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  )2009يوليوز  9( 1430رجب  16امخليس  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .رئيس ا<لس ،املستشار السـيد املعطي بنقدور ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

اJقيقة تسعة وعرشون دقيقة ابتداء من الساعة اخلامسة و  ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .الزوال  بعدنيربعاأل

يقيض  07.08مرشوع قانون رمق اJراسة والتصويت عىل : : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  .بتحويل بريد املغرب إىل رشكة مسامهة

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

        ::::املستشار السـيد املعطي بنقدور رئيس ا<لساملستشار السـيد املعطي بنقدور رئيس ا<لساملستشار السـيد املعطي بنقدور رئيس ا<لساملستشار السـيد املعطي بنقدور رئيس ا<لس
  بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  الوزير احملرتم، السـيد
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
خنصص هذه اجللسة يف البداية لlراسة والتصويت عىل مرشوع قانون 

بتحويل بريد املغرب إىل رشكة مسامهة، كام سـيعقد  يقيض 07.08رمق 
  .ا<لس بعد ذy جلسة أخرى سـتخصص الختتام اJورة

وقبل ذy، أعطي اللكمة للسـيد األمني إلطالع ا<لس عىل ما اسـتجد 
  .من واردات عليه، ف� اللكمة مشكورا

        ::::املستشار السـيد محمد تيتىن علوي اإلدرييس أمنب ا<لساملستشار السـيد محمد تيتىن علوي اإلدرييس أمنب ا<لساملستشار السـيد محمد تيتىن علوي اإلدرييس أمنب ا<لساملستشار السـيد محمد تيتىن علوي اإلدرييس أمنب ا<لس
  .لرئيسشكرا السـيد ا

  �مس هللا الرمحن الرحمي
 24.83توصلت رئاسة ا<لس مبقرتح قانون يقيض بتعديل القانون رمق 

املتعلق بتحديد النظام األسايس العام للتعاونيات و�ام مكتب تمنية 
الصادر  1.93.166التعاون، كام مت تغيريه �لظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

واملقدم من طرف  1993شـتنرب  10وافق لامل 1414من ربيع األول  22يف 
  . بعض السادة املستشارين أعضاء فريق التجمع الوطين لألحرار

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لس
  .شكرا السـيد األمني

اآلن خنصص كام قلت يف بداية هذه اجللسة للتصويت بعد اJراسة 
  .للحكومة ، وأعطي اللكمة يف األول07.08عىل مرشوع قانون رمق 

        ::::وزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات احلديثةوزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات احلديثةوزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات احلديثةوزير الصناعة والتجارة والتكنلوجيات احلديثة    ،،،،السـيد أمحد رىض شايمالسـيد أمحد رىض شايمالسـيد أمحد رىض شايمالسـيد أمحد رىض شايم
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير األول،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

بدءا أود أن أتوجه �لشكر اجلزيل للسـيدات والسادة املستشارات 
 07.08رين عىل تفضلهم مبناقشة مرشوع القانون رمق والسادة املستشا

القايض بتحويل بريد املغرب إىل رشكة مسامهة، حيث معلوا عىل تقريب 
و³ات النظر بني اإلدارة وبني ممثيل املسـتخدمني مبؤسسة بريد املغرب، 
وهو ما ملسـناه من خالل خمتلف التعديالت اليت مت التقدم هبا واليت مست 

  :حمورين أساسـيني

 ضامن اسـمترارية اخلدمة العمومية لربيد املغرب دون خوصصة؛ - 1
 ".بريد املغرب"صون مكتسـبات مسـتخدمات ومسـتخديم  - 2

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

لست يف حاجة ألن أذكر جمددا �Jور األسايس لربيد املغرب يف 
شـبكة واكالته الواسعة عرب النسـيج ¾قتصادي الوطين، وذy �لنظر إىل 

لك الرتاب الوطين ومسامهته احليوية يف توفري اخلدمة العمومية وتطوير 
وتمنية ¾دخار الوطين، وكذا مساندته للك املشاريع احلكومية ذات البعد 
¾جÈعي، حيث متكن بمتوي� اخلاص من إجناز استÄرات أساسـية وحتقيق 

  .ته العمومية ذات اجلودة العاليةرمق معامالت �مة، فضال عن خدما
، بدأ بريد املغرب يف تطبيق اإلصالحات 2007ومنذ سـنة 

اإلسرتاتيجية الرامية إىل حتديد اخلدمات الربيدية وإعادة هيلكة وتنظمي 
اخلدمات املالية، طبقا للمقتضيات الترشيعية والتنظميية املعمول هبا يف ا<ال 

Ë ملساندته يف هذه ¾جنازات، البنيك، وهو ما اسـتوجب تدخل اJو
حدد آليات دمع اJوË  2008-2006حيث مت التوقيع عىل برÌمج تعاقدي 

وإعانته، وذy مبنحه مرونة أكرب لتدبري موارده " بريد املغرب"ملؤسسة 
املالية والبرشية، واإلرساع بإجناز مشاريع النصوص القانونية املنظمة لقطاع 

  .رشكة مسامهة الربيد يف أفق حتوي� إىل
القايض بتحويل بريد  07.08يف هذا اإلطار، يأيت مرشوع القانون رمق 

املغرب إىل رشكة مسامهة، ليسعى أساسا إىل متكني مؤسسة بريد املغرب 
 yمن تطوير قدراهتا عىل املسـتوى اإلسرتاتيجي واملايل والتدبريي، وذ

خلني، واللجوء إىل بمتكيهنا من عقد رشااكت قوية ومتنوعة مع خمتلف املتد
الربيد "األسواق املالية لتعزيز منوها وتطوير قدراهتا املالية يف أفق إحداث 

، ودفعها إىل اعÈد شفافية مالية ألنشطهتا مع اللجوء إىل مصادر متويل "بنك
خمتلفة، معمتدة يف لك ذy عىل تدبري عقالين للموارد البرشية مع إÞحة 

  .تقبالالفرص جللب كفاءات جديدة مسـ 
  :ومعوما فإن هذا املرشوع هيدف إىل

1 -  yدمع مسلسل حتديث وتطوير مؤسسة بريد املغرب وخدماهتا وذ
بتجاوز مبدأ التخصص اáي يفرضه نظام املؤسسة العمومية، وتوسـيع 
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نطاق األنشطة اليت تقوم هبا ليشمل أنشطة أخرى لها عالقة مبارشة أو 
 ت املقدمة؛غري مبارشة �لقطاع وحتسني جودة اخلدما

 متكني بريد املغرب من تطوير آليات احلاكمة يف التسـيري والتدبري؛ - 2
إÞحة الفرصة لربيد املغرب للرفع من قدراته التنافسـية ملوا³ة التغريات  - 3

اليت يعرفها جماå وضامن الشفافية املالية ألنشطته واليت يتطلهبا التعامل 
 مع الرشاكء وسوق رأس املال؛

ب من تنويع أنشطته ورشاكته مبا يف ذy مع متكني بريد املغر  - 4
املؤسسات الربيدية األجنبية وذy بوضع آليات تضمن شفافية 
التنافسـية بني خمتلف الفاعلني، األمر اáي يسـتلزم تغيريا شامال 
لإلطار املؤسسايت لربيد املغرب، وهو ما حاولت خمتلف بنود النص 

 :ترمجته حيث ميكن إجيازها يف ما ييل
فاظ بريد املغرب بصفته رشكة مسامهة مبجمل املهام املسـندة إليه احت -

 ؛96.24سابقا مبقتىض القانون 
اكتتاب اJوË لكيا يف الرأسامل األصيل برشكة بريد املغرب مع إماكنية  -

فتح رأساملها للرأسامل العمويم، كام تنتقل مجيع املمتلاكت إىل رشكة 
 املسامهة؛

غرب حبقوقهم املكتسـبة يف إطار املؤسسة احتفاظ مسـتخديم بريد امل -
 العمومية؛

وأخريا، ضامن اسـمترارية الشخصية املعنوية لربيد املغرب مما سيسهم  -
 .�لوفاء �لزتاماته يف إطار العقود احلالية مع الرشاكء

ذلمك هو، أهيا السـيدات والسادة، مرشوع القانون áي أتقدم به أمام 
مبصادقتمك وفقا لlور الترشيعي األسايس  جملسمك املوقر آمال أن حيظى

اáي أنيط بمك دسـتورô، واستنارة �لتوجهيات امللكية السامية يف هذا 
  .الصدد

  .وشكرا
        ::::السـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لس

  .شكرا السـيد الوزير احملرتم
أعطي اللكمة للسـيد مقرر اللجنة بتقدمي تقرير اللجنة حول املرشوع، 

  ).تقرير اللجنة(وزع ...
  .أفتح �ب املناقشة ملن أراد اللكمةاآلن 

  .اليس فاحتي، السـيد رئيس الفريق تفضل... إذن ننتقل

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتي
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير األول،
  السـيدÞن الوزيرÞن،

  السادة الوزراء،
  السـيدÞن املستشارÞن،

  السادة املستشارين،
أن فريقنا، الفريق الفيدرايل للوحدة واJميقراطية، هو فريق ميثل  حبمك

املأجورين، وهذا مرشوع القانون �عتباره ميس يف جزء منه املأجورين 
  .البد أن حنرص عىل أن نتدخل يف هذا املرشوع ولو �قتضاب

القايض بتحويل بريد املغرب من مؤسسة  07.08نعتقد أن املرشوع 
لمسامهة هو مرشوع حمظوظ ألنه تزامن مع اجللسة معومية إىل رشكة ل 

اخلتامية، وإن شاء هللا سـنصادق عليه حبضور السـيد الوزير األول وعدد 
  .كبري من أعضاء احلكومة وهو ما مل يتح لعدد كبري من مشاريع القوانني

  :املرشوع اáي بني أيدينا هو يندرج يف سـياقات متعددة
ية، السـياقات اJولية بطبيعة احلال سـياقات دولية وسـياقات وطن : أوال

التحوالت اليت عرفها ¾قتصاد العاملي وخاصة ما يتعلق بأدوار املؤسسات 
 lويل، وسـياقات وطنية بطبيعة احلال وحنن كبJالكربى يف ¾قتصاد ا

  .منفتح عىل ¾قتصاد العاملي البد أن ننفتح ونساير ما جيري يف العامل
بريد املغرب مكرفق معويم من مؤسسة معومية وبطبيعة احلال أن نقل 

كآلية لتدبري املرفق العام إىل رشكة مسامهة، حىت نتيح å �إلضافة إىل 
اسـمترارية دوره يف أداء اخلدمة الشمولية، اسـمترارية دوره مكرفق معويم، 
أن نفتح å اآلفاق يف ا<االت املالية ليؤدي دوره مكؤسسة قادرة عىل 

  يدة يف التعامالت البنكية؛إدخال آليات جد
املسأË الثانية اليت نريد أن نركز علهيا أنه حتويل بريد املغرب إىل : þنبا

رشكة املسامهة ال يعين بتاÞ، يف نظرÌ، أنه يتوجه حنو اخلوصصة ألن هذا 
القطاع كجزء من التعابري املتعددة عن السـيادة وكجزء من ا�يال الوطين 

ملدرسة وجند املسـتوصف وجند القيادة بطبيعة احلال امجلاعي، عندما جند ا
جند مكحطة رابعة دامئا جند الربيد، yá مفن واجبنا أن هذا القطاع منذ 
تأسيسه يف عهد السلطان املوىل إسامعيل جيب كدوË أن حنافظ عىل 

  .رمزيته كجزء من الشخصية الوطنية
هر Ìل حظه من yá فهذا القانون اáي دام يف غرفتنا حوايل سـتة أش 

النقاش، النقاش اJاخيل والنقاش اخلار	 بطبيعة احلال بني املؤسسات 
الوزارة أو اإلدارة املعنية مع النقا�ت املعنية وداخل املؤسسة بطبيعة احلال 

  .يف جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية
وزير التجارة  yá، فميكن القول اليوم أن احلكومة ممث� يف السـيد

والصناعة والتكنولوجيات احلديثة، اكن إجيابيا جدا يف تعام� معنا يف 
مناقشة هذا املرشوع، واJليل أن لك التعديالت اليت تقدمنا هبا تعديالت 

  :أدخلت عىل مرشوع القانون، وركزÌ يف تعديالتنا عىل شقني أساسـيني
ساتنا الوطنية، وما �عتبارÌ مواطنني البد أن حنافظ عىل مؤس : أوال

جيري يف العامل جيب أن نسـمتع å، حىت فرنسا نفسها الزالت واليت نأخذ 
مهنا الكثري من مشاريع القوانني والقوانني بصفة عامة الزالت متلكئة يف أن 

  .تدفع هبذا القطاع أن يسري يف تو³ات القطاع اخلاص
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سـمتر ¾حتاكر كام yá، حفرصنا أيضا عىل أن تسـمتر اخلدمة العمومية أن ي 

وأن تسـمتر اخلدمة الشمولية وأن يسـمتر  1924هو منصوص عليه يف ظهري 
  .الربيد مكظهر من مظاهر السـيادة

مسـتخدم،  8000املسأË الثانية، �عتبار أن هذا املرشوع هيم : þنيا
حفرصنا أيضا عىل أن مكتسـبات وحقوق املسـتخدمني جيب أن يمت 

ع وكذy مسـتقبلهم النظايم، مسـتقبلهم التنصيص علهيا داخل املرشو
املادي جيب أن يكون حارضا، وفعال التعديالت اليت أدخلناها مكنتنا من 
صيانة هاتني املسألتني يف أفق بطبيعة احلال أن نسري جامعة يف تطوير 
اآلفاق اليت نريد أن يفتحها هذا املرشوع أمام املؤسسة كجزء من النسـيج 

  .¾قتصادي الوطين
  .السـيد الرئيسشكرا 

        ::::لسلسلسلسالسـيد رئيس ا<السـيد رئيس ا<السـيد رئيس ا<السـيد رئيس ا<
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم

تفضل السـيد املستشار احملرتم عبد احلق التازي رئيس الفريق 
  .¾سـتقاليل

        ::::املستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازياملستشار السـيد عبد احلق التازي
 åبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آ

  .وحصبه وسمل
  األول،السـيد الوزير 

  السادة الوزراء،
  أخوايت إخواين املستشارين،

جاÌ هاد مرشوع القانون ملا درسـناه يف اللجنة جربÌ عىل أنه مرشوع 
يعين مؤهل دôل هاد القطاع دôل الربيد ليل هو إرث حضاري، عندÌ يف 
املغرب، وكنا قلنا كفريق اسـتقاليل حنن مع حتوي� إىل رشكة مسامهة ألن 

å املأمورية يف التدبري عىل أساس �ش تبقى اخلدمة لعموم غادي تسهل 
املواطنني تبقى دامئة، وهاد اليش ما غادي ميكن å يكون إال إذا بقى 

دôل اJوË، والتعديالت  %100رأسامل دôل هذا الرشكة دôل املسامهة 
اليل دخلنا علهيا يف اللجنة كتضمن عىل أنه غادي تبقى هاد املؤسسة 

100% ôدËوJل ا.  
وقلنا كذy ما خيصشاي اخلوصصة دôل هاد اخلدمة العمومية ألنه يف مجيع 

  .اJنيا القضية دôل البوصطة أساسـية وقريبة جدا من املواطنني
وyá، الهنار األول قلنا ال خوصصة لهذه املؤسسة وتقبل التعديل 

لنص وyá ميكن لنا نقولو عىل أنه التعديالت اليت أدخلت عىل هذا ا
حافظنا عىل اخلدمة األساسـية دôل الربيد، وكذy القضية دôل اخلدمات 

حىت يه مسأË �مة " بريد املغرب"املالية يف رشكة جديدة سـتكون جبانب 
جدا، حيث غيبقى ¾حتاكر عند هاد الرشكة، مجيع الضامÌت أخذت 

  .�ش تبقى هاد الرشكة تتخدم امجلهور املغريب

ملوظفني، قلنا عىل أنه وجاءت يف النص ولكن أكدÌ كذy القضية دôل ا
علهيا وزادت تأكدات أكرث يف التعديالت عىل أنه املوظفني دôل هاد 
املؤسسة يبقاوا حمافظني عىل األقل عىل الوضعية دôهلم ليل عندمه اآلن إىل 

  .ما حتسـناتشاي
yá، فالفريق دôل حزب ¾سـتقالل الهنار األول قلنا حنن مع هاد 
النص عىل أساس ما تكونش اخلوصصة، وحيث لبيت الطلبات دôلنا 
مجيعها يف التعديالت مع إخواننا، مجيع إخواننا ال يف النقا�ت ال الفرق دôل 

جامع يف األغلبية وال الفرق دôل املعارضة، وامحلد   دوزÌ هاد النص �إل
  .اللجنة ا�تصة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لس
  .شكرا السـيد الرئيس، املستشار احملرتم

تفضل السـيد ... ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع اáي يتضمن
  .تفضل أسـيدي" األصاË واملعارصة"املستشار احملرتم �مس فرق املعارضة 

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

منني كتلكم ما كيشوش عليك أحد السـيد املستشار هللا جيازيك خبري، 
  .بال حلقة هللا خيليك

  .�مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين،

األصاË واملعارصة أن أتناول اللكمة ألعرب عن  يرشفين �مس فريق
القايض بتحويل بريد  07.08موقف فريقنا خبصوص مرشوع قانون رمق 

  .املغرب إىل رشكة مسامهة
  السـيد الرئيس،

كام هو معلوم، قد عرف بريد املغرب يف مساره التطويري عدة حمطات 
واصالت أساسـية، مفن مصلحة رشيفة إىل املكتب الرشيف للربيد وامل

السلكية والالسلكية إىل وزارة الربيد والتلفزيون والتلغراف، مث مكتب 
  .1998سـنة " بريد املغرب"وطين للربيد واملواصالت وصوال إىل إحداث 

كام قامت هذه املؤسسة بعدة �ام أساسـية، من إصدار للطوابع الربيدية 
¾ت وإصدار للحو" صندوق التوفري الوطين"ومجع للتوفري من خالل 

الربيدية، �إلضافة إىل تدبري ممتزي للحسا�ت اجلارية للشـياكت الربيدية 
  .والربيد اJويل الرسيع

فإذا كنا ال نكرر اJور املهم واحملوري اáي قامت به هذه املؤسسة 
العمومية عىل مر العصور، فإنه بفعل التطورات اليت عرفها ا<متع اكن لزاما 
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التطور وتنخرط يف إطار التحوالت العامة  عىل هذه املؤسسة أن تساير
  .واملتسارعة اليت عرفهتا احلياة ¾قتصادية و¾جÈعية

ومن هنا تأيت قمية املرشوع، القانون اáي سـميكن بريد املغرب عرب 
حتوي� لرشكة مسامهة من دمع مسلس� التحدييث وتوسـيع شـبكة خدماته 

املؤسسات العمومية، كام سـميكن وجتاوز مبدأ التخصص اáي تفرضه نظام 
هذا املرشع قانون من تطوير آليات احلاكمة يف التسـيري والتدبري وتوفري 

  .الرسعة املطلوبة واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية والرضورية لتمنية هذا القطاع
وأخريا، أشري، السـيد الوزير األول احملرتم، السـيد والسادة الوزراء، 

شارين، أنه إذا كنا نأمل مجيعا يف حتسني خدمات السـيدات والسادة املست 
بريد املغرب والرفع من قدراته التنافسـية، فينبغي عدم نسـيان ا<هودات 
اجلبارة اليت قام هبا أطر ومسـتخدمو هذه املؤسسة، واليت مكنهتا من تبوأ 

  .املاكنة الهامة اليت حتظى هبا اليوم
ىل رضورة احلرص عىل مفن هنا نشدد يف فريق األصاË واملعارصة ع

حقوق هذه الفئة وعدم التفريط يف حقوقها املكتسـبة مع إماكنية متتيعها 
حبقوق وامتيازات إضافية إلسهام فعال يف تطوير القطاع وحتقيق املزيد من 

  .النجاعة والفعالية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لس
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

للتصويت عىل مواد املرشوع، اليس املهايش، تفضل آ اليس اآلن ننتقل 
  .املهايش

        ::::املستشار السـيد عبد ا<يد املهااملستشار السـيد عبد ا<يد املهااملستشار السـيد عبد ا<يد املهااملستشار السـيد عبد ا<يد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير األول احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
السـيد الرئيس، يف الفريق اJسـتوري نعترب أن مرشوع قانون رمق 

القايض بتحويل بريد املغرب إىل رشكة مسامهة، نعتربه مرشوعا  07.08
يتجاوب مع التطور احلاصل يف قطاع الربيد، لكن املرشوع كام جاءت به 
احلكومة اكنت فيه بعض النواقص، اليشء اáي أدى بنا، حنن أعضاء 
اللجنة مجيعا لتقدمي تعديالت جتعل هذا النص يتالءم مع متطلبات أطر 

  .يم هذا القطاعومسـتخد
و�لفعل قد جتاوبت احلكومة مع جل التعديالت وحصل توافق بني مجيع 
أعضاء اللجنة وصوتت �إلجامع، áا فإننا يف الفريق اJسـتوري سـنصوت 

  .�إلجياب
  .شكرا السـيد الرئيس

        

  ::::السـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لسالسـيد رئيس ا<لس
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم

  .رتماللكمة لليس جامع املعتصم، املستشار احمل

        ::::املستشار السـيد جامع املعتصماملستشار السـيد جامع املعتصماملستشار السـيد جامع املعتصماملستشار السـيد جامع املعتصم
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير األول،

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  األخت، األخوات واإلخوان املستشارون احملرتمون،

ال أريد أن تفوتين الفرصة " اإلحتاد الوطين للشغل �ملغرب"طبعا �مس 
يف مناقشة هاد مرشوع القانون اáي يعرض علينا اليوم ليك أسامه 

للتصويت ألكد عىل مسأË أساسـية، طبعا داخل هذا ا<لس سـبق وأن 
صادقنا عىل مجموعة من النصوص القانونية اليت قامت بتحويل مبقتضاها 
حتويل مؤسسات معومية إىل رشاكت مسامهة، وطبعا اكن الهاجس Jينا 

مأجورين أنه اآلþر اليت سـترتتب عىل هذا التحويل مجيعا خاصة مكمثلني لل
  .عىل ما يتعلق مبسـتقبل املوارد البرشية العام� هبذه املؤسسات العمومية

ويكفي أن أقول أن أسلوب تدبري املؤسسات الشك أن Jينا مجيعا 
مالحظات حولها، ولكن أي تغيري لهذا األسلوب دôل التدبري ينبغي أن 

  :يتو, أساسا
حتسني اخلدمات اليت ينبغي أن تقدم لعموم املواطنني، وهذا أمر  :أوال

  .أسايس ورضوري وينبغي أن نأخذه بعني ¾عتبار

وأيضا هذه املؤسسات أسلوب تدبريها اجلديد ينبغي أن يوفر فرص 
  .شغل إضافية، �إلضافة طبعا إىل احلفاظ عىل فرص الشغل املتوفرة

مث حتويلها إىل نفس هذا املسـتوى  لكن، التقيمي األويل للمؤسسات اليت
وأمامنا السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واليت Ìقشـنا معها موضوع دôل 
حتويل املكتب الرشيف دôل الفوسفاط، مفع اكمل األسف نسجل أنه مل يمت 
احلفاظ عىل ما يتعلق �ملوارد البرشية العام�، حيث أنه مبارشة بعد ذy مت 

  .ادرة الطوعية داخل هذه املؤسسةاللجوء إىل يعين املغ
ف-y، حنن نتخوف عىل أن يكون هذا التحويل مقدمة لتخفيف 
 yالعبء املرتبط �ملوارد البرشية داخل هذه املؤسسات، ومبارشة بعد ذ

وyá �مس اإلحتاد .. هتيؤها للخوصصة وyá كنا دامئا نتخوف من هذا
نعني عن التصويت عن هذا سـنكون ممت : الوطين للشغل �ملغرب نقول لمك

  .القانون مبقتىض هذا التخوف اáي تربره مجموعة من التجارب اليت رأيناها
  .شكرا السـيد الرئيس، السادة الوزراء

        ::::لسلسلسلسالسـيد رئيس ا<السـيد رئيس ا<السـيد رئيس ا<السـيد رئيس ا<
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .مادة 11اآلن ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع اáي يتضمن 
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  :يتأعرض ديباجة املرشوع للتصو 
  ؛40: = املوافقون

  ال احد؛: = املعارضون
  .5: = املمتنعون

ال احد؛ : = ؛ املعارضون40: = املوافقون(نفس العدد : = 1املادة 
  ).5: = املمتنعون

  .نفس العدد: = 11و 10؛ 9؛ 8؛ 7؛ 6؛ 5؛ 4؛ 3؛ 2املادة 
  .نفس العدد: = أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

يقيض بتحويل  07.08املستشارين عىل مرشوع قانون إذن وافق جملس 
  .أعضاء 5صوÞ لصاحله وامتناع  40إىل رشكة مسامهة ب" بريد املغرب"

        ....ننتقل اآلن إىل اجللسة اخلتاميةننتقل اآلن إىل اجللسة اخلتاميةننتقل اآلن إىل اجللسة اخلتاميةننتقل اآلن إىل اجللسة اخلتامية، ، ، ، شكراشكراشكراشكرا


