ت التجربة  دة الطبية، بي والعمل بنظام املسا
احلق  ضامن  من  حتد  اليت  ٔعطاب  ا من  العديد  تعاين  الزالت  الصحية 
ة  ت املل د لت رة  ىل مسا دم قدرهتا  ة و لمواطنني يف الص ستوري  ا

خلصوص ات امل   يف  واملمتث  لف عوزة، وهذا ما يتطلب تصحيح توفري العالج 
اء يف مدا  ه القصور وهذا ما يطمح ٕاليه هذا املرشوع كام  ٔو الل و خ

ر.    السيد الوز
اء ليوسع من   ي  سهيا هذا املرشوع قانون ا ك ٔمهية اليت  واعتبارا ل
رسيع   ل ال ٔ ته من  اح شمل اكفة املوطنني، وملل عية ل ج دة التغطية  قا

مهنا،   من وثرية الصحي  اصة يف اجلانب  عية و ج امحلاية  تزنيل ورش 
مرشوع  ىل  ٕالجياب  التصويت  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يف  قرر 

لس املوقر.  ٔنظار هذا ا ٔمام    القانون املعروض 

متمي القانون رمق    40.21مرشوع قانون رمق    ) 2 املتعلق    104.12يقيض بتغيري و
ٔسعار وامل    نافسة: حبرية ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٕاطار  لكمة يف  ٔتناول ا ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس  رشفين 
ىل مرشوع قانون  راسة والتصويت  رشيعية اليت ختصص ل هذه اجللسة ال

متمي القانون    40.21رمق   ٔسعار    104.12رمق  القايض بتغيري و املتعلق حبرية ا
  واملنافسة. 

ٔجواء إالجيابية وروح إالجامع اليت طبعت    ،يف البداية شيد  ٔن  نود 
اهتا  اج الل  صادية  ق والتمنية  والتخطيط  املالية  جلنة  ٔشغال  سري 

متمي القانون رمق  40.21ملناقشة مرشوع قانون رمق   104.12القايض بتغيري و
خمتلف املتعلق   مع  رة  الوز السيدة  ل  تفا وكذا  واملنافسة  ٔسعار  ا حبرية 

ا.  ات فريق   ساؤالت ومقرت

س،    السيد الرئ
اء مرشوع   رمق  ال لقد  رمق    40.21قانون  القانون  متمي  و بتغيري  القايض 

متىن    104.12 دات اليت  لعديد من املست ٔسعار واملنافسة  املتعلق حبرية ا
سامه يف توضيح   ق إالجراءات واملساطرٔن  لية إالجراءات   ،وتدق وتعزز فا

يق  سمح يف حامية املسهتلكني وحتسني قدراهتم الرشائية وحامية حقوق  ومبا 
ٔطراف لمنافسة ومعليات الرتكزي   ،ا ة  ة املامرسات املناف وحتسني نظام مراق

صادي ٔزمة الو  ،ق ولية احلالية وا راهات ا اصة يف ظل إال ئية اليت  و
بعض  وحش  ٔسعار  ا وارتفاع  صادية  ق ورة  ا الل  اخ يف  ا  س اكنت 

ٔساسية ات ا   . املنت
قانون هبدف مال ٔيت هذا املرشوع  ي القدرة ء كام  تعزز  راهات  ٕا ه مع  م

منوذج التمنوي  ٔوىص هبا ا عية اليت  ج و  ىل بناء ا التنافسية والعمل 

  اجلديد. 

س،    السيد الرئ
ىل مرشوع قانون رمق   ٕالجياب   40.21اعتبارا ملا سبق، قرر التصويت 

متمي القانون رمق  ٔسعار واملنافسة.  104.12يقيض بتغيري و  املتعلق حبرية ا

متم القانون رمق    41.21مرشوع القانون رمق  )  3 ي يغري و املتعلق   20.13ا
لس املنافسة   : مب

س احملرتم    ، السيد الرئ
 ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمون 

شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس
رمق   القانون  اقشة مرشوع  م ٔيت  رمق    41.21ت القانون  متم  و يغري  ي  ا

مشحون  20.13 د  عي  اج سياق  املنافسة يف  لس  مب ة   ،املتعلق  ن
ٔ هيدد القدرة الرشائية   ي بد ٔسعار ا لهييب يف ا لعموم املواطنني رتفاع ا

ي  اصة يف موضوع احملروقات ا ل احلكومة الالزم  ٔشهر، وتد دة  ذ  م
ادة النظر يف قانون جملس املنافسة.  ب املبارش وراء ٕا   اكن الس

وٕاذا اكنت احلكومة هتدف من وراء هذا املرشوع يف صياغته اجلديدة،  
حتيني   رب  لمنافسة،  اكم  م وطنية  ظومة  م وضع   ، ذ ىل  ٔكدت  كام 

ٔخر   ت ي  ا القانونية  ها    15النصوص  و اليت  ت  التعل صدور  ذ  م شهرا 
السابق، يف   احلكومة  س  رئ ٕاىل  امل  القاضية  2021مارس    22ال   ،

ة خبصوص جملس املنافسة هبدف  بتزن  لجنة امللك قة  "يل توصيات ا ٕاضفاء ا
املؤسسة  هذه  وقدرات  اد  ح وتعزز  احلايل،  القانوين  إالطار  ىل  الالزمة 
كرس احلاكمة اجليدة   ، سامه يف  هيئة مستق هتا  ستورية، ورسيخ ماك ا

صادي وحامية املسهت  ق ال    ". ودو القانون يف ا
ل اسهتدفت  و فقد  القانون،  اليت تضمهنا مرشوع  التعديالت  ٕاىل  عودة 

ٔعضا ات  ام وصالح لس وحتديد  ات معل ا يف ه، وخمتلف ئٔساس 
اوز   لس، وذ لت اد ا هيئة دستورية سعيا ٕاىل تعزز ح هيئاته التقررية 

لس السابق واليت ا  ل ا ات دا ات القانونية اليت جفرت الرصا هتت  الفرا
  . ٕاىل طلب التحكمي املليك

س  ات لك من رئ ىل توضيح صالح ث ركز مرشوع القانون اجلديد  ح
ات  ل يف الصالح ٔي تدا جملس املنافسة وخمتلف هيئاته التقررية التاليف 
ات بني الهيئات املقررة،   ٔن توزيع الصالح يل يف ش ا ا ٕاىل القانون ا وإال

ادئ لس ٕاماكنية رش م ح ا .  وم   توجهيية حول خمتلف القضا
كام اسهتدف املرشوع يف صيغته اجلديدة جتويد املساطر والتدبري، وكذا  
الل  املنافسة من  د  قوا ليه وحتصني  ا  إال ٕاجراءات  ق  وتدق حتسني 
االت املتعلقة   لس لٕال ول ا دم ق ٔو  ول  ق اجلوانب املتعلقة مبسطرة ق تدق

د   لقوا ة  املناف ٔسعار واملنافسة،  ملامرسات  ا رتام حرية  املنافسة لضامن ا
ٔطراف.    وحامية حقوق ا

ٔمسى  ستورية، هو الهدف ا ويبقى هدف استقاللية هذه املؤسسة ا
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ني ٕاليه مكرش نتطلع  ي  ات   ،ا بعيدا عن مجمو ا  ا متارس  جيعلها  شلك 
ٔحصاب املصاحل والنفوذ..   صادية و ق لوبيات  ٔو ا اليت  الضغط السياسية 

صاصاته التقررية،  ستورية وتفعيل اخ ام مبهامه ا متنع جملس املنافسة من الق
ل مكلف احملروقات  اصة يف امللفات احلساسة كت اليت نظر فهيا من ق
ٔقرها ضد ثالث رشاكت كربی يف القطاع،  ٔن  والغرامات اجلزائية اليت سبق 

ق تورطها   بعدما  ،%) من جحم معامالهتا8% (مث  9واملقدرة ب   ت التحق ٔث
ملغربؤ " التواط  ـمسي ب  ف    ."ات احملمت لرشاكت احملروقات وجتمع النفطيني 

حمتوى  اجلال يف  صاحب  ٕاىل  س  الرئ رفعها  اليت  رة،  املذ بعد  ث  ح
املعمتد من طرف اجللسة العامة اللته بورقة صادرة عن   ،"القرار  توصل 
لس، يربزون من ٔعضاء ا سم   العديد من  ٔن "تدبري هذا امللف ا اللها 

س، مست جودة وزاهة القرار  اوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئ بت
لس ي اختذه ا دة   ،ا ٔج ٔو وفق  ت  ىل تعل ىل رٔسها الترصف بناء  و

 . " خشصية

س    ، السيد الرئ
ٔمل من وراء هذا القانون مد هذا   لشغل، ن حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

لس   القانونية  ه ا ات  الصالح لرقابة واحلاكمة اجليدة اكمل  يئة دستورية 
د من املامرسات اليت حيظرها القانون رمق  ل ل  ل العا ه من التد اليت متك

التع 104.12 ستغالل  االت  ٔو  االتفاقات  الس  لوضع  ،   ،مينسفي 
واملامرسات  اكر  ح وردع  ق،  التحق يف  اته  ارشة صالح م ٕاىل  لالنتقال 

ة؟ ري املرشو ارية  ٔعامل الت لمنافسة وا ة    املناف

س    ، السيد الرئ
ليلية لوضعية سوق  ية الت راسة التق لقد قام جملس املنافسة مؤخرا 

الل الفرتة املمتدة ما بني ٔول من    2018  احملروقات ببالد  ، 2022والربع ا
اكزوال والبزنن  ىل سعر بيع ا ٔسعار دوليا  ٔثري ارتفاع ا مي ت ث قام بتق ح
ل  اص سريها يف مرا ٔسواق وخصوصياهتا واف ة هذه ا وطنيا، مع حتليل ب

ريه ت و ىل مستوى شباكت التوزيع واجلبا متون والتخزن و ال    ،ا مس
اوزات من ب  ستفادة رشاكت التوزيع من هتاوي   :هنا العديد من الت إالقرار 

ة. ولية ملضاعفة هوامشها الصاف ٔسعار يف السوق ا   ا
يت   ث شهدت س دات   2021و  2020ح لني ز هوامش رحب مجيع الفا

دة يف  ٔن هذه الرشاكت فضلت مضاعفة هوامش رحبها عوض الز ادة، و
ٔسعار ضات هامة يف  د ختف ع ة  ٔن املنافسة   حصصها السوق البيع، واعتبار 

ٔو مت ٕابطالها.  ائبة  اكزوال والبزنن اكنت شبه  ٔسعار البيع يف سوق ا   ىل 
فهيا  ٔسواق وسري املنافسة  ة ا لس يف دراسته مواص ب كام جسل ا
ي يعود لسنة  ني وإالطار القانوين والتنظميي ا طط إالداري لتق ىل نفس ا

لني    1973 الفا طرف وبنفس  من  البيع  ٔسعار  حتديد  يف  الصيغة  وبنفس 
اكزوال والبزنن سنة  ٔسعار ا ة، رمغ حترر    . 2015السلطات العموم

لس ٔحرى  ٔنه اكن ا ائية ،ري  ست ة   ،اصة يف ظل هذه الظرف

ٔوىل من   ضيات الفقرة ا مي، بل كام ختو مق راسة والتق س ا ٔال يبقى ح
لنظر يف املامرسات اليت    4املادة   من قانون جملس املنافسة، فهو مطالب 

ملنافسة احلرة يف قطاع احملروقات واختاذ التدابري الالزمة   ٔهنا املساس  من ش
سلطة تقررية يف هذا ا متتع  عتباره  ٔن؟ ،    لش

ح ملف احملروقات بعد صدور القانون املعدل املنظم   ٔن يعاد ف ٔمل بعد  ون
ختاذ ٕاجراءات صارمة يف   ٔسعار واملنافسة،  لس املنافسة وقانون حرية ا

الالزمني والرصامة  ستقاللية  و حلياد  اوزات  الت مركيب  لك  ، حق 
والتو  راسات  وا والتقارر  رات  املذ طق  م من  ان واخلروج  ل وا صيات 

التحرر   ،ستطالعية بعد  احملروقات  ٔسعار  الشائك  امللف  يف  اصة 
سنة   ذ  م والبزنن  اكزوال  ا بيع  ٔسعار  اكمل  لس 2015ا والتخبط   ،

  املنافسة يف معاجلته. 
الرشيفة   املنافسة  رشوط  ضامن  يف  املبارشة  مسؤوليته  يتحمل  ٔن  و

ري   املامرسات  لردع  ل  و والتد ا صاصات  خ وفق  ة،   ،املرشو
الية   ل تنظميه، واختاذ تدابري استع ٔ ٔزمة من  ة تفامق ا ومسابقة الزمن ملوا

ة  لية وشفاف ة وفا اال.  ؛ٔكرث جرٔة وجنا زيد الوضعية ٕاال استف ري لن  ٔ ٔي ت   ف
رسيع يف ذ  ل ل املسامهة  ٔ ىل مرشوع    ،ومن  ٕالجياب  سنصوت 

لس املنافسة.   41.21 رمق القانون   املتعلق مب

VII -    ة لشغل مجمو ميقراطية    : الكونفدرالية ا

س،   السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارون،    السيدات والسادة املس
ٔمام  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمييقيض بتغيري    27.22جملسنا املوقر ملناقشة مرشوع قانون رمق   القانون    و
ٔساسية.  65.00رمق    مبثابة مدونة التغطية الصحية ا

متمييقيض بتغيري    27.22هيدف مرشوع قانون رمق    65.00القانون رمق    و
ٔسايس عن  مبثابة مد اري  ٔمني ٕاج داث ت ٔساسية ٕاىل ٕا ونة التغطية الصحية ا

صادية،  ق ٔو  عية  ج وضعيهتم  اكنت  يفام  املغاربة  لك  لفائدة  املرض 
ٔ املسامهة والتعاضد    النظام،ولتوفري متويل دامئ لهذا   د ىل م ة،  ويعمتد من 

ىل حتمل وا اص القادرن  ٔش سبة ل ل اطر  شرتاك، يف حتمل ا ات  ج
ىل   ري القادرن  اص  ٔش ل سبة  ل ٔ التضامن  د ىل م ٔخرى،  ة  ومن 
ٔن املهنجية اليت   ري  ٔمهية،  اية ا رشيعية يف  حتملها. وتعترب هذه املبادرة ال
ليه   داد مشاريع القوانني تظل بعيدة عن ما نصت  تعمتدها احلكومة يف جمال ا

ضيات املادة   ظمي وسيري   065.13لتنظميي رمق من القانون ا  19مق املتعلق ب
اليت  النصوص  مجيع  خصوص  ف ٔعضاهئا،  القانوين  والوضع  احلكومة  ٔشغال 
ريها من   عية، و  ج محلاية  لورش املليك املتعلق  ذا  دهتا احلكومة تنف ٔ
الهادفة خصوصا   عية و  ج صادية و  ق لتمنية  النصوص ذات العالقة 

دة ٕاىل الرف ع من القدرة التنافسية لبالد حبيث مل تقدم احلكومة ولو مرة وا
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ردراسة   ٔ م   ل صادي ملشاريع القوانني اليت تعدها يف جتاهل  ق القانوين و
ر.   19ٔحاكم املادة    السالفة ا

ئق   لو ٔخرى فٕان مرشوع هذا القانون مل يمت ٕارفاقه  ة   واملعطيات ومن 
مي   لتق ٔجنزت  قد  كون  اليت  راسات  ا يل  ق من  دراسته  ىل  د  سا اليت 
الت دون  ل اليت  ىل العراق لوقوف  دة الطبية  حصي تطبيق نظام املسا

ة. ٕان الره ن من حقهم يف الص ات عريضة من املعوز ٔسايس استفادة ف ان ا
ة،  ه الرس ىل و ضياته  ىل يف تفعيل مق ىل مرشوع هذا القانون يت املعقود 
الل ما تضمنه من نصوص تنظميية  ٔنه حيمل يف طياته بدور تعطي من  ري 
ىل احلكومة ٕارفاق مسوداهتا مع هذا   عددة لتطبيقه واليت اكن من املفروض  م

إالشاك ولتفادي  الرؤية  لتوضيح  وذ  تفعيل  النص  تعرتض  قد  اليت  الت 
ضياته.    مق

ت  رفع حتد يتطلب  القانون  هذا  ضيات مرشوع  ملق اجليد  التفعيل  كام 
ٔهيل املؤسسايت   لضامن  والقانويناحلاكمة والت ، بدمع قدرات الصندوق الوطين 

ي   عي ا عددة    ٔثقلج ٔنظمة م قدراته   ودمع،  ومعقدةاكه بتلكيفه بتدبري 
متويل هذا النظام  يف جمايل الرقاب دة  ش، وٕاقرار حاكمة ج ق ة والتف   ولتحق

ه.    دميوم

س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارون،    السيدات والسادة املس
رشيعية   مثن هذه املبادرة ال ميقراطية لشغل  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو

لحام ٔيت يف ٕاطار استكامل املنظومة القانونية واملؤسساتية  عية اليت ت ج ية 
ىل   واليت ببالد   ٕالجياب  عية، و سنصوت  ج ٔمه مطالبنا  شلك 

متمي القانون رمق    27.22مرشوع قانون رمق   مبثابة مدونة   65.00يقيض بتغيري و
ٔساسية.    التغطية الصحية ا

ليمك    . وراكتههللا تعاىل  ورمحةوالسالم 

متمي يقيض بتغيري    40.21مرشوع قانون رمق    - 2 املتعلق   104.12القانون رمق    و
ٔسعار واملنافسة   ؛ حبرية ا

متمي القانون رمق    41.21مرشوع قانون رمق    - 3 املتعلق   20.13يقيض بتغيري و
لس املنافسة.    مب

س،   السيد الرئ
  الوزراء، السيدات والسادة 

شارون،    السيدات والسادة املس
ٔمام  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمييقيض بتغيري    40.21جملسنا املوقر ملناقشة مرشوع قانون رمق   القانون    و
ٔسعار واملنافسة  104.12رمق   ا قانون رمق    ،املتعلق حبرية    41.21ومرشوع 

متمي القانون رمق  لس  20.13املتعلق بتغيري و   املنافسة. املتعلق مب
متزي   ن القانونني  ه احلكومة مرشوعي هذ ي تعرض ف ٕان السياق العام ا

صادية صعبة موسومة ب  ة اق د  ت بظرف وف احئة  تالها من الضائقة    وماداعيات 
ة اجلفاف   ىل مو الوة  ٔورانية،  صادية الناجتة عن احلرب الروسية ا ق

ر هتد ٓ احت بالد وما ترتكه من  ٔزمة  اليت اج ٔة ا نا الغذايئ حتت وط ٔم د 
ٔسعار احملروقات اليت اكن لها   دة مفرطة يف  ٔفرزت ز صادية العاملية اليت  ق

ملقاوالت   إالنتاج  ىل لكفة  ارش  ٔثري م النقل   وانعاكست ٔسعار  ىل  تلقايئ 
ىل القدرة الرشائية لعموم املواطنات واملواطنني.    واخلدمات و

ساءل    ،وهبذا الصدد ىل رفع ن رشيعية  حول مدى قدرة هذه املبادرة ال
اخ    والقانوينحتدي إالصالح املؤسسايت   كفل حامية املسهت وحيسن م ي  ا

ر س اذبية  ويعزز  ٔعامل  و   ، ا ا ملقومات  عتبار  بعني  ذا  ٔ
عية.    ج

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارون    ، السيدات والسادة املس
روم  بتعديالت  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو يف  ا  تقدم لقد 

ٔسعار ا املتعلق حبرية  النص  لس وجتويد  ا تاليق   ،حتسني حاكمة  مل  لكهنا 
ون مجموعتنا تقدمت مبقرتح  ىل  الوة  اوب إالجيايب من طرف احلكومة،  الت

ه مل ملغرب، لك ٔسعار احملروقات  ظمي   حيض بدوره مبوافقة  قانون يتعلق ب
نداءات   ىل  ٓذان  ا مص  هو  ذ  من  ىك  ٔ وا اف احلكومة،  كرر   است

ٔسعار احملروقات  "السامري" البرتول يف مصفاة   ة  ني   ،بغاية موا ي يت ٔمر ا ا
اكر والرتكزي  ح ٔشاكل  لقطع مع لك  لحكومة  معه غياب إالرادة السياسية 

موا  يف  املواطن  لترتك  صادي  قدرته ق تدهور  و  الغالء  ٔمام  مصريه  ة 
  الرشائية. 

ليمك    هللا تعاىل وراكته.  ورمحةوالسالم 

VIII -    ة عي مجمو ج ميقراطي  ستوري ا   : ا

قانون رمق    - 1 القانون رمق    27.22مرشوع  متمي  مبثابة    65.00يقيض بتغيري و
ٔساسية   . التغطية الصحية ا

 سم هللا الرمحن الرحمي 
س،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

رشفين   لس املوقر،  يل لهذا ا ا ستور ومواد النظام ا ٔحاكم ا ٕاعامال 
شارن،  لس املس عي مب ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن 

رمق  قانون  اقشة مرشوع  م رمق   27.22  مبناسبة  القانون  متمي  و بتغيري  يقيض 
ٔساسية. 65.00   مبثابة التغطية الصحية ا

ٔن هذا املرشوع  س، السادة الوزراء،  لممك السيد الرئ ىل  فكام ال خيفى 
ام   ٔكرث من حمطة ٕاىل الق اعية يف  ة ا ة السام ل جتسيد إالرادة امللك ٔ اء 
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ذري   صالح  ة من  منظومة الصحية الوطنية وجل ٕ عل ٕاصالح قطاع الص
اصة يف الشق املتعلق بورش تعممي   ارشهتا،  املبادرات املستع اليت جيب م

ارية لفائدة لك املغاربة.    التغطية الصحية إالج
ىل اكفة بنود مرشوع القانون إالطار   طالع  الل  ٔن،   27.22مفن  بت
اكمل، مع ما يرتتب  قانوين م روم ٕاىل وضع ٕاطار  ٔنه  عن ذ من    يتضح 

يفام اكنت   د عن املرض لفائدة لك املغاربة  ٔسايس مو اري  ٔمني ٕاج داث ت ٕا
اكمال   شلك ٕاطارا م ي س صادية، هذا القانون ا ق ٔو  عية  ج وضعيهتم 

شود لمنظومة الصحية الوطنية ق إالصالح امل عتناء    ،وفعاال لتحق مبا يضمن 
ة املواطنات واملواطنني والرفع  لتايل    بص اية الصحية، و  من مستوى نظام الر

صادية   ق التمنية  ق  لتحق ٔساسية  رافعة  ة  الص جعل  يف  املسامهة 
عية ج ٔساسية يف ٕاجناح ورش امحلاية  ة، وركزية  عية والبي ج هذا    ، و

ٔساسية ويه:  ادئ  ٔربعة م ىل  ركز  ي    املرشوع ا
وٕاص  - عية  ج امحلاية  الشق  ٔجرٔة ورش  يف  الصحية  املنظومة  الح 

ٔسايس عن املرض؛  اري ا ٔمني إالج   املتعلق بتعممي الت
ٔسايس   - اري ا ٔمني إالج دة الطبية وتعويضه بنظام الت ذف نظام املسا

شرتاك؛  ات  ىل حتمل واج ري القادرن  اص  ٔش   عن املرض اخلاص 
د  - املسا نظام  من  دة  املستف ات  لف التلقايئ  نظام النقل  ٕاىل  الطبية  ة 

ىل  ري القادرن  اص  ٔش ٔسايس عن املرض اخلاص  اري ا ٔمني إالج الت
شرتاك  ات    ؛ حتمل واج

نظام   - من  دة  املستف ات  الف لفائدة  و  ا سبات  ملك املساس  دم 
دة الطبية.    املسا

س،    السيد الرئ
عي، ال   ج ميقراطي  ا ستوري  ا ة  ننوه ٕاننا يف مجمو ٔن  ٕاال  سعنا 

ىل حتمل  القادرن  ري  اص  ٔش ا ي سميكن  يل وا الق مبرشوع من هذا 
ٔجراء  و و  ا ملوظفي  ة  املتا ات  العال س  نفس  من  شرتاك  ات  واج
اصة   ، ٔن يعزز املنظومة القانونية لبالد ٔنه ال حما ٕاال  القطاع اخلاص، من ش

ال الصحي، كام سيؤسس ملر   لمساواة يف الولوج ٕاىل يف ا ة  ديدة ضام
ستفادة من اخلدمات الصحية   . العالج ويف 

الراخسة  واملبادئ  ات  ا الق من  وانطالقا  ري،  ٔ ا ة   ىويف  مجمو
ل دمع وشجيع اكفة املبادرات اليت   ٔ عي من  ج ميقراطي  ستوري ا ا

ي ختدم املصاحل العليا لوطن واملواطن، فٕاننا نبارك مرة   ٔخرى هذا املرشوع ا
 . ميقراطي يف بالد ٔنه تدعمي اخليار ا   من ش

ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

رمق    - 2 قانون  بتغيري    40.21مرشوع  متمي يقيض  رمق    و   104.12القانون 
ٔسعار واملنافسة    ؛ املتعلق حبرية ا

متمي القانون رمق    41.21مرشوع قانون رمق    - 3 املتعلق    20.13يقيض بتغيري و
لس املنافسة.    مب

  سم هللا الرمحن الرحمي 
س،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

لس املوقر يل لهذا ا ا ستور ومواد النظام ا ٔحاكم ا رشفين    ،ٕاعامال 
مس مجم ل  ٔتد شارن، ٔن  لس املس عي مب ج ميقراطي  ستوري ا ة ا و

رمق   قانون  اقشة مرشوع  م رمق   40.21مبناسبة  القانون  متمي  و بتغيري  يقيض 
ٔسعار واملنافسة، وكذا مرشوع قانون رمق    104.12   41.21املتعلق حبرية ا

متمي القانون رمق  لس املنافسة.  20.13يقيض بتغيري و   املتعلق مب
داد مرشوع قانون رمق  فكام ال ٔن ٕا لممك، كام يعمل امجليع  ىل   40.21 خيفى 

متمي القانون رمق   اء    104.12يقيض بتغيري و ٔسعار واملنافسة،  املتعلق حبرية ا
ٔمام  ادة النظر يف املسطرة املتبعة  ة ٕاىل ٕا ة الرام ة السام ت امللك لتعل ذا  تنف

قة ال ل ٕاضفاء ا ٔ ىل إالطار القانوين احلايل املنظم جملس املنافسة من  الزمة 
ىل   سامه   ، دستورية مستق ٔة  هي لس  ا ملاكنة  ا  رسي املسطرة،  لهذه 

كرس احلاكمة اجليدة.   اخلصوص يف 
الشام  القانونية  املواد  ة من  ة، مجمو ي تضمن رصا هذا املرشوع، ا

التج  نت عنه  ٔ ىل ما  ادا  هنا، اس امليدانية من رضورة  واملتاكم ف ب ربة 
ىش  صادي ومبا ي ق ة ملراجعة إالطار القانوين املتعلق بعمليات الرتكزي  مل

ضيات دستور   ٔحاكم ومق ث  2011و منوذج التمنوي، ح ال إ   مت، وكذا ا د
القانون رمق   ىل  التعديالت  التغيريات و  ة من  املمتث يف  104.12مجمو ، و 

ق اجلوانب   االت تدق ول جملس املنافسة لٕال دم ق ٔو  ول  املتعلقة مبسطرة ق
ع ٕاىل   س لمنافسة، واملساطر املتعلقة جبلسات  ة  ملامرسات املناف املتعلقة 

لس.  ى ا ق  ن مصاحل التحق ٔطراف املعنية من    ا
ذات  ىل املؤا رتاض  دم  ادة النظر يف مسطرة  ىل ٕا كام نص كذ 

يف  املبلغة،  البت  يف  املعمتدة  التنازعية  لمسطرة  بدي  مسطرة  عتبارها 
صاصات يف ٕادارة وسيري  خ ة من  االت، وذ مبنح املقرر العام مجمو إال

لس.  لم ٔة التداولية    هذه املسطرة، حتت ٕارشاف الهي
ٔمهية هبذا املرشوع   ،كذ ضيات البالغة ا ر املق ٔفوت الفرصة دون ذ لن 

ي املتاكمل، و  ل ا ٔ ق ا ت املالية، وتدق د حتديد العقو ق قوا املتعلقة بتدق
لسات  من  هتاء  بعد  ه  ف قراره  ذ  يت ٔن  املنافسة  جملس  ىل  يتعني 
دوب احلكومة   لس وم س ا ٔطراف املعنية ورئ املناقشة، ٕاضافة ٕاىل متكني ا

ط القايض لر اف  ست يد قرار من ٕاماكنية تقدمي طعن يف قرار حممكة  ٔ  بت
  جملس املنافسة. 

س،    السيد الرئ
يقيض بتغيري   41.21اء كذ مرشوع قانون رمق    ،ويف نفس السياق

متمي القانون رمق   ة   20.13و ت امللك ٔيضا لتعل ذا  لس املنافسة، تنف املتعلق مب
س احلكومة  ٔيده ٕاىل السيد رئ ال امل حفظه هللا و ها  ة اليت و السام
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املنافسة، هبدف   لس  مب املتعلق  القانوين  إالطار  ىل  الالزمة  قة  ا ٕاضفاء 
رمق   القانون  ىل  التغيريات  من  ة  ال مجمو ٕاد اقرتح  ي  رزها  20.13وا ٔ  ،

لس وخمتلف الهي س ا ات رئ ٔي ٓ توضيح صالح ت التقررية دا لتفادي 
ل  لم يل  ا ا النظام  ختويل  مع  صاصات،  خ ل  تدا حول  س  الفات 

ورة.  صاصات بني خمتلف الهيئات املذ خ   توزيع 
علقة بضبط النصاب القانوين لتداول  ضيات م ٔيضا مق كام تضمن املرشوع 
ٔعضاء   ىل  مداوالهتا  صار حضور  اق ىل  والتنصيص  التقررية،  ٓت  الهي يف 
ات،   ج رسية املداوالت و ٔعضاء  ىل الزتام هؤالء ا يد  ٔ لس، والت ا

،   وختويل ة تضارب املصاحل يف القضا املتداو ة مراق لس صالح س ا رئ
ن.  ٔعضاء واملقرر داث مسطرة جترحي ا   وٕا

اما ميقراطي   ،خ ستوري ا ة ا ليمك، اليوم حنن مكجمو ٔطيل  ويك ال 
شارن لس املس عي مب خراج هذه النصوص إ ندمع من موقعنا وشجع    ،ج

الوجود   زي  ٕاىل  ممكن،  القانونية  وقت  ٔقرب  احملوري  إ يف  ور  ا  م ميا 
عية،  ج و  رشيعية يف بناء ا ي ستلعبه هذه النصوص ال ٔسايس ا وا

سامه ال حما يف حامية املسهت من ارتفاع  يوتعزز القدرة التنافس  ة، كام س
ٔسعار زيد  ،ا   اصة يف ظل الظروف احلالية اليت مير هبا العامل، و اليت لن 

ىل  عوة واملسامهة يف ٕاخراج هذه النصوص وبلورهتا  ث وا ش ل ٕاال ٕارصارا، 
ىل  ة، واحلفاظ  لمواطن املغريب من  ٔرض الواقع، ملا ستضمنه من حقوق 
ٔ احلاكمة  د ق م لتايل حتق ٔخرى، و ة  اكفؤ الفرص من  ة و  رشوط الشفاف

وي  ٔعامل  ا اخ  م عكس وحيسن  ي س ا اليشء  بالد اجليدة،  اذبية  عزز 
ر    . لالس

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

IX -  :عية ج ة العدا    مجمو

متمي القانون رمق    يقيض   27.22مرشوع قانون رمق  )  1 مبثابة    65.00بتغيري و
ٔساسية   : مدونة التغطية الصحية ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لس   مب عية  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

شارن يف القايض بتغيري   27.22املناقشة العامة ملرشوع القانون رمق  ٕاطار    املس
متمي القانون رمق   ي هيدف    65.00و ٔساسية وا مبثابة مدونة التغطية الصحية ا

متع،  ات ا شمل مجيع ف اري عن املرض ل ٔمني إالج ٔطري معلية تعممي الت ٕاىل ت
ال  د من التغطية الصحية ويه يف  ستف هتا تعاين من  اصة اليت مازالت ال  ب

شرتاك  ادئ  م ىل  الراكز  وذ  هشاشة،  وضعية  يف  د  وتو الفقر 
  والتعاضد والتضامن. 

ي  ٔن ورش تعممي التغطية الصحية ا عية  ج ة العدا  ونعترب يف مجمو

ٔوىل  ورة ا تاح ا ه يف اخلطاب السايم مبناسبة اف ال امل انطالق ٔعطى 
رشيعية   ٔكرب من السنة ال رشيعية العارشة، (نعتربه) من  اخلامسة من الوالية ال

قة  ستقالل، ويه تعكس حق ٔوراش اليت عرفها املغرب يف مر ما بعد  ا
عية اليت يعترب فهيا احلق  ج و  ز ا ة راخسة ٕالرساء وتدعمي راك ٕارادة ملك

امل اكفة  لفائدة  ضامهنا  الواجب  ٔساسية  ا احلقوق  من  ة  الص واطنات يف 
ىل ذ الفصل  اء كام ينص  ستور.  31واملواطنني دون است   من ا

س احملرتم،    السيد الرئ
جتاوز  من   ، نظر يف  سميكن،  املرض  عن  اري  إالج ٔمني  الت تعممي  ٕان 

د):  دة الطبية (رام   النقائص اليت عرفها نظام املسا
ج  ،ٔوال  - ل  الس لية  د  ع دة  املستف ات  الف د  رب ضبط  املو عي 

دمات الصحية؛  ل ا  ه يف ولو ي تعاين م متيزي ا ىل ا   والقضاء 
املبارشة   - ٔداءات  ا سبة  ض  ختف طريق  عن  متويل  ا مستوى  ىل  نيا  و

ستفادة من العرض الصحي العمويم  ىل مستوى  داث توازن  ٔرس وٕا ل
ة.  ل هذه الف ليه من ق ض الضغط احلاصل    واخلاص بتخف

عو يف هذا إالطار ٕاىل تعزز حاكمة املؤسسات املتد يف تدبري كام ند
اري عن املرض ٔمني إالج عي    ،نظام الت ج اصة الصندوق الوطين لضامن 

ه وتوازنه.  ىل ضامن استدام ل احلرص  ٔ   من 
ٔكرب  به جمهود  ٔن يوا اري جيب  ٔمني إالج ٔن جناح تعممي الت ىل  ونؤكد 

ي   ،الصحية  ٕالجناح ٕاصالح املنظومة ضيات القانون إالطار ا رب تزنيل مق
والعمل   املطلوبة   املالية  دات  ع مؤخرا وتوفري  ليه جملسنا  صادق 

إالصالح هذا  تعرتض  مازالت  اليت  راهات  إال جتاوز  يل   ،ىل  ق من 
ٔو   ددها  نقص  مستوى  ىل  رشية، سواء  ال ملوارد  املتعلقة  الالت  خ

ىل ٕالضافة ٕاىل سوء توزيعها  ة،   املستوى الرتايب وحمدودية املنظومة التكوي
ٔطر الصحية ٕاىل اخلارج ومن   تالية من الهجرات امجلاعية ل ات م روز مو
القطاع العام ٕاىل القطاع اخلاص، فضال عن ضعف حاكمة املنظومة الصحية  
العام   ني  القطا بني  التاكمل  وضعف  هتا  مكو بني  سيق  الت غياب  ب  س

ات. و  لعال سق    اخلاص يف ظل غياب مسار م
اما هودات   ،وخ اكمل يف ا عية اخنراطنا ا ج ة العدا  نؤكد يف مجمو

شمل  املرض ل ٔسايس عن  ا اري  إالج ٔمني  الت تعممي  املبذو ٕالجناح ورش 
ىل مرشوع هذا القانون.  ٕالجياب  متع وسنصوت  ات ا   اكفة ف

ليمك ورمحة هللا    . والسالم 

رمق  )  2 القانون  رمق يق  40.21مرشوع  القانون  متمي  و بتغيري    104.12  يض 
ٔسعار واملنافسة    ؛ املتعلق حبرية ا

متمي القانون رمق  يق  41.21ملرشوع القانون رمق  )  3 املتعلق    20.13يض بتغيري و
لس املنافسة   : مب

 سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف اخللق   ىل    واملرسلني. والصالة والسالم 
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س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
عية يف ٕاطار املناقشة   ج ة العدا  مس مجمو لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

القانون رمق   القانون رمق    41.21العامة ملرشوع  متمي  بتغيري و  20.13القايض 
القانون رمق    املتعلق لس املنافسة، ومرشوع  متمي   40.21مب القايض بتغيري و

ي   104.12  القانون رمق ٔسعار واملنافسة، ونعترب السياق ا املتعلق حبرية ا
هتاب   وا رتفاع  موسوما  اصا  سياقا  القانونني  ن  هذ ه مرشوعي  ف نناقش 

الوطنية السوق  الراجئة يف  ات  املنت ل  من    ،ٔسعار  دد  مهنا احملروقات و
ٔرس املغربية   ىل ا بريا  شلك عبئا  ٔخرى، مما  ٔساسية ا ية ا سهتال املواد 
ىل املواد  رتفاع  رص هذا  ٔو املتوسطة، ٕاذ مل يق لطبقة الفقرية  سواء املنمتية 
ة وطنيا واليت تعد من   شمل العديد من املواد املنت د ل املستوردة، بل وام

ت  شلك يويم. املكو سهتلكه املواطن  نيا، ملا  سية، يف احلدود ا   الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
التقلبات  يف  متثل  ٔسعار  ا هتاب  ا وراء  ٔسباب  ا ٔمه  ٔن  شك  وال 
ٔورانيا وروسيا  اصة احلرب بني  ولية،  ٔزمات ا ا صادية الناجتة عن  ق

ٔخرى، واليت  ت اجليوسياسية ا ضطرا ريها من   ظل خطاب احلكومة  و
ٔن مسؤولية   ني  ، يف  دات احلاص لب الز ٔ يس وراء  ب الرئ يعتربها الس
لول جريئة واختاذ إالجراءات الكف بضبط ارتفاع   ستوجب ٕابداع  احلكومة 
اسية، واحلد من تداعيات ذ  ت ق ٔسعار واحليلو دون بلوغها مستو ا

ىل   والعمل  املواطنني  ش  ف ىل مستوى  الرشائية وختف القدرة  حتسني 
ٔرس ٔعباء اليت تتحملها ا س والنقل    ،ا ٔلك واملل سواء ما يتعلق مبصاريف امل

ارش  شلك م ينعكس  وهو ما  ريها،  والسكن و ٔطفال  ا ة ومتدرس  والص
ىل  ارىل القدرة    . د

ٔسباب كذ وراء  ٔمه ا ٔن من بني  عية  ج ة العدا  ونعتقد يف مجمو
صادية هذ ق ات  القطا من  دد  املنضبطة يف  ري  املامرسات  رتفاع،  ا 

اكر والرتكزي  ح سيني و لني الرئ ة بني الفا يل التوافقات املناف احليوية من ق
ري مرشوع  ق رحب  ت وتعدد الوسطاء، واليت هتدف يف مجملها ٕاىل حتق واملضار

د اليت يفرتض   لقوا نضباط  ري مستحق دون  طق السوق و ٔن حتمك م
  واملنافسة احلرة. 

حلرص  ٔوىل  ة ا ر ل حماربة هذه املامرسات وحامية املسهت  ٔ ومن 
ة د املنافسة احلرة واملرشو   104.12مت ٕاخراج القانون رمق    ،ىل ٕارساء قوا

ٔة مستق ملكفة،  هي ٔسعار واملنافسة وٕارساء جملس املنافسة  املتعلق حبرية ا
الل حتليل  بضامن الشف اصة من  صادية،  ق ة وإالنصاف يف العالقات  اف

ة لها واملامرسات  ة املامرسات املناف ٔسواق، ومراق وضبط وضعية املنافسة يف ا
اكر.  ح صادي و ق ة ومعليات الرتكزي  ري املرشو ارية    الت

ة   املناف املامرسات  من  دد  ب  س ٔسعار  ل املهول  رتفاع  ٔن  ري 

ٔدوات لمن  ى الرٔي العام الوطين بعدم فعالية ا لف ٕاحساسا  افسة احلرة 
ة  ا ق لف  و املسهت  وحامية  احلرة  املنافسة  حامية  هبا  املناط  املؤسساتية 
ٔسعار   ت  ىل مستو لحفاظ  صاديني  لني اق جامعية بوجود توافقات بني فا

ة حتت  الق ٔ ري  ق هوامش رحب  ٔزمة  دد من املواد مرتفعة وحتق مربرات ا
الرٔي   سيغها  س ريها من املربرات اليت ال  ورو و بعد  ما  العاملية وساد 

  العام. 
املنافسة مع ملف  هبا جملس  تعامل  اليت  ة  ف الك إالطار  ر يف هذا  ونتذ

السابق لس  ا ار  انف ٕاىل  ٔدت  واليت  مؤخرا   ،احملروقات  لس  ا قام  وقد 
ه، حول موض م مببادرة  رٔي،  صدار  املواد  ٕ ٔسعار  يف  ري  الك رتفاع  " وع 

التنافيس   السري  ىل  وتداعياته  العاملية،  السوق  يف  ٔولية  ا واملواد  اخلام 
ٔسواق الوطنية ن    ،ل ٔن هذ ىل اعتبار  ا احملروقات (الغازوال والبزنن)"، 

ن حوايل  و املنت  ش ات الطاقة جبميع    50ني  ت ملائة من قمية واردات م
النقل    ٔصنافها، اكليف  ىل  ارش  م شلك  ينعكس  ٔسعارهام  ارتفاع  وون 

تقريبا صادية  ق شطة  ٔ ا مجليع  سبة  ل ات   ،وإالنتاج  املنت ىل  لتايل  و
ون  ىل الرمغ من  ستحق التنويه  ادرة  ة يف السوق الوطنية، ويه م املرو

ا الطابع  ذات  ملنافسة  املتعلقة  املسائل  تناول  يف  ينحرص  دون الرٔي  لعام، 
لني يف  لفا ارية  لسلويات واملامرسات الت يف القانوين  ىل التك اب  ك
مي رشعية ممارسة  لس من تق ستوجب متكني ا ، وهو ما  ٔسواق ذات الص ا
ا تنازعية   ارج احلاالت املرشوطة بوجود ٕا القهتا بقانون املنافسة  معينة و

ٔو الهيئات املع  ت لردعها.تتقدم هبا إالدارة  ٔخرى وفرض عقو   نية ا
ٔمهية ٕاصالح مرشوع  عية ب ج ة العدا  ا من مجمو نا ويف اخلتام، واق

ل حامية    القانونني  ٔ ٔسعار واملنافسة من  لس املنافسة وحبرية ا املتعلقني مب
لمنافسة،  ة  د سواء من املامرسات املناف ىل  صاد الوطين واملسهت  ق

لهيام    ٕالجياب. سنصوت 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

X -  :ا السطي شار السيد    مدا املس
متمي القانون رمق    27.22) مرشوع قانون رمق  1 مبثابة    65.00يقيض بتغيري و

ٔساسية    التغطية الصحية ا

ده.    امحلد  و
ىل  وحصبه.  ىل محمد و   والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم، السيد     الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  هذه 

متمي القانون رمق    27.22قانون رمق   ة مبثابة التغطية الصحي  65.00يقيض بتغيري و
ة طبقا   ٔسبق شارن  ىل جملس املس ل  ٔح ي  ٔساسية، وهو النص ا ا
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ستور.   78ٔحاكم الفصل    من ا
ىل  خراج هذا النص املهم بعد املصادقة  ٕ اللها  اسبة ننوه من  ويه م

اء يف   06.22ٕاطار رمق  - القانون ي  ملنظومة الصحية الوطنية، وا يتعلق 
سري الولوج ٕاىل اخلدمات سياق سعي بالد ٕاىل تعممي الت  غطية الصحية وت

  الصحية وحتسني جودهتا. 
د"   ت نظام "رام كام هيدف هذا القانون ٕاىل جتاوز إالشاكالت اليت وا
عي،  ج لضامن  الوطين  الصندوق  يف  النظام  هذا  خرطي  م دمج  رب 

ريها، من الولوج خلدما  ٔو  شيطة  ات املعوزة، سواء ال لتايل متكني الف ت و
ني  ٔجراء القطا د مهنا موظفو و ستف حصية ال تقل جودة عن اخلدمات اليت 

  العام واخلاص. 

ر احملرتم،    السيد الوز
ف  ستعرض هذا النص من التعبري عن استغرابنا من توق البد وحنن 

ىل مرشوع القانون رمق   راسة والتصويت  مبثابة مدونة   109.12مسطرة ا
ي  انيةالتعاضد يف ٕاطار القراءة الث ل ، وهو النص ا لس  يهصادق  بتارخي  ا

لبية    2015يوليوز    7 ٔ ليه بدوره  ي صادق  ىل جملس النواب ا ا  ٔ و
ء   الثال جملس   2016غشت    2يوم  ىل  اليوم  نفس  يف  الته  ٕا ل  ق

شارن يف ٕاطار القراءة الثانية.    املس
ملغرب   لشغل  الوطين  حتاد  لنا يف  شارن  وقد سبق  لس املس مب

س جلنة املالية والتخطيط   ر املايض، لرئ ذ فربا ه مراس يف املوضوع، م توج
ٔن نتلقى جوا يف  ل مواص هذه املسطرة دون  ٔ صادية من  ق والتمنية 
ن من   د ري املستف ات موظفي القطاع العام  ٔ ء و ٓ املوضوع، وهو ما حرم 

ىل نفس التغطية الصحية اليت حيصل التغطية الصحية من حقهم يف احلص  ول 
ٔبناءمه.    لهيا 

ٔمهية هذا القانون،   ا ب ملغرب، وٕاميا م لشغل  حتاد الوطين  ٕاننا يف 
ليه بلجنة التعلمي   لس يف دراسته والتصويت  ت ا ة مكو اخنرطنا رفقة بق

ني ٕاىل رضورة:  عية، دا ج ة و   والشؤون الثقاف
 يقا خراج  ٕ القانونٕالرساع  لهيا يف  املنصوص  القوانني  ٕاطار رمق - 

ملنظومة الصحية الوطنية؛   06.22  يتعلق 
    ليات واملوارد من عي من ا ج لضامن  متكني الصندوق الوطين 

ات؛  عاب هذه الف ل اس ٔ 
   بة ل موا ٔ شفائية من  س ات التحتية  رشية والب ٔهيل املوارد ال ت

 صحية؛ معلية تعممي التغطية ال 
  ل ٔ خراج النصوص التنظميية املرتبطة هبذا القانون من  ٕ إالرساع 

ال؛  ٓ ٔقرب ا ٔرض الواقع يف  ىل   ضامن تزني 
   لضامن الوطين  لصندوق  واملايل  إالداري  التدبري  حاكمة  تعزز 

ه؛  عي لضامن دميوم  ج

  .د عي املو ج ل  خراج الس ٕ   إالرساع 

شارن  ويف اخلتام، فٕاننا يف  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين 
ق الهدف املتو  ٓملني حتق ىل هذا النص القانوين،  ٕالجياب  سنصوت 

ات املعوزة والهشة.  ىل الف ه يف تعممي التغطية الصحية    م
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  . والسالم 

متمي القانون رمق    40.21قانون رمق    مرشوع)  3 املتعلق    104.12يقيض بتغيري و
ٔسعار واملنافسة   ؛ حبرية ا

متمي القانون رمق    41.21مرشوع قانون رمق  )  2 املتعلق    20.13يقيض بتغيري و
لس املنافسة  : مب

ده.    امحلد  و
ىل  وحصبه.  ىل محمد و   والصالة والسالم 

س    احملرتم، السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

ىل   والتصويت  راسة  ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  مرشوع هذه 
القانون رمق    41.21القانون رمق   متمي  لس   20.13يقيض بتغيري و املتعلق مب

ليه جملس النواب)؛ و   املنافسة يقيض   40.21قانون رمق    مرشوع(كام وافق 
متمي القانون رمق   ٔسعار واملنافسة  104.12بتغيري و (كام وافق   املتعلق حبرية ا

 . ليه جملس النواب)
ٔن   ىل  اللها  اسبة نؤكد من  حترر دمع احملروقات هو ٕاصالح ويه م

وفر وهيلكي  مة  هوامش  م  عي   ،مالية  ج ال  ا يف  توظيفها  مت 
ىل التوازن املايل افظت  و  و ا    ل شلك ثق بعدما اكن صندوق املقاصة 

 ٔسودا يف املالية العامة. 
املساطر   ٕاىل حتديد  ن هيدفان  ال القانونني  ن  ٔمهية هذ ىل  نؤكد  كام 
ال القانونية،  ٓ سيطها وضامن رسية املداوالت وحتديد ٕاجراءات التبليغ وا وت
سامه يف احلد  د اليت س ريها من القوا ٔطراف و ٕالضافة ٕاىل حامية حقوق ا

صاديمن  ق   . الرتكزي 
ا يف   ة ويف هذا السياق، تقدم ملغرب مبجمو لشغل  حتاد الوطين 

روم:    من التعديالت اليت 
 ايئ ست ص  يد الرتخ  ؛ تق
  الفات و ٓت من العودة الراكب ا ش  ؛ جزر الهيئات وامل
  الفة  و ٔة من حتمل مسؤوليهتا عن ا ش ٔو امل ٔة  دم متلص الهي ضامن 

ة  ؛ املرك
  الفات و  ؛ شجيع التبليغ التلقايئ عن ا
   ٕاىل ل ٕالضافة  ٔ من  الصلح  لعملية  ٔطراف  ا جلوء  دم  ضامن 
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  . إالفالت من املتابعة
ات ل  ٔيضا مقرت ٕادالء ، و ضامن حسن سري املؤسسةكام مهت تعديالتنا 

ال يف وقت معقول ستع ا  رٔيه يف  لس  ختويل احلكومة حق ، مع  ا
لس يف  ٔعضاء ا ٔكرث من  ٔو  عفاء عضو  ٕ   ؛ االتاحلبعض املطالبة 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ث رفع   ني، ح ل سن لس ق ٔشغال ا ي طبع  رتباك ا ليمك  ال خيفى 

، حفظه هللا،   لس جلال امل س ا رة تتعلق برئ لس" حول  ـ  مذ "قرار ا
ملغرب  " التواطؤات ٔن "احملمت لرشاكت احملروقات وجتمع النفطيني  ل  ، ق

اللته   من  يتوصل  يربزون  لس  ا ٔعضاء  من  العديد  عن  صادرة  بورقة 
اوزات مسطرية وممارسات من طرف  سم بت ٔن "تدبري هذا امللف ا اللها 

لس".  ي اختذه ا س مست جودة وزاهة القرار ا   الرئ
ال   قرر  ليه،  نرصه  املوبناء  ستقاللية   هللا،،  شدة  ممتساك 

خصصة  م جلنة  ل  شك معلها،  سري  ا حلسن  املؤسسات وضام ة  ومصداق
السايم  لنظر  رفع  الوضعية و قات الرضورية لتوضيح  التحق جراء  ٕ تتلكف 

ل ٔ ٔقرب    .تقررا مفصال عن املوضوع يف 
، اكن البد من مراجعة إالطار القانوين املتعلق  ل  و ٔ لس من 

ىل يد املضاربني؛ وهو ما سميكن من جعل  شجيع املنافسة احلرة والرضب 
ر.  س شجيع تدفق  الل  صاد من    بالد قطبا اق

ملغرب ٕاىل رضورة:  لشغل  حتاد الوطين    ويف هذا إالطار، ندعو يف 

   لوقوف ة  ستطالعية املؤق املهمة  الصادرة عن  ذ التوصيات  تنف
لعم   ىل البيع  ٔسعار  حتديد  ة  املنافسيف ورشوط  قة  وحق ة  وم، 

ٔسعار ، اليت شلكها جملس النواب  بقطاع احملروقات بعد قرار حترر ا
رشيعية املنرصمة، وتوصيات   ل هناية الوالية ال ٔ جملس املنافسة من 

مثرن؛  ة جو الثقة بني املس ٔعامل وٕاشا اخ ا  حتسني م
   جملس ام  والرتكزي  ق اكر  ح حماربة  يف  اكمال  بدوره  املنافسة 

ري السلمية اليت هتدد السمل  صادية  ق صادي ولك املظاهر  ق
عي؛   ج

   ليا دا ٔسعار  ا ع  لت احلكومة  رئاسة  مستوى  ىل  لية  وضع 
ٔتية من   ح الرشاكت املت ٔر ىل  ية  ا، مع فرض رضيبة تضام ارج و

  غياب املنافسة؛ 
 اصة    "السامري"  ل ملف شاء رشاكت  ٕ وٕالزام الرشاكت البرتولية 

 بتخزن املواد البرتولية؛ 
 ل ٔ ددة من  نا الطايق. ضامن    جتاه حنو الطاقات النظيفة واملت  ٔم

ة   دم جتاوب احلكومة مع تعديالتنا، قرر تغليبا ملصل ويف اخلتام، ورمغ 
النصني رمغ ن  ٕالجياب لصاحل هذ ٔن  بالد التصويت  ٓملني   مالحظاتنا، 

اة مهنام.  ق الغاية املتو   سهام يف حتق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   . والسالم 


