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 اةةلثالثني بعد املالتاسعة واحمضر اجللسة ا
 

يناير  22ه )1441 األوىل ىمجاد 51 اثءالثال :التاريخ
2112). 

 .السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب: لرائسةا

 باحاالعاشرة صابتداء من الساعة  ةقيدق أربعة وأربعون: التوقيت
 .العشر ةوالدقيقة الثامن

الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية : جدول األعمال
 التالية: 

  بتغيري وتتميم القانون رقم  21.19مشروع قانون رقم
املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع  92.92

 .اخلاص يف قراءة اثنية له

  يتعلق إبصالح املراكز اجلهوية  44.19مشروع قانون رقم
لإلستثمار وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لإلستثمار، 

 وذلك يف قراءة اثنية له؛

  احملددة مبوجبه السن القانونية اليت  82.19مشروع قانون رقم
 جيب أن حيال فيها على التقاعد أفراد القوات املساعدة؛

  يتعلق إبلغاء بعض الديون  28.19مشروع قانون رقم
املستحقة، وذلك لفائدة اجلهات والعماالت واألقاليم 

 .واجلماعات

 
 

 :السيد احلبيب املالكي رةيس جملس النواب، رةيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلسة عمومية تشريعية ختصص للدراسة    
 :والتصويت على املشاريع التالية

  بتغيري وتتميم القانون رقم  21.19مشروع قانون رقم
املأذون مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع  92.92

 .اخلاص يف قراءة اثنية له

  ة وييتعلق إبصالح املراكز اجله 44.19مشروع قانون رقم
لإلستثمار وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لإلستثمار، 

 وذلك يف قراءة اثنية له؛

  احملددة مبوجبه السن القانونية اليت  82.19مشروع قانون رقم
 جيب أن حيال فيها على التقاعد أفراد القوات املساعدة؛

  يتعلق إبلغاء بعض الديون  28.19مشروع قانون رقم
اجلهات والعماالت واألقاليم  املستحقة، وذلك لفائدة

 .واجلماعات

الكلمة للسيد الوزير، نيابة عن السيد وزير املالية واإلقتصاد، 
 .مشكورا

السيد مصطفى اخللفي وزير العالقات مع الربملان واجملتمع 
 :واملالية وزير االقتصاد، السيد حممد بنشعبوناملدين نيابة عن 

 شكرا السيد الرةيس،

 النواب احملرتمون،السادة والسيدات 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102أكتوبر  -   

 

 

2 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

تقدم إىل واملالية، أن أ يشرفين، نيابة عن السيد وزير اإلقتصاد   
 21.19جملسكم املوقر يف إطار القراءة الثانية ملشروع القانون رقم 

املأذون مبوجبه يف حتويل  92.92بتغيري وتتميم القانون رقم 
منشآت عامة إىل القطاع اخلاص، ألعرض على أنظاركم هذا 
املشروع من أجل التصويت عليه بعد املصادقة عليه من طرف 

 21لية والتنمية االقتصادية جمللسكم املوقر واملنعقدة أمس جلنة املا
 .2112يناير 

للتذكري هذا القانون يهم إدراج شركتني جديدتني يف الئحة     
املنشآت املأذون بتفويتها وحذف مخس شركات وفندقني، مت 

، مث 2119دجنرب  11التصويت عليه أوال يف جملس النواب يوم 
مبجلس املستشارين، وذلك  2112يناير  15بعد ذلك يوم 

من دستور  41بصيغة خمتلفة تروم حتيني اإلحالة على الفصل 
، ونسخ املادة اخلامسة من هذا املشروع مع ترتيب األاثر 2111

 .القانونية النامجة عنه

بعد دراسة هذا املشروع أمس من طرف جلنة املالية والتنمية     
ها من طرف غة املصادق علياإلقتصادية يف القراءة الثانية يف الصي

جملس املستشارين، وبعد نقاش مستفيض بني أعضاء اللجنة، مت 
رفض التعديالت املشار إليه أعاله، حيث خلصت اللجنة، جلنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية مبجلس النواب إىل ضرورة احلفاظ على 
النص املصادق عليه من طرف جملسكم املوقر، والذي صودق 

هنا مبجلس النواب، على  2119دجنرب 11أشرت يوم عليه كما 
أساس أن التعديالت املقرتحة اهلادفة إىل حتيني اإلحالة على 

تبقى يف نظر اللجنة غري مربرة يف جانبها  2111فصول دستور 
 .القانوين

وإذ أعرض أمامكم من جديد هذا املشروع يف صيغته كما     
شكر تقدم جبزيل الصادق عليه جملس النواب، لن يفوتين أن أ

للسيدات والسادة النواب على ما أبدوه من اهتمام وما أسهموا 
به من تدخالت وتساؤالت وجيهة ومقرتحات قيمة، سامهت يف 
إغناء النقاش بشأن مشروع القانون وتوطيد التفاعل الناجع بني 
خمتلف فاعلي األمة برملاان وحكومة إرتقاء ابلعمل التشريعي ملا 

 .العامخيدم الصاحل 

ويف هذا اإلطار، ونظرا للطابع اإلستعجايل هلذا املشروع الذي     
سيوفر موارد هامة لصندوق احلسن الثاين للتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية وللميزانية العامة للدولة لإلسهام يف متويل املشاريع 

 ،اإلجتماعية ذات األولوية، ألتمس املصادقة على مشروع القانون
 .وشكرا

 :سيد الرةيسال

ما  على ةسااشكرا السيد الوزير، أشكر السيدة املقررة مرمي وح
قامت به يف إطار أشغال جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية، ومنر اآلن 

 :إىل عملية التصويت

أعرض للتصويت املادة األوىل كما صادقت عليها اللجنة وهي 
 :الرجوع إىل الصيغة األصلية كما صادق عليها اجمللس

 09املوافقون: 

 44املعارضون: 

 أحد املمتنعون: ال

أعرض للتصويت املادة الثالثة املضافة من طرف جملس املستشارين  
 :كما رفضتها وحذفتها اللجنة

 09املوافقون:

 44املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد
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أعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية له كما 
 :صادقت عليه اللجنة

 09املوافقون: 

 44املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
املأذون مبوجبه  90.90بتغيري وتتميم القانون رقم  01.19

 ،يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص يف قراءة اثنية له
 .شكرا للسيد الوزير

يتعلق إبصالح  44.19منر اآلن إىل مشروع القانون املوايل رقم    
املراكز اجلهوية لإلستثمار وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة 

 .لالستثمار يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

 السيد الرةيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أمام جملسكم املوقر قصد عرض يف قراءة يشرفين أن أحضر    
املتعلق إبصالح املركز  44.19اثنية مواد مشروع القانون رقم 

اجلهوي لالستثمار وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لالستثمار 
موضوع تعديالت جملس املستشارين، وال يفوتين هبذه املناسبة أن 

مني الذين رت أتقدم جبزيل الشكر للسادة النواب واملستشارين احمل
سامهوا بعد مناقشة قيمة يف إثراء وجتويد مشروع القانون املذكور، 

 .وصوتوا عليه ابإلمجاع يف قراءته األوىل

ولإلشارة، فإن جملس املستشارين أدخل تعديالت على مشروع     
املعروضة أمام أنظاركم  95، 24، 15، 11القانون هتم املواد 

ية جمالس إدارة املراكز اجلهو  واليت ختص على التوايل تركيبة

لالستثمار، مهام مدراء املراكز اجلهوية لالستثمار، التدقيق 
السنوي حلساابت املراكز اجلهوية لالستثمار، كتمان السر 

 .مداوالت اللجان اجلهوية املوحدة لالستثمار

ونظرا ملا يكتسيه مشروع القانون من أمهية قصوى لتفعيل     
 ،ية لإلستثمار الذي أعطى صاحب اجلاللةإصالح املراكز اجلهو 

ا كمكن من لتسريع تنفيذه مب ،تعليماته السامية ،نصره هللا وأيده
تسهيل عملية اإلستثمار وخلق مناصب الشغل وتنمية النسيج 
املقاواليت ببالدان، فإنين ألتمس منكم املصادقة على املواد املعدلة 

لي ألنشطة ء الفعحىت يتسىن دخول اإلصالح حيز التنفيذ والبد
املراكز اجلهوية لإلستثمار يف إطارهم القانوين اجلديد، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرةيس

شكرا السيد الوزير، وأشكر ابمسكم كذلك السيد مقرر جلنة 
الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة، النائب نور 

 :اآلن إىل عملية التصويتالدين رفيق، منر 

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلمجاع 11أعرض املادة 

 .املوافقون: اإلمجاع 

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 15أعرض املادة 

 .املوافقون: اإلمجاع

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 24 أعرض املادة
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 .املوافقون: اإلمجاع

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة  95أعرض املادة 
 .نفس العدد

 .املوافقون: اإلمجاع

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

ة له كما قراءة اثنيأعرض للتصويت مشروع القانون برمته يف 
 :صادقت عليها اللجنة

  :عملوافقون: االمجا ا

 .ال أحد املعارضون:

 .ال أحد املمتنعون:

صادق جملس النواب ابإلمجاع على مشروع قانون 
تعلق إبصالح املراكز اجلهوية لإلستثمار ي  47.18 رقم

 .وإبحداث اللجان اجلهوية املوحدة لإلستثمار يف قراءة اثنية له

السن  مبوجبه احملددة 82.19منر اآلن إىل مشروع قانون رقم    
القانونية اليت جيب أن حيال فيها على التقاعد أفراد القوات 

 .املساعدة، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخلية

 ،السيد الرةيس احملرتم

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون

يسعدين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر بعرض ملضمون مشروع    
احملددة مبوجبه السن القانونية اليت جيب أن  82.19القانون رقم 

حيال فيها على التقاعد أفراد القوات املساعدة املتخذ تطبيقا 
املتعلق إبعادة تنظيم  1.14.41ملقتضيات الظهري الشريف رقم 
 نظام اخلاص أبفرادها واليت جيريالقوات املساعدة وبتحديث ال

عليها النظام العسكري وخيضع أفرادها مبقتضيات القانون رقم 
احملدث مبوجبه نظام التقاعد العسكري، وكذا الظهري  19.41

املتعلق ابملعاشات العسكرية برسم 1.59.114الشريف رقم 
 .الزمانة

املتعلق حبد السن  82.19ويهدف مشروع القانون رقم    
وين للتقاعد ألفراد القوات املساعدة املصادق عليه من طرف القان

إىل مالءمة حد السن  2119أكتوبر  4الوزاري بتاريخ  اجمللس
القانونية إلحالة هذه الفئة على التقاعد، وذلك ابلرفع من حد 

سنة ابلنسبة لرتب سلك املفتشني املمتازين  82هذا السن إىل 
لقوات لى غرار نظرائهم ابسنة ابلنسبة لسلك املفتشني وع 54و

من  29املسلحة امللكية ووفق جدول مماثلة حمدد مبوجب املادة 
الظهري الشريف املنظم للقوات املساعدة، كما مت كذلك حتديد 
حد السن القانونية لإلحالة على التقاعد ابلنسبة لسلك 

سنة، فضال عن حتديد  54املساعدين املمتازين واملساعدين يف 
 .لنسبة لسلك رجال الصفسنة اب 52حد 

وعالوة على ذلك، مت مبوجب هذا النص فتح إمكانية    
اإلحتفاظ أبفراد هذه اهليئة بعد بلوغ السن القانونية بصفة 
استثنائية، وذلك وفق نفس الشروط والكيفيات اجلاري هبا العمل 

 .ابلنسبة ألفراد القوات املسلحة امللكية

ت القوات املساعدة قد عرف وجدير ابلذكر أن نسبة عدد ضباط   
اخنفاضا ملموسا يف السنوات األخرية، مقارنة مع الفئات األخرى 
بسبب ارتفاع عدد احملالني على التقاعد منهم، وكذا اخنفاض عدد 
املناصب املالية املخصصة هلن، الشيء الذي سيكون له أثر سليب 
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على مردودية هذه الفئة، خاصة بعد دخول الظهري الشريف 
يد حيز التنفيذ والذي أحدث مهام ومراكز مسؤولية جديدة اجلد

تستوجب وجود أطر وكفاءات متمرسة وذات جتربة قادرة على 
تنزيل مقتضياته، كما أن مشروع هذا القانون يدخل يف إطار 
سياسة الدولة الرامية إىل إصالح نظام التقاعد وذلك ابلرفع من 

 سالم عليكم ورمحة هللاالسن القانونية لإلحالة على التقاعد، وال
 .تعاىل وبركاته

 :رةيسالالسيد 

شكرا السيد الوزير وأشكر كذلك السيد النائب مقرر جلنة    
املالية والتنمية اإلقتصادية سعيد ابعزيز، وافتح ابب املناقشة 
إبعطاء الكلمة إبسم فرق األغلبية للسيدة النائبة حكيمة بل 

 .قساوي

 :قساوي ابسم فرق األغلبيةالناةبة السيدة حكيمة بل 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرةيس احملرتم،

 السيدان الوزيران احملرتمان،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتدخل ابسم فرق وجمموعة األغلبية ملناقشة مشروع    
ه السن القانونية اليت جيب أن احملددة مبوجب 82.19قانون رقم 

حيال فيها على التقاعد أفراد القوات املساعدة والذي يهدف إىل 
مالءمة حد السن القانونية إلحالة فئة من أفراد هذه القوات، 

سنة ابلنسبة لرتب سلك  82وذلك ابلرفع من حد السن إىل 
سنة ابلنسبة لسلك املفتشني على غرار  54املفتشني املمتازين، و

ظرائهم ابلقوات املسلحة امللكية ووفق املماثلة احملددة مبوجب ن
 .من الظهري الشريف املنظم للقوات املساعدة 89املادة 

 ،السيد الرةيس

الشك أن القوات املساعدة ملا تقوم به من أعمال جليلة    
تستحق منا التنويه واإلشادة، فهي تعمل لصاحل الدولة، وتعمل 

يل لصاحل األفراد يف كل وقت وحني ابلل لصاحل اجلماعات، وتعمل
والنهار يف مجيع ختوم املغرب إسوة بباقي القوات العمومية، إننا يف 
فرق وجمموعة األغلبية ننوه هبذا اإلطار التشريعي اجلديد الذي 
 يفتح فرصة اإلحتفاظ أبفراد هذه اهليئة بعد بلوغ السن القانونية

ة قد عرف قوات املساعدبصفة استثنائية، حيث أن نسبة ضباط ال
اخنفاضا ملموسا يف السنوات األخرية، مقارنة مع الفئات األخرى 
بسبب ارتفاع عدد احملالني على التقاعد منهم، وكذا اخنفاض عدد 
املناصب املالية املخصصة هلم، األمر الذي ينذر برتاجع أعداد 
هذه الفئة يف صفوف القوات املساعدة، خاصة بعد دخول الظهري 

ريف اجلديد حيز التنفيذ، بعد مصادقة الربملان عليه خالل الش
دورة أبريل املاضية، هذا القانون الذي أحدث مهام ومراكز 
مسؤولية جديدة تستوجب وجود أطر وكفاءات متمرسة وذات 
جتربة قادرة على تنزيل مقتضياته، إننا بقدر ما نشيد هبذا النصر، 

عديد من أفراد هذه بقدر ما نلتمس مرعاة الظروف الصحية لل
الفئة واليت لرمبا حتول دون استمرارهم يف تقدمي واجبهم بنفس 

 .احليوية والنشاط

السيد الرئيس، استحضارا للدور األمثل الذي تقوم به هذه     
انب ابلقوات املساعدة إىل ج القوات، فإننا نثمن العناية واإلهتمام

القوات األخرى، وهي مناسبة نغتنمها يف فرق وجمموعة األغلبية 
لندعو احلكومة إىل حتسني أوضاع هاته الفئة على املستوى املادي 
واإلجتماعي واإلهتمام بذويهم وذوي حقوقهم، كما ندعو إىل 
توفري كل اإلمكانيات الضرورية لقيام هذه الفئة بواجبها على 

 .الشكل األمثل، خاصة يف ظل تعدد املهام املوكولة إليها
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 لسيد الرةيس،ا

 حضرات السيدات والسادة،

إننا نستحضر اترخييا الدور اليت تطلع به القوات املساعدة، فقد    
قامت أبمن القرب بكل وطنية وتفان يف خدمة الصاحل العام، ويف  

 كل سامهت يفكل مناطق املغرب، مدنه وقراه وجباله ومداشره، و 
احملطات اليت عرفتها بالدان، إىل جانب قواتنا املسلحة امللكية 
والدرك امللكي والوقاية املدنية والسلطات الرتابية. وابلتايل، فإننا 
نعترب هذه الفرصة مناسبة لالعرتاف هلا بكل ما قامت به ألجل 
الوطن الذي ننعم فوق أرضه وحتت مسائه ابألمن والطمأنينة، 

ا اليوم هو أن نسعى لكي حتظى هذه الفئة ابإلهتمام املادي وواجبن
واإلجتماعي، فهذه الفئة تستحق أبن تكون هلا مؤسسة لألعمال 
 اإلجتماعية على غرار قطاعات حكومية أخرى، كما أن احلكومة

مطالبة بتخصيص مناصب مالية إضافية يف القوانني املالية املقبلة 
ي فوف القوات املساعدة، وهلالنفتاح على طاقات جديدة يف ص

مناسبة نوجه التحية من خالهلا إىل رجال القوات املسلحة امللكية 
والدرك امللكي واألمن الوطين والقوات املساعدة وكل األجهزة اليت 

 .ختذم وتسهر ليل هنار على صاحل وأمن الوطن واملواطن

ويف األخري، ال يسعنا إال أن نصوت لصاحل هذا املشروع قانون 
 .السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتهو 

 :السيد الرةيس

شكرا السيدة النائبة، إبسم فرق املعارضة، الكلمة للسيد النائب 
 .أمحد التومي

 :الناةب السيد أمحد التومي ابسم فرق املعارضة

 .الرمحن الرحيمبسم هللا 

 السيد الرةيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 نواب احملرتمني،السادة والسيدات ال

رق ف يشرفين إبسم الفريق اإلستقاليل، أن أتناول الكلمة إبسم    
املعارضة أن أتناول الكلمة ملناقشة مشروع القانون احملدد موجبه 
حتديد السن القانونية اليت جيب أن حيال فيها على التقاعد أفراد 
القوات املساعدة، لقد جاء هذا املشروع ضمن مسلسل ابتدأ يف 
نفس اليوم من السنة الفارطة اليت متت فيه املصادقة يف اجمللس 

د قانون املتعلق إبعادة تنظيم القوات املساعدة وحتديالوزاري على ال
القانون اخلاص ألعضائه، وكذا النصوص املصاحبة واهلادفة إىل 
تعزيز قدرات هذا اجلهاز وحتسني الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية 

 .ملنتسبيه طبقا للتوجيهات امللكية السامية

ملشروع من القد تفاعل الفريق اإلستقاليل إبجيابية مع هذا     
ابب أنه جاء ملالءمة القانون الذي يهم هذه الشرحية مع موظفي 
الدولة إسوة ابلقوانني اليت صادقنا عليها خبصوص فئة القوات 
املسلحة امللكية والوقاية املدنية، وعليه فإن الفريق اإلستقاليل 
سيصوت ابإلجياب على هذا املشروع، ولكنها مناسبة، السيد 

م بة شرط للوقوف على اخلدمات اجلليلة اليت تقو الرئيس، واملناس
هبا هاته الفئة خدمة للوطن واملواطنني، تقوم هبا بدون احتساب 
الوقت ويف ظروف غالبا ما تكون صعبة وتطبعها التحدايت، وأريد 
هنا، السيد الرئيس، أان أقف على، من بني العديد من اخلدمات 

يف  عن الوحدة الرتابية،من السهر على األمن الداخلي إىل الدفاع 
اجلانب األمين، نرى هاته الشرحية حاضرة لتأمني اإلدارات 
واملنشآت اإلسرتاتيجية، وتستحضرين هنا محاية السدود بني 
اجلبال وحمطات إنتاج الطاقة الكهرابئية يف األماكن البعيدة، 
تستحضرين كذلك، السيد الرئيس، مهمة حفظ أمن القرب محاية 

اإلدارات العمومية وموظفي هذه األخرية، وخاصة املرتفقني من 
إدارات القرب واإلدارات الرتابية، ويف اجلانب اإلقتصادي هنا ال 
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بد من اإلشارة إىل الدور الذي تقوم به منتسيب هاد اجلهاز، جهاز 
القوات املساعدة يف حماربة التهريب أوال يف احلدود وإىل جانب 

جلمارك، واثنيا يف محاية امللك زمالئهم من قوات الدرك واألمن وا
 .العام

أخريا، السيد الرئيس، يف هذه الوقت الوجيز ال يسع الوقت للتنويه 
مبا تقوم هبذه الشرحية العزيزة على الوطن، وأريد أن أجدد التصويت 
فرق املعارضة ابإلجياب على مشروع هذا القانون، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد الرةيس

شكرا السيد النائب الذي تدخل إبسم املعارضة، ومنر اآلن إىل 
 :عملية التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 .املوافقون: االمجاع

 .ال أحد املعارضون:

 . املمتنعون : ال أحد

أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس  2املادة 
 .العدد

 .املوافقون: االمجاع

 .املعارضون : ال أحد

 . املمتنعون : ال أحد

للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس  9أعرض املادة 
   العدد

 .املوافقون: االمجاع

 .املعارضون : ال أحد

 . املمتنعون : ال أحد

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:نفس العدد 4أعرض املادة 

 .املوافقون: االمجاع

 .املعارضون : ال أحد

 . املمتنعون : ال أحد

 العدد نفس للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 5أعرض املادة 

 .املوافقون: االمجاع

 .املعارضون : ال أحد

 . املمتنعون : ال أحد

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد 8أعرض املادة 

 .املوافقون: االمجاع

 .املعارضون : ال أحد

 . املمتنعون : ال أحد

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد 4أعرض املادة 

 .املوافقون: االمجاع

 .املعارضون : ال أحد

 . املمتنعون : ال أحد

 كما صادقت عليهمشروع القانون برمته  أعرض للتصويت
 :اللجنة

 اإلمجاع املوافقون:

 املعارضون ال أحد

 املمتنعون ال أحد
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مشروع قانون رقم صادق جملس النواب ابإلمجاع على 
احملددة مبوجبه السن القانونية اليت جيب أن حيال فيها  89.19

 .على التقاعد أفراد القوات املساعدة

يتعلق إبلغاء بعض  28.19منر اآلن إىل مشروع قانون رقم    
الديون املستحقة لفائدة اجلهات والعماالت واألقاليم واجلماعات، 

 .السيد الوزير لكم الكلمة

 :نور الدين بوطيب الوزير املنتدب لدى وزير الداخليةالسيد 

 السيد الرةيس احملرتم

 السيدات والسادة النواب احملرتمون

يشرفين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر لعرض مشروع القانون    
املتعلق إبلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة اجلهات  28.19رقم 

سنة  عة قيد التحصيل قبلوالعماالت واألقاليم واجلماعات املوضو 
، وأود يف البداية أن أشري إىل أن هذا املشروع يندرج يف 2111

إطار مالءمة مقتضيات اجلباايت احمللية مع التدابري املتخذة 
، ال 2112ابلنسبة جلباايت الدولة يف إطار قانون املالية لسنة 

 :منه واليت مت التصويت عليه، ويهدف إىل 9سيما املادة 

ع عالقة اجلماعات الرتابية مع اخلاضعني للضريبة وتسري حتسني -
 وترية تصفية ملفات املنازعات؛

 ختفيف الضغط على العاملني يف املصاحل الضريبية ابملوازات مع -
 تسهيل مهام على امللزمني؛

وضع الوسائل القانونية واملالية رهن إشارة اجلماعات الرتابية  -
 .تدخالهتاملساعدهتا على حتسني مستوى 

إن إجراءات حتصيل الديون املوضوعة قيد التحسني قبل سنة    
تكون غالبا موضوع خالف بني امللزمني ومصاحل الوعاء  2111

التابعة للمديرية العامة للضرائب، أو تلك التابعة للجماعات 
الرتابية وذلك لصعوبة إجياد األصل أو السجالت املثبتة هلذه 

أن مبلغ الباقي استخالصه برسم الديون الديون، وجتدر اإلشارة 
ألف  51املستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية اليت يقل مبلغها عن 

مليار درهم واليت  1.8درهم والصادرة خالل القرن املاضي يناهز 
من  %99مليون ملزم، علما أبن  1.2مليون فصل  2.5هتم 

متثل و  هذه الديون تتعلق مبلزمني ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة
ر ب والذي يقد من املبلغ اإلمجايل الباقي استخالصه، 5.9%

 .مليار درهم 2478

ومن هذا املنطلق، فإن مشروع هذا القانون يرمي إىل إلغاء     
الديون املستحقة لفائدة اجلهات والعماالت واألقاليم واجلماعات 

مبثابة مدونة  15.24من قانون رقم  2املشار إليها يف املادة 
يل الديون العمومية اليت يساوي أو يقل مبلغها على حتص

درهم، واملوضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير  51.111
، ويرمي أيضا إىل إلغاء الديون املستحقة لفائدة اجلهات 2111

من  2والعماالت واألقاليم واجلماعات املشار إليها يف املادة 
العمومية  مبثابة مدونة حتصيل الديون 15.24القانون رقم 

، واليت بوشر 2111املوضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 
بشأهنا حتصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غري مؤدى يساوي أو 

درهم، يهم أيضا إلغاء الغرامات والذعائر  51.111يقل عن 
والزايدات وفوائد التأخري ومصاريف التحصيل املرتبطة ابلديون 

 .املشار إليها أعاله

ع هذا القانون يستهدف مجيع الضرائب والرسوم واحلقوق إن مشرو 
واملسامهات واألاتوى املستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية بدون 
استثناء، والتطبيق التلقائي لإللغاءات املشار إليها أعاله من طرف 
حماسب اخلزينة املختص دون تقدمي طلب من طرف املدينني 

ملسامهة يف تقليص حجم املعنيني، وسيمكن هذا اإلجراء من ا
الباقي استخالصه، والتخفيف من حدته وجتاوز الصعوابت 
واإلختالالت اليت تعيق مردودية اجلباايت احمللية وتعزيز مالية 
اجلماعات الرتابية ابلرتكيز على حتصيل الديون املهمة وحديثة 
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اإلصدار والقابلة لتوفري موارد إضافية للجماعات الرتابية، أيضا 
 .إبجراءات التحصيل اجلربي القيام

تلكم هي اخلطوط العريضة وأهم األهداف اليت جاء هبا مشروع 
القانون املتعلق إبلغاء بعض الديون املستحقة لفائدة اجلهات 
والعماالت واألقاليم واجلماعات املوضوعة قيد التحصيل قبل سنة 

 .، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته2111

 :السيد الرةيس

شكرا السيد الوزير، شكرا للسيد مقرر جلنة املالية والتنمية 
 .اإلقتصادية النائب سعيد ابعزيز، تفضل السيد النائب

 :الناةب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام(

شكرا السيد الرئيس، هذا موضوع فايت يل تكلمت عليه هو 
حول النظام املعلومايت اللي عندان اللي هو مستوى رفيع يف 

السؤال وعالش ما كنستعملوش التصويت  الربملان، وكنطرح
اإللكرتوين اللي عندان؟ يف الوقت اللي احنا خاصنا نشجعو هاذ 
الشي دايل استعمال املعلوميات فبالدان، وعالش منستعملوش 

فهاذ اجللسة اللي كيبان أبن قوانني كتدوز  وبصفة خاصةاحنا 
دو شحال من واحد كاينش حىت املشكل دايل نشا  ابإلمجاع، م

 .وال يكون شي أخطاء وال شي حاجة وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرةيس

شكرا على املالحظة اإلجرائية حنن بصدد، حنن بصدد، أفتح    
ابب املناقشة إبعطاء الكلمة ابسم فرق األغلبية للسيد النائب 

 .سعيد ابعزيز

 :عزيز ابسم األغلبيةالناةب السيد سعيد اب

 د الرةيس احملرتم،شكرا السي

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية يف إطار    
املتعلق إبلغاء بعض  28.19القانون  ملشروع العامةاملناقشة 

الديون املستحقة لفائدة اجلهات والعماالت واألقاليم واجلماعات، 
وأؤكد أننا كأغلبية حيكمنا هاجس أساسي عند كل تشريع يتعلق 
ابجلماعات الرتابية، أال وهو توفر اجلماعات الرتابية على منظومة 

ات التنمية تطلبقانونية مالية وجبائية أكثر جناعة، تستجيب مل
 .احمللية

وأكيد أن هاد املشروع قانون الذي أييت يف هذا السياق، وكما 
جاء على لسانكم السيد الوزير، جاء يف سياق املالءمة مع قانون 

، ال سيما املادة الثامنة منه. فهو أداة لضبط 2112املالية لسنة 
 وتعزيز آلية من اآلليات اليت تتخذها اجلماعات الرتابية يف

تدبريحتصيلها للديون املستحقة هلا. فأكيد أنه اليوم جمموعة من 
اإلشكاالت املطروحة على املستوى احمللي يف هاته الديون وهاته 
املستحقات، واللي كيعيشها بشكل يومي، حيسويب هاته 
اجلماعات الرتابية تتعلق أوال ابملنازعات اللي هي تتطرح مع كل 

ألنه كيكونوا متا إشكاالت  حتصيل، مع كل تواصل، مع ملزم.
دايل السجالت دايل الواثئق دايل  دايل الرجوع إىل األرشيف،

السندات اللي ممكن أتكد أحقية اجلماعة يف حتصيل الدين 
املذكور. إضافة إىل كوهنا تضخم احلساابت دايل اجلماعات وهي 

سنة، إذن   19بعيدة املنال. من الصعب أنه اليوم مرت عليها 
لصعب أنه يتم حتصيلها، ولكن تنلقاوها يف كتصبح من ا

احلساابت تضخم احلساابت املالية للجماعات، إضافة إىل كوهنا  
كتمس واحد الفئة اللي هشة يف معظمها، كما جاء على لسانكم 

مليون ملزم. ابملقارنة مع املبلغ  1.2السيد الوزير، أهنا كتمس
 من ينيتضح مساسها بواحد الفئة عريضة اللي هي أصال تعا

اهلشاشة. وابلتايل فاخنرطنا كأغلبية يف املناقشة وأيضا يف هاد 
القانون، على أساس أنه يعترب آلية قانونية تسري يف اجتاه حكامة 
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تدبري اجلماعات للجباايت احمللية، واللي جاء يف إطاره الشامل  
كما جاء على لسانكم، سواء تعلق األمر ابلتحصيل أو اليت توجد 

 .ت، وكذا الغرامات والفوائد واملصاريف املرتبطة هباقيد اإلجراءا

ومن جهة آخرى السيد الوزير، ال يفوتين، وإبسم فرق 
وجمموعة األغلبية، أن أذكر ابخلالصات األولية اليت جاءت هبا 
الدراسة، واليت أطلقتها وزارة الداخلية، واليت عهد هبا إىل خرباء 

ط نقاش واليت كانت حم دوليني ووطنيني، حول اجلباايت احمللية.
عمومي شارك فيه جمموعة من رؤساء اجلماعات على مستوى 
اجلهات. أن أذكر أبنه البد اليوم من اإلسراع بورش إصالح 
اجلباايت احمللية. البد اليوم من أن منيز بني استخالص اجلباايت  
كآلية إدارية واليت جيب أن يناط هبا إىل جهة ادارية وبني األدوار 

برؤساء اجلماعات الرتابية، واللي هي أدوار تنموية تشتغل  املنوطة
يف إطار التنمية املستدامة واملستمرة على مستوى اجلماعات، واليت 
ينبغي أن تركز على تنفيذ الربامج التنموية. آنذاك سنكون أمام 
عدالة ضريبية ومساواة شاملة لكل امللزمني. ما نكونوش أمام 

ى. ما نكونوش أمام اصطدامات تسهيالت يف مجاعة دون أخر 
بني رؤساء اجلماعات وامللزمني. وابلتايل فاليوم آن األوان للتفكري 
يف آلية يف هذا السياق، من شأهنا رفع قدرة التدابري والوفاء 
ابخلدمات واليت تتماشى مع اإلستقاللية املالية اليت نصت عليها 

زية. وهذا المركالقوانني التنظيمية لفائدة اجلماعات، وأيضا مع ال
السياق الذي نتمىن أن يتم تفعيله يف أقرب وقت ممكن، شكرا 

 .لكم

 :السيد الرةيس

شكرا السيد النائب. ابسم فرق املعارضة، الكلمة للسيد النائب    
 .حممد أبدرار

 

 

 :ابسم فرق املعارضةبدرار أ حممد السيدالناةب 

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 .وصحبه

 السيد الرةيس،

 السيد الوزير،

 السيدات السادة النواب احملرتمون،

سعيد جدا أن أتناول الكلمة إبسم فرق املعارضة إثر مناقشة    
الذي يتكلم على إلغاء بعض الديون  28.19مشروع قانون 

ن واألقاليم واجلماعات، هاد املشروع قانو  املستحقة لفائدة اجلهات
 2112صراحة جا يف إطار اإلجراءات املصاحبة لقانون املالية 

اللي تتكلم على إلغاء  9الشق املتعلق ابجلباايت، خاصا املادة 
، وهادي مناسبة أنين 2111الديون املستحقة للدولة قبل سنة 

املعاصرة فهاد ة و أذكر احلكومة ابلتعديل اللي تقدم به فريق األصال
اإلطار النيت، التعديل كان يتكلم على إعفاء اجلماعات واجلهات 

ألف درهم وهو ابلضبط  51واألقاليم من الديون اللي قل من 
اللي جا فهاد مشروع قانون، أذكر أن احلكومة حينها تعاملت مع 
هذا التعديل دايلنا ابلرفض و بدون متعطي أي سبب فقط 

 ايهلا ، قالت ليكم التعديل مرفوض، وكنتمتسلحة ابألغلبية د
أمتىن أنه يقولوا لينا أودي خاص شوية دايل التنسيق مع وزارة 
الداخلية أو أهنم يقولوا لينا راه مازال غادي جيي من بعد هاد 
املشروع قانون، اللي كمكن يتناقش يف وقت الحق، على كل حال، 

مل معه ملعاصرة تعاهاد املشروع القانون نذكركم أن فريق األصالة ا
بطبيعة احلال ابإلجياب ماشي فقط حيث جبناه سابقا كتعديل، 
ولكن كذلك تنشوفوا أبنه أوال كمس واحد الفئة هشة من اجملتمع 
ألنه منني تتلقى الواحد سنني متعددة مقدش يعين صعيب عليه 
خيلص هاد املبالغ الصغرية، إال ودليل أنه هللا حيسن لعوان 

أفة ابلعديد من اجملالس اليت مثل هذه املبالغ  مقدشاي، كذلك ر 
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 كما تقدم الزميل داييل يعين تتعطي واحد واحد
information  l’ على احلالة املالية دايهلا، واللي عندها أتثري

يعين يف التعامل دايهلا مع وزارة الداخلية، فأمتىن أن هاد اإلعفاء 
أتثري إجيايب خاصة يف اجلانب املتعلق دعم وزارة  يكون عندو

، اجلماعات  la TVA الداخلية اجلماعات وهنا أتكلم على
تعاين الكثري من هاد األمر هادي، أحب أن أستغل الفرصة ونتكلم 
عليها هي إعادة النظر يف الكيفية واحلصة اللي تدعم الداخلية 

شرية مة للموارد البخمتلف اجلماعات، كذلك يعطيها العناية الالز 
من حتفيزات وتعويضات كلشي هادشي دااب يعين يف إطار دعم 
اجلماعات اللي اهلدف األساسي دايل هاد املشروع القانون هو 
دعم اجلماعات، هاد املشروع القانون يذكران إىل واحد األمر 

 أساسي وأذكركم ابلتزام احلكومة

 ...إبخراج قانون اجلباايت 

 :السيد الرةيس

 ...السادة النواب، من فضلكم شيء ما من اإلنصات   

 :ابسم فرق املعارضة أبدرار حممد السيدالناةب 

  ، وأمتىن، أمتىن أنكم ما تنساوهش44.18احمللية املغري للقانون    
كذلك أن املناظرة الوطنية للجباايت أنه تكون فرصة مناسبة أنه 
يعين يسلط الضوء عليه بواحد الكيفية أكثر، كذلك ملا ال التفكري 
على تنقيح هاد، أنه، أمتىن أنه خيرج بشكل مدونة للجماعات 

رائب، يعين كيما تناقشوا مدونة الض   احمللية تناقش سنواي يف الربملان
ل دايلنا اإلجيايب مع مسألة الديون املستحقة على اجلماعات التفاع

ما غاديش، مثال، خيلينا أننا نشجعو تعامل اجلماعات مع الديون 
املرتاكمة بواحد النوع دايل التسيب، كما يفعل بعض رؤساء 
اجلماعات الكربى اللي ولينا مع األسف الشديد تنسمعو أرقام 

ما  احد عدم املسؤولية...هذا هوابملاليري يتم التعامل دايهلا بو 
 .كمكن قوله يف هاد مشروع القانون، والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرةيس

 .شكرا، منر اآلن إىل عملية التصويت

 :أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون للتصويت

 181املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

النواب ابإلمجاع على مشروع قانون رقم صادق جملس    
يتعلق إبلغاء بعض الديون املستحقة لفاةدة اجلهات  08.19

 .والعماالت واألقاليم واجلماعات

عت رف شكرا السيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب،   
 .اجللسة

 

 


