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        ).2014ينا�ر  28( 1435ربيع أ#ول  26الثال9ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
لرئFس جملس  الرابع دبدا، اخلليفةأ�محدو ش?يخ املس�شار الس?يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

        .املس�شار�ن
اQقHقة اخلامس اثNOان ؤ�ربعون دقHقة، ابتداء من الساKة الرابعة و : التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

        .بعد الزوال�ن عرش ال و 
        :اQراسة والتصويت Kىل مشاريع القوانني التالية :Vدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عامل

يقيض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات  64.12مرشوع قانون رمق  - 1
 وmحNياط mجkعي، واحملال Kىل اhلس من جملس النواب؛

يقيض bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل  82.12مرشوع قانون رمق  - 2
الية، واحملال Kىل mجkعية لفائدة موظفي وزارة mقNصاد وامل

 اhلس من جملس النواب يف ٕاطار قراءة 9نية؛
يتعلق dملدرسة الوطنية العليا yلمعادن  89.12مرشوع قانون رمق  - 3

 .واحملال Kىل اhلس من جملس النواب ،dلرdط

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

        ::::دبدا، رئFس اجللسةدبدا، رئFس اجللسةدبدا، رئFس اجللسةدبدا، رئFس اجللسةاااأ�محدو ٔ�محدو ٔ�محدو ٔ�محدو ش?يخ ش?يخ ش?يخ ش?يخ املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
  .لسة ا{صصة yل�رشيعجل نNOقل ٕاىل ا
  .نوالسادة املس�شاروالس?يدات 
  .ة Vلسة د�ل ال�رشيعHراه dق  ،هللا خيليمك

 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رسف املرسلني
  .، هللا خيليمكن، السادة املس�شاروتفضلوا

  الس?يدان الوز�ران احملرتمان،
  ملس�شارون احملرتمون،السادة ا

خيصص اhلس هاته اجللسة �yراسة والتصويت Kىل النصوص ال�رشيعية 
  :التالية

ٓ  يس فؤاد،ا الن، و ، السادة املس�شاروتفضلوا ة عند� يش dقH ،اyلبار �
  .Vلسة ال�رشيع

خيصص اhلس هاته اجللسة �yراسة والتصويت Kىل النصوص ال�رشيعية 
  :التالية
يقيض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات  64.12مق مرشوع قانون ر. 1

 حملال Kىل اhلس من جملس النواب؛وا ،وmحNياط mجkعي
أ#عامل  يقيض bdٕداث وتنظمي مؤسسة 82.12مرشوع قانون رمق . 2

واحملال Kىل اhلس  ،mجkعية لفائدة موظفي وزارة mقNصاد واملالية
  9نية؛جملس النواب يف ٕاطار قراءة من 

يتعلق dملدرسة الوطنية العليا yلمعادن  89.12مرشوع قانون رمق . 3
 .واحملال Kىل اhلس من جملس النواب ،dلرdط

تصويت Kىل مرشوع قانون رمق �س?هتل هاته اجللسة Qdراسة وال 
   .mجkعيات وmحNياط يقيض bdٕداث مراق^ة هيئة الت[ٔمHن 64.12

 .تفضل الس?يد الوز�ر املرشوع،اللكمة yلحكومة لتقدمي 

        ::::واhمتع املدينواhمتع املدينواhمتع املدينواhمتع املدين    الوز�ر امللكف dلعالقات مع الربملانالوز�ر امللكف dلعالقات مع الربملانالوز�ر امللكف dلعالقات مع الربملانالوز�ر امللكف dلعالقات مع الربملان    ،،،،شوdينشوdينشوdينشوdينالس?يد احلبFب الس?يد احلبFب الس?يد احلبFب الس?يد احلبFب 
  .شكرا الس?يد الرئFس

املرسلني وKىل �ٓ   �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل س?يد
  .وحصبه ٔ�مجعني

  ن،املس�شارون احملرتموالس?يدات والسادة 
نيابة عن ، 12.64 اليوم مرشوع القانون رمق ٔ�ماممك¤رشفين ٔ�ن ٔ�قدم 

زمHيل الس?يد وز�ر املالية القايض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات 
وmحNياط mجkعي ا¨ي يعد من بني املشاريع اجلديدة الرامHة ٕاىل 
حتديث وعرصنة القطاع املايل ببالد� وٕاعطائه اQينامHة الالزمة مع تعز�ز 

   .ا¯ Kىل هذا القطاعاملراق^ة الفع
شهده قطاع ال²ت[ٔمHنات ذا املرشوع يف س?ياق التطور ا¨ي ¤ وي[ٔيت ه
القانوين املنظم لهذا القطاع ٕاطار مNابعة حتديث وعرصنة إالطار ببالد� ويف 

  .اليت تعرفها هذه الصناKةليوا´ب اQينامHة والتحوالت امل�سارKة 
 ،ٕالعامل الرقابة Kىل هذا القطاع اKةيد من الفعالية والن·ورغبة يف مز 

راق^ة ، يقرتح ٕاbداث هيئة مس?تق« يعهد ٕاºهيا مبواس?ت·ابة لهذه املتطلبات
قطاع الت[ٔمني ا¨ي خيضع bاليا لهذه املراق^ة من طرف مصاحل وزارة 

الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعي، كام  Nصاد واملالية واملمتث« يف مد�ريةmق 
ت�^ع واملراق^ة التق¾ية ٔ#نظمة التقاKد ل هيئة القHام dيقرتح ٔ�ن تتوىل هذه ال 

  .وهيئات mحNياط mجkعي
  الس?يد الرئFس،

  ن، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمو
ت[ٔمHنات وmحNياط يتضمن مرشوع هذا القانون احملدث لهيئة مراق^ة ال 

  :ملا ييل تتطرقٔ�قسام  6موزKة Kىل  ،مادة m148جkعي 
ويضم أ#حاكم املتعلقة bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات : أ#ولالقسم 

وmحNياط mجkعي وحتديد نظاÂا وÂاÂا وجمال اخNصاصها وكذا ´يفHة 
   ).مادة 52(تنظميها وÄس?يريها 

في هذا إالطار يقرتح املرشوع ٕاbداث هيئة yلمراق^ة يف شلك خشص ف
تقالل املايل Kىل غرار س? ، �متتع dالمن ٔ�شÈاص القانون العام بارياعت 

الشلك القانوين ا¨ي اعمتد dلOس?بة لبنك املغرب وyلهيئة املغربية لسوق 
ٕاºهيا  دمن اQس?تور اجلديد، يعه 71الفصل  الرسامHل واملنصوص Kليه يف

  .ني التقاKد وmحNياط mجkعيت[ٔمال  مبراق^ة معليات
أ#Íزة الهيئة يف فHقرتح حتديد  ،وفÌ يتعلق ب�¾ظمي الهيئة وÄس?يريها
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  :كام ينص املرشوع Kىل ٕاbداث جلنتني وهام ،اhلس والرئFس
ول بعض العقوdت اليت تتوىل ٕابداء الرٔ�ي ح :اyلجنة الت[ٔديHÎة - 1

Èاتطبيقها الهيئة ذاليت تت  ٔÑحول و والتنظميية  ال�رشيعيةحاكم ل
خمططات اºمتويل والتصحيح والتقومي اليت تقدÂا مقاوالت الت[ٔمني 

  ت التقاKد اخلاضعة yلقانون اخلاص؛ة الت[ٔمني ومؤسساوٕاKاد
ٕاºهيا dٕبداء رٔ�ي اس�شاري حول خمتلف هد اليت يع  :جلنة التق¾ني  - 2

مشاريع النصوص ال�رشيعية ٔ�و التنظميية اليت لها Kالقة مب·ال 
 . اليت قد تصدرها هذه أ#ÕريةرياخNصاص الهيئة وكذا املناش

ىل ٔ�ن موارد واحملاسHÎة، ينص هذا املرشوع KوفÌ خيص أ#حاكم املالية 
وÄشمل  ،مسامهة مقاوالت الت[ٔمني وٕاKادة الت[ٔمنيالهيئة تتكون ٔ�ساسا من 

مصاريفها نفقات ال�س?يري وmس�Øر، وحيدد جملس الهيئة مسامهة مقاو¯ 
Õ�ٔذا بعني mعتبار من جحم ٔ�قساط الت[ٔمني، الت[ٔمني يف شلك �س?بة 

 .ا bاVة ٕاىل اyلجوء ٕاىل مزيانية اQو¯ الهيئة دومنملصاريف الالزمة لسريا
يقرتح مسك حماس?بة الهيئة وفقا ٔ#حاكم القانون رمق  ،ومن Íة ٔ�خرى

   .سHÎةاملتعلق dلقواKد احملا 9.88
رشوع خيضع هذه الهيئة ملراق^ة فٕان امل  ،ٔ�ما اجلانب املتعلق مبراق^ة الهيئة

Kالوة Kىل ٕاخضاع  ،حساdتأ#Kىل yل  م¾دوب احلكومة وملراق^ة اhلس
يعينه  ،حساdتتدقHق س?نوي حتت مسؤولية مراقب yل  احلساdت ٕاىل

داÕيل ق تدقHووجوب توفر الهيئة Kىل Íاز جملس الهيئة يف هذا الغرض، 
  .ملكف مبراق^ة اbرتام خمتلف مصاحلها yلمعايري واملساطر املتعلقة بOشاطها

القطاKات املعنية، يقرتح وحفاظا Kىل اس?مترارية مراق^ة اQو¯ Kىل 
املرشوع ٕاحلاق مجيع املوظفني العاملني مبد�رية الت[ٔمHنات وmحNياط 

نون bزي التنفHذ ملدة mجkعي dلهيئة بصفة تلقائية يف Þرخي دخول هذا القا
من احلفاظ Kىل اكفة احلقوق وmمNيازات اليت اكنوا  ممتكHهنس?ن�ني مع 

ة وم¾حهم احلق يف إالدماج مضن ٔ�طر الهيئة �متتعون هبا يف ٔ�طرمه أ#صلي
  .وفق النظام أ#سايس ملس?تÈدمهيا

القسم الثاين من هذا املرشوع ويضم أ#حاكم املتعلقة bdٕداث ٕاطار 
والرمس« من  ٔ�و التوزيع Vديد ملامرسة وتدبري معلية التقاKد، تعمتد التوزيع

  ). مادة 79(طرف مؤسسات القطاع اخلاص 
عطى املرشوع تعريفا دقHقا لعملية التقاKد اليت تعمتد ف^عد ٔ�ن �ٔ  ،وهكذا

والرمس«، نص Kىل ٕالزام املؤسسات اليت تتوىل ممارس?هتا ٔ�و التوزيع التوزيع 
ينص وجوK dىل مجموKة من املقNضيات  ،تقاKدyل تدبريها Kdٕداد نظام Kام  و�ٔ 

يفHة اك�ساب احلقوق  يفHة اخنراط ́و املتعلقة هبذه العملية íرشوط ́و
والتعويضات وmشرتااكت ومراجعة mشرتااكت والتعويضات وسن 

  .mس?تفادة مهنا
التقاKد  هذا القسم ٕاىل رشوط ممارسة معليات يتطرق ،من Íة ٔ�خرى

Kىل يتعلق مهنا مبصادقة مس?بقة من طرف الهيئة  والس?Ì ما ،ا¨´ر ةالسالف

ات وٕاىل تعزتم ممارسة هذه العملياليت  لتقاKدأ#نظمة أ#ساس?ية ملؤسسات ا
الضام�ت املالية اليت جيب ٔ�ن تتوفر Kلهيا طرق تدبري هذه املؤسسات و 

  .ومراق^هتا وتصفHهتا ك احملاس?بايتسامل وكذا 
اليت تتطلب املصادقة يف مؤسسة التقاKد  ، ¤شرتطويف هذا إالطار

yلتقاKد،  يةتعاضديس ٔ�ن ñكون مؤسسة Kىل شلك رشكة Kىل نظاÂا أ#سا
فÌ يتعلق  ¨ي مت ٕاbداثه مبوجب هذا املرشوع، مع mعkدوهو الشلك ا

بقواKد ت[ٔسFسها وÄس?يريها وتدبريها Kىل ٔ�حاكم القانون املتعلق �رشاكت 
ٔ#�شطة املتعلقة هبذه املسامهة بعد مالءمهتا ل�س?تجيب خلصوصيات ا

  .الرشاكت التعاضدية
óٕالضافة ٕاىل ذd،  دKيتطرق هذا القسم ٕاىل مراق^ة مؤسسات التقا

تضمن bmرتازية املطبقة Kلهيا، كام ي  من طرف الهيئة وسن القواKد
b ة واجلنائية يفHÎت إالدارية والت[ٔديdرتام ٔ�حاكم هذا العقوbدم اK ¯ا

  .القسم
مة واخلامس ملالء خصص القسم الثالث والقسم الرابع ،dيق أ#قسام

رتbة، ويتعلق هيئة املراق^ة املق يةٔ�حاكم هذه القوانني مع وضعية اس?تقالل 
) مواد 7(املتعلق مبدونة الت[ٔمHنات  17.99رمق  أ#مر بتعديل وñمتمي القانون

) مادة واbدة(مبثابة مدونة التغطية الصحية أ#ساس?ية  65.00والقانون رمق 
املتعلق dلت[ٔمني Kىل التصد�ر  1.73.366 والظهري الرشيف مبثابة قانون رمق

 8(بF÷ خصص القسم السادس لعدد من أ#حاكم mنتقالية ، )مادÞن(
، كتø املتعلقة بوضع الوسائل الالزمة لعمل الهيئة رهن ٕاشارهتا وتø )مواد

ل ٔ�و تد�ر معلية التقاKد اليت ñزاو  ملتعلقة �كHفHة ورشوط حتويل مؤسساتا
كام هو  ،تقاKدyل  يةتعاضد توزيع والرمس« ٕاىل رشاكتتعمتد التوزيع ٔ�و ال 
نونية ا#Vٓال القا لقسم الثاين من املرشوع، فضال عنم¾صوص Kليه يف ا

 y ة {تلف أ#طرافbد ب[ٔحاكم هذا القانوناملمنوHلتق. 
 الس?يد الرئFس،

  ن،رتموالس?يدات والسادة املس�شارون احمل
تلمك اكنت ٔ�مه املقNضيات اليت Vاء هبا مرشوع القانون السالف ا¨´ر، 

بعني mعتبار مج« من  تÕ�ٔذ الصيغة احلالية لهذا املرشوع Kلام ٔ�ن
التعديالت اليت مت اقرتاüا من طرف جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط 

  .والتمنية اجلهوية مب·لسمك املوقر
   .وشكرا لمك
 K ليمكوالسالم.  

        : : : : الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .، الس?يد الوز�ر احملرتمشكرا

 اللكمة ا#ٓن ملقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية
  . ر�ر اyلجنة حول املرشوعلتقدمي تق

  .وزع التقر�ر
  . تفضلوا ،دقائق 10اللكمة لفرق أ#þلبية يف  :ؤ�فNح dب املناقشة
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 Ä سلموه كتابة؟  
  . دقائق 10املعارضة يف  رقاللكمة لف

  . شكرا
  .دقائق 5عن الفريق الفHدرايل yلوbدة واQميقراطية يف اللكمة 

  . مسلمة كتابة
  . تفضل الس?يد املس�شار

        ::::محممحممحممحمد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKة    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
  الس?يد الرئFس،
 mلزتامتناولت اللكمة dش �س·ل يف هذه اجللسة العلنية  ،يف احلقHقة

 ٔ�ن �كون الس?يد وز�ر mقNصاد واملالية ٔ�و نت كنمتىنوك  ،Nاع احلكومةم 
نا هاذ النقاش، ´يف dعتبار ٔ�نه هام اyيل Þبعوا مع  ،الوز�ر امللكف dملزيانية

ص يف مجيع احلاالت احلكومة bارضة يف خش". هو معالغايب جحت" ا´يقولو 
   .الس?يد الوز�ر امللكف dلعالقات مع الربملان

اليوم اخلاص dلت[ٔمHنات، موضوع لFس dلسهل،  هاقشو املوضوع اyيل كن
Nاع إالشاكالت، فHه رشاكت اyيل يه قHد التصفHة، م فHه واbد العدد 

 التصفHة هاذي مدة طال Nاع العقارات، هاذم Nاع اQرامه، Kدد م ماليري 
ا زال ماكنعرفوش Kالش ما زال ماواbد وحلد الساKة ممصفي  الزمن د�لها،

دار تي مNاع مد�رية الت[ٔمHنات ب[ٔنه غ Nاع الوزارة، م ام لزت تبدلش، ولكن اكن ا
Vال اyيل ا#ٓ واyيل ، N (un plan d’action)اع العملم واbد ا{طط 

.  هنايئ مدة س?نةصادق¾ا Kليه يف اyلجنة من V�ٔل تصفHة هاذ امللف �شلك
   .Õاص هاذ امللف �كون Äسوا 2014ل  مبعىن من هنا هناية

Vال وزارة ñرجع yلجنة ونعطيو واbد ا#ٓ الٕاذا اكنت ٔ�ية صعوdت، ´ميكن 
لزتام ٔ#ن هاذي نقطة كنا وقف¾ا ، وdخلصوص هاذ mلزتامٕاضايف، وهذا ا
ذه زتام من V�ٔل تصفHة ه ´بري، و¨ó جيب جتديد هذا mلعندها �شلك

   .الوضعية
Nاع الرشاكت اyيل اس?تفدت م Nاع واbد العدد م ٔ�يضا وقف¾ا عند التدبري 

ص mسرتVاع ا¾ح واyيل جزء فهيا مازال معلق واyيل Õٕاما من دمع ٔ�و م 
 صهااNاع اQرامه، وهنا فني احلكومة Õم د�لها، واليت تقدر dملاليري ٔ�يضا 

هام اليوم اyيل مس?يطر�ن Kىل قطاع الت[ٔمني متيش ختدم، وكنعرفو شكون 
ح¾ا ا ..اص اليوموdلتايل هذا جمال اyيل Õ ،واyلوبيات اyيل Kام« يف الت[ٔمني

 ،ع الواك¯ ٕاعطاهئا mس?تقاللية من V�ٔل ٔ�ن �كون تدبري bديث وعقالينم
  .وdلتايل ¨ó كنا صوتنا لصاحل ٕاbداث هذه الواك¯

اليوم ٔ�يضا كنصوتو لصاحل هاذ الواك¯ وٕاعطاهئا لك الوسائل 
ت عندها اليوم صبحاية dٕالضافة yلقانونية اyيل وإالماكنيات املادية والÎرش 

القانون من V�ٔل ٔ�ن تقوم بعملها يف هذا اhال اyيل هو جمال هذا مبقNىض 
و�متىن لهذه الواك¯ وملس?تÈديم الواك¯ يف املس?تق^ل ا¨�ن  ،لFس dلسهل

ٔ�ن �كون النظام أ#سايس لهؤالء املس?تÈدمني حيافظ Kىل  ٔ�يضا ٔ�كد�

املك�س?بات اليت اكنت هلم ٔ�ثناء مزاو¯ ÂاÂم مضن مد�رية الت[ٔمHنات 
mعي ال وkجm ياطNصاد واملاليةحNقm تابعة لوزارة.  

 .شكرا الس?يد الرئFس

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .الس?يد رئFس الفريق الفدرايل yلوbدة واQميقراطية ،شكرا

  .ادةم 148وا#ٓن نNOقل yلتصويت Kىل مواد املرشوع، املرشوع يتضمن 

        ::::محممحممحممحمد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKة    الس?يد املس�شارالس?يد املس�شارالس?يد املس�شارالس?يد املس�شار
ها Äس·ل، ٔ�يضا �س·ل �شلك ٕاجيايب ص أ#ش?ياء اyيل Õاصها، تيخ 

 ،كومة مع التعديالت اليت تقدمت Kىل شلك جلنة تق¾يةNاع احلم التعاطي 
Nاع جملس املس�شار�ن، وdلتايل التعاطي فهيا مجيع الفرقاء م اyيل اكنت 

تعديل اكن ٔ�يضا  N16اع احلكومة مع هذه التعديالت اyيل بلغت م إالجيايب 
  .ع Kىل هذا القانونصادقة dٕالجامساKد� Kىل امل

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .شكرا
  .الس?يد املس�شار ،تفضل

        ::::محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش    املس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يداملس�شار الس?يد
  .لصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلنيوا �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ن،�ٕاخواين املس�شار 

Kىل هامش م¾اقشة  ،حتاد الوطين yلشغل dملغربمكجموKة m ،بدور�
�مثهنا  ،حنن �مثن هاته اخلطوة �لك مسؤولية ،القانون اخلاص dلت[ٔمHنات

  :العتبارات التاليةل
القسم د�ل الت[ٔمHنات املرتبط dلقطاع اخلاص Kىل  ، نظرا ٔ#ن هاذٔ�وال

واbد ي« يعFش واbد النوع د�ل الفوىض، وVه اخلصوص ظل لفرتة طو 
و اليت �قش?ناها شاكالت اليت مسعناها �ٔ ، و¨ó االٕ فسادال النوع د�ل 

التحول وهو  ، نعتقد ب[ٔن هاذداÕل هاته اyلجنة فه'ي ٕاشاكالت ´برية Vدا
ب[ٔنه  ونعتقدك هذا  ،حتويل مد�رية اyيل Þبعة لوزارة املالية ٕاىل واك¯ خمتصة

ونعتقد ب[ٔنه ٕاضافة  ،و�مثن هاذ القانون ،من احلاكمة املالية وإالدارية املطلوبة
  يف ٕاطار التدبري املايل yلحكومة؛نوعية 

ٔ�ن الشق يعين ا#ٓلية د�ل mش?تغال وهو مت النقاش ال يف اyلجنة  ،9نيا
وهو احلقوق املك�س?بة د�ل  ،التق¾ية وال يف النقاش العام د�ل اyلجنة

 ، ولكن ٔ#ن هاذاملوظفني، وفعال Kىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون هناك نظام ٔ�سايس
ٔ#ن هناك Âام يف ٕاطار Vديد والبد ٔ�ن ñكون  تحول البد   من التحفزيال 

ىل املهام امل́وو¯ ٕاىل هاته الواك¯ اyيل عندها واbد هاته التحفزيات ñرىق إ 
بري Vدا اQور ´بري   .́و
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الشق اyيل هو مرتبط dجلانب الت[ٔدييب واyيل هو  مث اQمع yلحاكمة هاذ
  .هذا كذó نوع من اºهنج د�ل احلاكمة ،يضبط لنا ا#ٓلية د�ل mش?تغال

القانون ٔ�نه dلطبع ٔ#ن غيخرج bزي الوجود ؤ�نه جياوب  كنمتناو ٔ�ن هاذ
من الزمن تNOظر يف طابور  Õاصة mخNالالت اyيل ظلت واbد الردح

 كذó التعاطي ونمثنك ح¾ا اوdلتايل  ،هذا التحول ،تNOظر bلوال ،mنتظار
 من Õالل اجللسة العامة وال من Õالل كذó ال ،د�ل احلكومةاyيل اكن 

حىت مع التعديالت اليت  كذó اyلجنة التق¾ية، التعاطي إالجيايب وال
  .و¨ó صوتنا dٕالجياب لصاحل هذا القانون، قدمت

  .شكرا الس?يد الرئFس

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .الس?يد املس�شار احملرتم شكرا

  .مادة 148تضمن ونNOقل ا#ٓن yلتصويت Kىل املرشوع ا¨ي ي 
  :من هذا املرشوع yلتصويت 100ادة ٕاىل امل 1ٔ�عرض من املادة 

  ال b�ٔد: املوافقون
  .ال b�ٔد: املعارضون

  .إالجامع
  .141ٕاىل املادة  101يت من املادة ونNOقل yلتصو 

        ::::املس�شار الس?يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اhلساملس�شار الس?يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اhلساملس�شار الس?يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اhلساملس�شار الس?يد عبد اyلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اhلس
  .إالجامع

  ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
  .148ادة ٕاىل امل 142ونNOقل yلتصويت من املادة 

        ::::الس?يد ٔ�مني اhلسالس?يد ٔ�مني اhلسالس?يد ٔ�مني اhلسالس?يد ٔ�مني اhلس
  .إالجامع

  ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
  .عرض مرشوع القانون �رمNه yلتصويت�ٔ 

        ::::الس?يد ٔ�مني اhلسالس?يد ٔ�مني اhلسالس?يد ٔ�مني اhلسالس?يد ٔ�مني اhلس
  .إالجامع

  ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
يقيض  64.12املس�شار�ن Kىل مرشوع قانون رمق وافق جملس ٕاذن 

  .bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعي
يقيض  82.12تصويت Kىل مرشوع قانون رمق ونNOقل �yراسة وال 

bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة mقNصاد 
  .واملالية

  .يف قراءة 9نيةفضل الس?يد الوز�ر، ت ،اللكمة yلحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::امللكف dلعالقات مع الربملان واhمتع املدينامللكف dلعالقات مع الربملان واhمتع املدينامللكف dلعالقات مع الربملان واhمتع املدينامللكف dلعالقات مع الربملان واhمتع املدين    الس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�ر
  .شكرا الس?يد الرئFس

املرسلني وKىل �ٓ   والصالة والسالم Kىل س?يد �سم هللا الرمحن الرحمي
  .وحصبه ٔ�مجعني

  الس?يد الرئFس احملرتم،
  ،نياحملرتمن �الس?يدات والسادة املس�شار 

مرشوع القانون القايض bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل  يندرج
يف ٕاطار اhهودات اليت  ة موظفي وزارة mقNصاد واملاليةmجkعية لفائد

تبذلها الوزارة من V�ٔل اºهنوض مبواردها الÎرشية، ملا ñك�س?يه من ٔ�مهية 
dلغة ودور فعال يف الرفع من املردودية والريق dخلدمات لتكون يف 

   .ت املرتفقني واكفة رشاكء الوزارةتطلعا مس?توى
وميكن اعتبار هذا املرشوع جتس?يدا لٕالصالbات اليت شOهتا الوزارة يف 
جمال تعز�ز احلاكمة اجليدة متاش?يا مع التوÍات واملبادئ أ#ساس?ية اليت نص 

  .Kلهيا دس?تور اململكة
هتدف الوزارة ٕاىل تدشني مرV »bديدة من تدبري  ،ويف هذا الصدد

اخلدمات mجkعية متكن من حتقHق قفزة نوعية وتطو�ر منوذج احلاكمة Kرب 
  .يتدبري العرص ال اعkد ٔ�ساليب 

كام هتدف الوزارة من Íة ٔ�خرى ٕاىل mس?ت·ابة ملتطلبات وانتظارات 
ت السكن املوظفني Kرب تقدمي Õدمات ñرىق ملس?توى تطلعاهتم يف جماال

والتغطية الصحية والتقاKد والقرب mس?هتاليك وmصطياف والتنقل واحلج 
  .ٕاىل �ٓخره

  الس?يد الرئFس احملرتم،
  ،نين احملرتم�الس?يدات والسادة املس�شار 

لقد متت صياþة مرشوع القانون ب�شاور مع اكفة املتدÕلني يف هذا 
ال�شا́رية والتوافقHة اليت اhال داÕل الوزارة، وذó يف ٕاطار املقاربة 

  .زارة يف تدبري الش[ٔن mجkعياعمتدهتا الو 
ؤ��هتز هذه الفرصة ٔ#تقدم dلشكر والتنويه dلرشاكء mجkعيني أ#كرث 
متثيلية داÕل الوزارة Kىل ٕاسهاÂم �شلك فعال يف ٕاغناء مرشوع القانون 

  .واQفع dلريق dلعمل mجkعي داÕل الوزارة
ٔ�ن ٔ�تقدم جبزيل الشكر وmمNنان yلس?يدات ، هبذه املناس?بة، كام ٔ�ود

والسادة املس�شار�ن Kىل حسن تعاوهنم ومسامههتم الفعا¯ ٔ�ثناء دراسة 
مرشوع القانون، من Õالل تقدمي العديد من mقرتاbات والتعديالت اليت 

Kىل  -اليت مت تقدميها يف جملس النواب ٕاضافة ٕاىل التعديالت  - معلت
اس?ية Qس?تور سه وتعز�ز الضام�ت املنصوص Kلهيا يف املبادئ ا#ٔ ٕاغنائ

  .اململكة
وهكذا مر مرشوع القانون يف ٕاطار مسطرة املصادقة مبجموKة من 

غته املراbل b�ٔدثت قمية مضافة ومك¾ت من اس?تدراك بعض النقط يف صي 
اºهنائية، كام شلك م¾اس?بة مجليع أ#طراف املتدÕ« يف الش[ٔن mجkعي 

جياد bلول توافقHة توجت بتحقHق إالجامع Kليه، مما سFسهل معلية ٕاخراج الٕ 
  .املؤسسة ٕاىل bزي الوجود والرشوع يف تقدمي Õدماهتا يف ٔ�قرب ا#Vٓال
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ٔ�ن الوزارة بتعاون وتOس?يق مع  ،يف هذا إالطارؤ�ود ٔ�ن Õ�ٔرب، 
املتدÕلني يف هذا اhال بصدد وضع اyلبنات أ#ساس?ية والرتتF^ات الالزمة 

من  لتدبري املرm »bنتقالية، وس?تعمل Kىل موا´بة ٕاbداث املؤسسة ومتكHهنا
 .الوسائل الرضورية وإالماك�ت املتاbة ل�سهيل ÂاÂا

  .شكرا الس?يد الرئFس

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .شكرا، الس?يد الوز�ر احملرتم

 ..لتقدمي التقر�روالتخطيط  وا#ٓن اللكمة ملقرر جلنة املالية والتجهزيات
  .وزع

  :ٔ�فNح dب املناقشة
  . ، Äسمل كتابةاليس املهايش ..دقائق 10ق أ#þلبية يف اللكمة عن فر 

  .دقائق 10اللكمة لفريق املعارضة يف 
óشكرا، سلمت كتابة كذ .  

  .واللكمة yلفريق الفHدرايل yلوbدة واQميقراطية

        ::::املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد محممحممحممحمد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKةد دعيدKة
  .شكرا الس?يد الرئFس

  يدان الوز�ران،الس? 
  ن،�السادة املس�شار 
ٔ�قف يف هذه اyلحظة ٔ#ه4 لك موظفات وموظفي وزارة  يف احلقHقة،

 bمل ٕاخراج مؤسسة أ#عامل mجkعية، mقNصاد واملالية Kىل هاذ احلمل،
´يعترب ب[ٔن موظفني وزارة املالية، ´يف كFسمهيم البعض ٔ#نه امجليع اليوم 

  .ة العمومHةوظيفد�ل ال les chouchous ذوك
زار اجل"قاó ة املالية وقع ºهيا حبال ذاك وزار فلعمل السادة املس�شار�ن 

Nاع الوزارة من Õالل امجلعية القامئة ، أ#عامل mجkعية م " ydلفتومعيش
 ،dطرواbدة مهنم مركزية اكينة يف ال :Õدمات 3اكينني  والت·ارب السابقة،

لسلفات اخلاصة ا الزبناء،mصطياف yلمحظوظني و  اخلاصة dلنقل،
  .كFرشي حىت �راكةا كن البعض مهنا مdلسكن، مي
ó¨ديدة، ٕاىل  اليوم، كنقولو ،وV »bنتقال ٕاىل مرm متىن ٔ�ن �كون�

هاذ  تدبري عقالين وعرصي لÑٔعامل mجkعية واخلدمات mجkعية،
اع مN املرشوع اyيل �لك رصاbة، ميكن نتفهمو اyلغة اyيل Vات هبا اللكمة

Õ بلوماس?ية، ةد�ر شوياص يالس?يد الوز�ر ٔ#نهQالرشاكء  د�ل ا
mجkعيني اك�ن رشيك واbد اyيل Õدم جبد وبصدق وبزناهة فكرية من 

بة الوطنية ااyيل هو النق V�ٔل ٕاخراج مؤسسة أ#عامل mجkعية،
  .اQميقراطية yلاملية

يف جملس ، بدليل ٔ�نه حشال Vلس بعض الرشاكء عرقلوا املسرية
ٔ#ن  ٔ�كرث من ٔ�ربع شهور وال مخس شهور وهو يف جملس النواب، النواب؟

وdلتايل لك املناورات ولك اQسا<س ولك  هاذ املرشوع صادق¾ا Kليه هنا،

اخلدمات mجkعية Nاع التع·زي اس?تعملت مبا فهيا رضورة توحHد الوسائل م 
  . داÕل الوزارة

 ٓ ع وامجلي Nاع امجلارك،kعية م اصنا ندÕلو أ#عامل mجÕ خر،مبعىن �
كفريق  ،واكن mقرتاح من طرف¾ا Nاع ٕادارة امجلارك،´يعرف اخلصوصية م 

ٕاذن  ٕاىل اكن أ#هداف هو mس?تفادة من اخلدمات mجkعية، فHدرايل،
mعية وkجm كون هذه اخلدماتñ ات رشاكةٔ�نHس?تفادة يف ٕاطار اتفاق.  

هو تدبري هذه  لوزارة Kىل Kاتقها،تو اÕذاا، وهذا الزتام ٔ�يضا اليوم
 2015ينا�ر  1مبعىن  ،دج¾رب 31هناية  ،املرm »bنتقالية اyيل فهيا س?نة

  . ٔ�ن ñكون املؤسسة بدت يف ٔ�شغالها جيب
ولهذا  .طبيعة احلال هناك النظام اQاÕيل ومجموKة من املراbل mنتقاليةب 

واbد اجلدو¯ من V�ٔل لك القضا� اليت ينص  الوزارة الزتمت ب[ٔنه غتد�ر
Õ ،يلÕاQىل النظام اK صنا افهيا مرشوع القانون أ#سايس ٔ�و حييل فهيا

ٔ�ن �كون هناك نظام داÕيل ºهيا من ا#ٓن، مبعىن ٕاىل اليوم، مطلوب  نلقاو
، والزتمت الوزارة ب[ٔن �كون بطريقة Äشا́رية مع النقاdت أ#كرث yلمؤسسة

  .متثيلية
ايل، جيب ٔ�ن ñكون هناك Vدو¯ حمددة يف الزمان ويف املواضيع وdلت

دج¾رب، وحنن Kىل مرىم جحر من املؤسسة �شلك  y31لوصول ٕاىل هناية 
Nاع ٔ#نه اليوم اك�ن جتارب مNاع واbد العدد م  9بث، �شلك عقالين،

نني أ#ساس?ية د�لها يف الربملان، ولكن املؤسسات اyيل تصادق Kىل القوا
ٕالشاكالت، ميكن نذ´ر مهنا Nاع االعدد م  يوم dيق تتعرف واbدزالت ال ما
   .ىل þري ذóالفالbة اyيل dيق معتقل إ  Nاع الص@ة،م 

جيب ت[ٔمني هذه املرdٕ »bرشاك وÄشارك و�لك �زاهة  و¨ó، تنقولو
فكرية بعيد عن لك املصاحل الشخصية yلعديد من احملسوبني Kىل العمل 

  . النقايب لÑٔسف
  .الرئFس شكرا الس?يد

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .الس?يد املس�شار ،شكرا

  .اللكمة hموKة mحتاد الوطين yلشغل

        ::::املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
  .لصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي وا

  لس?يد الرئFس احملرتم،ا
  الس?يدان الوز�ران،

  ن،�ٕاخواين املس�شار 
وا¨ي هو Õاص بت[ٔسFس  82.12القانون املاثل بني ٔ�يدينا  م¾اقشة

من  خطوةب[ٔنه  mجkعية ملوظفي وزارة املالية، كنعتقدومؤسسة أ#عامل 
وظفي وموظفات املالية Kىل هذا هن4 م ،أ#مهية مباكن، وهباته املناس?بة

  .وحتقق بفعل هاته املبادرة احلكومHة مشكورة جناز ا¨ي طال انتظاره،االٕ 
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اكحتاد وطين yلشغل dملغرب، ٔ�ن هذا املطلب ظل ملدة  ،9نيا، نؤكد
طوي« �رفعه يف نقاب�¾ا املركزية والقطاعية Kىل ٔ�نه من املطالب أ#ولوية، ٔ#ننا 

ومن . ٔ�ن نبحث لها عن ٔ�بوابنؤمن ب[ٔن م¾اقشة وضعية املوظفني البد 
ٕاطار حتسني ٔ�بواهبا حتسني اخلدمات mجkعية اليت ميكن ٕادÕالها يف 

اÕQل yلموظفني، حتسني اÕQل لFس فقط Kىل مس?توى الز�دة املبارشة 
  .ولكن كذó يف هذه أ#بعاد mجkعية ،لÑٔجور

،óلقانون ا ٔ�ن هاذ الس?ياق، ٔ�ننا يف هاذ الس?يد الوز�ر احملرتم، مث كذ
Äشاريك مت بعد حوارات وكذó يف ٕاطار هنج Vاء يف ٕاطار حوار اجkعي 

احلوار Kة من الفاKلني �شلك ٔ�و ب[ٓخر، مث ا¨ي ٔ�فىض وÕاصة هاذ مع مجمو 
Kىل ٔ�ساس ٔ�ن هناك  ، فا#ٓن كنخرجو2009ريبا، راه من اyيل اكن تق

 وdملناس?بة، كناديو. دمات mجkعية من Õالل القانونحتسني د�ل اخل
القطاKات أ#خرى اyيل مازال تNOظر، ومهنا القطاع الفالB د�ل املوظفني 

، لقانون د�لها مازال قابع هنا� ويNOظرواyيل مازال ا ل وزارة الفالbة،د�
Õىل غرار هاذوK ريه اصو خيرجþدا¯ يف هاذال، القانون وK كونñ بد ٔ�ن 

  .املضامر mجkعي
ع ´برية يف ٕاطار ويه Õدمات dلطب ،مث �مثن dلفعل اخلدمات اليت تقدم

نظام  ،yلتغطية الصحية التمكيلية ،اخلدمات yلسكن التجويد د�ل هاذ
óري ذþ د التمكييل ٕاىلKمتثيلية والشلك  ،التقاºمث اجلانب ا#ٓخر وهو ا

   .بني إالدارة وبني ممثيل املوظفنيا¨ي Vاءت به 
نعتقد ب[ٔن هذا القانون هو bلقة ممتزية يف اخلدمات mجkعية اليت 

   .س?توى mجkعيVاءت احلكومة لرتخسها يف اºهنج ال�شاريك Kىل امل 
Õل اyلجنة وسامهنا من اولهاته mعتبارات وþريها dدر� ٔ�ن نناقش د

القانون ا¨ي نعتقد  ، و¨ó صوتنا Kىل هذاÕالل مجموKة من املقرتbات
يف انتظار dيق القطاKات ب[ٔنه مفخرة لOساء ورVال وموظفي هذا القطاع 

  .أ#خرى
 .شكرا الس?يد الرئFس

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
   .شكر، الس?يد املس�شار

Kىل جملس املس�شار�ن  عرض yلتصويت مواد املرشوع احملالوا#ٓن ن
  .لس النواب يف ٕاطار قراءة 9نيةمن جم
  : 1املادة 

  ؟املعارضون ؟املوافقون
  .إالجامع

  : 2املادة 
  .إالجامع

  : 3املادة 
  .إالجامع

  : 4املادة 
  .إالجامع

  : 5املادة 
  .إالجامع

   :6املادة 
  .إالجامع

  : 28ٕاىل املادة  7نصوت من املادة 
  .إالجامع

  : ٔ�عرض مرشوع القانون �رمNه yلتصويت
  .إالجامع

يقيض  82.12وافق جملس املس�شار�ن Kىل مرشوع قانون رمق  نٕاذ
bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة mقNصاد 

   .واملالية
يتعلق  89.12ون رمق ونNOقل �yراسة والتصويت Kىل مرشوع قان

   .dملدرسة الوطنية العليا yلمعادن dلرdط
  .تقدمي املرشوع، تفضل الس?يد الوز�راللكمة yلحكومة ل 

        ::::الس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبFالس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبEEEEFةةةة
  .شكرا الس?يد الرئFس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئFس،
  الس?يد الوز�ر،
  ن،�ادة املس�شار الس?يدات والس

جملسمك املوقر يف هاته العامة �yراسة  ٔ�مام¤سعدين ٔ�ن ٔ�مFل اليوم 
املتعلق dملدرسة الوطنية العليا  89.12والتصويت Kىل مرشوع قانون رمق 

بعد املصادقة Kليه من ق^ل جملس النواب املوقر يف  ،yلمعادن dلرdط
املصادقة Kليه  دوكذا بع 2012ماي  V7لس?ته العامة املنعقدة يوم الثال9ء 

ؤون mقNصادية مب·لس dٕالجامع من طرف جلنة الفالbة والش
  .املس�شار�ن

هبذه املناس?بة ٔ�ن ٔ�تقدم dلشكر اجلزيل ٔ#عضاء جلنة الفالbة  ؤ�ود
ثناء والشؤون mقNصادية ا¨�ن سامهوا يف ٕاGراء النقاش واملسامهة الفعا¯ �ٔ 

  . تقدمي وم¾اقشة هذا املرشوع
فقد متت صياþة مرشوع هذا القانون Kىل ٔ�ساس املقNضيات  ،ولٕالشارة

املتعلق  01.00اكم القانون رمق ال�رشيعية والتنظميية اليت نصت Kلهيا ٔ�ح
  .لتطبيقه ةالتعلمي العايل والنصوص املتÈذ ب�¾ظمي

فٕان صياþة  ،قانوين نص مرشوع ٔ�ي وكام هو الش[ٔن dلOس?بة ٕالKداد
هذا املرشوع متت dلتOس?يق مع خمتلف القطاKات املعنية يف شؤون 
املدرسة بعد املصادقة Kليه من طرف جملس التOس?يق واyلجنة الوطنية 
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  .01.00القانون رمق yلتOس?يق dلتعلمي العايل احملدثني مبوجب 
  ن،�الس?يدة والسادة املس�شار 

اكنت Õالل هذه و  ،رسة يف ٔ�وائل الس?بعيناتلقد ت[ٔسست هذه املد
 ،ٔ�ساس?ية يف ٕاKداد Âندسني خنبة الس?نوات قاطرة yلتحصيل العلمي ولبنة

Õ منية وطهنم وقد سامهت منñ ىل املسامهة يفK الل انضواهئا حتت قادر�ن
وصاية السلطة احلكومHة امللكفة dلطاقة واملعادن يف ñكو�ن ٔ�طر كف[ٔة قادت 

ويبلغ Kدد املهندسني  ،مح« التطو�ر اليت شهدهتا الصناKة املعدنية ببالد�
Âندس، كام حرصت Õالل  4000املتخرVني من هذه املدرسة ما يناهز 

مدارس الصفوة من Õالل هذه الس?نوات Kىل ñكر¤س ماك�هتا يف مصاف 
يف هذا وسلكت  ،تلقني تعلمي Kلمي وتقين يف خمتلف الشعب والتخصصات

سHÎل إالصالح والتطو�ر ملوا´بة التحوالت واملس?ت·دات اليت يعرفها Kامل 
املقاو¯ والOس?يج mقNصادي بصفة Kامة لالس?ت·ابة ملتطلبات mقNصاد 

Kىل  mس�Hعابيةمن طاقهتا  الوطين، ٕاضافة ٕاىل ذó قامت املدرسة dلرفع
ٓ  10ٕاGر املبادرة الرامHة لتكو�ن  الف Âندس، ويبلغ Kدد الطلبة املس·لني �

يف الوقت ا¨ي مل  ،طالب Âندس b900اليا �سø املهندس ما يناهز 
  .2006-2005طالبا س?نة  �456كن يتعدي فHه هذا العدد 

الهامة  واملسارات كام ٔ�صبحت املدرسة توفر مجموKة من التخصصات
ختصصا ٔ�و  12فاليوم حتتضن  ،اليت تعد حHوية وٕاسرتاتيجية dلOس?بة لبالد�

مسلاك يف سø املهندس وختصصان يف سø املاسرت وفق الهندسة 
   .ضوابط البيداغوجHة الوطنيةوال

، وانطالقا ووعيا مهنا بدورها يف جمال التكو�ن املس?متر والبحث العلمي
هkمات الرشاكء الصناعيني، وا ñكو�ن املهندسمن ´وهنا نقطة التقاء بني 

معلت املدرسة Kىل تطو�ر لك الوسائل اليت من ش[ٔهنا ٔ�ن Äسامه يف تقوية 
قNصاد� سامهة يف ñمنية ام يطها الصناعي yل Kالقات الرشاكة بني املدرسة وحم 

 .الوطين
  ن، السادة املس�شارو

املتعلق  11.80يعي ا¨ي �رخس القانون رمق �ريم هذا القطاع ال�رش 
dملدرسة الوطنية yلصناKة املعدنية ٕاىل وضع مجموKة من املقNضيات القانونية 

مقNضيات ال�رشيعية ل وفقا y  ،إالداري واملايل هاتنظمي ختص Âام املدرسة و 
ة Kىل ثالثة املادة موزK 17والتنظميية اجلاري هبا العمل، فاملرشوع ¤شمل 

  :اليةيف النقط التفصول وتتلخص مقNضياهتا 
ملدرسة الوطنية ا"درسة الوطنية yلصناKة املعدنية ب ٕاKادة Äسمية امل - 1

ٕال�راز ماك�هتا Kىل الصعيد الوطين مكؤسسة  ،dلرdط "العليا yلمعادن
قNصاد الوطين وكذا لٕالسهام يف مHاد�ن هامة dلOس?بة لال Kليا yلتكو�ن

 ٕاشعاع املغرب Kىل الصعيد اQويل؛ يف
واليت تتلخص يف التكو�ن  ،س?ندة yلمدرسةٕاKادة حتديد املهام امل  - 2

والس?Ì يف مHاد�ن الهندسة املتعلقة dلصناKة واملعادن  ،أ#سايس
عرفة وñمنية والتكو�ن املس?متر والبحث العلمي والتك¾ولوK و�رش امل

 أ#�شطة املقاوالتية؛
التكو�ن املس?متر والبحث و ٕاKادة تنظمي هيالك التكو�ن أ#سايس  - 3

 ؛العلمي yلمدرسة
Kلميا وثقافHا من V�ٔل و س?تقالال ذاتيا وبيداغوجHا ٕاعطاء املدرسة ا - 4

 ؛تعز�ز قدرهتا ا¨اتية يف اhال التنظميي
ومساó  ٔ�سالكدر¤س dملدرسة يف ٕاطار تنظمي التكو�ن والت - 5

يتوج �شهادات  ،عkد الهندسة البيداغوجHة اجلديدةال تووbدا
 ؛وطنية

ٕالجراءات لد�ر معني وفق ٕادارة املدرسة من ق^ل جملس ٕادارة وم - 6
وyلمسطرة اجلاري هبا العمل فÌ  01.00املنصوص Kلهيا يف القانون 

تطبيقا ٔ#حاكم اQس?تور مع ٕاbداث  ،يتعلق dلتعيني يف املناصب العليا
د�ر�ن مساKد�ن ملساKدة املد�ر يف ٕادارة ملم¾صب اكتب Kام وم¾صبني 

 ؛املؤسسة
 "جملس املؤسسة" ñكر¤س إالصالح الهيلكي من Õالل ٕا�شاء - 7

بة يف ٕالرشاك أ#ساتذة املوظفني واملس?تÈدمني والطل  "اyلجنة العلمية"و
  .Äس?يري وتدبري شؤون املدرسة

لوقت الراهن ٔ�مهية والبد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع �ك�يس يف ا
حىت  ،هيلكة وتنظمي Vديد yلمدرسةمن Õال  ٕارساء dلغة حHث �سعى 

ت العلمية والتق¾ية ٕالسهام يف التطورالي�س?ىن لها القHام Qdور املنوط هبا 
mصادية لبالد�واملهنية وNه حلزي الوجود  ،قVلتايل فٕان ٕاخراdسامه يف س وF

صالح البيداغوñ Kمنية املنظومة التعلميية ببالد�  وموا´بة مسلسل االٕ 
  .yلتعلمي العايل

  .والسالم Kليمك ورمحة هللا
  .شكرا الس?يد الرئFس

        ::::الس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسةالس?يد رئFس اجللسة
  . شكرا، الس?يد الوز�ر

Nصادية لتقدمي تقر�ر ق اللكمة ملقرر جلنة الفالbة والشؤون m وا#ٓن
  . اyلجنة

   .وزع
  :ٔ�فNح dب املناقشة

  . Äسمل كتابة ..دقائق 10لكمة لفرق أ#þلبية يف ال
   .Äسمل كذó كتابة ..لفرق املعارضة اللكمة

  . لفHدرايل yلوbدة واQميقراطيةاللكمة yلفريق ا
  . ا ´يناشم

  .ا عند´ومش وزعتحتاد الوطين yلشغل، ماللكمة hموKة االٕ 
  :نNOقل yلتصويت Kىل مواد املرشوع وا#ٓن
  : 1املادة 
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  املمتنعون؟املعارضون؟ قون؟ فاملوا
  .جامعاالٕ 
  : 2املادة 

  .إالجامع
  : 3 املادة

  .إالجامع
  : 4املادة 

  .إالجامع
  : 5املادة 

  .إالجامع
  : 6املادة 

  .إالجامع
   :7املادة 

  .إالجامع
  : 8املادة 

  .إالجامع
  : 9املادة 

  .إالجامع
  : 10املادة 

  .إالجامع
  : 11املادة 

  .إالجامع
  : 12املادة 

  .إالجامع
  : 13املادة 

  .إالجامع
  : 14املادة 

  .إالجامع
  : 15املادة 

  .إالجامع
  : 16املادة 

  .إالجامع
  : وأ#Õرية 17املادة 

  .إالجامع
  : ٔ�عرض مرشوع القانون �رمNه yلتصويت

  .امعإالج
يتعلق  89.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Kىل مرشوع قانون رمق 

  .dملدرسة الوطنية العليا yلمعادن dلرdط

  ن الوز�ران،شكرا الس?يدا
  .مسامهتمك القمية يف هاته اجللسة ن Kىل�شكرا السادة املس�شار 

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
        

        ::::�ٔثناء اجللسة�ٔثناء اجللسة�ٔثناء اجللسة�ٔثناء اجللسة    سلمت yلرئاسةسلمت yلرئاسةسلمت yلرئاسةسلمت yلرئاسةاليت اليت اليت اليت املكNوبة املكNوبة املكNوبة املكNوبة املداÕالت املداÕالت املداÕالت املداÕالت 
    64.1264.1264.1264.12مداÕ« فريق أ#صا¯ واملعامداÕ« فريق أ#صا¯ واملعامداÕ« فريق أ#صا¯ واملعامداÕ« فريق أ#صا¯ واملعارصرصرصرصة يف م¾اقشة مرشوع قانون رمق ة يف م¾اقشة مرشوع قانون رمق ة يف م¾اقشة مرشوع قانون رمق ة يف م¾اقشة مرشوع قانون رمق     - - - - 1111

        ....القايض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعيالقايض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعيالقايض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعيالقايض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعي

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

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¤رشفين ٔ�ن ٔ�تدÕل dمس فريق أ#صا¯ واملعارصة ٔ#عرب عن موقف 

القايض  64.12فريق¾ا خبصوص اQراسة والتصويت Kىل املرشوع قانون رمق 
bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعي كام متت ٕاbالته من 

  .طرف جملس النواب
  س?يدي الرئFس، 

ايل هو التنايم þري املس?بوق لعل من ٔ��رز خصائص وممزيات عرص� احل
m ةKذ طابع الف·ائية ورسÕٔ]اطر وأ#زمات واليت ٔ�حضت تÈلمy شار، بل � ن

  .والتدويل ٔ�حHا�
واس?تحضارا ٔ#مهية هذه املعطيات وVدية ا{اطر احملدقة، اكن البد من 
تطو�ر إالطار القانوين املهيلك yلت[ٔمHنات، سواء يف شقه التدبريي ٔ�و 

ا لهذه أ#مور من انعاكس ٕاجيايب Kىل مس?توى اخلدمات الرقايب، وذó مل
  .املقدمة yلمواطنني

ومن Íة ٔ�خرى، فٕاننا، يف فريق أ#صا¯ واملعارصة، وانطالقا من 
حرصنا Kىل رضورة حتسني ٔ�داء لك املؤسسات املرتبطة dمحلاية 
mجkعية، Õاصة يف ظل الوضعية الصعبة اليت تعاين مهنا العديد من 

التقاKد والت[ٔمني، فقد طالبنا من احلكومة مبناس?بة م¾اقشة هذا  صناديق
املرشوع قانون اختاذ لك التدابري وإالجراءات القانونية القمينة بتدعمي 
مقومات الشفافHة واحلاكمة، Õاصة ؤ�ن تداعيات اكرثة ٕافالس العديد من 

  .املؤسسات الت[ٔمني مازالت ختمي Kىل هذا القطاع
كومة ٕاىل إال�زالقات الاكرثية اليت قد يعرفها قطاع كام �هبنا كذó احل

الت[ٔمني وٕاKادة الت[ٔمني يف bا¯ غياب الرقابة ٔ�و ضعفها، Õاصة ؤ�ن جحم 
أ#موال اليت يمت تداولها قد تغري وÄشجع Kىل لك ٔ�نواع وصنوف 

  .وإال�زالقات اليت تنامت بفعل عوملة اجلرامئ املالية mحنرافات
يف فريق أ#صا¯ واملعارصة، ن�ساءل ملاذا ال من Íة ٔ�خرى، فٕاننا، 

يلعب قطاع الت[ٔمني حلد ا#ٓن دوره اكمال يف اhال mجkعي و�ركز فقط 
  .Kىل اhاالت املرحبة

ويف هذا إالطار، فقد طرح¾ا العديد من ال�ساؤالت وmس?تفسارات 
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ي ذó ٔ�ن الت[ٔمني   دور اجkع ،حول ٔ�رقام معامالته ؤ�رbdه الس?نوية
  .ولFس فقط مرامكة أ#رdح وmس�Øر يف املشاريع املضمونة

وعطفا Kىل نفس املوضوع، فٕاننا نطلب من احلكومة توضيح ٔ�سس 
املقاربة املعمتدة ٕالصالح صناديق التقاKد وما هو جحم ٕاسهام اQو¯ يف هذا 
إالصالح وكذا طبيعة ونوعية املقاربة املعمتدة وهل يه مقاربة اقNصادية 

ٔ�م مقاربة اجkعية، Äس?تحرض مصل@ة أ#جراء واحلقوق املك�س?بة  حمضة
  اليت رامكوها بفعل نضاالهتم وجمهوداهتم اQؤوبة؟

وخNاما، س?يدي الرئFس، فٕاننا، يف فريق أ#صا¯ واملعارصة، ٕاذ نقدم 
مجموKة من البدائل وmنتقادات، فٕاننا يف نفس الوقت �ش?يد dجلو إالجيايب 

ذا املرشوع قانون وا¨ي توج بتحسني صياغته من ا¨ي طبع م¾اقشة ه
  .Õالل مجموKة من التعديالت اليت تبOهتا اyلجنة �كHفHة مشرتكة

وانطالقا من هذه mعتبارات، فٕاننا س?نصوت dٕالجياب لصاحل هذا 
املرشوع، �ٓملني من احلكومة ٔ�ن تطور قدراهتا وكفاءاهتا، سواء من حHث 

  .املراق^ة ٔ�و املوا´بة
*****  

تدÕل املس�شار الس?يد مصطفى القاس?ميي dتدÕل املس�شار الس?يد مصطفى القاس?ميي dتدÕل املس�شار الس?يد مصطفى القاس?ميي dتدÕل املس�شار الس?يد مصطفى القاس?ميي dمسمسمسمس فرق املعارضة يف  فرق املعارضة يف  فرق املعارضة يف  فرق املعارضة يف     ----2222
يقيض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات يقيض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات يقيض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات يقيض bdٕداث هيئة مراق^ة الت[ٔمHنات     64.1264.1264.1264.12رمق رمق رمق رمق رشوع قانون رشوع قانون رشوع قانون رشوع قانون م¾اقشة م م¾اقشة م م¾اقشة م م¾اقشة م 

            ....وmحNياط mجkعيوmحNياط mجkعيوmحNياط mجkعيوmحNياط mجkعي

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

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ة مب·لس املس�شار�ن يف م¾اقشة ¤رشفين ٔ�ن ٔ�تدÕل dمس فرق املعارض

ا¨ي �روم ٕاbداث هيئة مس?تق« ملراق^ة  64.12مرشوع القانون رمق 
  .الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعي

  الس?يد الرئFس احملرتم،
ي[ٔيت املرشوع يف س?ياق ظرفHة دقHقة تعرف فهيا املامرسة الس?ياس?ية 

ميقراطي�¾ا وضعا سور�ليا واكرثيا، ¤س?تعيص Kىل الفهم، وتتك^د فHه د
خساVر فادbة يصعب تدارíها، �سÎب ان�شار مظاهر التبFÈس واملسخ 

الال مسؤول حنو اس?تعامل  الس?يايس اليت يعرفها املشهد الس?يايس والزنوع
خمتلف وسائل التجرحي واºهتديد والقذف املمك¾ة، يف حق املعارضة اليت 

يع اليت تNOصب اليوم لتناقش وٕا�مك �لك مسؤولية ورزانة اbد املشار 
انتظر�ها بفارغ الصرب، مؤكد�ن yلس?يد رئFس احلكومة ٔ�ن املعارضة لFست 
Äشو¤شا Kىل احلكومة، كام حيلو yلعقول املتحجرة ٔ�ن Äسمهيا، وال وضعا 
yلعصا يف الع·« كام هو مNداول عند ٔ�حصاب الرٔ�ي الواbد، بل يه 

مة، معارضة بناءة مواطنة ومسؤو¯، هدفها هو الرفع من ٔ�داء احلكو 
وجتنFب املغاربة عواقب فشلها ا#ٔ´يد، Kرب تنÎهيها ٕاىل ٔ�خطاهئا، وفضح جعزه، 
ويف املقابل مساندة لك املبادرات اليت س�سهم يف Õدمة املصل@ة العليا 

  .yلبالد
  الس?يد الرئFس،

ٕاننا يف فرق املعارضة نعترب ٔ�ن ر�دة قطاع الت[ٔمHنات يف املغرب وتبوئه 
الوطين قد حتققت بفضل Íود فاKليه  ملراتب سامقة يف mقNصاد

وبفضل إالماكنيات الواسعة اليت ) رشاكت ووسطاء وو]ء(أ#ساس?يني 
يفNحها سوق الت[ٔمHنات وا¨ي يضع خطواته أ#وىل Kىل سكة التطور 

، فقد íشفت بعض البيا�ت وأ#رقام احملينة من ق^ل مد�رية وmنطالق
ق الت[ٔمHنات حقق Õالل الس?نة الت[ٔمHنات وmحNياط mجkعي، ٔ�ن سو 

مليار درمه íصايف ٔ�قساط مكNبية yلت[ٔمني، وهذا  26املاضية ٔ�زيد من 
 & Standard«املنحى املتصاKد من أ#رقام الناحجة 9�ٔر ان�^اه واك¯ 

Poor's « ري لها ٔ�ن قطاع الت[ٔمني جسل بهÕ�ٔ ولية واليت ٔ�كدت يف تقر�رQا
  .مقارنة ببايق ب�ان املغرب العريبٔ�قوى حضور وK�ٔىل �س?بة ٔ�قساط yلفرد 

يف مقابل هذا التطور املطرد تطفو Kىل السطح بني الفHنة  ،لكن
وأ#خرى، بعض املشالك اليت ñكشف عن وجود مؤرشات مقلقة وختوفات 

  .املؤم¾ني الصغار واملتوسطني، ٔ�و ما ¤سمى الوسطاء
كن ٔ�ن ٕاننا، يف فرق املعارضة، ومبناس?بة م¾اقشة هذا القانون، ال مي

خنفي þابة من املشالك العالقة بني الرشاكت الكربى املس?تفHدة من 
انعاكسات هذا اhهود املايل املشرتك وبني الوسطاء والو]ء املسامهني 

  .بقسط وافر يف هذه الن�H·ة
ومما يؤرق الوسطاء ٔ�كرث �س?بة العمو¯ اليت يتقاضوهنا عن لك زبون 

، ويه الOس?بة اليت ظلت ñرافق هؤالء املهنيني م¾ذ ٔ�كرث %12واملمتث« يف 
ا¨ي  1977س?نة دون ٔ�ن تتغري، Kلام ٔ�ن املرشع من Õالل مرسوم  30من 

حيدد العالقة بني ال́ويل والرشكة وفق Kدد من الرشوط يت@دث عن هذه 
رفني وال يتدÕل فهيا وختضع، حس?به yلرتايض، الOس?بة ش[ٔ� Õاصا بني الط

لو]ء، ا¨�ن Äشغل واكالهتم يدا Kام« تقدر d#ٓالف ٔ�ن يف وقت يؤكد ا
هذه الOس?بة تنطوي Kىل ٕاحجاف ´بري، ٕاذ ال ميكن حس?هبم مقارنة أ#سعار 

  .ومصاريف ال�س?يري وأ#داءات ق^ل ٔ�كرث من ثالثة عقود ب[ٔسعار اليوم
الو]ء ¤شكون من ارتفاع الرضائب املفروضة Kلهيم، خصوصا الرضيبة 

كة ٔ�صال هنملضافة، ما ¤شلك ٕاهنااك مضافا ٕاىل مداخHلهم املKىل القمية ا
مبصاريف ´راء املاكتب ؤ�جور املس?تÈدمني ومصاريف العمل اليويم والنقل 

  .واºمتو�ن املكNيب
كام ٔ�ن فوىض التوظيف وفNح اhال ٕاىل مزيد من العاملني يف القطاع 

m لوسطاء، �هيك عنy رجتالية قلص كثريا من هوامش الرحب اليت اكنت
يف توزيع رخص فNح املاكتب، ٕاذ ميكن العثور يف شارع واbد Qdار 
البيضاء Kىل ٔ�كرث من ثالثة ماكتب، ما ¤شعل �ر املنافسة يف داVرة الزبناء 

  .ٔ�نفسهم
Kالقة ال́ويل مبؤسسات الت[ٔمني، ويه Kالقة مفروض ٔ�ن ñكون Kالقة 

ال́ويل وgٔنه جمرد  رشاكة بدل ما يه Kليه اليوم، حHث يمت التعامل مع
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ٕاال يف » رشاكء«مس?تÈدم Qى مقاو¯ جتارية، وال �رفعون ٕاىل مس?توى 
يف ورطة اجkعية ) ة(bال وجود مشالك مع الزبناء، ٔ�ما ٕاذا وقع الوس?يط 

ٔ�و مالية، فقد �كون مصريه أ#قرب السجن، ٔ�و ال�رشيد العائيل ٔ#ن رشكته 
 .وتعتربها ش[ٔ� Õاصاأ#م þري مسؤو¯ ٔ�صال عن مFل هذه املشالك 

  الس?يد الرئFس احملرتم،
ال شك ٔ�ن ٕاbداث هذه الهيئة، ال ميكن فصh عن املس?ت·دات 
والتطورات اليت يعرفها قطاع الت[ٔمHنات bاليا، ومن V�ٔل تعز�ز Íود 
التOس?يق واليقظة الالزمة لن·اKة وفعالية الرقابة Kىل قطاع يلعب دورا 

  . إالدÕار واºمتويل طالئعيا وحيتل ماكنة هامة يف جمال
ونظرا ملا قد �هتدده من ٔ�خطار تنعكس �9ٓرها السلبية Kىل مجمل 
قطاKات mقNصاد الوطين، اكن لزاما ٕاKادة النظر يف إالطار القانوين املنظم 
 ، بغية موا´بة ٕايقاع هذه التحوالت امل�سارKة ؤ�يضا لتحقHق مزيد من 

 Hىل قطاع الت[ٔمK متثل يف الفعالية ٔ#عامل الرقابةñ عيkجm ياطNحmنات و
mرتقاء dٕالدارة امللكفة dملراق^ة ٕاىل مرV »bديدة تصبح فهيا مس?تق«، Kىل 
غرار ما هو معمول به يف الب�ان املتقدمة يف هذا اhال ومNاكم« مع dيق 
Í�ٔزة الرقابة Kىل القطاع املايل ببالد�، واملمتث« يف بنك املغرب ويف هيئة 

  .)جملس القمي املنقو¯ bاليا(ق الرسامHل ٔ�سوا
  الس?يد الرئFس احملرتم،

ٕاننا، يف فرق املعارضة، وانطالقا من ٕامياننا العميق ب[ٔمهية هذا الورش 
إالصالB الهام املتعلق بقطاع الت[ٔمني، وا¨ي يدÕل مضن اسرتاتيجية 

ٔ�ن خروج هذه ا#ٓلية حتديث وعرصنة القطاع املايل ببالد�، نعترب 
ؤسساتية ٕاىل bزي الوجود خطوة هامة يف اجتاه تطو�ر ٔ�داء القطاع، ٕاذ امل

يNOظر ٔ�ن Äسامه الهيئة اجلديدة يف ٕاعطاء دفعة قوية لرشاكت الت[ٔمني، من 
Õالل ضامن م¾افسة مNاكفEة بني اكفة املتدÕلني، ما دام ٔ�هنا س?تحظى 

م نعتربه معال جامعيا هيdس?تقاللية ٔ�وسع وهبامش م^ادرة ٔ�حسن، كام 
املعارضة وأ#þلبية Kىل bد سواء، Kىل اعتبار ٔ�هنا م^ادرة Äس?تحق إالشادة، 

  .Äس?هتدف امحلاية وضامن حقوق لك أ#طراف
ونظرا لهذه mعتبارات السالفة ا¨´ر، فٕاننا، يف فرق املعارضة، نصوت 

  .dٕالجياب Kىل املرشوع قانون
*****  

    85.1285.1285.1285.12قانون رمق قانون رمق قانون رمق قانون رمق     مداÕ« فريق أ#صا¯ واملعامداÕ« فريق أ#صا¯ واملعامداÕ« فريق أ#صا¯ واملعامداÕ« فريق أ#صا¯ واملعارصرصرصرصة يف م¾اقشة مرشوعة يف م¾اقشة مرشوعة يف م¾اقشة مرشوعة يف م¾اقشة مرشوع    ----3333
يقيض bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة يقيض bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة يقيض bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة يقيض bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة 

        ....mقNصاد واملاليةmقNصاد واملاليةmقNصاد واملاليةmقNصاد واملالية

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

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¤رشفين ٔ�ن ٔ�تدÕل dمس فريق أ#صا¯ واملعارصة ٔ#عرب عن موقف 

يقيض  85.12اسة والتصويت Kىل مرشوع قانون رمق فريق¾ا خبصوص اQر 
bdٕداث وتنظمي مؤسسة أ#عامل mجkعية لفائدة موظفي وزارة mقNصاد 

  .واملالية
  س?يدي الرئFس،

بداية، جيب الت[ٔ´يد، وانطالقا من ق¾اعتنا يف فريق أ#صا¯ واملعارصة 
عمي العمل Kىل م¾ارصة وت[ٔييد مجيع املبادرات وا#ٓليات الرامHة ٕاىل تد

امجلعوي، وdلتايل الريق dٔ#وضاع املادية وmجkعية yلموظفني، أ#مر 
ٔ�ن ينعكس ٕاجياK dًىل مردود�هتم وظروف معلهم  - ال حما¯  -ا¨ي من ش[ٔنه 

وارتباطا مبرشوع القانون املعروض Kىل ٔ�نظار� اليوم وا¨ي س?بق hلس?نا 
Kىل ٔ�نه ال حييد عن التوVه العام املوقر ٔ�ن صوت Kليه dٕالجامع، فٕاننا نذ´ر 

ا¨ي ٔ�حضت تتÎ¾اه العديد من مجعيات أ#عامل mجkعية، وذó رغبة يف 
ت[ٔهيل وتطو�ر Õدماهتا وضامن اس?تفادة دامئة ومشولية لاكفة املنخرطني، فٕاننا 
يف فريق أ#صا¯ واملعارصة، وكام Kرب� Kىل ذó داÕل اyلجنة املعنية، فٕاننا 

وVه، وÕاصة ٔ�نه س?يضفي املزيد من الشفافHة واحلاكمة Kىل �مثن هذا الت
معل هذه امجلعية، وسريخس معطى دس?تور� يقرن بني املسؤولية واحملاس?بة، 
هذا فضال عن تدعمي البعد اجلهوي بوضوح يف املرشوع من Õالل 
التنصيص الرصحي Kىل ٕاماكنية Õلق فروع ملؤسسة أ#عامل mجkعية 

  .ى اجلهويyلوزارة Kىل املس?تو 
وخNاما، فٕاننا، يف فريق أ#صا¯ واملعارصة، ٕاذ هن4 موظفي وزارة املالية 
هبذا املولود اجلديد، فٕاننا يف نفس الوقت �شدد Kىل رضورة ومل@احHة 
Õلق الرشوط القانونية والواقعية املالمئة لعملية mنتقال من امجلعية 

دة من اخلدمات yلمؤسسة، وذó لضامن حقوق املنخرطني يف mس?تفا
 .mجkعية يف ٔ�قرب أ#وقات ويف ٔ�حسن الظروف


