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        888899999999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 ينا�ر 21( هـ 1436 ربيع أ#ولمن  29 ربعاءا#ٔ : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئJس اIلسل امساخلاخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس?يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ساعتان ومخسة دقائق، ابتداءا من الساSة احلادية عرش واPقMقة  :التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  .العرش�ن صباVا
  :والتصويت Sىل النصوص ال�رشيعية التالية اPراسة ::::Xدول أ#عاملXدول أ#عاملXدول أ#عاملXدول أ#عامل

 يتعلق مبزاوb cنة الطب؛ 131.13مرشوع قانون رمق  -

يتعلق jلواكc الوطنية gلنباfت الطبية  111.12مرشوع قانون رمق  -
 والعطرية؛

 يتعلق بنظام املقاول اlايت؛ 114.13مرشوع قانون رمق  -

 لعمومMة؛يتعلق �رهن الصفقات ا 112.13مرشوع القانون رمق  -

 يتعلق �رهن الصفقات العمومMة؛ 112.13مرشوع قانون رمق  -

 41.05، يقيض بتغيري وqمتمي القانون رمق 18.14مرشوع قانون رمق  -
 املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gلرٔ�سامل؛

يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقMة الضامن {ج}عي  42.14مرشوع قانون رمق  -
  بني اململكة املغربية ومملكة بلجياك؛ 2014فربا�ر  18املوقع بربو�س?يل يف 

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاقMة املوقعة مبرا�ش يف  21.14مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوc قطر �ش�ٔن  2013دج�رب  27

جتنب {زدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب ف� يتعلق jلرضائب Sىل 
 ؛ ا�Pل

يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقMة تنظمي نقل البضائع  23.14مق مرشوع قانون ر -
من شوال  S19رب الطرق الربية بني اPول العربية املعمتدة jلقاهرة يف 

  ؛ 2012س�مترب  5، 1433

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاقMة املوقعة بباما�و يف  34.14مرشوع قانون رمق  -
ة مايل لتجنب بني حكومة اململكة املغربية وحكوم 2014فربا�ر  20

  {زدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب يف مMدان الرضائب Sىل ا�Pل؛

يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقMة النقل اجلوي،  35.14مرشوع قانون رمق  -
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 2014مارس  11املوقعة jلرjط يف 

 دوc قطر؛

تفاقMة املوقعة بباما�و يف يوافق مبوج�ه Sىل اال 43.14مرشوع قانون رمق  -
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مايل 2014فربا�ر  20

  �ش�ٔن ¤شجيع وحامية {س�£رات؛

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق املوقع بربو�س?يل يف  68.14مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية وجملس ٔ�وروj خبصوص  2014فاحت ٔ��ريل 
 لس ٔ�وروj jملغرب ووضعيته القانونية؛مك§ب جم

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاقMة �ش�ٔن التعاون  84.14مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية  2006ماي  2 يف العسكري املوقعة jلرjط

 وحكومة دوc إالمارات العربية املت©دة؛

مبثابة مدونة  70.03من القانون رمق  16مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة  -
 ؛أ#رسة

من الظهري  21مقرتح قانون �ريم ٕاىل تصحيح وتغيري وqمتمي الفصل  -
الرشيف املعترب مبثابة قانون {لزتامات والعقود، كام ٔ�ضافه القانون رمق 

املتعلق jلتبادل إاللكرتوين gلمعطيات القانونية، املنفذ jلظهري  53.05
 30، املوافق ل 1428ي القعدة ذ 19الصادر يف  1.07.129الرشيف رمق 

 ؛2007نونرب 

املتعلق ب��ظمي قضاء  42.10من القانون رمق  6مقرتح قانون بتعديل املادة  -
القرب وحتديد اخ§صاصاته، والصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق 

  .2011غشت  17املوافق ل  1432رمضان  16املؤرخ يف  1.11.151

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

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسةاملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسةاملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسةاملس�شار الس?يد عبد الرحامن ٔ�شن، رئJس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يدfن الوز�رfن،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس?يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اIلس هذه اجللسة Ågراسة والتصويت Sىل مجموSة من 

يتعلق مبزاوc  131.13وص ال�رشيعية، وÈس?هتلها مبرشوع قانون رمق النص
  .bنة الطب، احملال Sىل جملس?نا من جملس النواب

وق�ل ذÊ، ٔ�عطي اللكمة gلس?يد أ#مني لتالوة ما Xد من مراسالت 
  .Sىل اIلس، تفضل الس?يد أ#مني

        ::::املس�شار الس?يد محمد Sداب، ٔ�مني اIلساملس�شار الس?يد محمد Sداب، ٔ�مني اIلساملس�شار الس?يد محمد Sداب، ٔ�مني اIلساملس�شار الس?يد محمد Sداب، ٔ�مني اIلس
  .شكرا الس?يد الرئJس

  سادة الوزراء،ال 
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

  الس?يدات الوزراء،
توصل رئJس جملس املس�شار�ن jعتذارات مك§وبة من Sدد من 

 21السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال اجللسة ال�رشيعية ليومه أ#ربعاء 
  :، ويتعلق أ#مر jلسادة2015ينا�ر 

، س?يدي صلوح لعلج، سعيد التدالوي، عبد القادر قوضاض حلبJب
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، Sلوي امجلاين، س?يدي اÑتار امجلاين، عبد القادر لرب�يك، ادرÏس حس?ين
سعيد ٔ�رزيقي، ٔ�محد شد، حيفظه �منبارك، محمد الق�دويس، توفMق مكيل، 

املربوح، عز�ز مك�يف، محمد عبده عز ا�Pن، املهدي عمثون، محمد  حلوا
بيÙد�كن، محمد شفMق  احلسنالقلويب، عبد القادر سالمة، بومجعة الغدال، 

Sلوي أ#مني، حلسن بوعود، عبد الرزاق بنكريان،  بنكريان، موالي طييب
�ريي بلÚري، عبد الرحمي عمثون، عبد الرحمي عامين، موالي احمند 

، احلسني ٔ�ش?نلكي، عبد امحليد ٔ��رشان، عبد اgلطيف ٔ�معو، محمد يسعودامل 
  .الزعمي، ٔ�محد اPيبوين

  : Ý طلب ٕارXاع مقرتح قانونكام توصلت الرئاسة مبراس
من النظام اPا�يل Iلس  193وبعد؛ بناء Sىل مق§ضيات املادة "

املس�شار�ن، نطلب من س?يادqمك ٕارXاع مقرتح قانون يتعلق بتعديل املادة 
  .مبثابة مدونة أ#رسة 70.03من القانون رمق  16

اليل السادة ٔ�عضاء فريق أ#صاc واملعارصة، الفريق {س?تق: إالمضاء
gلوVدة والتعادلية، فريق {حتاد اPس?توري، فريق {حتاد {شرتايك، 

  ".والفريق الفMدرايل
  .شكرا الس?يد الرئJس

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  .شكرا gلس?يد أ#مني

Pjراسة والتصويت  -كام قلنا  -ٕاذن، Èس?هتل هذه اجللسة ال�رشيعية 
الطب، وهو حمال Sىل  يتعلق مبزاوb cنة S131.13ىل مرشوع قانون رمق 

  . جملس?نا من جملس النواب
اللكمة gلس?يد وز�ر الص©ة لتقدمي املرشوع، اللكمة لمك، الس?يد 

  .الوز�ر، تفضلوا

        ::::الس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص©ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص©ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص©ةالس?يد احلسني الوردي، وز�ر الص©ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يد الرئJس احملرتم،
  مات،الس?يدات املس�شارات احملرت 

  السادة املس�شارون احملرتمون،
Ïسعدين يف بداية هذا العرض ٔ�ن ٔ�تقدم jلشكر اجلزيل ٕاىل الس?يد 
رئJس جلنة التعلمي والشؤون الثقافMة و{ج}عية، والس?يدات املس�شارات 
والسادة املس�شارون احملرتمون، ٔ�عضاء اgلجنة املوقرة Sىل روح اجلدية 

لسات اليت خصصت Pراسة مرشوع واملسؤولية اليت سادت �الل اجل 
املتعلق مبزاوb cنة الطب، سواء ٔ�ثناء املناقشة العامة  131.13القانون رمق 

ٔ�و التفصيلية ٔ#حاكمه ٔ�و ٔ�ثناء م�اقشة التعديالت القمية، اليت قدمت يف 
  .ش�ٔنه من ق�ل فرق املعارضة وأ#çلبية دا�ل اgلجنة

êل مزاوc املهنة، اgيل ا�ذ فامسحوا يل، ق�ل ما حناول نقدم املرشوع د
نقاش، îركز Sىل ثالثة نقط اgيل ت��ان يل bمة وbمة Xدا، jش نفهمو �ٓش 

  .واقع يف هاذ القانون
النقطة أ#وىل، هو البد ٔ�ن ٔ�شري ؤ�ن ٔ�ؤكد Sىل اPور ال�شاريك، 
التناسقي، التاكميل بني القطاSني اخلاص والعام يف ٔ�جرٔ�ة وتفعيل ٔ�ي 

  لبالد وSىل الصعيد العاملي؛س?ياسة حصية يف ا
النقطة الثانية، اgيل ó�ٔ غن�ٔكد Sلهيا، ٔ�ولوية أ#ولوêت jلñس?بة لوزارة 
الص©ة يه تطو�ر وتعز�ز القطاع العام، اخلدمات يف القطاع العام، تطو�ر 
وتعز�ز العرض الصحي يف القطاع العام، اgيل ت�س?تافد م�و �اصة الفõات 

ٔ�ولوية أ#ولوêت هو . اgيل بدون تغطية حصيةالفقرية والهشة، و�اصة مهنا 
  القطاع العام؛

هو مرشوع قانون  131.13النقطة الثالثة ٔ�ن مرشوع هذا القانون 
مادة، ولJس مرشوع خصخصة القطاع  124مزاوb cنة الطب، اgيل فMه 

الصحي كام يقال وكام Ïشاع، فهو لJس بتفويت قطاع Sام ٕاىل قطاع �اص، 
ع لتنظمي، لهيلكة القطاع اخلاص وqرتJب أ#وراق، ٔ�بدا، لكن هو مرشو

�اصة ف� خيص الشفافMة واحلفاظ Sىل القدرة الرشائية دêل املواطنات 
  . واملواطنني وحام�هتم

؟ و�اصة ٔ�ش?نو 131.13ف�ٔش?نو هو ٔ�س?باب الزنول دêل هاذ القانون 
ثري هذا اgيل النقاش اكن فMه ك  - هو ٔ�س?باب الزنول jش هاذ القانون يف§ح 

  ف§ح رٔ�سامل املص©ات اخلاصة gلمس�مثر�ن çري أ#طباء، gلمهنيني؟ -
ٔ�وال، لٕالXابة هو توس?يع وتعز�ز العرض الصحي وتقر�هبا من املواطنات 

  واملواطنني، يف ٕاطار رشاكة بني القطاSني العام واخلاص؛
üنيا، تطبيقا gلخريطة الصحية اgيل صادقت Sليه احلكومة تنظن هاذي 

  شهر�ن؛
قطة الثانية هو توفري فرص الشغل، ففوقاش ما كرثوا هاذ الن

املص©ات، هاذ اخلدمات الصحية غتعطينا فرص الشغل دêل املهنيني وçري 
  املهنيني؛

üلثا، التنافس?ية، فا�ن تيكونوا هاذ املؤسسات الصحية �كرثة تتكون 
التنافس?ية، والتنافس?ية تيñ§ج Sلهيا جودة اخلدمات، ختفMض مثن اخلدمات 

  الصحية، وحسن التدبري واحلاكمة؛
النقطة الرابعة، يه الشفافMة، ما معىن الشفافMة يف هذا القانون؟ فهاذ 

ٕاشهار أ#مثنة، اgيل . القانون هو Xاب ٕالزامMة ٕاشهار أ#مثنة يف املص©ات
ابغى حييد املرصانة الزايدة غيعرف احشال غيÚلص، اgيل عندو يعين غيف§ح 

  لكيش غيكون مقMد؛.. Sىل يش هرس غيعرف احشال
üنيا، هاذ القانون Xا jٕشهار ٔ�سامء املهنيني، ميل تتد�ل ليش مص©ة 

  غتعرف اPكتور فالن وال اPكتورة فالنة، مايش تتد�ل çري هااكك؛
üلثا، النقطة اgيل تطرح لنا مشلك jلñس?بة gلمواطنات واملواطنني، هو 

ة إالج�ارية، ما ميكñش ٕاشهار {خنراط من Sدمه ف� خيص التغطية الصحي
ٔ�نه تد�ل حىت تتعمل  -بعض املص©ات، البعض فقط  - لنا ٕاىل يوم�ا هذا 

 la carte(العملية اجلراحMة، وحىت تJ§داوى املريض ت�Jغي خيرج، تيÙد 
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de l’AMO1( ش معñتيقولوا لو ال اح�ا ما دا�لي ،)l’AMO ( وما
اطن ق�ل ما يد�ل ولهذا، خص إالشهار دêلها ق�ل jش املو . تنق�لوهاش

  تيعرف فني çادي و�ٓش تي�س?ناه؛
 chèque de(م�عا لكيا، Xات مبنع ) le noir(رابعا، Xات مبنع 

garantie ( مبعايري تق�ية، ال ف� Êات كذX ،يل تي�شاكو م�و املواطننيgا
ند�رو ) sous sol(خيص املص©ات jش ٔ�ي مص©ة ت�ىن ما ميكñش ند�رو 

فا�ن ساكنني الناس وال حىت يف ) les étages( فMه ما ابغينا، وال نبMñو
  العيادات، حىت يف العيادات معايري تق�ية؛ 

  ؛Xl’auditeات كذj Êالف§©اص 
ٔ��ريا، Xات jملراق�ة اPامئة اgيل غيتلكف هبا الهيئة الوطنية gلطب�Jات 

  .وأ#طباء، و�اصة الهيئات اجلهوية
ية، فعندó �زاف دêل النقطة أ#خرى دêل ٔ�س?باب الزنول يه اجلاذب 

املواطنات واملواطنني املغاربة، عندó مواطنني دêلنا qهيزوا الطيارة وqميش?يو 
  .ذاك اليش هنايتداواو Sىل �را، ٔ#ن ما لقاوش 

اك�ن دول ٔ�فريقMة اgيل اVداó ٔ�نه �هيزوا الطيارة تيدوزوا فوق م�ا üنيا، 
اذبية دêل هاذ الناس، اح�ا قلنا غنوفرو هاذ اليش jش توقع اجل. qميش?يو

وهاذ اليش كذÊ نقطة ٔ�خرى، Xلب {س�£ر ٔ#ن الناس اgيل غيبMñو، 
اgيل غيجهزوا هاذ اليش راه تنعطيمك مص©ة �برية jلتجهزيات البيوطبية 
الثقÝM حوايل مليار، �óذو ٔ�نه مركز حصي Xامعي م&ال دêل وXدة اgيل 

بني التجهزيات والبناية ٕاىل �ٓخره زرتو هاذي يومني، فٕاىل يوم�ا هذا وصلنا 
  .مليار ونصف دêل اPرمه، هاذي راه اس�£رات خضمة 2حوايل 

ٔ��ريا، �الفا ملا يقال، هاذ اليش راه مايش فكرó وجMنا وابغينا جنربوه 
من دول العامل عندمه هاذ  %68من دول العامل،  %68يف املغاربة، راه 

çري  -نظام اgيل تيطبقوه دول العامل النظام، تيطبقوا هاذ النظام، وهاذ ال 
ٔ�نه تJ§طبق داj يف  -jش نذ�ر الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 

  .املغرب، çري تJ§طبق بطريقة عشوائية
اgيل  10.94القانون احلايل دêل مزاوb cنة الطب يعين القانون 

مؤسس ٔ�و مؤسيس : "تقول 21تJ§طبق داj ٔ�ش?نو فMه؟ فMه املادة 
، القانون ما تيدوÏش Sىل أ#طباء مؤسيس املص©ات، وٕاذا به "ملص©اتا

اكن نقاش، qزادت فMه لكامت، واليين  97هنار Xا املرسوم التطبيقي دêل 
  ...املرسوم ما عندوش نفس القوة القانونية ك

çري jش نذ�رمك، داj ميل اكن نقاش ب�Jاتنا jش نعطيمك معلومات، 
رٔ�س املال؟ تنقول لمك وتنعطيمك معلومات ٔ�نه Xل  اSالش ابغينا نف§حو م&ال

املص©ات اgيل اكينني داj هام موا�هيم اgيل ابناومه واgيل /زومه مايش 
  . ٔ�طباء

ميكن لمك، الس?يدات والسادة املس�شار�ن، خترجوا وتد�لوا م&ال يف 

                                                 
1 Assurance Maladie Obligatoire 

) la clinique(بوابة وزارة العدل واحلرêت فني يوقع يش مشلك بني 
 : SA(ر تيñرشوا املص©ة، وشوفوا غتلقاو مص©ة فالن ويش واVد �ٓخ

Société Anonyme( مص©ة فالن ،)SARL :  Société 
Anonyme à Responsabilité Limitée( وهذا ضدا عن القانون ،

كتبقى جتارية، هذا ما ابق�اش ) SA(راه ميل كتد�ر مص©ة .. يعين هاذي
س�£ر، وٕاذا به اجلل راه لنا اخللط، ٔ�نه من /ة تنقولو ال، ما حنلوش {

اح�ا تنقولو مادام V ó�ٔليتو ٕايوا ٔ�جMو نطبقوها يف القانون . Vل {س�£ر
  .فقط، هذا هو

  :هاذ املرشوع ركز Sىل ٔ�ربعة حماور، �رسSة
 cا يف هاذ القانون ٔ�ماممك هو الرشوط الالزمة ملزاوX يلgاحملور أ#ول ا

 X9ٔ)les conditionsانب، يعين bنة الطب jملغرب jلñس?بة gلمغاربة ول
d’exercice( يل ابغى خيدم يف املغرب ٔ�ش?نو خصو يد�ر، و�اصةgا ،

  الت�ٔمني اgيل Xا Xديد، ٕالزامMة الت�ٔمني؛
ي ـــــــــــاحملور الثاين Xا ٔ�حاكم م§علقة ب�ٔما�ن مزاوb cنة الطب، يع�

)le mode d’exercice de la médecine( ا ٔ�ول مرةX وهذا ،
ادة، �يفاش خصها ختدم، jملص©ات، واليين Xا Xديد jلوVدات jلعي

اgيل فهيم واVد ) les caravanes médicales(املتنقÝ اgيل تñشوفو 
الفوىض Sارمة، لك واVد تيد�ر ذاك اليش اgيل ابغى، وكذX Êا 

جفا بعدة ٕاجيابيات �طبJب، Sدة . jملس�شفMات املتنقÝ اgيل ما اكن�ش ق�ل
  : ٕاجيابيات

ة ــــــوال، هاذ املرشوع ف� خيص ٔ�ما�ن املزاوX cاب العيادة املشرتك�ٔ 
)le cabinet de groupe ( د عندوVش، اكن ق�ل لك واÈيل ما اكgا

 un cabinet(العيادة دêلو، ما ميكñش �كونوا جوج ثالثة يتجمعوا يد�روا 
de groupe(ا هبا؛X jدا ،  

الء أ#طباء، ٕاماكنية {س?تعانة النقطة الثانية إالجيابية jلñس?بة gلزم
بصفة ظرفMة، واVد الس?يد Vل ) médecin assistant(بطبJب مساSد 

)le cabinet ( يل فهياgد البالصة اVدا م&ال واV لوêلو، العيادة دêد
البحر يف الصيف، كرثة الناس اgيل تيجيو عندو، فميكن Ïس?تاعن �يش 

 ذاك الوقت، اgيل بصفة ظرفMة يف) un médecin assistant(واVد 
Êسمح بذÏ يل اك�ن القدمي الgالقانون هذا ا .  

 un médecin(ميكن Ïس?تاعن كذÊ بطبJب معاون 
collaborateur (عندي . بصفة دامئة ó�ٔ)cabinet ( دVعيادة يف وا

البالصة اgيل يه تبارك هللا تيجيو لها الناس �زاف، jش ما نضيعهمش 
Jب وال س?يدة �دامة معاê، واليين ç ó�ٔادي �كون واVد الس?يد معاê طب 

، يعين طبJب )médecin collaborateur(املسؤول Sىل العيادة، هو 
  .هاذ إالجيابيات اgيل �زاف هاذي س?نني وت�Jاديو هبا أ#طباء. معاون

احملور الثالث هو الطب عن بعد اgيل ما اكÈش، ما اكÈش يف هاذ 
إالجيابيات دêلها و{ن�شار  ، وتنعرفو)la télémédecine(القانون يعين 
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  دêلها؛
ٔ��ريا، احملور الرابع وأ#�ري، يه أ#حاكم الزجرية والعقوjت، م&ال 
الزجرية والعقوjت يف حق الناس اgيل تزياولوا هاذ املهنة بطريقة çري 
رشعية، اgيل الناس اgيل Sدم إالشهار دêل أ#مثنة، الناس اgيل تريفضوا 

  .التف§Jش، ٕاىل �ٓخره
الصة، اgيل ابغيت نقول لمك بطريقة خمترصة Xدا، ٔ�ش?نو هو جوهر خف

املرشوع هذا اgيل جMنا به؟ هو �يفاش نوفقو، التوفMق بني ف§ح رٔ�سامل 
املص©ات اخلاصة لغري أ#طباء، ولكن يف نفس الوقت �يفاش حنافظو Sىل 
اس?تقرارية القرار الطيب، �اص يش واVد اgيل مايش طبJب يد�ر، ميكن 

ك�و ليه من هاذ امسيتو، ولكن بدون التد�ل يف امليدان الطيب، هذا لو، من 
  .يبقى حكرا Sىل أ#طباء وSىل املهنيني، فهذا يه النقطة

  :فهاذ اليش تنÙاوبو Sليه ب�ٔربعة نقط، ب�ٔربعة ٔ�جوبة

-  cيل قلهتا-اجلواب أ#ول هو تق�ني املزاوgف� خيص أ#طباء  - ا
 أ#Xانب واملغاربة؛

ح رٔ�سامل املص©ات اخلاصة gلمس�مثر�ن çري أ#طباء، الثاين هو ف§ -
اgيل طبJب وال ما يش طبJب، ó�ٔ ما تنفهمش �لك رصاVة ورشحهتا حىت 
ل9ٔخوات وإالخوان يف اgلجنة، اSالش اgيل خصو ي�ين واgيل خصو جيهز، 
يعين جييب املال، خصو �كون طبJب؟ هذا ال يعين ٕاىل اكن طبJب ال، 

�ا، ٕاىل ما اكÈش طبJب مرح�ا، وٕاىل اكنوا جبوج يعين ٕاىل اكن طبJب مرح 
 مرح�ا، يعين هاذ اليش اgيل امش�Jا فMه؛

النقطة الثالثة يه احلفاظ Sىل اس?تقاللية القرار الطيب، جفينا بتدابري  -
 :ملموسة jش يبقى القرار الطيب بيد أ#طباء

ٔ�وال، قلنا مد�ر املص©ة �كون طبJب، ما ميكñش �كون اgيل ابىن ما 
املد�ر دêل املص©ة . بJب واملد�ر ما يش طبJب، ها اح�ا ابدينايش ط 

  �كون طبJب، ها النقطة أ#وىل؛
النقطة الثانية، قلنا بيل خصها qكون ٔ�ي مص©ة qكون فهيا جلنة طبية 

اgلجنة ). g)la commission médicale d’établissementلمص©ة 
اgلجنة دêل املص©ة الطبية اشكون فهيا؟ فهيا çري أ#طباء بوVدمه، وهاذ 

�ٓش تد�ر اgيل فهيا çري أ#طباء؟ يه اgيل تتختار ٔ�وال املوارد ال�رشية اgيل 
ختدم، اSالش؟ jش ٕاىل اكن هذاك اgيل ابىن عندو الفلوس، ما يقولش 

درمه،  300درمه هذا بـ  500ل9ٔطباء ال �دموا هذا ٔ#ن غنÚدمو çري بــ 
  وفوا املريض؛هام اgيل غيختاروا الكفاءات، ٔ#هنم تJش

üنيا، تيا�ذوا قرار ٔ�ش?نو هام التجهزيات البيوطبية اgيل خص ¤رشهيا 
املص©ة، ما ميكñش هذاك اgيل مايش طبJب ابىن املص©ة يقول هلم وا 

  ٔ#هنا رخMصة، ال؛) l’appareil(رشيوا çري هاذ 
üلثا، تيا�ذوا قرارات يعين ٔ�ش?نو هام املرىض اgيل خصهم يتداواو، 

ذاك اgيل عندو الفلوس ٕاىل بىن املص©ة، ما جيJش يقول اSالش؟ jش ه

هلم املرصانة الزايدة ما تبقاوش �fذوها ٔ#ن ما تتجيب يل ó�ٔ الفلوس، 
  .هاذي مسائل طبية حمضة تبقى بيد اgلجنة الطبية دêل املص©ة

جMنا كذÊ بلجنة ٔ�خرى، جلنة أ#�القMات، اgيل فهيا çري أ#طباء 
مجيع املشالك دêل أ#�القMات دا�ل املص©ة . واملمرضات واملمرضني

وجلنة تدبريية، وهاذي تدبريية اgيل ما تنفهمش . تيدرسوها çري املهنيني فقط
خصو �كون طبJب، ٕاىل اكن تيفهم ) ó�ٔ)la gestion اgيل تيد�ر الفلوس 

  .مرح�ا به، واليين ٕاىل ما اكÈش تيفهم ما فهيا jس جيي واVد �ٓخر
القة تعاقدية بني الطبJب واملص©ة، قلنا ٔ�ي كذÊ جMنا بواVد الع

ب�Jاهتم، ) un contrat(طبJب تيÚدم يف املص©ة �اص �كون واVد 
ما توا�ذوش تقول  -راه اك�ن �زاف دêل املواد  -اSالش؟ jش املص©ة ما 

انت من çدا ما تبقاش �دام عندó، ٔ#ن ما تتعمرش يل أ#رسة، ٔ#ن ما 
  ...قد تيكون ما بني املص©ةتتف§حش يل هذي، يعين هذا تعا

 l’interdiction du salariat(وجMنا كذÊ مبنع ت�Xٔري أ#طباء 
médical( ن ٕاىل كتعطي#ٔ ،)un salaire ( اديç بJيل مايش طبgرمبا ا

  .يقول ليه د�ر هاذي وال ما تد�رش هاذي
 ،cاÙليه بعS إالجراء الرابع ؤ��ريا إالجراء الرابع، هذا أ#جراء غن�ٔكد

زدتو jش Èرشح ل9ٔخوات وإالخوان املس�شارات واملس�شار�ن،  اgيل
دêل اPول تJس?تعملوا هاذ النظام، يف بعض اPول  68اSالش؟ و�ا 

فشل، �لك رصاVة نقولها، واليين اSالش فشل؟ يف اPول اgيل فشل فهيا 
  : النظام لس?ب�ني

Vد الس�ب أ#ول هو ما اكيñش خريطة حصية، ٕاىل ابقMنا ٔ#ن ٕاىل Xا وا
ي�ين املص©ة ويبñهيا يف اPار البيضاء، الثاين يف اPار البيضاء، ها يه 

يعين خص خريطة حصية، .. معرت، ال ó�ٔ ابغيهتا يف فMكMك، وابغيهتا يف 
وهاذي خرج�ا مع املس�شارات واملس�شار�ن، كنتو كتلحوا Sلهيا حىت ان} 

ê موجودة، واليين jه خرجت هاذي الّ وأ#طباء ٔ�نه اخلريطة الصحية دا
  شهر�ن، خص اشوية الوقت ل9ٔجرٔ�ة دêلها؛

النقطة الثانية اgيل تتجعل هاذ النوع دêل املشاريع تيفشلوا هو التغطية 
الصحية الشامÝ، و�ا ت�ين املص©ات، و�ا تد�ر التجهزيات، ٕاىل الواVد ما 
. عندوش تغطية حصية، ما ميكñش جيي يد�رها، ها هو ابنJ§هيا يف فMكMك

ذا ا�ذينا قرار، وداميا كنت كنقولها لمك ٕاىل عقلتو، ٔ�نه ٔ�ي تطو�ر ٕاىل وله
ة ـــــــــابغينا حنلو معضÝ الص©ة يف البالد خص التغطية الصحية الشامل

)la couverture sanitaire universelle .( ولهذا، مع)l’AMO (
ت، ٔ�وال، دÏسمرب مع اgلجنة البني وزارية اgيل جتمع 29اgيل اكينة، زدó يوم 

  :ا�ذات قرار�ن

القرار أ#ول، التغطية الصحية gلطلبة، عام قريب çادي خترج  -
 gلوجود؛

وüنيا، الفõة أ#خرى ا�ذات قرار دêل اgلجنة البني وزارية، ؤ�كدت  -
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Sلهيا، غمنش?يو يف اجتاه ٕاخراج عام قريب Xدا التغطية الصحية gلمهن احلرة 
يه اgيل غتتلكف jلطلبة ) la CNOPS2(وgلمس?تقلني، وهذا تنقول لمك 

ٔ��ريا ق�لت م�ذ بضعة شهور ٔ�نه يه اgيل غتلكف jملس?تقلني ) CNSS3(و
 .واملهن احلرة

يعين، ٕان شاء هللا، املغرب اح�ا هاذ اجلوج دêل املسائل اgيل 
  .تتخوف، اح�ا çاديني يف اجتاهها، ٕان شاء هللا

حملرتم، ٔ�ن ٔ�ؤكد فاgيل ابغيت نقول، ٔ��ريا، ال يفوتين، الس?يد الرئJس ا
Iلسمك املوقر ب�ٔن احلكومة قد تعاملت �شلك ٕاجيايب مع العديد من 
التعديالت املقدمة من ق�ل الس?يدات املس�شارات احملرتمات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، اليت سامهت يف حتسني وجتويد نص املرشوع 

وقرة Sىل املعروض Sىل ٔ�نظار جملسمك املوقر، وقد صوتت هذه اgلجنة امل
  .هذا املرشوع jٕالجامع

  . ٔ��ريا، ٔ�شكرمك جزيل الشكر، شكرا Sىل حسن ٕاصغاNمك
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد الوز�ر

ٔ�عطي ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافMة، ٕاذا اكن من رضورة لتقدميه، 
ح jب املناقشة خبصوص هذا املرشوع، وٕاذا اكن قد وزع ف�نتقل ٕاىل ف§

ما مسعت والو، الس?يد .. ؤ�عطي اللكمة ٔ#ول م§د�ل عن فرق أ#çلبية
 .اللكمة ل9ٔس?تاذ اليس محمد Sداب.. الرئJس

        ::::املس�شار الس?يد محمد Sداباملس�شار الس?يد محمد Sداباملس�شار الس?يد محمد Sداباملس�شار الس?يد محمد Sداب
  .شكرا الس?يد الرئJس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
 131.13تد�ل jمس فرق أ#çلبية يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  . يتعلق مبزاوb cنة الطب
  الس?يد الرئJس،

  الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 cلبية، هذا املرشوع املتعلق مبزاوç#ٔمس فرق اj ،قشó�ٔ رشف ب�ٔن¤�ٔ
bنة الطب، وهو مرشوع هام، يندرج مضن إالصالVات الكربى اليت تقوم 

. ص©ة يف هذا القطاع احليوي املرتبط حبياة املواطنني وحصهتمهبا وزارة ال
ويه م�اس?بة لٕالشادة مبا تقوم به وزارة الص©ة من معل �بري وٕاصالح 
شامل Ñتلف جوانب وجماالت الص©ة jملغرب، وما تنجزه فعليا gلمواطن 

  .وحصته وسالم§ه اجلسدية والنفس?ية
  الس?يد الرئJس،

                                                 
2 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

املمثر بني الس?يد وز�ر الص©ة وجلنة التعلمي  بد ٔ�ن ٔ�شري ؤ�مثن التعاونال
والشؤون الثقافMة و{ج}عية مبÙلس?نا يف لك مراVل م�اقشة هذا 
املرشوع دا�ل اgلجنة، وهو التعاون اlي ٔ�مثر هذا النص اlي نناقشه 

تعديال Sىل املرشوع اlي توصل به جملس  18اليوم، واlي يتضمن 
وSات الربملانية، ç�ٔلبية ومعارضة، وتفضل النواب مبسامهة لك الفرق واIم

الس?يد الوز�ر بق�ولها كتعبري عن رشاكة وتعاون بني املؤسسة ال�رشيعية 
وهو التعاون اlي ٔ�دى ٕاىل التصويت . واحلكومة، لبلورة نص ٔ�كرث جودة

Sىل هذا املرشوع jٕجامع ٔ�عضاء اgلجنة، وهو ما îمثنه Sاليا، لJس فقط 
  . çSٔلبية بل مكÙلس

ل ذÊ، قامت الوزارة مبشاورات واسعة مع لك املتد�لني يف وق�
القطاع، وٕادماج لك املقرتVات اجلادة والهادفة فعال خلدمة حصة املواطن، 

  .ولJس املصاحل اخلاصة اليت يتعارض معها هذا املرشوع
  الس?يد الرئJس،

ٕاننا ٔ�مام مرشوع هام و�بري، Ïسد ثغرات كربى يف تق�ني ممارسة هذه 
لن�ÝM، ويعاجل فوىض و¤س�Jا، ٔ�حMاó، �اصة Pى بعض املص©ات املهنة ا

اخلصوصية، حMث يترضر املواطنون من هذه الفوىض ومن الزنوع التÙاري 
لعدد من ٔ�حصاب هذه املص©ات، وارتفاع ٔ�مثنة العالج، والترصف �ارج 

  .الضوابط القانونية وأ#�القMة
لرافضون ٔ#ي ٕانه لJس مرشوSا خلوصصة قطاع الص©ة، كام يدعي ا

ٕاصالح يف القطاع، ٔ#نه ال ينص Sىل تفويت مؤسسات حصية معومMة 
gلقطاع اخلاص، واليت س��قى معومMة، بل وتدمع jس?مترار مبؤسسات 
Xديدة وحتسن �دماهتا وتقرتب ٔ�كرث من املواطنني، بل هو مرشوع هيدف 

يع ٕاىل تق�ني وت�ٔطري املامرسة يف لك القطاع من /ة، ومن /ة ٔ�خرى توس? 
العرض الصحي وحتسني جودته وٕاهناء فوىض أ#مثنة اليت يترضر مهنا 
املريض ؤ�هW، ف§وس?يع التنافس?ية بوجود العدد الاكيف من املص©ات يف لك 
م�اطق البالد Ïس?تجيب gلطلب املزتايد Sىل العالج يف مؤسسات 
خصوصية س?يñ§ج عنه ختفMض ٔ�مثنة العالXات وجتويدها، ٕاضافة ٕاىل توس?يع 

الشغل املتعلقة jملهن الطبية والش?به الطبية والتدبري واملساSدة عروض 
  .وSامالت وعامل النظافة واحلراسة وçريها من فرص الشغل

كام ٔ�ن ٕالزامMة ٕاشهار ٔ�سامء أ#طباء ؤ�مثنة العالXات من طرف 
املص©ات اخلاصة، اليت ينص Sلهيا املرشوع، تضمن الشفافMة والزناهة اليت 

  . ريضسJس?تفMد مهنا امل
كام ٔ�ن املرشوع �ركز القرار الطيب يف املص©ات اخلصوصية ب�ٔيدي 
أ#طباء، وهو ما لJس م§وفرا اليوم يف Sدد من املص©ات املد�رة معليا من 

  .طرف çري املهنيني
ٔ�ما ا�متويل، فٕان املرشوع ال ي�ٔيت جبديد Xذري هبذا اخلصوص، اعتبارا 

Vاليا يمت من ٔ�طراف �ارج  لكون {س�£ر يف Sدد من املص©ات القامئة
القطاع الصحي، ولو حتت ٔ�سامء bنيني شلكيا، çري ٔ�ن املرشوع يؤطر 
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ويقنن ويضع Vدودا بني {س�£ر والتدبري اليويم gلمص©ات وqركزي القرار 
  . الطيب ب�ٔيدي أ#طباء

وال بد ٔ�ن نؤكد، يف أ#�ري، Sىل رضورة احلرص Sىل حسن تطبيق 
ية توجMه {س�£ر gلمناطق اليت ال تتوفر فهيا هذا القانون، وSىل ٔ�مه 

  . مص©ات خصوصية وتعاين من نقص يف العرض الصحي
كام نؤكد Sىل رضورة تفعيل اخلريطة الصحية اليت ٔ�قرهتا الوزارة، 

  . ورضورة تعممي التغطية الصحية
كام îمثن مرشوع الرشاكة بني القطاSني العام واخلاص، وندعو ٕاىل 

Mا وقطاع إالرساع يف تنف�Jه صاحل مواطنMذ هذا املرشوع الك�ري، ملا ف
  .الص©ة ومصاحل بóÅ ووطننا

واعتبارا للك ما س?بق، ولكون املرشوع يندرج مضن معلية إالصالح 
الشامل لقطاع الص©ة، ولكونه لصاحل املواطنني Sامة واملرىض بوXه 

  .�اص، فٕان فرق أ#çلبية تدمعه وتصوت لصاحله
  .شكرا الس?يد الرئJس

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  .شكرا gلس?يد املس�شار

واللكمة املوالية ٔ#Vد السادة عن فرق املعارضة، V�ٔد املتد�لني عن 
  . تفضلوا الس?يد املس�شار ..فرق املعارضة

ؤ�ذ�ر jلغالف الزمين اÑصص لهذه املدا�الت ومجليع النصوص 
اPقMقة  15ودقMقة gلمعارضة  30دقMقة لç9ٔلبية و 30املعروضة Sلينا هو 

دقائق jلñس?بة gلمجموSات، ولك تد�ل طبعا خيصم لك  g10لفMدرالية، و
  . زمن مس?تغرق خيصم من الغالف الزمين اIموع

نñ§قل، ٕاذن، ٕاىل الفريق الفMدرايل، V�ٔد .. مدا�Ý فرق أ#çلبية
Êدرايل ٕان اكن هناMاملتد�لني من الفريق الف...  

لكلكلكلكميميميمي         ::::املس�شار الس?يد حسن �ٔاملس�شار الس?يد حسن �ٔاملس�شار الس?يد حسن �ٔاملس�شار الس?يد حسن �ٔ
  الرئJس،الس?يد 

  الس?يدات والسادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

Ïرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل jمس الفريق الفMدرايل gلوVدة واPميقراطية ملناقشة 
يتعلق مبزاوb cنة الطب، ٔ#Sرب عن و/ة نظر  131.13مرشوع قانون رمق 

ة الفريق يف هذا القانون ويف نفس {جتاه اlي Sربó عنه دا�ل اgلجن
  .�الل م�اقش?ته، حMث ٔ�دلينا jلعديد من املالحظات و{قرتاVات

  الس?يد الرئJس، 
  الس?يد الوز�ر،

Sىل احلق يف  2011يوليوز  29نص دس?تور اململكة الصادر بتارخي 
، و�رس مسؤولية )22 الفصل(السالمة اجلسدية واملعنوية ل9ٔشÚاص 

ت العمومMة وامجلاSات اPوc يف حامية هذا احلق، كام محل اPوc واملؤسسا

الرتابية مسؤولية تعبئة لك الوسائل املتاVة لتJسري ٔ�س?باب اس?تفادة 
املواطنني واملواطنات Sىل قدم املساواة من احلق يف العالج والعناية 
الصحية وامحلاية {ج}عية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي ٔ�و 

 cوPن اP الفصل(اية القانونية ل9ٔرسة ، وتوفري امحل)31الفصل (املنظم من 
، وم�ح السلطات العمومMة اختاذ تدابري مالمئة ملعاجلة الهشاشة والوقاية )32

  ). 34 الفصل(مهنا 
كام ٔ�ن املغرب ملزتم ٔ�مام املنتظم اPويل لتحقMق ٔ�هداف أ#لفMة gلتمنية، 
و�اصة ت] املتعلق بتوفري اخلدمات الصحية gلجميع، دون ٔ�ي متيزي وال 

ت\�اء، jعتبارها حقا من حقوق إالÈسان، وجتس?يدا لقمي التضامن اIمتعي اس? 
  . والتاكفل إالÈساين

كام ٔ�ن املغرب ملزتم يف نفس إالطار ب�رسيع وترية اخلفض من وفMات 
أ#bات واملواليد اجلدد وأ#طفال دون سن اخلامسة، ٔ�قول أ#طفال دون 

من أ#مراض املعدية وSالج  سن اخلامسة jجلهات ذات أ#ولوية والوقاية
املصابني هبا، وتقليص الفوارق اIالية من X�ٔل الولوج العادل ٕاىل اخلدمات 
الصحية، وذÊ بتوس?يع العرض الصحي دا�ل الوسط احلرضي، و�اصة 
jملناطق القروية واجلبلية والواVات اليت تعاين من نقص �بري يف جودة 

ية، çري ٔ�ن الواقع بعيد لك البعد العالXات، ونقص مقلق يف املوارد ال�رش 
Sىل هذا الطموح، حMث ال زالت مؤرشات الص©ة ببالدó دون املس?توى 

  . اlي نطمح ٕاليه
lا، وجب الت�ٔ�يد Sىل رضورة ¤شجيع {س�£ر يف القطاع الصحي، 
مع رضورة مراSاة تقليص الفوارق اIالية من X�ٔل الولوج العادل ٕاىل 

د الت�ٔ�يد Sىل رضورة تفعيل احلق اPس?توري يف اخلدمات الصحية، كام نو 
الولوج ٕاىل العالXات والرSاية الصحية، وكذا التفعيل أ#م&ل لنظام 
املساSدة الطبية ضامó لالس?تفادة الواسعة gلفõات املعوزة، وضامن تغطية 

Ýجع وم§وازن، يضمن . حصية شامó رس?يخ نظام حصيq كام ندعو ٕاىل
Iوإالنصاف يف ا cلكفة العالجالعداq ال الصحي ويقلص.  

وهبذه املناس?بة، ٕان كنا ننوه jخلطوات اليت ٔ�قدمت Sلهيا الوزارة يف 
خفض مثن أ#دوية، ملا ^ من انعاكس ٕاجيايب وت�ٔثري م�ارش Sىل القدرة 
الرشائية gلمواطنني، فٕاننا ندعوها لتقليص لكفة العالج وختليق احلياة العامة 

  .املواSد مبا يتالءم وطبيعة أ#مراض وخطورهتادا�ل املس�شفMات وعقلنة 
ٕاننا نطالب ب�منية احلق يف الص©ة من �الل تنويع العرض الصحي 
وخمتلف ٔ�شاكل املامرسة الطبية، وكذا تطو�ر ٔ�ساليب متويل و¤س?يري 
املؤسسات العالجMة، وتوس?يع اخلريطة الصحية هبدف تقريب املؤسسات 

ٔ�فق ضامن حق ولوج العالج واPواء واخلدمات الصحية من املواطنني يف 
  .gلجميع

ٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن Ïسامه هذا القانون يف حتسني نوعية اخلدمات الطبية اليت 
 cق العداMلمرىض وحتقg ،ة ٔ�م �اصةMات، ٔ�اكنت معومMتوفرها املس�شف
{ج}عية بني خمتلف الفõات وضامن qاك_ الفرص يف {س?تفادة من حق 
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ام ن�ٔمل ٔ�ن �كون خطوة يف اجتاه تطو�ر املنظومة ولوج العالج واPواء، ك
الصحية الوطنية وفق مقاربة تعمتد احلقوق إالÈسانية، وتعمل و¤سعى ٕاىل 
تطبيق مق§ضيات اPس?تور الوطين ودس?تور املنظمة العاملية gلص©ة 

Ýولية ذات الصPواملواثيق ا.  
  الس?يد الرئJس،

j ه}مj ى فريق�اP لغ، خصوصا ف� يتعلق ٕان التغطية الصحية حظيت
بنظام املساSدة الطبية gلفõات املعوزة، لكن ندعومك ٕاىل السهر Sىل حسن 

  .تطبيقها وٕايالء ٔ�مهية �اصة gلعامل القروي واملناطق ذات الهشاشة املرتفعة
ٕان {Èشغال بقضاê ومهوم الشغيÝ املغربية يه يف قلب اÈشغاالت 

ندعو احلكومة gلتفكري يف معاجلة  Êl،. الفMدرالية اPميقراطية gلشغل
قضاê ومشالك املوارد ال�رشية اليت Sانت والزالت من ضغوط �برية جراء 
 Êندعو كذ Êl ،اتقهاS ىلS ت احملدودة وثقل املسؤولية امللقاةóإالماك

êومعنو êوحتفزيها ماد ،êٕاىل تعز�زها وضامن حسن ان�شارها /و .  
توفري الظروف املالمئة واملس?تلزمات  كام ندعو احلكومة gلعمل Sىل

الرضورية gلتكفل jملرىض دون متيزي، والعمل Sىل جتويد اخلدمات املقدمة 
  .هلم

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد املس�شار

اللكمة ٔ#Vد السادة املس�شار�ن عن مجموSة {حتاد الوطين gلشغل ٕان 
 عن مجموSة {حتاد املغريب اكن من تد�ل، ونñ§قل ٕاىل V�ٔد املتد�لني

gلشغل ٕان اكن هناÊ من م§د�ل، مث مجموSة احلركة اPميقراطية 
  . {ج}عية

  :1ٕاذن، نñ§قل gلتصويت Sىل مواد هذا املرشوع، ونبدٔ� jملادة رمق 
  .إالجامع: املوافقون

إالجامع، : 40ٕاىل املادة رمق  2ٕاذن، نطرح gلتصويت املواد من املادة رمق 
  .نع طبعا وال معارضال ممت 

  .إالجامع: 80ٕاىل  41نñ§قل gلتصويت Sىل املواد من 
  .إالجامع: 124ٕاىل املادة  81نñ§قل gلتصويت Sىل املواد من 

  :ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت
  .إالجامع: املوافقون

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     131.13131.13131.13131.13وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون ٕاذن، 
j نة الطبb cمبزاوj نة الطبb cمبزاوj نة الطبb cمبزاوj نة الطبb cٕالجامعٕالجامعٕالجامعٕالجامعمبزاو .  

وننقل م�ارشة Ågراسة والتصويت Sىل مرشوع قانون رمق . شكرا
111.12  Êت الطبية والعطرية، وهو حمال كذfلنباg الوطنية cلواكj يتعلق

Sلينا من جملس النواب، واللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضيل، 
  .الس?يدة الوز�رة، لتقدمي املرشوع

PPPPىىىى وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث        وز�رة املنتدبةوز�رة املنتدبةوز�رة املنتدبةوز�رة املنتدبةالس?يدة مسالس?يدة مسالس?يدة مسالس?يدة مسىيىيىيىي بنÅÚون، ال بنÅÚون، ال بنÅÚون، ال بنÅÚون، ال
        ::::العلمي وqكو�ن أ#طرالعلمي وqكو�ن أ#طرالعلمي وqكو�ن أ#طرالعلمي وqكو�ن أ#طر

S رب العاملني، والصالة والسالم c ىل �سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد
  .ٔ�رشف املرسلني
  الس?يد الرئJس،
  الس?يدة الوز�رة،

  الس?يدان الوز�ران،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يطيب يل ٔ�ن ٔ�قدم بني ٔ�نظار جملسمك املوقر، اليوم، مرشوع قانون رمق 
املتعلق jلواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية، وهذا املرشوع  111.12

طبعا يف ٕاطار اجللسة العامة اÑصصة gلتصويت  املوضوع ٔ�مام ٔ�نظارمك اليوم
مبÙلس املس�شار�ن، بعد ٔ�ن عرف هذا املرشوع قانون مسارا طويال، ٕاذ 

، وعرف 2014فربا�ر  21ٔ�حMل م�ذ تقريبا س?نة Sىل جملس النواب بتارخي 
نقاشا مطوال وغنيا ومس?تفMضا، توج jلتصويت Sليه يف جملس النواب، 

  .2014دج�رب  23لسمك املوقر بتارخي ق�ل ٔ�ن حيال Sىل ٔ�نظار جم 
وgلتذكري، فٕان مرشوع هذا القانون �ريم ٕاىل حتويل املعهد الوطين 
gلنباfت الطبية والعطرية، التابع جلامعة س?يدي محمد بنعبد هللا، ٕاىل 
مؤسسة معومMة حتمل ٕامس الواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية، qمتتع 

  .{س?تقالل املايل، ويوXد مقرها بتاوóتطبعا jلشخصية املعنوية و
ال خيفى Sليمك، السادة املس�شار�ن، ٔ�مهية النباfت الطبية والعطرية يف 
بóÅ، ٕاذ �ك�يس الغطاء النبايت املغريب غطاء م§نوع، ميكن من �الل 
البحث و{بتاكر وqمنية هذا الغطاء ٔ�ن ¤س?تفMد بالدó �شلك �بري يف هذا 

  .تعلق jس?تغالل النباfت يف اIاالت الطبية والعطريةاIال احليوي امل 
واملعهد اlي اكن حمدü مبرسوم ولJس بقانون، وfبع جلامعة من 
اجلامعات املغربية، مل �كن Ïس?تطيع ٔ�ن يقوم مبهامه، نظرا لٕالشاكالت 
التدبريية واملالية وإالدارية اليت تعرفها م&ل هذه املعاهد، مما Vذا jحلكومة 

ية ٕاىل التفكري يف حتويل هذا املعهد ٕاىل مؤسسة معومMة، ٕاىل واكc املغرب 
  .qمتكن من القMام jملهام املنوطة هبا Sىل الوXه أ#م&ل

وبصفة Sامة، س��اط هبذه الواكb cمة البحث العلمي و{بتاكر والتمنية 
يف جمال النباfت الطبية والعطرية واملنتÙات الطبية وqمثيهنا، وختضع طبعا 
هذه الواكc لوصاية اPوc، وختضع gلمراق�ة املالية املطبقة Sىل املñش�ٓت 

  .العامة
وهذه الواكc ميكهنا ٔ�ن تقدم �دمات مبقابل، ؤ�ن ¤س?تغل �راءات 

و�بايق املؤسسات العمومMة، . {�رتاع والرتاخMص و¤سوق م�توج È�ٔشطهتا
تقMمي دا�يل  طبعا يد�رها مد�ر وÏسريها جملس لٕالدارة، وكذÊ ختضع ٕاىل

و�ارe، وÏشمل هذا التقMمي الربامج وأ#Èشطة ومشاريع البحث اليت تقوم 
  .هبا الواكc، واليت تقدم تقر�را س?نوê عهنا

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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  السادة الوزراء،
ٔ�مام جملس الربملان  -كام قلنا  - عرف مسار عرض هذا املرشوع 

وهبذه . اكنت طبعا م�اقشة Xادة ومسؤوcبغرف§يه مسارا طويال، و 
املناس?بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم جبزيل الشكر gلس?يدات والسادة ٔ�عضاء جلنة 
التعلمي والشؤون الثقافMة و{ج}عية مبÙلس املس�شار�ن وgلس?يد رئJس 
اgلجنة Sىل أ#جواء الطيبة اليت سادت م�اقشة مرشوع هذا القانون، واليت 

جامع، وكذÊ ٔ�مثن هذه اIهودات املبذوc، توجت jلتصويت Sليه jالٕ 
  .ؤ�متىن كذÊ ٔ�ن حيظى بنفس التصويت يف Xلس?تمك العامة اليوم

  .شكرا لمك

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يدة الوز�رة

ٔ�عطي اللكمة ملقرر اgلجنة ٕان اكن من رضورة لتقدمي التقر�ر، وٕان اكن 
  .قد وزع فس?نك§في

شة، م�اقشة هذا املرشوع، واللكمة ٔ#Vد وٕاذن نñ§قل لف§ح jب املناق 
.. هاذي م�اقشة، ما اك�ن ما وزع.. السادة املس�شار�ن عن فرق أ#çلبية

 .      هاذي م�اقشة

        ::::املس�شار الس?يد احلسن �ٔ�وجاكلاملس�شار الس?يد احلسن �ٔ�وجاكلاملس�شار الس?يد احلسن �ٔ�وجاكلاملس�شار الس?يد احلسن �ٔ�وجاكل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئJس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  الس?يدfن الوز�رfن احملرتم§ان،
  ة املس�شار�ن احملرتمني،الساد

Ïرشفين ٔ�ن ٔ�سامه jمس فرق أ#çلبية يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 
يتعلق jلواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية، وهو مرشوع  111.12

هيدف ٕاىل الريق jملعهد الوطين gلنباfت الطبية والعطرية التابع جلامعة محمد 
الواكc الوطنية "Mة، يطلق Sلهيا ٕامس �ن عبد هللا بفاس، ٕاىل مؤسسة معوم 

، وذÊ حىت qمتكن هذه الواكc من ا�متتع "gلنباfت الطبية والعطرية
jالس?تقالل املايل وإالداري، وتطبق Sلهيا املق§ضيات القانونية املعمول هبا 

cوPة، وخضوعها لوصاية اMيف املؤسسات العموم .  
ع رهن ٕاشارهتا لك ما يلزم كذÊ ٕاعطاءها املاكنة اليت ¤س?تحقها، بوض

من إالماكنيات املادية وال�رشية، حىت qمتكن من ٔ�داء bمهتا Sىل ٔ�حسن 
وXه يف جمال البحث العلمي، وqمثني املنتوXات النباتية، والرفع من مسامههتا 
يف حتقMق التمنية، �اصة ؤ�ن املغرب حيتل ماكنة Xد م§قدمة مضن البÅان 

ة وم§نوSة من النباfت الطبية والعطرية، ورامك اليت تتوفر Sىل ٔ�نواع م§عدد
  .�ربة Sالية يف حتضريها وحتليلها

jلرمغ من هذا التنوع النبايت اlي يتوفر Sليه املغرب، فٕانه ال  ،لكن
كام ٔ�ن انعاكساهتا . Ïس?تغل jلشلك أ#Èسب يف جمال التجميل والطب

  . {ج}عية و{ق§صادية تبقى Xد حمدودة
  ،الس?يد الرئJس

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
ال خيفى Sليمك اPور الهام املنوط jلواكc احملدثة، واملمتثل يف البحث 
العلمي واPراسة و{بتاكر وٕاجناز �ربات يف جمال النباfت العطرية وتعميق 
املعرفة هبا والرفع من قميهتا Sىل ٔ�سس وضوابط Sلمية واحضة، وjلتايل 

، حفاظا Sىل حصة املواطنني، �اصة مع إالقدام ٕاSداد دليل مرجعي لها
املزتايد gلمواطنات واملواطنني Sىل اس?تعامل وصفات مكونة من Sدة نباfت 
�شلك عشوايئ، سواء يف التجميل ٔ�و التداوي من بعض أ#مراض، دون 

  . معرفة مدى ت�ٔثريها Sىل الص©ة
óزخر هبا بالدq ولتمثني هذه املوارد الطبيعية اليت ،Êl وٕادما/ا ،

مضن الñس?يج {ق§صادي الوطين، مت ٕاVداث هذه الواكc والريق هبا ٕاىل 
مؤسسة معومMة مو/ة gلبحث العلمي والتمنوي، وÈرش اخلربة واملعرفة 
العلمية املتخصصة حول النباfت الطبية والعطرية والقMام ب�ٔدوار رائدة يف 

 اخلربة التق�ية ونقل جمال {بتاكر وإالنتاج واملصاح�ة والتكو�ن وتقدمي
التك�ولوجMا، �اصة gلمزارSني والتعاونيات الفالحMة من X�ٔل تطو�ر هذه 
أ#نواع النباتية الطبيعية واحملافظة Sلهيا وqمثيهنا واس?تعاملها وٕادما/ا يف التمنية 
{ق§صادية من �الل ٕاVداث املشاتل والضيعات ا�منوذجMة، وٕاجراء 

S تfىل هذه النباS اربÙة من ا#ٓليات والهيئات، اكملقاوالت التSرب مجمو
  .الصغرى واملتوسطة

هذا، ٕاضافة ٕاىل تقدمي �دمات لفائدة الفاSلني يف جمال البحث العلمي 
والتك�ولوe من �الل الت�ٔطري والتحسJس وتنظمي دورات qكويMñة وٕا�رام 
اتفاقMات وعقود رشاكة مع مؤسسات وهيئات البحث وطنيا ودوليا، بل 

الواكc ٕاVداث رشاكت fبعة ٕالنتاج سلع ٔ�و �دمات يف اIاالت  jٕماكن
املتعلقة jلنباfت الطبية والعطرية، وهو ما سJسامه �شلك �بري يف ٕانعاش 
سوق الشغل خبلق فرص وافرة ل�شغيل اليد العامÝ ويف التمنية {ق§صادية 

  .و�لق �ٓفاق Xديدة وbمة
ٕاىل Vزي الوجود والتصويت  ومن هنا، ت�ٔيت ٔ�مهية ٕاخراج هذا املرشوع

  .Sليه jٕالجياب
    ....شكرا الس?يد الرئJس

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد املس�شار

، اسطنبويلنñ§قل ٕاىل V�ٔد املتد�لني عن فرق املعارضة، أ#س?تاذ 
  .تفضل

        ::::املس�شار الس?يد عبد اgلطيف اسطنبويلاملس�شار الس?يد عبد اgلطيف اسطنبويلاملس�شار الس?يد عبد اgلطيف اسطنبويلاملس�شار الس?يد عبد اgلطيف اسطنبويل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئJس احملرتم،
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  الوز�رfن، الس?يدfن 
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
Ïرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل jمس فريق أ#صاc واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون 

 "املعهد الوطين gلنباfت الطبية والعطرية"القايض بتحويل  111.12رمق 
سسة مبدينة fوóت، التابع جلامعة س?يدي محمد �ن عبد هللا بفاس، ٕاىل مؤ 

معومMة، qمتتع jلشخصية املعنوية و{س?تقالل إالداري واملايل، يطلق Sلهيا 
  ".الواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية" ٕامس

�ر ٔ�ن بالدó تتوفر Sىل رصيد هائل من النباfت الطبية lj د�رXو
ٔ�لف فصيÝ من  20فصيÝ نباتية، من ٔ�صل  4200والعطرية، يقدر حبوايل 

fئية وصيدلية النبا��ت املس?تÚدمة يف العامل ٔ#غراض çذائية وجتميلية و
ورمغ التنوع يف ٔ�نواع النباfت الطبية والعطرية اليت يتوفر Sلهيا . وSالجMة

املغرب، ٕاال ٔ�ن Sدد أ#نواع املس?تغÝ حلد ا#ٓن Pواعي طبية وجتميلية ال 
  .ن�§ة 280يتÙاوز ما يقارب 

ٔ�لف  33باfت الطبية والعطرية jملغرب ويبلغ إالنتاج الس?نوي من الن 
مليون درمه، مما ميكن املغرب  550طن، ف� تقدر صادرات هذا املنتوج بـ 

Sىل الصعيد اPويل مضن اPول املصدرة لهذا النوع  12من اح§الل الرتبة 
. من النباfت، وراء لك من الهند والصني وفرÈسا وçريها من اPول أ#خرى

ٔ�لف  500غرب من هذه النباfت اليت توفر ما مجموSه وت�شلك صادرات امل
النعناع واgلو�زة ؤ�ز�ر والزSرت، : يوم معل يف الس?نة من Sدة ٔ�نواع، ٔ�مهها

  . وçريه
ويظل أ#طلس الك�ري وأ#طلس الصغري وج�ال الريف واملنطقة 

وتقدر . الرشقMة ٔ�مه املناطق اليت توفر م�ا�ا مالمئا لتاكlر هذه النباfت
من ساكن البÅان النامMة ال  %80ة الص©ة العاملية ٔ�ن ما يقرب من م�ظم

�زالون Ïس?تÚدمون النباfت التقليدية، ؤ�ن العديد من أ#دوية اليت تñ§جها 
من  %30صناSة أ#دوية يه من مس?تÚلصات النباfت الطبية، ذÊ ٔ�ن 

املواد  أ#دوية اليت تباع يف مجيع ٔ�حناء العامل حتتوي Sىل مر�بات مش?تقة من
  .النباتية

  الس?يد الرئJس،
ٕان تطو�ر وت�ٔهيل قطاع النباfت الطبية والعطرية حباXة ٕاىل 
ٕاسرتاتيجية وطنية qمنوية شامÝ وواحضة املعامل، جتعل املواطن يف صلب 
اه}bا وتضع نتاجئ البحث العلمي يف �دمة مصاحله وحتسني معJشه اليويم 

ملنتÙني و�لق تعاونيات ومقاوالت وqمنية مداخS ،WMرب ت�ٔطري وqكو�ن ا
خمتصة يف هذا القطاع ببالدó، وٕارساء خرائط اخ§يار م�اطق زراSة 
أ#عشاب الطبية والعطرية، وٕارشاك الساكن احملليني و�لق جسور 
gلتواصل معهم يف وضع س?ياسة معومMة يف هذا امليدان اlي من ش�ٔنه ٔ�ن 

عي gلعديد من اجلهات يلعب دورا طالئعيا لٕالقالع {ق§صادي و{ج}
  .اليت تعJش الفقر والعزc والهشاشة

ويف هذا الصدد، البد من مجع لك املعطيات حول لك النباfت الطبية 
والعطرية �شلك ال Ïس?ت\ين ٔ�ي ن�§ة، ٔ�ثب�ت التÙارب والبحث العلمي 
جناعهتا واس?تغالل إالرث القدمي وqمثينه Sلميا وطبيا، كام جيب تقMمي الرثوة 

عية gلنباfت مع مجيع الرشاكء، ٕاىل Xانب ٕاVداث ورقة تق�ية لزراSة الطبي 
النباfت الطبية والعطرية، ووضع �رامج وطنية ودولية يف البحث العلمي، 

  .حىت حيقق هذا املرشوع قانون قMد اPرس صف§ه الوطنية
ولضامن حامية واس?تغالل النباfت الطبية والعطرية بطريقة ٔ�جنع، 

كنة احمليطة Ijاالت اجلبلية والغابوية، حMث توXد وحتسني وضع السا
النباfت الطبية والعطرية، واليت ¤س?تفMد مهنا الرشاكت ق�ل الساكنة 
والتعاونيات، البد من qرش?يد اس?تغالل النباfت الطبيعية وتنظمي فرتة 
ج�هيا، لضامن دميومهتا واحلفاظ Sلهيا من {نقراض، مما حيمت زراSة هذه 

موا�بهتا من ق�ل الرشاكء، ووضع بنك gلمعطيات، وتفعيل أ#عشاب و 
{لتقائية مع الفاSلني يف جمال النباfت الطبية والعطرية، و{س?تفادة من 
التÙارب الناحجة Sىل املس?توى العاملي، فللمغرب ٕارث عريق يف جمال 
النباfت الطبية والعطرية، وهذا إالرث حباXة ٕاىل qمثني وتطو�ر ومراق�ة، 

  .بعض النباfت يمت هتر�هبا ٕاىل اجلزاNر ٔ#ن
  الس?يد الرئJس،

هل ميكن لقطاع : ٕان السؤال اlي جيب ٔ�ن نطرVه مجيعا، وهو
النباfت الطبية ٔ�ن يصبح ركزية gلتمنية يف املغرب؟ وهل ميكن ٔ�ن �كون 
 oلنظر ٕاىل التنوع اجلغرايف واملناj هذا امليدان رافعة اق§صادية واج}عية

الرتايث الغين لبالدó؟ وهل jٕماكنه �لق الرثوة وفرص الشغل؟ والنبايت و 
  وهل س?يعمل Sىل qكرÏس Sداc جمالية Sرب qمثني لك النباfت؟

ٕان بالدó ظلت لعقود تزتود jملنتÙات ذات القمية املضافة العالية 
املس?توردة من اخلارج، ويف نفس الوقت يقوم املغرب بتصد�ر النباfت 

، مما Ïس?تدعي البحث يف س?بل قلب هذه املعادc لصاحل اخلام ٕاىل اخلارج
óالتمنية احمللية ببالد....  

ويف هذا إالطار، تعد ن�§ة الق�ب الهندي بغرض اس?تÚدامه لغاêت 
عطرية وطبية، واس?تÚدام الزيوت املس?تÚلصة م�ه يف املواد التجميلية 

اجئ bمة والطبية، كام ٔ�كدت أ#حباث اÑربية احلديثة، واليت �شفت عن نت
يف جمال صنع أ#دوية اخلاصة ب�ٔمراض مس?تعصية م&ل الرسطان وإاليدز، 
وبعض الرشاكت الكربى بدٔ�ت فعال ب�سويق م�تÙات خضعت gلتجربة، 
أ#مر اlي يق§يض رضورة اختاذ قرار س?يايس بعيدا عن املشاح�ات 
والتÙاذjت والتفكري العميق �رشاكة مع {خ§صاصيني واPول ذات 

الرائدة، من بJهنا هولندا وبلجياك و�ريطانيا، والرتكزي jلت©ديد Sىل  التÙارب
التÙارب املرتبطة jلتد�ل Sىل مس?توى بذور الق�ب الهندي لتجفMف 
املواد املرضة وتعديل مكوóته يف املهد من X�ٔل احلصول Sىل حمصول çري 

  .مرض، وجعW يف �دمة qمنية اق§صادية واج}عية نظيفة
  .والسالم Sليمك
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        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد املس�شار

ونñ§قل gلمتد�ل املوايل عن الفريق الفMدرايل ٕان اكن هناÊ من 
Ýمدا� .  

  :ٕاذن، نñ§قل gلتصويت Sىل مواد املرشوع
  .إالجامع، ال معارض وال ممتنع: املادة رمق واVد

  .   عإالجام: 18ٕاىل املادة رمق  2ونطرح gلتصويت املواد من املادة رمق 
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     111.12111.12111.12111.12وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
  .jلواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية jٕالجامعjلواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية jٕالجامعjلواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية jٕالجامعjلواكc الوطنية gلنباfت الطبية والعطرية jٕالجامع
ق�ل ٔ�ن ٔ�عرض املرشوع .. ونñ§قل م�ارشة ٕاىل اPراسة والتصويت طبعا

ن الس?يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر املوايل، ٔ�ريد، بعد ٕاذîمك، وبطلب م
التÙارة والصناSة امللكف jملقاوالت الصغرى واملتوسطة، ٔ�ن نطرح Ågراسة 

اlي يتعلق بنظام املقاول اlايت،  114.13والتصويت مرشوع قانون رمق 
  . احملال Sلينا من جملس النواب، وذÊ اللزتامات طارئة gلس?يد الوز�ر طبعا

  .gلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضلوا الس?يد الوز�ر نñ§قل م�ارشة، اللكمة

مامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Pمامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Pمامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Pمامون بوهدود، الوز�ر املنتدب Pىىىى وز�ر الصناSة والتÙارة  وز�ر الصناSة والتÙارة  وز�ر الصناSة والتÙارة  وز�ر الصناSة والتÙارة محمد محمد محمد محمد الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
و{س�£ر و{ق§صاد الرو{س�£ر و{ق§صاد الرو{س�£ر و{ق§صاد الرو{س�£ر و{ق§صاد الرمقمقمقمقي، امللكف jملقاوالت الصغري، امللكف jملقاوالت الصغري، امللكف jملقاوالت الصغري، امللكف jملقاوالت الصغرىىىى وٕادماج القطاع  وٕادماج القطاع  وٕادماج القطاع  وٕادماج القطاع 

        ::::çري املنظمçري املنظمçري املنظمçري املنظم
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئJس احملرتم،
  س�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة امل 

Ïرشفين يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم جبزيل الشكر gلسادة املس�شار�ن احملرتمني 
Sىل {ه}م الك�ري اlي ٔ�عطوه ملرشوع القانون املتعلق بنظام املقاول 

  .اlايت
كام تعلمون، ٕان وضع نظام قانوين �اص jملقاول اlايت سJشلك دعام 

¤سهيل ولوج الش?باب لسوق الشغل، لتطو�ر روح املبادرة واملقاوc و 
jٕالضافة ٕاىل ¤شجيع القطاع çري املنظم Sىل إالدماج يف الñس?يج 
{ق§صادي الوطين، وذÊ من �الل املسامهة يف حماربة الهشاشة Pى 
 ،cري املهيلكة، تقليص البطاç شطةÈ#ٔش?يطة، ٕادماج اñات الõالعديد من الف

ت، و¤شجيع املبادرة خصوصا يف ٔ�وساط الش?باب وVاميل الشهادا
  .املقاوالتية

ومن X�ٔل ٕارساء هذا النظام، معلت الوزارة املنتدبة امللكفة jملقاوالت 
الصغرى وٕادماج القطاع çري املهيلك، �رشاكة مع خمتلف القطاSات الوزارية 
املعنية واملؤسسات احلكومMة وامجلعيات املهنية وjيق الرشاكء {ج}عيني 

ٕاVداث مجموSة معل هتدف ٕاىل دراسة خمتلف اجلوانب و{ق§صاديني، Sىل 
أ#ساس?ية املتعلقة هبذا النظام، اكٕالطار القانوين واملؤسسايت، دراسة الفõات 

املس?هتدفة، النظام اجلبايئ، التغطية {ج}عية، املوا�بة، ا�متويل، التواصل 
  .والتنفMذ اجلهوي، والنظام املعلومايت والتعاوين بني املؤسسات

  يد الرئJس احملرتم،الس? 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٕان هذا املرشوع Ïسعى ٕاىل حتديد اخلطوط العريضة اخلاصة بنظام 
املقاول اlايت يف املغرب، حMث حيدد يف البداية تعريف املقاول اlايت 

، حMث 2014يñسجم مع نفس التعريف اlي تضمنه قانون املالية لس?نة 
لك خشص ذايت �زاول بصفة "ل اlايت يف مدلول هذا القانون يقصد jملقاو 

فردية Èشاطا صناعيا ٔ�و جتارê ٔ�و حرفMا ٔ�و يقدم �دمات، وال يتÙاوز رمق 
ٔ�لف درمه ٕاذا اكن الñشاط اlي ميارس  500أ#عامل الس?نوي احملصل Sليه 

ٔ�لف درمه ٕاذا  200يندرج مضن أ#Èشطة الصناعية ٔ�و التÙارية ٔ�و احلرفMة، 
  ". اكنت أ#Èشطة تندرج يف ٕاطار تقدمي اخلدمات

كام Vدد مرشوع القانون ٔ�يضا {م§يازات اخلاصة jملقاول اlايت، مبا 
ذÊ النظام اجلبايئ اخلاص ونظام التغطية {ج}عية وإالعفاء من مسك 
احملاس?بة والتقMيد يف السÙل التÙاري، jٕالضافة ٕاىل م�ح ٕاماكنية توطني 

السكىن، رشيطة ٔ�ن �زاول هذا الñشاط طبقا gلنصوص Èشاطه يف حمل 
  . ال�رشيعية والتنظميية وطبقا gلقوانني البيMsة اجلاري هبا العمل

كام سJس?تفMد املقاول اlايت من ضامن Sدم احلجز Sىل حمل السكىن 
  .الرئJيس �س�ب اPيون املرتبطة jلñشاط املذ�ور

{لزتامات اليت يف مقابل ذV ،Êدد نص مرشوع القانون خمتلف 
جيب Sىل هذا املقاول اlايت اVرتاbا، سواء ت] املتعلقة ب�سجيW يف 
السÙل الوطين gلمقاول اlايت، ٔ�و املرتبطة مهنا jاللزتام املتعلق بتصارحي رمق 
أ#عامل ؤ�داء م�لغ الرضيبة املس?تحقة و{شرتااكت {ج}عية واVرتام 

  .املس?هت] وقواSد الص©ة والسالمة العامةالتدابري اخلاصة حبامية البõJة و 
كام Vدد ٔ�يضا هذا النص التدابري الالزم اختاذها يف Vاc ٕا�الل املقاول 
اlايت jلزتاماته، املمتثÝ خصوصا يف ال�شطيب Sليه من السÙل الوطين، 

  .jٕالضافة ٕاىل ٕاماكنية ٕاSادة ¤سجيW فMه
ملوا�بة، فقد ٔ�ولك هذا ٔ�ما ف� خيص الشق املتعلق ب�ٓليات التدبري وا

النص bمة تدبري هذا السÙل الوطين ٕاىل مؤسسة �ريد املغرب، اليت تضع 
رهن ٕاشارة املقاولني اlاتيني ش?بابيك �اصة لالس?تق�ال والتوجMه، وتقدمي 

  . مجيع املعلومات والوüئق املتعلقة بنظام املقاول اlايت
اوالت الصغرى كام Vدد ٔ�يضا دور الواكc الوطنية gلهنوض jملق

واملتوسطة يف تفعيل يف هذا النظام، �رشاكة مع اكفة القطاSات احلكومMة 
واملؤسسات العمومMة والقطاع اخلاص واملنظامت çري احلكومMة واIمتع 

  .املدين
ونص ٔ�يضا هذا القانون Sىل ٕاVداث جلنة وطنية gلمقاول اlايت Pى 

S ة، و¤رشفSارة والصناÙلتj الوزارة امللكفة cلجنة الواكgىل كتابة هذه ا
  .الوطنية gلهنوض jملقاوالت الصغرى واملتوسطة
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  الس?يد الرئJس احملرتم،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تلمك jخ§صار ٔ�مه مضامني مرشوع هذا القانون املتعلق بنظام املقاول 
الص ؤ�غتمن هذه الفرصة ٔ#تقدم خب. اlايت املعروض Sىل ٔ�نظارمك اليوم

الشكر ٔ#عضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية {ق§صادية Sىل التÙاوب 
  .الفعال مع هذا املرشوع

  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد الوز�ر

وٕاذا اكن تقر�ر اgلجنة قد وزع، فس?نñ§قل م�ارشة ٕاىل م�اقشة هذا 
رق أ#çلبية ملناقشة النص؟ تفضلوا اليس النص، هل من م§د�ل عن ف

  . سالمة
  .شكرا

عن فرق املعارضة، هل من م§د�ل عن فرق املعارضة؟ تفضلوا 
  .أ#س?تاذ بñشامش

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامش
  .شكرا الس?يد الرئJس
  الس?يدتني الوز�رتني،

  الس?يد الوز�ر،
  زمMاليت، زماليئ السادة املس�شار�ن،

ارضة، ٔ�¤رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة لتقدمي و/ة نظر فرق jمس فرق املع
هاذ املرشوع  اgيل . املعارضة يف مرشوع القانون اgيل حنن بصدد م�اقش?ته

يظهر ب�ٔن احلكومة تقدم من �ال^ جواj جزئيا حول ٕاشاكلية ال�شغيل، 
اليت ٔ�رقت وتؤرق خمتلف احلكومات يف لك دول العامل، ؤ�رقت وتؤرق 

  .لك مكوóت اIمتع يف بالدóكذÊ احلكومة و 
Ïس?تدعي  - كام ال خيفى Sليمك  -نقول جواب جزيئ، ٔ#ن دمع ال�شغيل 

بذل جمهودات مضاعفة لتوفري الظروف املناس?بة gلتمنية و{س�£ر، ا�vgن 
  .Ïشwن املصدر أ#سايس ٕالVداث فرص الشغل

ول هاذ املرشوع فهمنا ٔ�نه �ريم ٕاىل وضع نظام قانوين �اص jملقا
ٔ�ن Ïشلك دSامة ورافعة لتطو�ر روح املبادرة  -يف نظرó  -اlايت، ميكن 

واملقاوc، وميكن ٔ�ن يJرس ولوج الش?باب ٕاىل سوق الشغل، jٕالضافة ٕاىل 
¤شجيع القطاع çري املهيلك Sىل {ندماج يف الñس?يج {ق§صادي املنظم، 

واجلبائية والولوج  حىت �متكن من {س?تفادة من املزاê القانونية و{ج}عية
  . ٕاىل ا�متويالت املتاVة مبق§ىض هذا النظام

طبعا، يعرف الس?يد الوز�ر ب�ٔننا سامهنا �شلك ٕاجيايب يف املناقشة اليت 
دارت Sىل مس?توى اgلجنة م&لام سامهنا �شلك ٕاجيايب كذÊ يف املناقشات 

ن اليت دارت Sىل مس?توى جملس النواب، وÊl ملا تبلورت عندó ق�اSة ب�ٔ 

هاذ املرشوع قانون ٕاجيايب، وحيمل بعض أ#جوبة gلمشلك اgيل وحضو 
الس?يد الوز�ر، مل نرتدد كفرق املعارضة jلتصويت Sليه jٕالجياب، 
وس?نصوت Sليه jٕالجياب، çري ٔ�ن هذا التصويت jٕالجياب Ïس?تدعي 

  : التذكري ب�ٔمر�ن فقط

- lملقاول اj ايت، جيب أ#مر أ#ول ٔ�ن هذا املرشوع القانون املتعلق
{Sرتاف ب�ٔنه جواب جزيئ فقط Sىل إالشاكلية دêل ال�شغيل، ويه 
إالشاكلية اليت مل تقدم فهيا احلكومة حلد ا#ٓن ٕاجنازات ¤س?تحق ٔ�ن ¤سمى 
ٕاجنازات Xذرية، ولكن ن�ٔمل �س�ب ما يظهر يف أ#فق من �شاNر ٔ�ن حتقق 

قدمي جواب Sىل احلكومة يف ما تبقى من وال�هتا ٕاجناز حلل ولو خطوة جتاه ت
وملا كنتلكمو Sىل ال�شاNر، Èس?تحرض، امحلد c، . انتظارات طاليب الشغل

ال�ساقطات املطرية اgيل كت�رش jخلري، وÈس?تحرض كذü Êنيا {خنفاض 
çري املس?بوق يف ٔ�سعار البرتول، �لك ما س?يرتتب عن هاذ {نعاكس من 

ة ا�منو، اgيل ن�ٔمل ٔ�ن ترتتب نتاجئ ٕاجيابية، من مجلهتا {رتفاع املؤكد يف Èس?ب
 هذا أ#مر أ#ول؛. عنه كذüٓ� Êر ٕاجيابية Sىل مس?توى ال�شغيل

التصويت jٕالجياب Sىل هذا القانون �يتطلب كذÊ التذكري ب�ٔمر  -
üين، البد ما ÈسÙلوه، ها ان} ك�سمعوا çري مشاريع القوانني اgيل دوزó يف 

يمت التصويت Sلهيا jٕالجامع م&لام هاذ اجللسة يمت التصويت Sلهيا jٕالجامع، 
من  %90ٕاىل  80يمت التصويت Sىل الك&ري، ؤ�اكد ٔ�قول Sىل ما �زيد Sىل 

مشاريع القوانني اgيل كتجي هبا احلكومة، وهذا يقدم دليال واحضا Sىل ٔ�ن 
لك احلديث اgيل راج واVد الفرتة Sىل املعارضة �وهنا ٔ�هنا تعرقل ؤ�هنا كذا، 

 .ال ٔ�ساس ^ من الص©ةهذا لكو zم فارغ 
ٔ�نمت، الس?يدات والس?يد الوز�ر، تالحظون ب�ٔن املعارضة تتعامل �شلك 
ٕاجيايب لكام تعلق أ#مر مبرشوع قانون Xات به احلكومة وفMه الفائدة لهاذ 
البالد، ال نرتدد مطلقا يف التصويت Sليه jٕالجياب، جنهتد يف س�Mل ٕاغنائه 

عديالت، ولكن حنن ال منارس مبا Èس?تطيع تقدميه من مالحظات ومن ت
ذيك املعارضة املياكنيكMة وال نعرقل V�ٔدا، çري تنطلبو من احلكومة ٔ�ن 
qكف، من بعض مسؤو�هيا، Sىل لك Vال، ٔ�ن �كفوا عن qرديد zم 
�كذبه هاذ السلوك دêل فرق املعارضة يف التصويت إالجيايب يف لك ٔ�و 

  .جي هبا احلكومةالغالبية الساحقة من مشاريع القوانني اgيل كت
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد املس�شار

  .اللكمة gلفريق الفMدرايل ملناقشة النص، تفضل أ#س?تاذ الرماح

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الرماح
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئJس،
  الس?يدfن الوز�رfن،
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  الس?يد الوز�ر،
  الس?يدة والسادة املس�شار�ن،

Ïرشفين jمس الفريق الفMدرايل gلوVدة واPميقراطية ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
، واgيل يف البداية ó�ٔ يف الفريق الفدرايل 114.13م�اقشة هذا القانون رمق 

  س?نصوت لصاحل هذا القانون، ملاذا؟
لكونه Ïسامه يف هيلكة القطاع çري املهيلك، jعتبار معضÝ القطاع çري 

�برية، تتطلب Ýبذل /ود، وتنعتربو ٔ�ن هاذ القانون  املهيلك معض
سJسامه، ولو �شلك Èس?يب، çري ٔ�نه بطبيعة احلال çادي يتعرض فMه يعين 

  .القانون �يعين واVد الفõات واسعة من هذا القطاع
Êور  ،كذPد اVش �كون عندو واj ل تفعيل هذا القانونX�ٔ ومن

ة وم§عددة ٔ�سايس، ٔ#نه ميل تñشوفو هاذ الفõات يه فõات واسعة وكثري 
وم�شعبة، سواء يف القطاع التÙاري ٔ�و القطاع الصناعي ٔ�و القطاع دêل 
الصناSة التقليدية �شقهيا، تعلق أ#مر jلقطاع اخلدمايت التابع gلصناSة 
التقليدية ٔ�و العرصية، لك هاذ الفõات الواسعة والك&رية واملتعددة تتطلب 

رض الواقع، فاملس�cٔ لJست جمهودا �بريا من X�ٔل qرمجة هذا القانون Sىل �ٔ 
�برية و�برية Xدا وتتطلب بذل /ود �برية cٔفاملس� ،Ýسه.  

كذÊ يتطلب إالرساع jٕخراج املراس?مي التنظميية مع ت�س?يط املساطر، 
ٔ#نه اك�ن واVد اIموSة دêل املراس?مي اgيل وردت يف القانون، يتطلب 

، ٔ#نه ٕاذا مل تمت معلية إالرساع jٕخرا/ا مع مراSاة بطبيعة ت�س?يط املساطر
ت�س?يط املساطر ما çادÏش qكون يش ن�ÙMة من وراء ٕاخراج القانون، 

 - و�اصة طبيعة هاذ الفõات تق§يض مراSاة اخلصوصية دêلها، وهذا �يق§يض 
 Êٕاىل ذ óت�س?يط املساطر - كام ٔ�رش.  

كذÊ يتطلب إالرساع jٕخراج القانون املتعلق jمحلاية {ج}عية، 
مر jلتغطية الصحية ٔ�و jمحلاية {ج}عية ٔ�و jلتقاSد، اSالش؟ تعلق ا#ٔ 

ٔ#نه بطبيعة احلال اك�ن هناك نقاش Sىل مس?توى رئاسة احلكومة حول 
مرشوع القانون اgيل �يتعلق بتوفري امحلاية {ج}عية لقطاع املهن احلرة، 
 Êيتطلب كذ�وجزء م�و بطبيعة احلال هو هاذ الفõات هاذي، واgيل 

ٕالرساع به مع رضورة ٕاVداث صندوق �اص، ٔ#نه كام نعمل ٔ�ن هاذ الفõات ا
وٕان اكنت تتطلب املسامهة دêلها، çري ٔ�ن جزء مهنا ال Ïس?تطيع ٔ�ن يغطي 

  .بطبيعة احلال التاكليف املطلوبة
فÊv، البد ٔ�ن يمت العمل Sرب ٕاVداث رسوم لهذه الغاية، ٔ#نه وjلتايل، 

õات يصعب، حبمك طبيعهتا، ما غميكñش تؤدي كام نعمل مجيعا، ٔ�ن هاذ الف 
درمه للك فرد بطبيعة احلال يف الشهر من  700ٕاىل  600حوايل واVد 

  ...ٕاذن، البد. X�ٔل تغطية التاكليف دêل التغطية دêل امحلاية {ج}عية
Êlرو برضورة إالرساع هباذ العمل  ،و�تنالحظو ٔ�نه هباذ املناس?بة نذ

كذÊ يتطلب التعريف، �يتطلب تبذل . د �برياgيل تJ§طلب واVد اجله
واVد اIهود gلتعريف، ٔ#ن ميل تñ§لكمو Sىل طبيعة هاذ الفõات، فهيا 
التÙار بطبيعة احلال، فهيا احلرفMني، نتلكمو Sىل واVد العدد دêل أ#صناف 

احلرفMني دêل الصناSة التقليدية، فكMتطلب واVد دêل هاذ أ#نواع دêل 
اIهود �بري، ولJس املس�cٔ مس�cٔ ٔ�ننا جنيو ند�رو قوانني بقدر ما ٔ�ننا 
مطالبني jش نبذلو /د gلتعريف هباذ القوانني، حىت ال يعرف هذا القانون 

  ".فلويس"ٔ�و " مقاوليت"م&ل ما عرفه القانون السابق 
ذلنا /د يف املناقشة دêل اgلجنة، وتطلب فj ،Êvملناس?بة، حنن ب

لك السادة املس�شار�ن اعطاو .. م�ا وقت �بري، واكنت واVد العدد دêل
�ٓراءمه مبا فهيم فريق�ا، الفريق الفMدرايل، لكن كام ٔ�رشó ٔ�ن هاذ العمل هذا 
�يتطلب واVد اجلهد �بري يف التعريف وكذÊ يف العمل Sىل إالرساع، ٔ#نه 

ة ٔ�ن حنرج قوانني، بل القوانني عندما خنر/ا جيب ٔ�ن ترتمج لJس jلرضور 
  .Sىل ٔ�رض الواقع

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد املس�شار

 .هناÊ م§د�ل عن اIموSة، تفضل اليس رماش.. نñ§قل

        ::::املس�شار الس?يد محمد رماشاملس�شار الس?يد محمد رماشاملس�شار الس?يد محمد رماشاملس�شار الس?يد محمد رماش
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئJس احملرتم،

  احملرتمون،السادة الوزراء 
  ٕاخواين املس�شار�ن،
  أ#خت املس�شارة،

Ïسعدj óمس مجموSة {حتاد الوطين gلشغل jملغرب ٔ�ن نديل ببعض 
املالحظات، ويه qمتة gلمالحظات اليت جسلهنا دا�ل اgلجنة، عندما ف§حنا 

  . نقاشا يف هذا القانون اجلاد والهام
و قانون jلطبع ه 114.13وÊl، الس?يد الوز�ر احملرتم، القانون 

املرتبط بنظام املقاول اlايت هو واVد القانون اgيل نعتقد ب�ٔنه Xديد 
وطموح، �يÙاوب Sىل كثري من {نتظارات، و�اصة Pى فõات عريضة 
سواء Vاميل الشهادة ٔ�و çريها، من حرفMني ومن جتاريني ومن صناعيني 

  . ومن ó�ٔس يقومون خبدمات م§عددة
املرشوع اPور اgيل �يقوم به هذاك إالÈسان وX ،Êlاء ليقنن هاذ 

�شلك ذايت و�شلك فردي، Sىل ٔ�ساس ٔ�نه çادي يعطيه واVد القانون، 
ؤ�مه هدف اlي جسلناه وسطرóه هو �يفاش ÈساSدو هاذ الس?يد لت�ٔسJس 
مقاوc يف املدى القريب ٔ�و املدى املتوسط، مقاوc ختضع للك الرشوط 

  . القانونية واملسطرية
 ،Êlىل مس?توى إالعفاء وS هاóاÙاء بتحفزيات، سلX القانون

jلñس?بة gلرضيبة Sىل �الف ما هو معمتد، Sىل مس?توى كذÊ ما هو 
ف� �رتبط مبسك احلساjت، ) 19املادة (م§عارف Sليه يف القانون التÙاري 

Sىل مس?توى ال�سجيل jلسÙل التÙاري، إالعفاء ٔ�و Sدم إاللزامMة، ولكن 
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طين، يعين ت�س?يط وتJسري، و�اصة هذا واVد النقاش ال�سجيل �سÙل و 
اgيل �يطرحوه السادة املس�شار�ن دامئا ت�س?يط املساطر، اح�ا كñشوفو ب�ٔن 
هاذ القانون �يجسد بواVد الشلك معني هاذ الت�س?يط، رمغ ٔ�نه كتبقى دامئا 
ٕاشاكالت دامئا مطروVة، ٔ#ن ٔ�ي قانون �يف§ح نقاش �ٓخر، ولكن اlي هيم 

qكون البداية وqكون بداية موفقة، والشك ٔ�هنا هذا القانون هو �يفاش 
cقارب �شلك ٔ�و ب�ٓخر هاته املعاد.  

مث كذj Êلñس?بة حىت gلسكىن، وهذا ÈسWÙ كذÊ، وهو ٔ�ن 
إالÈسان ما عندوش مقر لس�ب طبيعي ٔ#نه بدا، ولكن ممكن ٔ�نه يد�ر 

تعدلت Sىل  هذاك العمل يف مقر سك�اه، اكن يف رمبا الñسÚة أ#وىل اgيل
مس?توى الغرفة أ#وىل، وهو ٔ�نه اكن هاذ القانون مف§وح اشوية، هاذ املادة، 
ٔ#نه ممكن ٔ�نه يف§حها ولكن غيÚلق مشالك Pى اجلريان، Pى أ#قارب، 
Pى البõJة، Xا هاذ القانون فعال ق�نو، Sىل ٔ�ساسا اخلضوع لرشوط 

  . د النصالقوانني، النظام العام والبõJة وçري ذÊ، يعين جتوي
وj ،Êlلñس?بة لنا اح�ا ٕاضافة لهذا البعد {ج}عي، ٔ#ن هاذ اليش 
لكو احملصÝ دêلو وهو �يفاش �كون هذاك املقاول عندو واVد الضامóت 
اج}عية، ال Sىل مس?توى التغطية الصحية وال Sىل مس?توى ال�سجيل يف 

  . الضامن {ج}عي
ار اgلجنة، ولكن �يفاش ٔ�ننا هاذو جوج دêل النقMطات lرóمه يف ٕاط

خنلقو فهيم نقاش، ٔ#ن مس�cٔ طبيعية ٔ#ن واVد العدد �يرب Xدا غيد�ل، 
ولكن �يفاش خنلقو فهيم واد النقاش يف ٕاطار الرشاكة واملهنج اgيل كتعمتدو 
احلكومة يف ٕاطار النقاش مع هذا، ف�التايل ٔ�نه �اصة هاذ املس�cٔ {ج}عية 

Pد احلساس?ية وVت �شلك عندها واjى الفرقاء {ج}عيني، �اصة النقا
�اص، وحنن نت©دث �شلك Sام عن التغطية الصحية وعن التقاSد وعن 
امحلاية {ج}عية بصفة Sامة، وÈسÙل ب�ٔن هاته النقطة كتد�ل ٔ#ن فعال 
هاذ القضية دêل امحلاية {ج}عية اgيل Xاب اPس?تور وحتدث عهنا 

مة من معىن، واgيل يه يف العموم اكع لكها ودسرتها �لك ما حتمل اللك
واgيل فهيا املبادرة حىت دêل الطلبة دj التغطية الصحية  ،%33ك�شلك 

ٔ�لف، ٕاىل çري ذÊ من أ#مور الطموVة، وÊl نعتقد   240اgيل كتÙاوز 
  . ب�ٔن هذا �يحتاج واVد النقاش كذÊ وغيجي يف احلني دêلو

 È يل بغيتgل يف اخلتام، الس?يد الوز�ر، اك�نالتحفزيات إالدارية اÙس:  
النقطة أ#وىل، ٔ#ن هذا التحفزي حتفزي معنوي، حتفزي ٕاداري، ولكن  -

ما اكيñش حتفزي مادي، وهو جMنا فعال ٔ�نه �يÙاوب Sىل إالشاكالت اgيل 
اكنت عندó يف �رóمج املقاول Sىل مس?توى وزارة ال�شغيل، واgيل �لق 

الناس اgيل  ،)faillite(اوالت دارت ٕاشاكالت �برية، احشال دêل املق
Êري ذç د . م§ابعني عن طريق القضاء، ٕاىلVيعطي وا�معىن هذا ٔ�نه Xا 

إالXابة، ولكن يف املقابل �يفاش حنصنو هاذ الس?يد هذا jش ما يطيحش 
يف هاذ أ#خطاء، ٔ#ن هاذ الس?يد ميل غيكون هذيك املقاوc، ويف أ#فق 

ة، و�كون يتجنب اكع هاذ إالشاكالت اgيل ب�ٔنه غيد�ر واVد املقاوc صغري 

اكنت يف الربóمج دêل مقاوليت، معىن هذا ٔ�ننا فعال غنعطيو واVد النفس، 
 هذا Xانب؛ .. هاذ الروح غتبقى سارية وهاذ املرشوع غينجح

اجلانب ا#ٓخر اgيل الحظنا وهو القضية دêل مسك احلساjت، اgيل  -
jٕماكن ٔ�ن هاذ املسك دêل  يه اعفMناه مهنا، وó�ٔ يف تقد�ري اكن

احلساjت وا�ا يه مرتبطة jلقانون دêل املالية، ٕاىل çري ذÊ، ولكن اكنت 
اgيل تنعطيو لٕالÈسان واVد التدريب �شلك ٔ�و ب�ٓخر، يعين هاذ القضية 
دêل مسك احلساjت اكنت من املالحظات اليت جسلناها، ٕاضافة ٕاىل يعين 

املتابعة Sىل مس?توى التكو�ن، التكو�ن دêل املتابعة دêل هاذ املرشوع، 
 Êاح، مث كذÙد النVلق واÚي�املس?متر ٔ�و ال التكو�ن اgيل هو دêل �يتابع، 
النقطة اgيل üروها بعض الزمالء، ويه التعجيل jلقوانني املصاح�ة 
واملرافقة، ٔ#ن هاذ القانون عندو مرجعيات، ولكن عندو موا�بات، عندو 

ا Sىل ٔ�ساس ٔ�نه حىت هام خصو خيرج jش خيرج يف قانون óقش?ناه يف ٕاjهن
 .ٔ�قرب وقت ممكن م§اكمل لهاذ اجلوانب لكها

وÊl، اكحتاد وطين gلشغل jملغرب، بعد املدارسة دêلنا واملتابعة Sىل 
مس?توى دا�ل اgلجنة، ومبعية اgيل حرضوا، وهنا كñسÙل بقوة إالخوان 

gهلم واêربوا عن الرٔ�ي دS يلgيل حرضوا واgٔ�ن �كون .. يلا óواكن بود
احلضور ٔ�كرث ؤ�كرث، اSالش؟ ٔ#ن حىت ال حنرم اخلربة دêل مجموSة دêل 
القدرات دا�ل جملس?نا، ويف الغياب دêلها كتغيب مجموSة دêل أ#مور اليت 

  . تعود Sىل املواطن
Êlريها ،وçات وSنصوت بنعم نظرا لهاته الق�ا.  

  . شكرا الس?يد الوز�ر
  .رئJسشكرا الس?يد ال

    ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يد املس�شار

  :ونñ§قل gلتصويت Sىل مواد هذا املرشوع
  .إالجامع: 1املادة رمق 

  .إالجامع: 15ٕاىل املادة رمق  2نطرح gلتصويت املواد من املادة رمق 
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     114.13114.13114.13114.13رمق رمق رمق رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون ٕاذن، 
  .بنظام املقاول اlايت jٕالجامعبنظام املقاول اlايت jٕالجامعبنظام املقاول اlايت jٕالجامعبنظام املقاول اlايت jٕالجامع

يتعلق  112.13ونñ§قل ٕاىل املرشوع املوايل، وهو مرشوع القانون رمق 
�رهن الصفقات العمومMة، وهو حمال Sلينا كذÊ من جملس النواب، 

  .واللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضيل الس?يدة الوز�رة

التعلمي العايل والبحالتعلمي العايل والبحالتعلمي العايل والبحالتعلمي العايل والبحثثثث العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن     الس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pىىىى وز�ر وز�ر وز�ر وز�ر
        ::::أ#طرأ#طرأ#طرأ#طر

  .شكرا الس?يد الرئJس
ٔ��متس م�مك تقدمي املشاريع املتعلقة jتفاقMات القوانني اgيل عند الس?يدة 
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الوز�رة نظرا لرضورة الت©اقها jملنتدى {ق§صادي املغريب إاليفواري، نقدمو 
  .االتفاقMات اPولية، وبعد ذÊ هاذ املرشوSني

        ::::رئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةرئJس اجللسةالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
نقدمو االتفاقMات، اك�ن ق�ل االتفاقMات اPولية اك�ن التوظيف امجلاعي 

  .gلرٔ�سامل

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pىىىى وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن 
        ::::أ#طرأ#طرأ#طرأ#طر

  .نقدمو هاذو دêل االتفاقMات اPولية، وبعد ذÊ ندوزو، ٕاىل اكن ممكن

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
Èس?بقو الس?يدة الوز�رة هبذا، االتفاقMات امجلاعية، وبعد ذÊ ٕاذن، 

س�ñاقش املقرتVات م�ارشة، ٔ#ن هناÊ طلبات قدمت �ش�ٔن ¤س�Mق بعد 
  .هذا النص، يعين بعد االتفاقMات س?ندرس املقرتح

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pىىىى وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن 
        ::::أ#طرأ#طرأ#طرأ#طر

  ...واملرشوSني دêل

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  �كونوا مجموSني، êك؟

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pىىىى وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن 
        ::::أ#طرأ#طرأ#طرأ#طر

ال، بعد االتفاقMات غندوزو هاذ املرشوع قانون دêل التوظيف امجلاعي 
gلرٔ�سامل، مث رهن الصفقات العمومMة، îمكلو املشاريع ٕاذا ارت�ٔى جملسمك 

  .ذÊ املوقر

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
ٕاىل اكن الطلب دêل الس?يدة الوز�رة jش Èس?بقو لها االتفاقMات، ها 
اح�ا موجود�ن، بعد ذÊ س?يكون للك مقام مقال، غنتلكمو يف ذاك 
املوضوع ا#ٓخر، داj كنتلكمو يف ¤س�Mق االتفاقMات بعد ٕاذن السادة 

  . املس�شار�ن
فاقMات مجÝ واVدة، êك الس?يدة تفضيل، الس?يدة الوز�رة، لتقدمي االت

  الوز�رة؟

الس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Pىىىى وز�ر الشؤون اخلارجMة  وز�ر الشؤون اخلارجMة  وز�ر الشؤون اخلارجMة  وز�ر الشؤون اخلارجMة 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

شكرا، الس?يد الرئJس، السادة املس�شار�ن احملرتمني، Sىل اس?تÙابتمك 
  .لهذا الطلب نظرا اللزتامات مع الوفد إاليفواري
لسمك املوقر هذا العرض اlي ٕاذن، يل عظمي الرشف ب�ٔن ٔ�قدم ٔ�مام جم 

  .اتفاقMات ثنائية واتفاقMتني م§عددة أ#طراف 6اتفاقMات،  8هيم 

jلñس?بة لالتفاقMات الثنائية، عندó اتفاقMة الضامن {ج}عي ما بني 
املغرب وبلجياك، اتفاقMتني مع قطر، اتفاقMتني مع دوc مايل، واتفاقMة ٔ�خرى 

  .مع إالمارات العربية
دٔ� jالتفاقMة أ#وىل يه اتفاقMة الضامن {ج}عي بني حكومة ٕاذن، نب

اململكة املغربية وحكومة مملكة بلجياك، مت التوقMع Sلهيا بربو�س?يل يف فربا�ر 
املايض، وتطبق هذه االتفاقMة jلñس?بة لw الب�Åن Sىل ال�رشيعات املتعلقة 

{ج}عي gلعامل jٔ#نظمة إالج�ارية اخلاصة، ال�رشيع املتعلق jلضامن 
امل�ٔجور�ن، النصوص ال�رشيعية والتنظميية اليت س?تعدل ٔ�و سJمت ¤رشيعها 
بعد ذÊ، النصوص ال�رشيعية والتنظميية اليت متدد جمال أ#نظمة املوجودة 
ل�شمل فõات Xديدة من املس?تفMد�ن، ؤ�يضا أ#شÚاص اخلاضعني ٔ�و ا�lن 

  . قدتنياكنوا �اضعني ل�رشيع ٕاVدى اPولتني املتعا
كام حتدد هذه االتفاقMة املق§ضيات اخلاصة jلتعويضات العيMñة ٔ�و 

  .النقدية املنصوص Sلهيا من طرف ¤رشيع ٕاVدى اPولتني
jلñس?بة لالتفاقMة الثانية ويه اتفاقMة جتنب {زدواج الرضييب وم�ع 
ا�هترب الرضييب ف� يتعلق jلرضائب Sىل ا�Pل بني املغرب ودوc قطر، 

، وهتدف ٕاىل تعز�ز التعاون 2013دج�رب  27يضا التوقMع Sلهيا يف fرخي مت �ٔ 
املغريب القطري يف اIال الرضييب، وذÊ بغرض جتنب {زدواج الرضييب 
وبغرض ¤شجيع {س�£رات يف z الب�Åن، تطبق Sىل أ#شÚاص املقميني 

وc يف ٕاVدى اPولتني، و¤شمل الرضائب Sىل ا�Pل املفروضة حلساب د
م§عاقدة ٔ�و ٔ�قساbا الس?ياس?ية ٔ�و لسلطاهتا ٔ�و جامSاهتا احمللية، بغض النظر 

  . عن الطريقة اليت تفرض هبا
وتعترب رضائب Sىل ا�Pل مجيع الرضائب املفروضة Sىل ا�Pل 
إالجاميل ٔ�و عنارص من ا�Pل، مبا فهيا الرضائب Sىل أ#رjح الناجتة عن 

ç ٔ�و cة أ#موال املنقوMىل املبالغ إالجاملية نقل ملكS والرضائب cري املنقو
ل9ٔجور ٔ�و الرواتب املؤداة من ق�ل مشاريع ٔ�و مقاوالت، jٕالضافة ٕاىل 
الرضائب Sىل ٔ�رjح رٔ�س املال، كام تطبق هذه االتفاقMة ٔ�يضا Sىل ٔ�ية 
رضائب مماثÝ ٔ�و مشاهبة يف جوهرها gلرضائب احلالية، واليت قد تفرض بعد 

  .اقMةfرخي هذه االتف
jلñس?بة لالتفاقMة الثالثة يه اتفاقMة النقل اجلوي بني املغرب وقطر 

، وهتدف ٕاىل تعز�ز نظام النقل 2014ٔ�يضا، مت التوقMع Sلهيا يف مارس 
اجلوي اPويل املبين Sىل املنافسة العادc بني مؤسسات النقل، �اصة 

Xقامة ش?بكة النقل اجلوي اليت توفر �دمات جوية وفقا الح§ياjٕ ات
املسافر�ن والشاح�ني، ومتكني مؤسسات النقل اجلوي من م�حهم ٔ�سعار 
و�دمات تنافس?ية ب�ٔسواق مف§وVة، وضامن S�ٔىل درXات السالمة وأ#من 
يف النقل اجلوي اPويل، وqكون ٔ�حاكم هذه االتفاقMة �اضعة ٔ#حاكم اتفاقMة 

قة Sىل ش?ياكغو، لكون الب�Åن طرفان مهنا، طاملا اكنت ت] أ#حاكم مطب
  .�دمات النقل اجلوي اPويل

jلñس?بة لالتفاقMة الرابعة، يه اتفاق �ش�ٔن ¤شجيع وحامية {س�£رات 
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Sىل وXه التبادل ما بني املغرب ومايل، مت التوقMع Sلهيا �الل الزêرة امللكMة 
وهتدف ٕاىل ¤شجيع وحامية ، 2014الس?نة املاضية لباما�و يف فربا�ر 

لتبادل بني املغرب ومايل، وذÊ من X�ٔل هتييء {س�£رات Sىل وXه ا
الظروف املناس?بة لالس�£رات، مس�مثري املغرب يف مايل ومس�مثري مايل 
يف املغرب، وما ميكن ٔ�ن خيلفه من �üٓر محيدة Sىل حتسني لقاءات أ#عامل 
وتدعمي الثقة يف جمال {س�£رات، مع {Sرتاف برضورة ¤شجيع وحامية 

  .خلارجMة هبدف ٕانعاش الر�اء {ق§صادي لw الب�Åن{س�£رات ا
االتفاقMة اخلامسة دامئا مع دوc مايل الشقMقة يه اتفاقMة جتنب 

ب الرضييب يف مMدان الرضائب، كذÊ مت ر {زدواج الرضييب وم�ع ا�هت
التوقMع Sلهيا يف نفس املناس?بة �الل الزêرة املولوية Pوc مايل فربا�ر 

ق مق§ضيات هذه االتفاقMة Sىل أ#شÚاص املقميني Vjٕدى املايض، وتطب
 cل املفروضة حلساب دو�Pىل اS ف� خيص الرضائب Êولتني، وذPا
م§عاقدة ٔ�و فروعها الس?ياس?ية ٔ�و جامSاهتا احمللية، بغض النظر عن الطريقة 

  . اليت تفرض هبا
�Pىل اS ة ¤شمل مجيع الرضائب املفروضةMر ٔ�ن هذه االتفاق�ل ؤ�ذ

إالجاميل ٔ�و Sىل عنارص من ا�Pل، مبا فهيا الرضائب Sىل أ#رjح الناجتة 
عن نقل ملكMة أ#موال املنقوc ٔ�و çري املنقوc والرضائب Sىل املبالغ 
إالجاملية ل9ٔجور ٔ�و الرواتب املؤداة من ق�ل املقاوالت، وكذا الرضائب 

يف جوهرها  Sىل زêدة قمية راس املال ؤ�ي رضائب مماثÝ ٔ�و مشاهبة
  .¤س?ت©دث بعد fرخي االتفاقMة

jلñس?بة لالتفاقMة السادسة يه اتفاقMة بني حكومة دوc إالمارات 
العربية املت©دة واململكة املغربية �ش�ٔن التعاون العسكري، ومت التوقMع Sىل 

، ويه حتدد اخلطوط العريضة لهذا 2006ماي  2هذه االتفاقMة بتارخي 
  . التعاون العسكري

بني ٔ�هداف هذه االتفاقMة ٕاقامة دراسات وحبوث مشرتكة يف ومن 
الصناSات العسكرية واIاالت الف�ية واملسامهة يف نقل التك�ولوجMا واملعرفة 

وطبقا ملق§ضياهتا، ميكن توقMع توافقات . يف جماالت التصنيع العسكري والفين
  .�اصة بني الطرفني لتفعيل È�ٔشطة التعاون العسكري بJهنام

  :بة لالتفاقMات املتعددة أ#طرافjلñس? 
االتفاقMة أ#وىل يه اتفاقMة تنظمي نقل البضائع Sىل الطرق الربية بني 

ٕادرااك ب�ٔمهية توثيق وqمنية العالقات {ق§صادية وqك&يف : اPول العربية
 2013التعاون مع اPول العربية، jدرت اململكة املغربية ٕاىل التوقMع يف مايو 

قMة مبقر أ#مانة العامة جلامعة اPول العربية، وقد اعمتدهتا Sىل هذه االتفا
  . Sىل املس?توى الوزاري jلقاهرة 138اPورة 

وهتدف هذه االتفاقMة ٕاىل ¤شجيع نقل البضائع بني اPول العربية، وم�ح 
مزيد من ال�سهيالت لنقل البضائع �را وٕازاc القMود واملعيقات النقل الربية 

Jىل الطرق ف� بS لبضائع ٔ�وg ويلPلنقل اg د املنظمةSد القواMتوح Êهنا، كذ
ف� يتعلق مبسؤولية الناقل لها وgلحفاظ Sىل حقوق أ#طراف اÑتلفة وضامن 

  .الرسSة يف Vل املنازSات
تتكون هذه االتفاقMة يف معظمها من {لزتامات وأ#حاكم املتعلقة 

تنظمي نقل : ة، واليت يهjلنقل الربي، و¤شمل jخلصوص اIاالت التالي
البضائع، ٔ�ي تنص أ#حاكم Sىل ٔ�ن مجيع ٔ�نواع نقل البضائع يمت من ق�ل 
م§عهد gلنقل مرخص ^ jلنقل اPويل، وÏس?ت\ىن من تطبيق هذه االتفاقMة 
النقل اIاين ٔ�و Sىل س�Mل التربع، نقل الطرود الربيدية وما يتعلق jٔ#سل©ة 

يف مجيع أ#حول جيب : ضا نقل املواد اخلطريةٔ�ي. والعتاد وjملهام العسكرية
 cد ونظام ؤ�نظمة نقل وتداول املواد اخلطرية السائد يف لك دوSاة قواSمرا

  .Sىل Vدة ٔ�و مراSاة ٔ�يضا القواSد اPولية يف هذا النطاق
هو االتفاق بني حكومة اململكة املغربية وجملس ٔ�وروj : االتفاق أ#�ري

 jليه خبصوص مك§ب جملس ٔ�وروS عMملغرب ووضعيته القانونية، مت التوقj
، ما بني املغرب وجملس ٔ�وروj، وهيدف هذا االتفاق ٕاىل 2014يف ٔ��ريل 

حتديد أ#حاكم اليت يمت Sىل ٔ�ساسها ٕاÈشاء مك§ب جملس ٔ�وروj jملغرب 
óÅشطته ببÈ#ٔ ط، وممارس?تهjمقره الر .  

 الطرفني وتñس?يق bمة املك§ب يف متتني ٔ�وارص التعاون بني وتتÙىل
 cسان ودوÈت التعاون احملددة من ق�لهام يف جماالت حقوق إالêذ ٔ�ولوMتنف
القانون واPميقراطية، و�متتع رئJس املك§ب ؤ�عوانه بنفس {م§يازات 
واحلصاóت املمنوVة ملوظفي م�ظمة أ#مم املت©دة، jس?ت\�اء أ#شÚاص من 

شÚاص املقميني بصفة دامئة çري مواطين دوc عضو يف جملس ٔ�ورj، ا#ٔ 
 15القسم  j4ملغرب، أ#شÚاص من ñXس?ية مغربية طبقا ملق§ضيات املادة 

  .�ش�ٔن ام§يازات وحصانة أ#مم املت©دة 1946من اتفاقMة 
  . ٕاذن، هذا هو �الصة االتفاقMات ال£ن

  .ٔ�شكرمك السادة املس�شار�ن

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يدة الوز�رة

قرر اgلجنة، وٕاذا اكن التقر�ر قد وزع، فس?نñ§قل م�ارشة ٕاىل اللكمة مل
ف§ح jب املناقشة خبصوص هذه اIموSة من االتفاقMات، ؤ�عطي اللكمة 

Ýلبية، س�سمل املدا�ç#ٔد املتد�لني عن فرق اV#ٔ . د املتد�لني عنV�ٔ
. ما سلمتوهاش؟ س�سمل الحقا، ما اك�ن مشلك.. فرق املعارضة، س�سمل

 .الفMدرايل gلوVدة والتعادلية، تفضل أ#س?تاذ دعيدSة عن الفريق

        ::::املس�شار الس?يد محمد دعيدSةاملس�شار الس?يد محمد دعيدSةاملس�شار الس?يد محمد دعيدSةاملس�شار الس?يد محمد دعيدSة
  .شكرا الس?يد الرئJس

يف احلقMقة مدا�Ý �س?يطة ٔ#قول gلحكومة ب�ٔنه ل9ٔسف .. س�Vٔاول
الربملان يلعب دورا شلكيا ف� خيص هذه االتفاقMات، وjلتايل Sىل احلكومة 

ع الربملان، �اصة ٔ�ثناء م�اقشة ودراسة هذه تغيري املهنجية نتاع التعاطي م
  . االتفاقMات

ما تقوم به احلكومة ا#ٓن هو ٕاخ�ارó، وتطلب م�ا املصادقة يف يشء يف 
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احلقMقة ما كناقشوهش �يف خصو ي��اقش، وÊl جيب تغيري هذه 
  .اليوم نلعب دورا شلكيا. املهنجية حىت يلعب الربملان دوره احلقMقي

  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس?يد رئJس الس?يد رئJس الس?يد رئJس الس?يد رئJس 
  . شكرا gلس?يد املس�شار

ونñ§قل gلتصويت Sىل هذه االتفاقMات، ونبدٔ� jملرشوع أ#ول وهو 
يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقMة الضامن {ج}عي  42.14مرشوع قانون رمق 

  .بني اململكة املغربية ومملكة بلجياك 2014فربا�ر  18املوقعة بربو�س?يل يف 
 .ٕالجامعا: ؤ�عرض gلتصويت املادة الفريدة

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت
يوافق  42.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

فربا�ر  18مبوج�ه Sىل اتفاقMة الضامن {ج}عي املوقعة بربو�س?يل يف 
  .بني اململكة املغربية ومملكة بلجياك 2014

يوافق مبوج�ه Sىل  21.14ونñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية  2013دÏسمرب  27االتفاقMة املوقعة مبرا�ش يف 

وحكومة دوc قطر �ش�ٔن جتنب {زدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب 
  . ف� يتعلق jلرضائب Sىل ا�Pل، وهو حمال كذS Êلينا من جملس النواب

  .إالجامع: ٔ�عرض gلتصوت املادة الفريدة
  .إالجامع: ٔ�عرض املرشوع �رم§ه Sىل التصويت

يوافق  21.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة  2013دÏسمرب  27مبوج�ه Sىل االتفاقMة املوقعة مبرا�ش يف 

اململكة املغربية وحكومة دوc قطر �ش�ٔن جتنب {زدواج الرضييب وم�ع 
j لا�هترب الرضييب ف� يتعلق�Pىل اS لرضائب .  

يوافق مبوج�ه Sىل  23.14نñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
اتفاقMة تنظمي نقل البضائع Sرب الطرق الربية بني اPول العربية املعمتدة 

  ):2012س�مترب  5( 1433من شوال  j19لقاهرة يف 
  :ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت

  .إالجامع: املوافقون
  :ون �رم§ه gلتصويتٔ�عرض مرشوع القان

  .إالجامع: املوافقون
يوافق  23.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه Sىل اتفاقMة تنظمي نقل البضائع Sرب الطرق الربية بني اPول العربية 
  ).2012س�مترب  5( 1433من شوال  19املعمتدة jلقاهرة يف 

يوافق مبوج�ه Sىل  34.14 ونñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق
بني حكومة اململكة املغربية  2014فربا�ر  20االتفاقMة املوقعة بباما�و يف 

وحكومة مايل لتجنب {زدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب يف مMدان 
  .الرضائب Sىل ا�Pل، احملال Sىل جملس?نا من جملس النواب

  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت
  .إالجامع: رشوع القانون �رم§ه gلتصويتٔ�عرض م 

يوافق  34.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة  2014فربا�ر  20مبوج�ه Sىل االتفاقMة املوقع بباما�و يف 

املغربية وحكومة مايل لتجنب {زدواج الرضييب وم�ع ا�هترب الرضييب يف 
�Pىل اS دان الرضائبMلم.  

يوافق مبوج�ه Sىل  35.14نñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة  2014مارس  11اتفاقMة النقل اجلوي املوقعة jلرjط يف 

  .اململكة املغربية وحكومة دوc قطر، احملال Sىل اIلس من جملس النواب
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت

  .إالجامع: صويتٔ�عرض املرشوع قانون �رم§ه gلت
يوافق  35.14وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن

بني  2014مارس  11مبوج�ه Sىل اتفاقMة النقل اجلوي املوقعة jلرjط يف 
  .حكومة اململكة املغربية وحكومة دوc قطر

يوافق مبوج�ه Sىل  43.14نñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة املغربية  2014فربا�ر  20باما�و يف االتفاقMة املوقعة ب 

وحكومة مجهورية مايل �ش�ٔن ¤شجيع وحامية {س�£رات، احملال Sىل 
  .اIلس من جملس النواب

  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت

يوافق  43.14نون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قا
بني حكومة اململكة  2014فربا�ر  20مبوج�ه Sىل االتفاقMة املوقعة بباما�و يف 

  .املغربية وحكومة مجهورية مايل �ش�ٔن ¤شجيع وحامية {س�£رات
يوافق مبوج�ه Sىل  68.14نñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية  2014االتفاقMة املوقعة بربو�س?يل يف فاحت ٔ��ريل 
وجملس ٔ�وروj خبصوص مك§ب جملس ٔ�وروj jملغرب ووضعيته القانونية، 

  .احملال Sىل جملس?نا من جملس النواب
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت
يوافق  68.14ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة  2014مبوج�ه Sىل االتفاقMة املوقعة بربو�س?يل يف فاحت ٔ��ريل 
اململكة املغربية وجملس ٔ�وروj خبصوص مك§ب جملس ٔ�وروj jملغرب 

  .ووضعيته القانونية
يوافق مبوج�ه Sىل  84.14نñ§قل gلتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 

بني  2006ماي  2يف  االتفاقMة �ش�ٔن التعاون العسكري املوقعة jلرjط
حكومة اململكة املغربية وحكومة دوc إالمارات العربية املت©دة، احملال Sىل 

  .جملس?نا من جملس النواب
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت
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  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت
يوافق  84.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

ماي  2ج�ه Sىل االتفاقMة �ش�ٔن التعاون العسكري املوقعة jلرjط يف مبو 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دوc إالمارات العربية املت©دة  2006

  .jٕالجامع
ٕاذن، بعد التصويت Sىل هذه اIموSة من االتفاقMات، نñ§قل ٕاىل ما 

 مجموSة من ناÊهناÊ مرشوعي قانونني، وه . تبقى لنا من مشاريع قوانني
املقرتVات، وقد تقدمت ٕاVدى الفرق jٕعطاء أ#س?بقMة ملقرتح القانون يف 
ٕاVدى املواد، ٕاىل كنمت س?توافقون Sىل هذا ومن بعدها سñ§طرق 

  .gلمرشوSني املواليني، الس?يدة الوز�رة
من  16ٕاذن، نñ§قل ملناقشة مقرتح القانون اlي �ريم ٕاىل تعديل املادة 

مبثابة مدونة أ#رسة، واللكمة ٔ#Vد مقديم املقرتح  70.03القانون رمق 
  .ل�سطه، تفضل الس?يد رئJس الفريق

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامشاملس�شار الس?يد عبد احلكمي بñشامش
  الس?يد الرئJس،

çري خبصوص هاذ املقرتح ورد �ش�ٔنه طلب موقع من طرف مجيع فرق 
  .املعارضة، ٔ�رجو ٔ�ن ت�ٔ�ذوه بعني {عتبار

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
املقرتح اlي وردت �ش�ٔنه رساc تطلب ٕارXاSه ٕاىل ٕاذن هذا هو 

من النظام اPا�يل، اليت  193اgلجنة، وjلتايل س?نطبق Sليه طبعا املادة 
تنص Sىل ٔ�نه هذا الطلب، طلب ٕارXاع هذه النص ٕاىل اgلجنة س?يطرح 
gلتصويت Sليه Sىل مس?توى اجللسة، وjلتايل س?يقرر �ش�ٔنه ما ٕان اكن 

  .يه اليت س?تطبق 193سريجع ٔ�م ال، املادة 
ٕاذن طلب ٕارXاع هذا النص ٕاىل اgلجنة، ٔ�عرض هذا الطلب gلتصويت 

وافق اIلس Sىل ٕارXاع هذا وافق اIلس Sىل ٕارXاع هذا وافق اIلس Sىل ٕارXاع هذا وافق اIلس Sىل ٕارXاع هذا ٕاذن، . Sىل مس?توى اجللسة، هناÊ ٕاجامع
، وjلتايل سريجع ٕاىل اgلجنة، وطبعا س?يحرر �ش�ٔنه تقر�ر النص ٕاىل اgلجنةالنص ٕاىل اgلجنةالنص ٕاىل اgلجنةالنص ٕاىل اgلجنة

  .Xديد Sىل مس?توى اgلجنة
قانونني املتبقMني بني ٔ�يدينا، ونبدٔ� نñ§قل بعد هذا ٕاىل مرشوعي ال

نñ§قل، ٕاذن، Ågراسة والتصويت Sىل . jملرشوع املوايل رهن الصفقات
يتعلق �رهن الصفقات العمومMة، وهو كذÊ  112.13مرشوع قانون رمق 

حمال من جملس النواب Sىل جملس املس�شار�ن، واللكمة gلحكومة لتقدمي 
  .لتقدمي املرشوعاملرشوع، تفضيل، الس?يدة الوز�رة، 

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pىىىى وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبح وز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن 
        ::::أ#طرأ#طرأ#طرأ#طر

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئJس،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

يطيب يل، نيابة ٔ�و متثيال gلحكومة املغربية ونيابة عن الس?يد وز�ر 
نتدب امللكف jملزيانية، ٔ�ن ٔ�قدم بني {ق§صاد واملالية والس?يد الوز�ر امل 

  .املتعلق �رهن الصفقات العمومMة 112.13ٔ�يد�مك مرشوع القانون رمق 
ويف البداية، وjمس الوز�ر�ن املذ�ور�ن، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه jلفعالية اليت 
عرفهتا ٔ�شغال جلنة املالية والتخطيط والتمنية مبÙلسمك املوقر والتعامل البناء 

وع القانون املتعلق �رهن الصفقات العمومMة، حMث مت وإالجيايب مع مرش 
  .التصويت Sليه من طرف اgلجنة jٕالجامع

وهذا القانون بصفة Sامة ٔ�و مرشوع هذا القانون ي�ٔيت يف ٕاطار 
مسلسل دêل إالصالVات وختليق املنظومة دêل الصفقات العمومMة 

Êبغية كذ Êيل كتقوم هبا احلكومة املغربية، وذgمسا�رة البعد معوما، ا 
اPويل يف هذا إالطار، وهاذ املقاربة الشمولية qريم ٔ�ساسا ٕاىل ٕاSادة النظر 
يف املرجعية القانونية، سواء ف� يتعلق �jٕرام وتنفMذ الصفقات العمومMة ٔ�و 
ف� خيص جمال متويل الصفقات، والس?� عن طريق الرهن، وذÊ ٔ�ن 

، 1948¤رشيع قدمي يعود ٕاىل س?نة ال�رشيع املعمول به يف هذا إالطار هو 
  .وjلتايل رضورة جتاوز السلبيات اgيل �يعرفها ال�رشيع

النقطة الثانية يف هاذ إالصالVات وكتعلق jالرتقاء jملنظومة احلالية ٕاىل 
املس?توى اlي جيعلها موا�بة للك املس?تÙدات اليت يضمهنا ال�رشيع اPويل 

  .دة يف هذا إالطاروم§Ùاوبة مع املعايري اPولية املعمت
من �الل çادي حناول تقدميو  112.13وهاذ مرشوع القانون رمق 

  :جوج حماور ٔ�ساس?يني
احملور أ#ول {عتبارات اليت دفعت jحلكومة ٕاىل تقدمي هاذ  -

  املرشوع؛
 .واحملور الثاين ٔ�مه إالصالVات اgيل غتجي يف ٕاطار هاذ املرشوع -

{عتبارات، فه�ي مجموSة دêل ف� يتعلق jحملور أ#ول، واgيل �هيم 
 :{عتبارات، îك§فMو بذ�ر ثالث اعتبارات

{عتبار أ#ول �يتعلق jسرتاتيجية احلكومة اليت هتدف ٕاىل ٕارساء  -
ٕاصالح فعال وóجع ملنظومة الصفقات العمومMة، وفMه مجموSة دêل النقط 

  اgيل غتبقى اللكمة يف أ#�ري عند الس?يد الرئJس؛
 �رتبط مب©دودية النظام احلايل لرهن الصفقات و{عتبار الثاين -

 العمومMة؛
و{عتبار الثالث يتعلق jنتظارات املقاوc يف جمال حتسني س?بل  -

 .ورشوط متويل الصفقات العمومMة
فف� يتعلق jٕالسرتاتيجية اكعتبار ٔ�ول، ميكن لنا نذ�رو وضع ٕاصالح 

وين واملسطري شامل وم�دمج gلصفقات العمومMة وجتاوز البعد القان
ٕالصالح هذه املنظومة، مث تقوية �ٓليات متويل الطلبيات العمومMة jلñس?بة 

  .gلمقاوالت املغربية
وف� يتعلق jحملدودية دêل النظام احلايل، كتÙىل يف قدم ال�رشيع 

س?نة لعدم اس?تÙابة املنظومة احلالية gلهدف  60ٔ�كرث من  - كام قلنا  - احلايل 
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WX�ٔ واملمتثل يف ¤سهيل ولوج املقاوالت �متويل  أ#سايس اليت وضعت من
الصفقات العمومMة، و�ون النظام اجلاري به العمل Vاليا لرهن الصفقات 

ما ابقاش �يقدم الضامóت الاكفMة Pمع احلق يف {طالع .. العمومMة مل يعد
Sىل املعلومات من ق�ل صاحب الصفقة واملس?تفMد من الرهن، مث النظام 

 �يقدمش كذÊ الضامóت املطلوبة gلحامية القانونية gلحقوق املعاينة احلايل ما 
)les droits constatés.(  

اعتبارات تتعلق jٕالسرتاتيجية،  -كام قلنا  - فلكها هاذي اعتبارات 
اعتبارات تتعلق jحملدودية دêل النظام احلايل، مث {عتبارات دêل حتسني 

gيل مهنا ٔ�ن الصفقات العمومMة س?بل ورشوط متويل الصفقات العمومMة ا
كتطلب اليوم يعين توفري م�الغ تتطلب من النائلني دêلها توفري م�الغ هامة 
�متويل هاذ الصفقات، مقارنة مع القدرة املالية احملدودة ٔ#çلب املقاوالت، مث 

ٔ�ن الطموح اgيل �ي©ذو احلكومة يف جمال حتسني معدالت جلوء املقاوالت 
عمومMة من X�ٔل تنفMذ الزتاماهتا التعاقدية يف ٔ�حسن �متويل الصفقات ال

  .الظروف
ولك اعتبار ^ مربراته اgيل من .. ٕاذن، لكها هذه اعتبارات ثالث يف

  .WX�ٔ مت تقدمي هاذ مرشوع القانون من طرف احلكومة
ٔ�ما إالصالVات، هاذ مرشوع القانون اgيل �يتعلق يعين بنظام رهن 

اIموSة دêل املس?تÙدات، ٕاصالVات الصفقات العمومMة غيجي بواVد 
ومجموSة دêل املس?تÙدات، غنذ�رو مهنا jٔ#ساس ٔ�هنا كمتحور حول ت�ٔمني 
املساطر دêل رهن الصفقات العمومMة وكذÊ تقوية حق مؤسسات االئ}ن 
واملقاوc يف جمال {طالع Sىل لك املعطيات املتعلقة jٕجناز الصفقة املرتبطة 

حتديث املساطر دêل رهن الصفقات العمومMة، وٕاذن jلرهن، مث ت�س?يط و 
ف� : بصفة Sامة هاذ املس?تÙدات غن©اول نذ�ر مهنا ثالثة مس?تÙدات، مهنا

يتعلق Sjٕادة {عتبار gلقمية القانونية gلحقوق املعاينة وت�ٔمني مساطر تنفMذ 
م الرهون، حبيث اهناê البد ٔ�ننا Èشريو gلصعوبة القصوى اgيل �يعرفها النظا

احلايل لرهن الصفقات العمومMة، واليت qمتثل ٔ�ساسا يف Sدم ٕاعطاء القمية 
القانونية احلقMقMة لشهادة احلقوق املعاينة، jعتبارها وثيقة قانونية تعرتف 

  .jملبالغ الواجب ٔ�داؤها ملؤسسة االئ}ن
: Êl، مفن بني أ#هداف أ#ساس?ية ملرشوع ٕاصالح املقدم بني ٔ�يد�مك

تبار لهاذ القمية القانونية، من �الل حتميل املسؤولية لصاحب ٕاSادة {ع 
املرشوع عند ¤سلمي شهادة تث�ت احلقوق املعاينة لفائدة املقاول ٔ�و املورد ٔ�و 
اخلدمايت، والتنصيص Sىل ٕاSداد و¤سلمي شهادة احلقوق املعاينة حتت 

ولية املسؤولية املبارشة والاكمÝ لصاحب املرشوع، مث الت�ٔ�يد Sىل املسؤ 
مث ، )pour les maitres d’ouvrages(الرصحية ٔ#حصاب املشاريع 

التنصيص Sىل ٔ�ن الوüئق املطلوبة من طرف مؤسسة االئ}ن خبصوص 
احلقوق املعاينة يمت تبليغها لها م�ارشة من طرف صاحب املرشوع، وهاذ 
إالجراء طبعا هيدف ٕاىل جتاوز الصعوjت اgيل كتعرتض Sىل اPوام 

الئ}ن يف جماالت حامية وضامن ¤سلمي الشهادات دêل احلقوق مؤسسات ا

ٕاذن، هذا ٔ�مه ٔ�و املس?تÙد . املعاينة، اليت بواسطهتا �يضمنو احلقوق دêهلم
  .أ#ول اgيل çادي جيي به هاذ القانون

املس?تÙد الثاين ف� يتعلق بتقوية حقوق مؤسسات االئ}ن واملقاوc يف 
ات املتعلقة jلصفقة املرهونة مع حامية حقوق جمال إالطالع Sىل لك املعطي

ٕاماكنية طلب : صاحب املرشوع، اك�ن مجموSة مس?تÙدات كنذ�رو مهنا
مؤسسة االئ}ن وصاحب الصفقة لقامئة موجزة ك�شهد بص©ة أ#شغال 
والتوريدات واخلدمات املنجزة طيÝ تنفMذ مدة الصفقة، مث وجوب حصول 

S cلهيا، اليت مؤسسة االئ}ن وكذا املقاوS لكمناq يلgىل شهادة احلقوق ا
 ،cقة احلقوق املعاينة لصاحل املقاوMيبني فهيا صاحب املرشوع بصفة دق
وذÊ بت�Mان املبلغ إالجاميل لهذه احلقوق وم�لغ {ق§طاع وما ٕاىل ذÊ، مث 
متكني املقاوc واجلهة املس?تفMدة من الرهن من قامئة ال�س�Mقات املمنوVة 

املوضوSة ل9ٔداء �رمس الصفقة املرهونة، ٕالزام احملاسب العمويم واPفوSات 
ٔ�و ال اكن الشخص امللكف jٔ#داء jٕخ�ار املقاوc واملس?تفMد من الرهن 
بقامئة كتبني مجيع التعرضات، إالشعارات jٔ#داء اليت س?بق ٔ�ن مت تبليغها، 
 مث وجوب إالخ�ار التلقايئ ملؤسسة االئ}ن من طرف صاحب املرشوع

�لك الوقائع وأ#Vداث اليت من ش�ٔهنا تعطي gلصفقة وٕالزام احملاسب امللكف 
ٔ�و الشخص امللكف jٔ#داء ب��ليغ لك تغيري يطرٔ� يف تعيني احملاسب 

 10العمويم ٕاىل صاحب املرشوع وكذا املس?تفMد من الرهن دا�ل X�ٔل 
  .ê�ٔم

م ٕاذن، كام قلت هاذي مجموSة دêل املس?تÙدات يف ٕاصالح هاذ النظا
كام قلنا اك�ن مس?تÙدات ٕالSادة {عتبار . دêل رهن الصفقات العمومMة

gلقمية القانونية دêل هاذيك احلقوق املعاينة، مث املس�cٔ الثانية تقوية حق 

املس�cٔ الثالثة اgيل غنذ�روها . مؤسسة االئ}ن واملقاوc يف جمال {طالع
لصفقات العمومMة، ا#ٓن يه ف� يتعلق بت�س?يط وحتديد مساطر رهن ا

حبيث ٔ�ن هاذ املرشوع هيدف ٕاىل ٕاد�ال مزيد من املرونة يف هذاك 
املسلسل دêل تنفMذ عقود الرهن، واليت تتÙىل يف ٕاماكنية تبليغ القرارات 
املتعلقة �رهن الصفقات العمومMة �لك وس?يÝ متكن من حتديد fرخي مؤكد، 

مع {نف§اح Sىل ٕاماكنية وذÊ من X�ٔل ت�ٔمني وضامن تعدد وسائل التبليغ، 
ٕاد�ال التك�وجليات احلديثة لٕالSالم والتواصل، مث qكرÏس م�دٔ� اس?مترار 
رسêن مفعول الرهن حىت يف Vاc تغيري احملاسب املسؤول ٔ�و الشخص 
امللكف jٔ#داء، jش يتفادى ذاك املشلك اgيل اكن �يوقع دêل التوقف عن 

ري دêلو Sىل املس?تفMد من الرهن، مث أ#داء الناجت عن تغيري احملاسب والت�ٔث
الت�ٔ�يد Sىل م�دٔ� تلقائية رفع اليد عن الرهن عند تصفMة الصفقة، يعين 
م�ارشة بعد تصفMة الصفقة بصفة هنائية �يوقع رفع اليد، مث إالVاS cىل نص 
تنظميي �ي©دد مناذج الوüئق املطلوبة يف ٕاطار رهن الصفقات العمومMة، ال 

القامئة املوجزة ل9ٔشغال ٔ�و التوريدات ٔ�و اخلدمات س?� عقد الرهن، 
املنجزة، شهادة احلقوق املعاينة، وذÊ من X�ٔل توحMد وqمنيط الوüئق 

  . املس?تعمÝ يف جمال رهن الصفقات العمومMة
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ٕاذن، هذه مجموSة من {عتبارات اليت Vذت بتقدمي هذا املرشوع 
كام قلنا  - ع القانون اgيل ومجموSة من املس?تÙدات اليت س?ي�ٔيت هبا هاذ مرشو

يف ٕاطار إالسرتاتيجية دêل احلكومة دêل إالصالVات العامة، وال س?�  -
إالصالVات املتعلقة jلصفقات العمومMة وgلمسا�رة دêل املعايري اPولية يف 

  . جمال الصفقات العمومMة
وهكذا، ويف ٕاطار العمل اجلديد اlي توفره لك هذه التحوالت، 

�Mل gلمقاوc املغربية، ال س?� الصغرى واملتوسطة مهنا، س?ميهد الس 
  . لالس?تفادة من القدرات ا�متويلية الالزمة لصفقاهتا

وموا�بة لهاته املس?تÙدات، ومن X�ٔل الرفع دêل هاد القدرة ا�متويلية 
دêل املقاوالت اgيل كتعمل يف جمال الصفقات العمومMة، فقد معلت 

ت املتعلقة بتقدمي ¤س�Mقات املقاوالت احلكومة Sىل تفعيل املق§ضيا
واملنصوص Sلهيا يف املرسوم املليك �سن نظام Sام gلم©اس?بة العمومMة ودفرت 
الرشوط إالدارية العامة gلصفقات العمومMة، توجت jع}د املرسوم رمق 

  . 2014يونيو  18اlي د�ل Vزي التنفMذ بتارخي  2.14.272
وا�هبا كذÊ سÝ دêل ٕاذن، هاذ السÝ دêل إالصالVات كت

  .إالصالVات Sىل مس?توى كذÊ النصوص ٔ�و املق§ضيات التنظميية
  الس?يد الرئJس، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
طبعا نتطلع من �الل هذا املرشوع ٕاىل ٕاضافة لبنة ٔ�خرى يف رصح 

ل إالصالVات املتتالية اليت تؤسس خليار احلداثة ودمع املقاوc، اlي ميث
دعام لالس�£ر وال�شغيل وٕامناء gلرثوة الوطنية و#ٓفاق التحول {ق§صادي 
اlي نñشده مجيعا، حتت القMادة الرش?يدة لصاحب اجلالc امل] محمد 
السادس، نرصه هللا ؤ�يده، ونñ§ظر تصويتا ٕاجيابيا، ٕان شاء هللا، Sىل هاذ 

 S لس?تمك العامة هذه، كام مت التصويتX ٕالجياب يف املرشوع قانون يفj ليه
  .اgلجنة

  .والسالم Sليمك
  .شكرا لمك

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يدة الوز�رة

وٕاذا اعتربó ٔ�ن تقر�ر اgلجنة قد وزع، فس?نñ§قل م�ارشة ٕاىل م�اقشة 
النص، ٕاذا اكن هناÊ من م§د�ل عن فرق أ#çلبية ٔ�و فرق املعارضة، 

، فس?نñ§قل م�ارشة ٕاىل وٕاذا اكنت املدا�الت س�سمل ف� بعد مك§وبة
  .التصويت Sىل مواد هذا املرشوع

  .إالجامع: ، ٔ�عرضها gلتصويت1ونبدٔ� jملادة رمق 
  .إالجامع: gلتصويت 15ٕاىل املادة رمق  2ؤ�طرح املواد من املادة رمق 

  .إالجامع: ؤ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت
 يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    13131313....112112112112وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 

  .�رهن الصفقات العمومMة jٕالجامع�رهن الصفقات العمومMة jٕالجامع�رهن الصفقات العمومMة jٕالجامع�رهن الصفقات العمومMة jٕالجامع
 18.14ونñ§قل م�ارشة Ågراسة والتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي  41.05يقيض بتغيري وqمتمي القانون رمق 
  . gلرٔ�سامل، وهو حمال Sىل جملس?نا من جملس النواب

لس?يدة الوز�رة، لتقدمي اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، اللكمة لمك، ا
  .املرشوع

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pالس?يدة الوز�رة املنتدبة Pىىىى الوز�ر التعلمي العايل والبح الوز�ر التعلمي العايل والبح الوز�ر التعلمي العايل والبح الوز�ر التعلمي العايل والبحثثثث العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن  العلمي وqكو�ن 
        ::::أ#طرأ#طرأ#طرأ#طر

�سم هللا الرمحن الرحمي، وامحلد c رب العاملني والصالة والسالم Sىل 
  .ٔ�رشف املرسلني
  الس?يد الرئJس،

  السادة املس�شار�ن،
ربية، والس?� الس?يدان وز�ر مرة ٔ�خرى، ونيابة عن احلكومة املغ

{ق§صاد واملالية والوز�ر املنتدب امللكف jملزيانية، يطيب يل ٔ�ن ٔ�قدم بني 
ٔ�يد�مك وبني ٔ�نظار جملسمك املوقر يف هذه اجللسة العامة اÑصصة gلتصويت، 

 41.05املمتم واملغري gلقانون رمق  18.14ٔ�قدم بني ٔ�يد�مك مرشوع القانون رمق 
  .ف أ#موال Ijازفةاملتعلق بتوظي

 Êلفعالية اليت عرفهتا كذj لتنويهj ،وطبعا ٔ�بدٔ�، نيابة عن الوز�ر�ن
ٔ�شغال جلنة املالية والتخطيط والتمنية {ق§صادية، كام مت التنويه يف 
املرشوع السابق، وكذÊ تعاملها البناء مع هاذ القانون املعروض اليوم، 

  .جامعواlي كذÊ مت تبMñه يف اgلجنة jالٕ 
وgلتذكري، فهذا القانون هيدف ٕاجامال ٕاىل مد املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة jملوارد املالية الرضورية Pمع رٔ�ساملها، يف ٕاطار هاذ إالصالVات 
الشامÝ اليت نقدbا تباSا يف هاذ اIاالت املتعلقة jالس�£ر واIاالت املالية 

لسÝ القوانني اليت س?بق ٔ�ن معوما، فهذا كذÊ قانون �ٓخر ينضاف ٕاىل س 
óقش?متوها وصادقمت Sلهيا، ٕاذن فقلنا من X�ٔل مد املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة jملوارد املالية الرضورية Pمع رٔ�ساملها، ومن مت ¤رسيع تطور هذه 

  .املقاوالت وموا�بة اس�£رها
وÏشار يف هذا الصدد ٕاىل ٔ�ن È�ٔشطة رٔ�سامل {س�£ر جسلت تطورا 

 املغرب �الل الس?نوات أ#�رية، حMث بلغ مجموع أ#موال اليت متت bام يف
، ومك�ت من 2013مليار درمه ٕاىل هناية  11تعبsهتا يف هذا إالطار حوايل 

مليار درمه، كام بلغ Sدد هيئات {س�£ر اليت  4,2ٕاجناز اس�£رات تناهز 
  .هيئة 36مت ٕاÈشاؤها حوايل 

{س�£ر املذ�ورة، مت ٕاجنازها �ارج وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن Xل هيئات 
ٔ�ن يمت تغيريه هباذ املرشوع رمق  ، واlي نود اليوم41.05نطاق القانون 

، وjلتايل فهاذ الهيئات اليت مت ٕاÈشاؤها �ارج هاذ إالطار القانوين ال 18.14
ختضع #ٓليات امحلاية والت��ع واملراق�ة اليت ينص Sلهيا القانون، اليشء اlي 
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تطور هذا القطاع �شلك مالمئ �كفل التنافس?ية بني خمتلف حيد من 
و�رجع الس�ب الرئJيس ٕاىل . الفاSلني Sىل ٔ�ساس حقوق والزتامات موVدة

هذه الوضعية ٕاىل Sدم مالءمة القانون احلايل اgيل غنبغيو داj نغريوه 
  .لñشاط هذه الهيئات

 ولتصحيح هذه الوضعية احلالية، ومتكني أ#Èشطة دêل رٔ�سامل
{س�£ر من لعب دور فعال يف متويل {ق§صاد الوطين، فقد ٔ�حضى من 

�ر، وميكن تلخيص ٔ�مه  41.05الرضوري تعديل القانون رمق lالسالف ا
  :املق§ضيات دêل هاذ التعديل املقرتح ف� ييل تقريبا يف ٔ�ربعة نقط

لJشمل  41.05النقطة أ#وىل يه توس?يع جمال تطبيق القانون  -
ىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة خمتلف ٔ�نواع املقاوالت، ويغطي jٕالضافة إ 

لك È�ٔشطة رٔ�سامل {س�£ر مبختلف ٔ�صنافه، �رٔ�سامل اIازفة ورٔ�سامل 
 ؛)le capitale de transmission(التمنية ورٔ�سامل التفويت 

وكذÊ من ٔ�مه مق§ضيات هاذ التعديل املقرتح هو ت�ٔمني ٔ�فضل  -
املس�مثر�ن، حMث ينص مرشوع القانون من /ة Sىل  ل9ٓلية مع تقوية حامية

تعز�ز دور واخ§صاصات الهيئة املغربية لسوق الرسامMل يف جمال مراق�ة 
هيئات التوظيف، ومن /ة ٔ�خرى Sىل ٕالزامMة اgلجوء ٕاىل مؤسسة ٕايداع 

 لت�ٔمني احملافظة Sىل ٔ�صول الهيئات، وjلتايل حامية حقوق املس�مثر�ن؛
اgيل غيجي هبا هاذ التعديل هو تطو�ر التق�يات املالية املس�cٔ الثالثة  -

املس?تعمÝ ومالءمهتا مع أ#حاكم اليت تنظم هيئات التوظيف امجلاعي 
 أ#خرى، وكذا مع املعايري اPولية املعمول هبا يف هذا اIال؛

مث النقطة الرابعة ٔ�و ٔ�مه املق§ضيات دêل هاذ التعديل مكق§ىض رابع  -
ر أ#ج�يب كذÊ يف È�ٔشطة رٔ�سامل {س�£ر، وذÊ هو ¤شجيع {س�£

Sرب توس?يع جمال È�ٔشطة هيئات التوظيف ل�شمل ٔ�يضا حMازة ٔ�صول 
وٕاصدار س?ندات jلعمÝ أ#ج�بية ٔ�و �اضعة لقانون ٔ�ج�يب، ويبقى الهدف 
من وراء هذا {قرتاح هو ¤شجيع {س�£ر أ#ج�يب يف هذه الهيئات 

القطب املايل، والس?� القطب املايل Ågار و{خنراط وموا�بة مرشوع 
  .البيضاء

�ر وgلمس?تÙدات lامة، ونظرا لالعتبارات السالفة اS وبصفة
وgلمق§ضيات املهمة اليت س?ي�ٔيت هبا هذا التعديل، مفن ش�ٔن هذا املرشوع 
وضع ٕاطار حمفز لتمنية Èشاط قطاع رٔ�سامل {س�£ر ببالدó، واlي 

اlاتية وكذÊ تقوية الصالبة املالية gلمقاوالت س?ميكن من تقوية أ#موال 
وكذا حاكمة هذه املقاوالت، وبذÊ سJسامه هذا املرشوع يف دمع املشاريع 
{س�£رية gلمقاوالت وعرصîهتا و{رتقاء ب��افسJهتا يف �لق م�اصب 

  .الشغل
لهذه {عتبارات ولهذه اPواعي ولهذه املس?تÙدات اليت ت�ٔيت يف هذه 

Vٔ�متىن ؤ�طلب إالصال Êة، فكذMات املتتالية يف ٕاطار إالسرتاتيجية احلكوم
من جملسمك املوقر التصويت jٕالجامع Sىل هذا القانون، كام مت ذÊ يف 

  .جلنتمك املوقرة

  .شكرا لمك

        ::::الس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسةالس?يد رئJس اجللسة
  . شكرا gلس?يدة الوز�رة

واعتربó كذÊ ٔ�ن تقر�ر اgلجنة قد وزع، نñ§قل ملناقشة النص ٕاذا 
  .نت هناÊ مدا�الت عن فرق أ#çلبية واملعارضة ٔ�م ٔ�هنا س�سمل ف� بعداك

.. ٕاذن هناك مدا�Ý لفرق أ#çلبية، تفضل اليس احلاج عبو، تفضل
ٕاذن، مدا�Ý فرق أ#çلبية سلمت، وس�سمل مدا�Ý فرق املعارضة ف� بعد 

  .وكذÊ الفMدرالية
  :ونñ§قل م�ارشة gلتصويت Sىل مواد هذا املرشوع

  .إالجامع: gلتصويت 1ٔ�عرض املادة رمق 
  .إالجامع: 8ٕاىل املادة رمق  2ٔ�عرض املواد من املادة رمق 

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم§ه gلتصويت
يقيض  18.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

رٔ�سامل املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gل 41.05بتغيري وqمتمي القانون رمق 
  .jٕالجامع

هكذا îكون قد اهنينا هذه املشاريع، ونñ§قل Ågراسة والتصويت Sىل 
مقرت� القانونني املتبقMني بني ٔ�يدينا، يتعلق أ#ول مقرتح قانون �ريم ٕاىل 

من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون  21تصحيح وتغيري وqمتمي الفصل 
املتعلق jلتبادل  53.05رمق {لزتامات والعقود، كام ٔ�ضافه القانون 

 1.07.129إاللكرتوين gلمعطيات القانونية املنفذ jلظهري الرشيف رمق 
، واحملال Sىل )2007نومفرب  30( 1428من ذي القعدة  19الصادر يف 

  . جملس املس�شار�ن من جملس النواب
ؤ�عطي اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÈسان لتقدمي تقر�ر 

  .وزع ..ة حول هذا املرشوع ٔ�و ٔ#Vد مقدمMهاgلجن
ٕاذن اللكمة gلحكومة ٕان اكنت qرغب يف ٔ�ن تقدم مدا�Ý يف هذا 

  .املوضوع
ٕاذن نñ§قل م�ارشة لف§ح jب املناقشة يف هذا املرشوع، عن فرق 

  . أ#çلبية، هناÊ مدا�Ý؟ س�سمل
وكذÊ الش�ٔن jلñس?بة ملدا�Ý فرق املعارضة، وأ#مر كذj Êلñس?بة 
gلفريق الفدرايل gلوVدة والتعادلية وملن شاء من اIموSات طبعا ٔ�ن Ïسمل 

  .مدا�لته
  :من مقرتح القانون 1- 2نñ§قل، ٕاذن، gلتصويت Sىل الفصل 

  .هناÊ ٕاجامع طبعا: املوافقون
  .إالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رم§ه gلتصويت

يح ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قانون �ريم ٕاىل تصح 
من الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون {لزتامات  1- 2وتغيري ومتمي الفصل 

املتعلق jلتبادل إاللكرتوين gلمعطيات  53.05والعقود كام ٔ�ضافه القانون رمق 
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من ذي  19الصادر يف  1.07.129القانونية، املنفذ jلظهري الرشيف رمق 
  ).2007نومفرب  30( 1428القعدة 

�ارشة Ågراسة والتصويت Sىل مقرتح قانون بتعديل نñ§قل، ٕاذن، م 
املتعلق ب��ظمي قضاء القرب وحتديد  42.10من القانون رمق  6املادة 

املؤرخ يف  1.11.151اخ§صاصاته، والصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق 
، احملال Sىل جملس املس�شار�ن من )2011غشت  17( 1432رمضان  16

  .جملس النواب
ر جلنة العدل وال�رشيع، ٕاذا اكن التقر�ر قد وزع فس?نñ§قل اللكمة ملقر 

ملناقشة هذا املرشوع، وٕاذا اكنت املدا�الت س�سمل فس?نñ§قل م�ارشة 
  :من مقرتح القانون g6لتصويت Sىل املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رم§ه gلتصويت

من  6نون بتعديل املادة ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مقرتح قا
املتعلق ب��ظمي قضاء القرب وحتديد اخ§صاصاته والصادر  42.10القانون رمق 

 17( 1432رمضان  16املؤرخ يف  1.11.151ب��فMذه الظهري الرشيف رمق 
  ).2011غشت 

. هذا ٔ�عتقد هو املقرتح أ#�ري اlي اكن يف Xدول ٔ�عامل Xلس��ا هذه
  .هذه اجللسة شكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

============================= 

        املدا�الت املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�الت املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�الت املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا�الت املسلمة لرئاسة اجللسة: : : : مممم����لـــحـــقلـــحـــقلـــحـــقلـــحـــق

    131.13131.13131.13131.13قانون رمق قانون رمق قانون رمق قانون رمق الالالالمدا�j Ýمدا�j Ýمدا�j Ýمدا�j Ýمسمسمسمس فرق املعارضة خبصوص م�اقشة مرشوع  فرق املعارضة خبصوص م�اقشة مرشوع  فرق املعارضة خبصوص م�اقشة مرشوع  فرق املعارضة خبصوص م�اقشة مرشوع 
        يتعلق مبزاوb cنة الطبيتعلق مبزاوb cنة الطبيتعلق مبزاوb cنة الطبيتعلق مبزاوb cنة الطب

  الس?يد الرئJس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  احملرتمني، السادة املس�شار�ن
Ïرشفين jمس فرق املعارضة ٔ�ن ٔ�تد�ل يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبزاوb cنة الطب، واlي يعترب مرشوSا bام، حMث ميس  131.13
�شلك م�ارش حقا من احلقوق أ#ساس?ية gلمواطنات واملواطنني، حسب 

Ý اPس?تور املغريب، اlي نص رصاVة Sىل س?بعة حقوق ٔ�ساس?ية ذات ص
من العهد اPويل  j12لص©ة، وPس?تور م�ظمة الص©ة العاملية، وgلامدة 

   اخلاص jحلقوق {ق§صادية و{ج}عية والثقافMة
   الس?يد الرئJس،

بداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد Sىل ٔ�ن ما Xاء يف الرٔ�ي {س�شاري gلمÙلس 
{ق§صادي و{ج}عي والبJيئ Sىل ٔ�ن القطاع العمويم يبقى هو املالذ 
أ#سايس لطلب اخلدمات العالجMة مبا يفوق الثلثني من الطاقة {س�Mعابية 

من أ#طباء، ¤شلك Èس?بة {خ§صاصيني % 57,5إالجاملية، كام Ïشغل 
مؤسسة اس�شفائية  2759مس�شفى، و 147، يتوزعون Sىل  %64 مهنم

gلعالXات أ#ساس?ية، لكن هذه جمرد ٔ�رقام مادامت هناك Sدة اخ§الالت 
{س?تعامل çري أ#م&ل gلبMñات التحتية، ومن Sدد �بري من املشالك  :ٔ�مهها

  :نذ�ر مهنا
  النقص الك�ري يف املوارد ال�رشية واملادية؛ -
  املشالك املتعلقة jلولوجMة اجلغرافMة واملالية gلÚدمات؛ -
  الرشوة؛ -
   نعدام جودة اخلدمات، مبا فهيا نظافة املؤسسات، وقضاê السالمة دا�لهاا -

ونعترب، يف فرق املعارضة، ٔ�ن هذا املرشوع من ش�ٔنه ٔ�ن Ïسامه يف 
ارتفاع الهوة بني القطاSني العام واخلاص، حMث ÈسÙل ٔ�ن القطاع العام 
يؤدي bمة اج}عية، تت�lٔر jالخ§الالت اليت تعرفها اخلريطة الصحية اليت 

كزة ٕاىل Vد qمتزي بعدم التاكفؤ بني املناطق واجلهات، وتعاين من حاكمة ممتر 
إالفراط، كام ٔ�ن القطاع العمويم مطالب مبعاجلة مجيع أ#مراض bام بلغت 
qلكفهتا، ومعاجلة مجيع املرتفقني بغض النظر عن قدراهتم املالية، يف Vني ٔ�ن 
القطاع الطيب اخلاص سواء ٔ�اكن هيدف ٕاىل الرحب ٔ�م ال، ال يؤدي ٔ�ية bمة 

ٕاىل التخوف من ازدêد هذا  يف جمال الص©ة العمومMة، وهو ما يدفعنا
التÚيل عند دخول املرشوع احلايل Vزي التطبيق، ؤ�ن يصبح الهاجس 
أ#سايس gلمس�مثر�ن يف القطاع هو الرحب املادي دون {لتفات ٕاىل حصة 

  .املواطنني ٔ�و ٕاىل جودة اخلدمات املقدمة
ٕان م�اقشة هذا املرشوع، فرصة نؤكد من �اللها الزتام فرق املعارضة 

واصÝ النضال ٕاىل Xانب الطبقات الفقرية ملوا/ة لك احملاوالت اليت قد مب
  .¤سعى ٕاىل املس حبقوقها {ق§صادية و{ج}عية

  الس?يد الرئJس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان إالدSاء ب�ٔن هذا التوXه هيدف ل�سهيل ولوج املواطنني gلعالج 

وافرتاء، فاحلكومة تتحمل دس?تورê مسؤوليهتا لضامن الولوج هبتان 
gلÚدمات الصحية مجليع املواطنني بدون اس?ت\�اء دون مراSاة ملس?توامه 

ٕاىل {ق§صادي ٔ�و {ج}عي، وهذا ما يدفعنا ٕاىل {س?مترار يف التصدي 
Xانب لك الغيور�ن Sىل حصة املواطنني لرشعنة املتاجرة يف الص©ة، كام 

رفضنا gلصيغة املقرتVة من طرف الوزارة خبصوص ما مسي اIلس  جندد
{س�شاري gلص©ة، Sىل اعتبار ٔ�ن هذه الصيغة هتدف ٕاىل ا�متييع و�لق 
هيئة جهينة، عوض هيئة Sليا gلÚرباء واحلكامء ذوو {خ§صاص حتدث 

  .بقانون وتعىن jلس?ياسة الصحية ولك ما �رتبط هبا
  الس?يد الرئJس احملرتم،

  دة الوزراء احملرتمني،السا
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
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ٕاننا يف فرق املعارضة نتوجس خMفة Sىل مصري هذا القانون بعد 
املصادقة Sليه والت�ٔويل çري السلمي ملق§ضياته، jعتبار ٔ�ن مشلك التزنيل 
السلمي gلنصوص القانونية وتطبيقها يبقى من ٔ�مه الت©دêت اليت يعرفها 

قانون التعيني ( يف مجموSة من القوانني التنظميية والقوانني Sربة املغرب، ولنا 
  ). يف املناصب العليا منوذXا

وال يفوتنا اليوم ٔ�ن نؤكد Sىل ٔ�ن التطبيق الناحج والسلمي ملضامني هذا 
القانون تق§يض دمع الوزارة وخصوصا /از أ#طباء واملمرضني وإالداريني 

صصة، ٔ#نه bام بلغت النصوص من التجويد jٔ#طر املمتك�ة والاكفMة واملتخ
فٕان احملك الرئJيس لها هو التطبيق العلين والسلمي وأ#م&ل، فٕاذا اكن 
العنرص ال�رشي ٔ�ساس?يا فٕان التعامل القومي gلمؤسسات {س�شافõية، 
سواء اكنت معومMة ٔ�و �اصة، دورا �بريا يف حتقMق املتو� من هذا 

  .القانون
  ،الس?يد الرئJس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕاننا يف فرق املعارضة îرفض ف§ح سوق املعاóة وا#ٓالم gلرشاكت 
التÙارية، وgلت�ٔ�يد Sىل ذÊ ميكن الرجوع ٕاىل مرشوع املرسوم املتعلق 
jخلريطة الصحية وعرض العالXات اlي اس?ت\ىن رصاVة القطاع اخلاص، 

�ر، مما يعين ٔ�ن سد اخلصاص يف عرض وjلتايل الرش lاكت السالفة ا
العالXات ومتكني املناطق النائية من التوفر Sىل بMñات حتتية حصية 

وSدة جحج رóنة ٔ�خرى، ما يه ٕاال و¤سهيل ولوج الفقراء خلدمات الص©ة 
جحج دمياغوجMة ما ف� القامئون Sىل الش�ٔن الصحي يتغنون هبا يف Sدة 

  .مMةحمافل وم�ا�ر ٕاSال
وها حنن اليوم، واVرتاما gلمسؤولية امللقاة Sىل Sاتق�ا، حنذر من 
خطورة تداعيات هذا املرشوع Sىل حصة املواطن املغريب وجتلياته السلبية 
Sىل التوازóت املالية لصناديق الت�ٔمني الصحي وSىل فعالية املرفق الصحي 

رمغ (لطبية العام من �الل اس?تقطاب الطاقات الوطنية الطبية وش?به ا
، فٕان مرشوع هذا القانون ٕاذا خرج ٕاىل الوجود ومتك�ت الرشاكت )رهتادن

التÙارية من الرٔ�سامل الصحي لن يتوقف هاجسها الرحبي عن البحث Sىل 
ٔ#Xل “ �القة”طرق qمنيته بل س�§ف§ق العبقرية التÙارية يف ٕاجياد خمارج 
لعام ٔ�و مص©ات ا�متتع jالم§يازات من ق�يل تفويت مس�شفMات القطاع ا
 cوPت اóاSjٕ رمه الرمزي ٔ�و متتعهاPj من ٔ�موال دافعي (الضامن {ج}عي

  .ٔ�و متتعها jٕعفاءات رضي�Mة) الرضائب
  الس?يد الرئJس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

صة ٕاننا مكعارضة بناءة ٔ�ملنا �بري، يف ٔ�ن Ïشلك هذا املرشوع فر 

يف ٕاعامل مق§ضيات اPس?تور يف هذا gلحكومة لتتدارك ٔ�خطاءها و¤رسع 
الش�ٔن، من X�ٔل تعز�ز املسار اPميقراطي و{س?تÙابة حلجم {نتظارات 
والت©دêت اليت توPت عند املواطنات واملواطنني بعد اPس?تور اجلديد، 

Êق ذMاجزة عن حتقS لكن يبدو ٔ�ن احلكومة.  
عتبارات، فٕاننا يف فرق املعارضة سñ§فاSل وjلرمغ من لك هذه {

  .ٕاجيابيا مع هذا املرشوع، وس?نصوت Sليه jٕالجياب

    112.13112.13112.13112.13مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مرشوع القانون رمق مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مرشوع القانون رمق مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مرشوع القانون رمق مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مرشوع القانون رمق 
        املتعلق �رهن الصفقات العمومMةاملتعلق �رهن الصفقات العمومMةاملتعلق �رهن الصفقات العمومMةاملتعلق �رهن الصفقات العمومMة

  الس?يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

   لس?يدات والسادة املس�شارون،ا
اللكمة jمس فرق أ#çلبية من X�ٔل م�اقشة  ٔ�¤رشف اليوم ٔ�ن ٔ�تناول

املتعلق �رهن الصفقات العمومMة، حMث  112.13القانون رمق مرشوع 
هتدف ٔ�حاكمه ٕاىل حتديد الكMفMات والرشوط اليت وفقها �كون رهن 
الصفقات العمومMة حلساب لك من اPوc واجلهات والعامالت وأ#قالمي 

هذا يندرج يف ٕاجراءات ٕامتام مسلسل ومجموSاهتا واملؤسسات العمومMة، و 
إالصالVات اليت ¤شهدها بالدó يف جمال املعامالت املالية والصفقات 
العمومMة، خصوصا ٕاصالح م�ظومة رهن الصفقات العمومMة �وس?يÝ �متويل 
الطلبات العمومMة من X�ٔل ٕاصالح فعال، óحج وم�دمج ملنظومة الصفقات 

ل مكوóت مسلسل حتديث وحتسن العمومMة، ي�ٔ�ذ بعني {عتبار مجم
جناSة الطلبات العمومMة وجتاوز البعد القانوين واملسطري لهذا إالصالح 
لJشمل حتدêت ذات ٔ�بعاد اق§صادية واج}عية وبيMsة من X�ٔل تقوية �ٓليات 
الطلبات العمومMة jلñس?بة gلمقاوالت املغربية الس?� املتوسطة والصغرية 

رÏس م�دٔ� الشفافMة واملسؤولية واحملاس?بة اليت لك هذا يف ٕاطار qك. مهنا
  .2011ٔ�قرها دس?تور يوليوز 

ويف هذا إالطار، فٕان املرشوع Xاء مبجموSة من التعاريف القانونية 
لت©ديد أ#طراف املسؤوc ويف ٕاطار القوانني املعمول هبا يف جمال الصفقات 

ميكن ٔ�ن  العمومMة يف بالدó هبدف ¤سليط الضوء Sىل لك الثغرات اليت
óٔ�و تعرثا يف جمال {س�£ر يف بالد Ýشلك عرق¤.  

وخبصوص مس?تÙدات ٕاصالح نظام رمه الصفقات العمومMة، فٕان 
املرشوع ٔ�ىت ب�ٔحاكم Xديدة تتعلق Sjٕادة {عتبار gلقمية القانونية gلحقوق 
املعاينة وت�ٔمني مساطر تنفMذ الرهون وتقوية حق مؤسسات إالئ}ن 

ال إالطالع Sىل املعطيات املتعلقة jلصفقة املرهونة مع حامية واملقاوc يف جم
حقوق صاحب املرشوع وت�س?يط وحتديث مساطر رهن الصفقات 
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  .لعمومMةا
ومن هذا املنطلق، ونظرا ٔ#ن مواد القانون يه ذات طابع تقين ٔ�كرث 
مهنا س?يايس، لن ند�ل يف التفاصيل، وس?نؤكد Sىل ٔ�ن صدور هذا القانون 

س?يع وqكرÏس جمال الشفافMة يف بالدó، وس?ميكن املقاوc س?ميكن من تو 
الوطنية ٔ�و اPولية من ولوج أ#سواق الوطنية �لك اطمئنان من /ة ويعيد 

  .الثقة يف اق§صادó الوطين من /ة ٔ�خرى
  .Êl، فٕاننا نصوت jٕالجياب Sىل املرشوع

  والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

القاالقاالقاالقايضيضيضيض        18.1418.1418.1418.14يف ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون رمق يف ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون رمق يف ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون رمق يف ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون رمق مدا�Ý فرق أ#çلبية مدا�Ý فرق أ#çلبية مدا�Ý فرق أ#çلبية مدا�Ý فرق أ#çلبية 
املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gلرٔ�سامل املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gلرٔ�سامل املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gلرٔ�سامل املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gلرٔ�سامل     41.0541.0541.0541.05بتغيري وqمتمي القانون رمق بتغيري وqمتمي القانون رمق بتغيري وqمتمي القانون رمق بتغيري وqمتمي القانون رمق 

    1427142714271427من حمرم من حمرم من حمرم من حمرم     15151515بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     1.06.131.06.131.06.131.06.13الصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق الصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق 
        ))))2006200620062006فربا�ر فربا�ر فربا�ر فربا�ر     14141414((((

  الس?يد الرئJس،
  السادة الوزراء،

   ،الس?يدات والسادة املس�شارون
ٔ�¤رشف اليوم ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار هذه اجللسة العمومMة من X�ٔل 

القايض بتغيري وqمتمي  18.14املناقشة والتصويت Sىل مرشوع القانون رمق 
املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي gلرٔ�سامل الصادر  41.05القانون رمق 

 14( 1427من حمرم  15بتارخي  1.06.13ب��فMذه الظهري الرشيف رمق 
  ).2006فربا�ر 

ويندرج هذا القانون يف ٕاطار حتديث الرتسانة القانونية لبالدó يف اIال 
املايل و{ق§صادي يف بالدó، وٕاىل مد املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
jملوارد املالية الرضورية Pمع رٔ�ساملها، ومن مت ¤رسيع تطور هذه املقاوالت 

  .وموا�بة اس�£رها
رٔ�سامل {س�£ر جسلت شارة يف هذا الصدد، فٕان È�ٔشطة وكام متت االٕ 

بلغ مجموع أ#موال تطورا bام يف املغرب �الل الس?نوات أ#�رية، حMث 
مليار درمه يف هناية س?نة  11اليت متت تعبsهتا يف هذا إالطار حوايل 

مليار درمه، كام بلغ  4,2، مك�ت من ٕاجناز اس�£رات تناهز حوايل 2013
  .هيئة 36ات {س�£ر اليت مت اÈشاؤها حوايل Sدد هيئ

ونظرا ٔ#ن Xل هيئات {س�£ر الين متت إالشارة ٕاليه مت ٕاÈشاؤها 
، فاكن من الرضوري تصحيح هذه الوضعية �41.05ارج نطاق القانون 

رٔ�سامل {س�£ر من لعب دور فعال يف متويل {ق§صاد ومتكني È�ٔشطة 
�ر م§وخMة توس?يع  41.05ون رمق الوطين من �الل تعديل القانlالسالف ا

جمال تطبيق القانون لJشمل jٕالضافة ٕاىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
خمتلف ٔ�نواع املقاوالت، وليغطي لك È�ٔشطة رٔ�سامل {س�£ر مبختلف 
ٔ�صنافه �رٔ�سامل اIازفة ورٔ�سامل التمنية ورٔ�سامل التفويت، وكذا تقوية 

�ز دور واخ§صاصات الهيئة املغربية لسوق الرسامMل حامية املس�مثر�ن وتعز 
 Ýيف جمال مراق�ة هيئات التوظيف، وتطو�ر التق�يات املالية املس?تعم
ومالءمهتا مع أ#حاكم اليت هتم هيئات التوظيف امجلاعي أ#خرى، وكذا مع 

  .املعايري اPولية يف هذا Iال ٕاضافة ٕاىل ¤شجيع {س�£ر أ#ج�يب
  .ه، فٕاننا نصوت jٕالجياب Sىل املرشوعمن X�ٔل هذا لك

  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

من من من من     6666مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مقرتح قانون بتعديل املادة مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مقرتح قانون بتعديل املادة مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مقرتح قانون بتعديل املادة مدا�Ý فرق أ#çلبية خبصوص م�اقشة مقرتح قانون بتعديل املادة 
        املتعلق ب��ظمي قضاء القرباملتعلق ب��ظمي قضاء القرباملتعلق ب��ظمي قضاء القرباملتعلق ب��ظمي قضاء القرب    42.1042.1042.1042.10القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 

  الس?يد الرئJس احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني
Ïرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة jمس فرق أ#çلبية ملناقشة مقرتح القانون 

املتعلق ب��ظمي قضاء  42.10من القانون رمق  6الرايم ٕاىل تعديل املادة 
 1.11.151القرب وحتديد اخ§صاصاته والصادر ب��فMذه الظهري الرشيف رمق 

  .2011ٔ�غسطس  17املوافق لـ  1432رمضان  16املؤرخ يف 
يف فرق أ#çلبية ٔ�ن ÈسÙل ٔ�مهية هذا املقرتح اlي Xاء لضبط Ïرشف�ا 

مسطرة التقايض ٔ�مام ٔ�قسام قضاء القرب من حMث طابعها الشفوي واIاين 
وٕاعفاهئا من الرسوم القضائية، وذÊ خبصوص الطلبات املقدمة من طرف 
أ#شÚاص اlاتيني، وjلتايل Ïس?ت\ىن من جمانية هذه املسطرة وإالعفاء من 

سوم القضائية أ#شÚاص املعنويون، حبيث ٔ�صبح من الرضوري لس] الر 
  .مسطرة قضاء القرب من طرف هذه الفõة من ٔ�داء وجMبة الرسوم القضائية

  الس?يد الرئJس،
للك ما س?بق، نؤكد كفرق أ#çلبية تفاSلنا إالجيايب مع هذا املقرتح 

.والتصويت jٕالجياب Sليه
 


