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 نة والخمسينممحضر الجلسة الثا
 

 (.م 2732نونرب  70)ه  3311ذو احلجة  22 : التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب : الرئاسة

ساعتان وثالث دقائق، ابتداء من الساعة الرابعة  : التوقيت
 .مساء والدقيقة احلادية عشرة

الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية  : جدول األعمال
 :التالية 

يوافق مبوجبه على النظام  71.32مشروع قانون رقم  
 "إيرينا"األساسي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

 . 2772يناير  21املوقع ببون يف 
يوافق مبوجبه على تعديل  11.32مشروع قانون رقم  

اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف 
 . 2772يوليوز  70

يتعلق بدعوة اجلمهور إىل  33.32مشروع قانون رقم  
االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية 

اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها واهليئات 
 .أو سنداهتا

يقضي بتغيري وتتميم  33.32مشروع قانون رقم  
 .املتعلق بالسلفات الصغرية 30.20القانون رقم 

 .  يتعلق بإقراض السندات 32.32مشروع قانون رقم   
 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيدات والسادة النواب، إذا سمحتم، سننطلق بعد قليل 
 .في هذه الجلسة التشريعية

 .السيدات والسادة النواب
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 خيصص اجمللس النواب هذه اجللسة للدارسة

 :والتصويت على 
يوافق مبوجبه على  71.32مشروع القانون رقم : أوال -

" إيرينا"النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقات املتجددة 
 .2772يناير  21املوقع ببون يف 

يوافق مبوجبه  11.32مشروع القانون رقم : ثانيا  -
ا يف على تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية املوقع بفيين

 .2772يوليوز  70
يتعلق بدعوة  33.32مشروع القانون رقم : ثالثا -

اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص 
املعنوية واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها 

 .أو سنداهتا
يقضي بتغيري  33.32مشروع القانون رقم : رابعا -

 .املتعلق بالسلفات الصغرية 30.20وتتميم القانون رقم 
يتعلق بإقراض  32.32مشروع القانون رقم : وأخريا -

 . السندات
إذن فيما خيص النص األول، وهو مشروع القانون رقم 

يوافق مبوجبه على النظام األساسي للوكالة الدولية  71.32
، 2772يناير  21املوقع ببون يف " إيرينا"للطاقات املتجددة 

الوزير لتقدمي املشروع يف إطار املناقشة  أعطي الكلمة للسيد
 .العامة، فليتفضل مشكورا السيد الوزير

 :السيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

جملسكم املوقر مشروع القانون يشرفين أن أقدم أمام 
يوافق مبوجبه على النظام األساسي للوكالة الدولية  71.32

يناير  21املوقع ببون بأملانيا يف " إيرينا"للطاقات املتجددة 
وإن هذا املشروع يتضمن مادة فريدة يوافق مبوجبها . 2772

على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقات املتجددة، واليت 
، حيث انضمت لعضويتها 2772يناير  21تأسيسها يف مت 
 . دولة من بينها املغرب 02

هي " إيرينا"إن الوكالة الدولية للطاقات املتجددة 
منظمة مشرتكة بني احلكومات، هتدف إىل تشجيع استخراج 
مصادر الطاقة املتجددة يف شىت أحناء العامل، وهتدف هذه 

 :الوكالة إىل األهداف التالية 
ز االستخدام الواسع النطاق واملستدام جلميع تعزي -

 مصادر الطاقة املتجددة؛
السماح بتنمية عملية ملصادر الطاقة املتجددة  -

 واحلصول على الطاقة النظيفة للجميع؛
تشجيع مكافحة التغري املناخي، من خالل نشر  -

تكنولوجيات إنتاج الطاقة املتجددة واحلد من تركز انبعاث 
 الغالف اجلوي؛ الغازات الدافئة يف

مساعدة البلدان يف طريق النمو على وضع  -
اسرتاتيجيات وطنية لتنمية الطاقة املتجددة، وتوفري النصائح 
يف جمال رسم السياسات يف جمال الطاقات املتجددة، مع 

 .مراعاة خصوصيات هذه الدول
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تضطلع " إيرينا"لية للطاقات املتجددة إن الوكالة الدو 

 :لفائدة أعضائها باملهام التالية
 حتليل املمارسات الراهنة  املعنية بالطاقات املتجددة؛ -

حتفيز ودعم القيام ببحوث تشمل أيضا القضايا  -
 االجتماعية واالقتصادية؛

التزود باملعلومات حول تطوير املعايري التقنية القومية  -
 . فيما يتعلق بالطاقات املتجددة والدولية وتطبيقها

ولإلشارة، فالنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقات 
منها : يتضمن إنشاء األجهزة األساسية " إيرينا"املتجددة 

 . اجلمعية واجمللس وكذا األمانة
ويف األخري، أود أن أشكر كل السيدات والسادة 

عادن والبيئة النواب أعضاء جلنة البنيات األساسية والطاقة وامل
مبجلس النواب على مشاركتهم ومسامهتهم املعمقة واهلادفة،  
كما أنوه بكل املداخالت اليت كانت تصب يف عمق 
التعديالت للمشروع، واليت خلصت إىل التصويت باإلمجاع 

 . داخل اللجنة
ومن هذا املنطلق، أتقدم إليكم هبذا املشروع قصد 

 .املصادقة والتصويت عليه، وشكرا
 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد مقرر جلنة البنيات . شكرا للسيد الوزير
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة لتقدمي تقرير اللجنة يف 
املوضوع، فليتفضل السيد املقرر، السيد النائب احملرتم السيد 
الغازي أجطيو لتقدمي التقرير، يف مدة زمنية ال تتعدى مخس 

 .دقائق من فضلكم
السيد الغازي أجطيو، مقرر النص التشريعي بلجنة  النائب

 :البنيات األساسية والطاقة والمعادن والبيئة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص  يشرفين
التقرير الذي أعدته جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
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يوافق مبوجبه  71.32والبيئة بعد دراستها ملشروع القانون رقم 
" إيرينا"على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

 . 2772يناير  21املوقع ببون يف 
غشت  0نة اجتماعا يوم الثالثاء وقد عقدت اللج

برئاسة السيد أمحد التهامي رئيس جلنة البنيات  2732
األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، وحبضور السيد فؤاد الدويري 
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، حيت خصص هذا االجتماع 

 . لتقدمي مشروع القانون السالف الذكر
حملرتم خالل عرضه على أربعة وقد ركز السيد الوزير ا

 :حماور أساسية تتعلق باآليت 
 ؛"إيرينا"إحداث الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  -
 أهداف الوكالة؛ -
 أنشطة الوكالة؛ -
 .عضوية اململكة املغربية -

شتنرب  20وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم السبت 
 71.32، واملخصص لدراسة مشروع القانون رقم 2732

يوافق مبوجبه على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة 
، نوه 2772يناير  21املوقع ببون يف " إيرينا"املتجددة 

املتدخلون من السيدات والسادة النواب احملرتمني مبضامني هذه 
االتفاقية، بالنظر لدورها االقتصادي يف التخفيف من األعباء 

ة اإلجراءات املتخذة من الطاقية، وهي مناسبة لالطالع ومعرف
طرف الوزارة يف هذا اجملال حىت تكون مطابقة للمعايري الواردة 
يف هذه االتفاقية، خاصة وأن املغرب سيكون بعد املصادقة 

 . عليها مطالبا مبجموعة من االلتزامات
لقد أصبح احلق يف بيئة سليمة حقا دستوريا، األمر 

ظيف، خاصة وأنه الذي يفرض تبين اخليار االسرتاتيجي الن
ليست كل الطاقات املتجددة حمافظة على البيئة إن مل يتم 

فكيف . احرتام بعض املعايري واختاذ االحتياطات الالزمة
يصادق املغرب على اتفاقية دولية جديدة يف حني يستمر يف 

انتهاج إجراءات قدمية؟ وهل برامج املركز املغريب للطاقة 
 املشار إليها يف هذه االتفاقية؟ املتجددة حترتم وتساير املعايري

لذا، على املستوى االسرتاتيجي سيتعني سلك طريق واحد، 
رغم أن الكلفة باهظة، ومن هنا يتعني توفر احلكومة على رؤية 

 . اسرتاتيجية مندجمة لقطاع الطاقة
إن اخنراط املغرب يف برامج الطاقة املتجددة، وخاصة 

ال بديل عنه يف ظل نضوب  الشمسية والرحيية واملائية هو خيار
الطاقات األحفورية، خاصة وأن املغرب يعترب خزانا طبيعيا 
هائال للطاقات املتجددة، األمر الذي يتطلب معه العمل على 
تشجيع البحث العلمي واالستفادة من الكفاءات العلمية 
الوطنية، مع ضرورة إشراك ممثلي األمة يف مجيع املنتديات 

بالطاقات املتجددة والطاقة بصفة عامة،  واملناظرات املتعلقة
وهي فرصة للتشبع باملوضوع عن قرب واإلحاطة به من كل 

 .جوانبه
وإذا كانت هذه االتفاقية تنص على وجود ستة أنواع 
من الطاقات املتجددة، فإن املغرب يعطي األولية حاليا فقط 

واع للطاقة الشمسية والرحيية، وبالتايل فهل هناك أفق إلجناز األن
األخرى من الطاقات املتجددة؟ وما هي الربامج املسطرة سابقا 
ومدى تنزيلها على أرض الواقع؟ وما هي املعيقات واإلكراهات 
اليت تواجه القطاع، خاصة وأن جمموعة من القوانني اخلاصة 
بالطاقات املتجددة ال زالت تنتظر املراسيم التطبيقية قصد 

النظام األساسي لوكالة  تفعيلها؟ وهل يعترب التصديق على
منتهى األهداف والطموحات، خاصة أنه جيب أن " إيرينا"

يكون نظاما ساهرا على مراقبة وتقييم السياسات احلكومية 
 . للدول املنضوية حتت لوائها؟

وأبرز أحد املتدخلني من السيدات والسادة النواب 
مسية ج أن النسخة الر /27احملرتمني، أنه متت اإلشارة يف املادة 

املعتمدة يف االتفاقية هي اللغة اإلجنليزية، األمر الذي يتعني معه 
وملاذا . متكني اللجنة من هذه النسخة كوثيقة مرجعية لألرشيف
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مل يتم كتابة األرقام بالطريقة العادية املتعارف عليها؟ كما متت 
املطالبة بتأكيد اخلرب املتعلق باكتشاف النفط باجلديدة، وهل 

اخلرب انعكاسات على طموح إجناز الطاقات  سيكون هلذا
 . املتجددة باملغرب؟

ويف معرض جوابه، شكر السيد الوزير مجيع املدخلني 
من السيدات والسادة النواب، بالنظر ألمهية تدخلهم، كما 
أعطى بعض التوضيحات خبصوص السياسة الطاقية باملغرب، 

 طاقيةوأوضح أن االسرتاتيجية ال. خاصة الطاقات املتجددة
 :السيد الرئيس

 .السيد املقرر، خلص من فضلكم، خلص، انتهى الوقت
النائب السيد الغازي أجطيو، مقرر النص التشريعي بلجنة 

 :البنيات األساسية والطاقة والمعادن والبيئة
 2772وأوضح أن االسرتاتيجية الطاقية املقدمة سنة 

 هتدف إىل ضمان اإلمدادات 2717و  2727يف إطار رؤية 
الطاقية، وبثمن مناسب، ويف مجيع مناطق املغرب، وتنبين على 

 ...عدة حماور
 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا السيد املقرر، شكرا، انتهى الوقت، 
 .تفضل. نفتح اآلن باب املناقشة. شكرا، انتهى الوقت

النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 
 (:نقطة نظام)والمعاصرة 

 الرئيس،السيد 
واستنادا عليه، . بلغين السي بووانو بأن التقرير راه وزع

مبا أنه وزع التقرير، يف ندوة الرؤساء ناقشنا على أنه يكون 
ملخص فقط للتقرير، فال داعي للقراءة ديالو، ما دام كاين 
هناك ملخص ما غاديش نبقاو كنقراو هباذ الشكل التقارير، 

 .حة، ما، شكراصف 17وإال نقراو التقارير فيها 
 :السيد الرئيس

 . شكرا السيد الرئيس

نذكر بأنه يف ندوة الرؤساء اتفقنا على أنه يوزع 
التقرير، ولكن تعطى الفرصة أثناء مخس دقائق للمقرر ليقدم 
التقرير، ال لتالوة التقرير، ليقدم التقرير يف ظرف زمين ال يتعدى 

 . مخس دقائق
، اآلن نفتح باب املناقشة، حسب الئحة إذن

املتدخلني اليت توصلت هبا الرئاسة هناك متدخل واحد، باسم 
اجملموعة النيابية للحزب العمايل، إذن الكلمة للسيد النائب 
احملرتم السيد رشيد هبلول باسم هذه اجملموعة النيابية للحزب 

إذن منر مباشرة إىل عملية . العمايل، فليتفضل مشكورا
التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون، إذن منر 

 . إىل عملية التصويت
 .اإلجماع: أعرض املادة الفريدة للتصويت 

إذن، صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
يوافق مبوجبه على النظام األساسي للوكالة الدولية  71.32

 . 2772يناير  21املوقع ببون يف " إيرينا"للطاقة املتجددة 
منر إىل مشروع القانون الثاين، وهو مشروع القانون 

يوافق مبوجبه على تعديل اتفاقية احلماية املادية  11.32رقم 
يف إطار . 2772يوليوز  70للمواد النووية املوقع بفيينا يف 

 .املناقشة العامة، أعطي الكلمة للسيد الوزير لتقدمي املشروع
 : ر الطاقة والمعادن والماء والبيئةالسيد فؤاد الدويري، وزي

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أعرض أمام أنظار جملسكم املوقر مشروع 

، الذي يتضمن مادة فريدة، يوافق مبوجبها 11.32قانون رقم 
 . للمواد النوويةعلى تعديالت االتفاقية الدولية للحماية املادية 

فلقد اعتمدت الدول األطراف يف اتفاقية احلماية 
املادية للمواد النووية التعديالت املقرتح إدخاهلا على االتفاقية 

يوليو  70املذكورة خالل املؤمتر الذي انعقد بفيينا بتاريخ 
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اتفاقية "، هذه االتفاقية اليت أصبحت حتت عنوان 2772
، وترمي هذه التفاقية "املواد النوويةاحلماية املادية للمنشآت و 

باألساس إىل محاية املواد املشعة من مجيع االستعماالت الغري 
 . السلمية

وهتدف هذه التعديالت اليت أدخلت على بعض مواد 
هذه االتفاقية إىل تعزيز أحكامها وجعلها أكثر فاعلية ودقة، 

مة يف وإىل حتقيق محاية مادية فعالة للمواد النووية املستخد
األغراض السلمية على مستوى العامل واحملافظة عليها، مع 
اإلشارة إىل أن اهلدف العام من إبرام هذه االتفاقية هو جترمي 
حيازة املواد النووية واستخدامها ونقلها وسرقتها بشكل غري 
مشروع، وكذلك التهديد باستعماهلا للتسبب يف املوت أو 

ارة كبرية يف املمتلكات التخريب أو إحداث ضرر فادح أو خس
 .أو البيئة

 السيد الرئيس المحترم،
 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن التعديالت اليت جاءت يف هذه االتفاقية ملادهتا 
 :الفريدة هتدف إىل

حلماية املرافق واملواد  إلزام الدول األطراف قانونيا -
     النووية عند استعماهلا حمليا لألغراض السلمية أو ختزينها 

 أو نقلها؛ 
توسيع التعاون بني الدول فيما يتعلق بسرعة اختاذ  -

التدابري لتحديد مواقع املواد النووية املسروقة أو املهربة، 
    واإلسراع يف اسرتجاعها، والتخفيف من أي نتائج إشعاعية

 . أو ختريبية ومنع اجلرائم ذات الصلة هبا ومكافحتها
وكما أخرب جملسكم املوقر أن االتفاقية املذكورة واليت 
حنن بصدد مناقشتها يف جلستنا العامة هاته، قد دخلت حيز 

، 3200فرباير  0التنفيذ على املستوى الدويل بتاريخ 
بعد  2772شتنرب  22وأصبحت بالدنا ملزمة هبا منذ تاريخ 

 .2772غشت  21إيداع وثائق املصادقة عليها بتاريخ 

 السيد الرئيس المحترم،
 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون،

أود باملناسبة أن أشكر السيدات والسادة النواب 
أعضاء جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة مبجلس 

لة داخل النواب على مداخالهتم القيمة ومشاركتهم الفعا
 21.32اللجنة، واليت صوتت باإلمجاع على مشروع القانون 

املتضمن ملادة فريدة، اليت يوافق مبوجبها على تعديالت 
 .االتفاقية الدولية للحماية املادية للمنشآت واملواد النووية

ومن هذا املنطلق، أطلب من جملسكم املوقر املصادقة  
 .على هذا املشروع، وشكرا

 :السيد الرئيس
إذن، منر اآلن إىل تقدمي التقرير، . شكرا السيد الوزير

الكلمة للسيد مقرر جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
والبيئة لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع، الكلمة للسيد النائب 
احملرتم السيد ياسني الراضي، فليتفضل مشكورا لتقدمي التقرير يف 

 . قائقمدة زمنية ال تتعدى مخس د
النائب السيد ياسين الراضي، مقرر النص التشريعي بلجنة 

 :البنيات األساسية والطاقة والمعادن والبيئة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر النص  يشرفين

التقريري الذي أعدته جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
يوافق مبوجبه  11.32والبيئة بعد دراستها ملشروع القانون رقم 

على  تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف 
 . 2772يوليوز  70

شتنرب  70جتماعا يوم الثالثاء وقد عقدت اللجنة ا
، برئاسة السيد أمحد التهامي رئيس جلنة البنيات 2732
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األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، وحبضور السيد فؤاد الدويري 
وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، حيث خصص هذا االجتماع 

 . لتقدمي مشروع القانون السالف الذكر
احملرتم أهداف هذه االتفاقية وقد أبرز السيد الوزير 

الرامية إىل تعزيز أحكامها وجعلها أكثر فعالية ودقة، وكذلك 
 . توسيع التعاون الدويل بني الدول األطراف يف االتفاقية

كما أكد أن مضمون تعديل االتفاقية يهدف إىل 
محاية املواد النووية من السرقة وختفيف العواقب اإلشعاعية 

دابري سريعة وشاملة لتحديد مواقع املواد للتخريب، مع تنفيذ ت
النووية املسروقة، وأيضا العمل على إنشاء إطار تشريعي ورقايب 
حيكم احلماية املادية، مع إنشاء أو تعيني سلطة مسؤولة عن 

 . تنفيذ القوانني وممارسة الرقابة
شتنرب  20وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم اخلميس 

 11.32شروع القانون رقم ، واملخصص لدراسة م2732
يوافق مبوجبه على تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 

، نوه املتدخلون من السيدات 2772يوليوز  0املوقع بفيينا يف 
والسادة النواب مبضمون هذه االتفاقية وأمهيتها للحفاظ على 

 ومت التساؤل عن اجلهة اليت ستسهر. أمن وسالمة املواد النووية
على تفعيل هذه االتفاقية باملغرب، خاصة وأنه ال يوجد 
باملغرب سوى املركز النووي باملعمورة، ومنذ تشييده مل يتم 

كما متت الدعوة إىل أن ختضع مجيع . تقدمي أية حصيلة لعمله
الدول املصادقة على مثل هذه االتفاقيات ملقتضياهتا القانونية 

 . بدون استثناء
ة تتعلق بالشحنة اليت توجهت كما متت إثارة مالحظ

من مدينة القنيطرة إىل مدينة كاديس بإسبانيا، حيث مت تسريب 
معلومات مفادها وجود كمية زائدة من اإلشعاع النووي هبذه 
الشحنة، فما حقيقة هذه األخبار، هل األمر يدخل يف إطار 
حرب اقتصادية أم هناك إمهال؟ حيث متت مطالبة السيد 

 . هذا املوضوع الوزير بتوضيح يف

ويف معرض جوابه، أكد الوزير أن البعد االسرتاتيجي 
كما أوضح أن . والدبلوماسي مهم جدا يف جمال الطاقة النووية

مركز املعمورة معروف لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية كمركز 
جديد للتكوين والتأطري يف املنطقة، حبيث سيستقبل هذا املركز 

ن املنطقة، خاصة الدول اإلفريقي، عدة أطر ومهندسني م
 . وذلك هبدف التكوين

خبصوص السالمة النووية، أو استعمال التقنيات 
النووية بطرق سليمة، أكد السيد الوزير أن املغرب يتوفر على 
مركز يوجد حتت وصاية وزارة الصحة، وهو املركز الوطين للوقاية 
من األشعة، باإلضافة إىل مركز الصناعات والتقنيات النووية، 

واد نووية تدخل ومها آليتان للمراقبة والتتبع خبصوص أية م
 . املغرب

وجللب االستثمارات واملساعدات يف جمال التقنيات 
النووية، ال بد للمغرب أن يصادق على مثل هذه االتفاقيات 
الدولية ذات الصلة، حيث أكد السيد الوزير أن الوزارة هتيئ 
مشروع قانون خللق وكالة مستقلة ملراقبة السالمة النووية يف 

 .املغرب
حظة املتعلقة بالشحنة املوجهة لكاديس وخبصوص املال

بإسبانيا، أكد السيد الوزير أن الدول وقبل وجود مثل هذه 
االتفاقيات والقوانني مل تكن هبا مصادر اإلشعاعات حممية 

كما أنه بعد . بصفة دقيقة، عكس ما هو احلال عليه اليوم
البحث الذي مت إجراؤه من طرف عناصر الدرك امللكي واملركز 

ين للوقاية من األشعة مل يتبني أن تلك الشحنة املشعة الوط
قادمة من املغرب، حيث أنه ولتصدير املتالشيات من املغرب 
يتطلب األمر إخضاعها ألجهزة وآالت حتدد وتبني وجود أشعة 
أو ال، وهذا كذلك من ضمن اإلجراءات املنصوص عليها يف 

ايل فإن الشحنة االتفاقيات الدولية اليت يعمل هبا املغرب، وبالت
 . املصدرة من املغرب كانت خالية من أي مصدر إشعاعي
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وخالل نفس االجتماع، صادقت اللجنة باإلمجاع 
يوافق مبوجبه على تعديل  11.32على مشروع القانون رقم 

يوليوز  0اتفاقية احلماية املادية  للمواد النووية املوقع بفيينا يف 
 .، كما جاء، وشكرا2772

 :سالسيد الرئي
نفتح اآلن باب املناقشة العامة، وحسب الئحة . شكرا

املتدخلني يف املناقشة العامة هناك متدخالن، السيد النائب 
احملرتم من الفريق احلركي السيد حممد سعدون، الذي يتدخل 

 .باسم األغلبية، فلتتفضلوا السيد النائب احملرتم
رق النائب السيد محمد سعدون من الفريق الحركي، باسم ف

 :األغلبية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فرق األغلبية ملناقشة 

يوافق مبوجبه على تعديل اتفاقية  11.32مشروع قانون 
 .2772يوليوز  0احلماية املادية للمواد النووية املوقع بفيينا يف 

 السيد الرئيس،
إن توقيع املغرب على غرار باقي الدول املوقعة على 
تعديل بنود هذه االتفاقية، يعكس حرصه على سالمة 
استعمال التقنيات النووية بطرق سلمية، باعتبار اخلطورة النامجة 

 .عن استعمال املواد اإلشعاعية على الصحة العامة 
 :السيد الرئيس

 جيازيكم خبري، رجعوا السيدات والسادة النواب، اهلل
 .ملقاعدكم باش نتمكنو من تتبع التدخل ديال السيد النائب

 :النائب السيد محمد سعدون
وحبكم التطورات اليت عرفها استعمال تلك املواد .. 

من قبل الدول املنتجة للطاقات النووية وخطورة شحنها عرب 

يفرض املوانئ واملطارات وعبورها للحدود الربية، األمر الذي 
مراقبة صارمة على هذا الصعيد من قبل السلطات املغربية 
املختصة، محاية للوطن واملواطنني من األضرار البيئية احملتملة 

 . جدا جراء أي تسرب إشعاعي ال قدر اهلل
ويف هذا الصدد، بات من الالزم خلق وكالة مستقلة 

ز ملراقبة السالمة النووية باملغرب، وتعزيز وسائل عمل املرك
الوطين للوقاية من األشعة التابعة لوزارة الصحة، عرب مده 
بالتكنولوجيات احلديثة يف جمال الوقاية من اإلشعاعات النووية، 
وتوفري املوارد البشرية واملادية يف ميدان الطب النووي، خاصة 
وأن املغرب ليس مبنأى عن املخاطر النووية، جراء االستعمال 

د النووية، وكذلك التهديد باستخدامها والنقل السيئ وسرقة املوا
للتسبب يف املوت، وما يرتتب عن ذلك من أضرار خطرية 

 . لإلنسان واجملال البيئي واملوارد الطبيعية الوطنية
إن جناح أية مبادرة تنموية يتوقف أساسا على ضرورة 

. توفري الوسائل التمويلية والتنظيمية الالزمة لتحقيق هذه الغاية
دقتنا على مشروع القانون يلزم احلكومة على كما أن مصا

وضع إطار تشريعي ورقايب حيكم احلماية املادية للمنشآت 
واملواد النووية، متاشيا مع أحكام البنود اجلديدة لالتفاقية 

وكذا إنشاء أو تعيني سلطة مسئولة عن تنفيذ القوانني . الدولية
معلنني  .وممارسة الرقابة يف هذا الصدد كما أسلفنا الذكر

تصويتنا لفائدة هذه املادة كأحد مداخل مشروع نووي مغريب 
لألغراض السلمية، الذي نتمىن اإلسراع يف بلورته وإخراجه إىل 

 .حيز الوجود، وشكرا لكم
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للسيد النائب . شكرا للسيد النائب احملرتم
للحزب  احملرتم السيد رشيد هبلول باسم اجملموعة النيابية

العمايل، الذي هو املتدخل الثاين املسجل، إذن هو ليس 
 . ومنر إىل عملية التصويت. موجود، إذن ننهي املناقشة
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: أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون برمته للتصويت
 .إجماع

إذن، صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
حلماية املادية للمواد يوافق مبوجبه على تعديل اتفاقية ا 11.32

 .2772يوليوز  0النووية املوقع بفيينا يف 
يتعلق بدعوة  33.32منر إىل مشروع القانون رقم 

اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص 
املعنوية واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها 

 . أو سنداهتا
العامة، أعطي الكلمة للسيد إذن، يف إطار املناقشة 

وزير املالية ليتفضل مشكورا لتقدمي القانون، ونشكر السيد وزير 
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة على مسامهته يف هذه اجللسة، 

 .تفضلوا السيد الوزير
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 ،السيد الوزير
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يف إطار مراجعة الظهري الشريف مبثابة قانون املؤرخ يف 
املتعلق  3221شتنرب  23املوافق ل  3333ربيع الثاين  3

مبجلس القيم املنقولة واملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية 
اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو سنداهتا، 

استقاللية أكرب، تقرر  واهلادفة إىل إعطاء جملس القيم املنقولة
مشروع : تقسيم الظهري السالف الذكر إىل مشروعي قانونني 

قانون يتعلق مبجلس القيم املنقولة، وهو املتعلق بالنسبة للهيئة 
املغربية لسوق الرساميل مستقبال، ومشروع قانون يتعلق بدعوة 

 . اجلمهور إىل االكتتاب
يتضمن باستثناء بعض التعديالت الشكلية باألساس، 

مشروع القانون احلايل املتعلق باملعلومات املطلوبة إىل 

األشخاص املعنوية اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف 
من  2و  3، 1، 2أسهمها أو سنداهتا مقتضيات األبواب 
السالف  3.21.232الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم 

 . الذكر
ضيات يف وعالوة على ذلك، مت إدخال بعض املقت

مشروع القانون احلايل هتدف إىل حتسني جناعة تدخل اهليئة 
املغربية لسوق الرساميل، بغية تقوية سالمة ونزاهة عمليات 

 . دعوة اجلمهور إىل االكتتاب يف األسهم أو السندات
وعلى هذا األساس، ميكن تلخيص أهم ما جاء به مشروع 

 :القانون كالتايل 
 سعي والوسطاء املاليني؛تعريف مفاهيم اإلشهار وال -
متكني اهليئة املغربية لسوق الرساميل من مطالبة املبادر  -

بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمه أو سنداته بانتداب 
خبري مستقل للقيام حلساهبا، وعلى نفقة املبادر، مبراجعات 
تقنية للمعلومات املمنوحة من طرف هذا األخري يف بيان 

 املعلومات؛
يئة املغربية لسوق الرساميل إمكانية سحب إعطاء اهل -

التأشرية من البيان املشار إليه أعاله، إذا تبني أن البيان 
السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفاالت 

 . من شأهنا أن توقع اجلمهور يف اخلطأ
 .وهذا هو موضوع مشروع القانون، وشكرا

 :السيد الرئيس
لكلمة للسيد مقرر جلنة املالية ا. شكرا السيد الوزير

والتنمية االقتصادية لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع، السيد 
 .حسن بن عمر، فليتفضل مشكورا

السيد حسن بن عمر، مقرر النص التشريعي بلجنة المالية 
 :والتنمية االقتصادية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

9 

 المحترمون،السادة الوزراء 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أقدم جمللسنا املوقر تقرير جلنة املالية والتنمية 
يتعلق  33.32االقتصادية بشأن دراستها ملشروع قانون رقم 

بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل 
االكتتاب األشخاص املعنوية واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل 

 . يف أسهمها أو سنداهتا
عقدت اللجنة  2732يونيو  21وهكذا، فبتاريخ 

اجتماعا برئاسة السيد سعيد خريون رئيس اللجنة، وحبضور 
السيد نزار بركة وزير االقتصاد واملالية، وكذا السيد إدريس 
األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد واملالية 

 .ةاملكلف بامليزاني
ويف إطار ذلك، استعرض السيد نزار بركة مضامني 
مشروع القانون املشار إليه أعاله، حيث أفاد أن احلكومة 
تسعى إىل إطالق جمموعة جديدة من اإلصالحات اهليكلية 
والعميقة من أجل تدعيم سالمة وشفافية السوق املايل للبالد، 

ن واملستثمرين، وكذا تنويع األدوات املالية املتاحة لفائدة املصدري
مربزا أن مشروع القانون قيد الدراسة يندرج يف إطار هذه 

 . اإلصالحات يف اجتاه دعم استقاللية جملس القيم املنقولة
وعالقة بذلك، أوضح أنه متت مراجعة الظهري 

شتنرب  23املؤرخ يف  3.21.232الشريف مبثابة قانون رقم 
ومات املطلوبة إىل املتعلق مبجلس القيم املنقولة وباملعل 3221

األشخاص املعنوية اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف 
: أسهمها أو سنداهتا، وتقسيم هذا الظهري إىل مشروعي قانونني

مشروع قانون يتعلق مبجلس القيم املنقولة أو اهليئة املغربية 
لسوق الرساميل مستقبال، ومشروع قانون يتعلق بدعوة اجلمهور 

 . إىل االكتتاب
وخالل نفس االجتماع، مت االتفاق على تشكيل جلنة 
تقنية للتدقيق يف مواد هذا املشروع قانون، واليت اجتمعت 

برئاسة السيد سعيد خريون وحبضور  2732يوليوز  32بتاريخ 
ومت خالل هذا االجتماع . عدد من أطر وزارة االقتصاد واملالية

سادة طلب إيضاحات، كما مت تسجيل استفسارات من لدن ال
النواب بشأن بعض املضامني، وهو ما جتدون ملخصا له ضمن 

 . هذا التقرير
توصلت جلنة املالية  2732أكتوبر  22وبتاريخ 

والتنمية االقتصادية بتعديالت فريق التجمع الوطين لألحرار يف 
 . املوضوع

أكتوبر مت  21ويف اجتماعها املنعقد يوم الثالثاء 
حة وفق اجلدول امللحق هبذا التصويت على التعديالت املقرت 

يتعلق بدعوة  33.32التقرير، وعلى مشروع قانون رقم 
اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص 
املعنوية واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها 

 .والسالم عليكم. أو سنداهتا كما عدل باإلمجاع
 :السيد الرئيس

إذن منر إىل باب املناقشة، . النائب احملرتم شكرا للسيد
 .الكلمة لألغلبية، السيد النائب احملرتم سعيد بنحميدة

النائب السيد سعيد بنحميدة من فريق العدالة والتنمية، 
 :باسم فرق األغلبية

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة 
 .على أشرف المرسلين

 السيد الرئيس،
 يدان الوزيران،الس

 السادة النواب المحترمون والسيدات النائبات المحترمات،
يشرفين باسم فرق األغلبية أن أتناول الكلمة ملناقشة 

يتعلق بدعوة اجلمهور إىل  33.32مشروع القانون رقم 
االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية واهليئات 

 . يف أسهمها أو سنداهتا اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب
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فبعد تقدمي املشروع من طرف السيد وزير االقتصاد 
واملالية يف جلنة املالية والتنمية االقتصادية ومناقشته يف اللجنة 

 :التقنية املنبثقة عنها، نسجل ما يلي
يف إطار  33.32، يأيت مشروع القانون رقم أوال

وق تنزيل الربنامج احلكومي خبصوص إصالح وتأهيل س
الرساميل، من خالل التأطري القانوين لألدوات املالية 
ومؤسسات السوق املايل وهيئات الرتخيص والرقابة، هبدف 
تعزيز شفافية ومصداقية العمليات واملعلومات املالية من جهة، 
وتقوية الرقابة على العمليات املالية ونشاط السوق من جهة 

ت مالية جديدة ثانية، باإلضافة إىل تسهيل إدراج منتوجا
ببورصة الدار البيضاء وعدم االكتفاء باألسهم والسندات، وما 
لذلك من آثار إجيابية على تعبئة االدخار لصاحل االقتصاد 
الوطين وتشجيع التسجيل بالبورصة، خاصة بالنسبة للمقاوالت 

 .الصغرى واملتوسطة
، يأيت هذا املشروع يف إطار مراجعة الظهري ثانيا
واملتعلق مبجلس القيم  3.21.232ة قانون رقم الشريف مبثاب

املنقولة وباملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية اليت تدعو 
اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو سنداهتا، وذلك بتقسيمه 
إىل مشروع قانون يتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل ومشروع 

سنا املوقر للدراسة املعروض اليوم على جمل 33.32قانون رقم 
والتصويت، وذلك لدعم استقاللية جملس القيم املنقولة، والذي 
سيتحول إىل اهليئة املغربية لسوق الرساميل، وكذلك لتقوية 
سالمة ونزاهة وشفافية عمليات دعوة اجلمهور إىل االكتتاب يف 

وعلى هذا . األسهم أو السندات وتنويع األدوات املالية املتاحة
مبجموعة من  33.32اء مشروع قانون األساس، ج

 :املقتضيات، من أمهها
كاألدوات املالية : التعريف باملفاهيم املستعملة: أوال -

 واإلشهار والسعي والوسطاء املاليني؛

احلرص على ربح الوقت، وحتميل املسؤولية : ثانيا -
للمبادر بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب يف السندات أو 
األسهم، وذلك من خالل متكني جملس القيم املنقولة أو اهليئة 
املغربية لسوق الرساميل مستقبال من مطالبته بانتداب خبري 
مستقل للقيام مبراجعة تقنية للمعلومات املقدمة من طرف 

 بادر يف بيان املعلومات قبل التأشري عليه ونشره؛ امل
وللحفاظ على دقة املعطيات وصدقها وضمان : ثالثا -

عدم تزويرها أو التالعب فيها، مت متكني جملس القيم املنقولة 
من سحب التأشرية على بيان املعلومات يف حالة تضمنه 
معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفاالت قد توقع اجلمهور يف 

طأ، مع إلزام املبادر بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب بنشر اخل
املؤشرات املتعلقة بالنشاط واملؤشرات املالية كل ثالثة أشهر، 

 باإلضافة إىل واجبات اإلخبار السنوية والنصف سنوية؛ 
املعروض اليوم  33.32نعترب أن مشروع قانون  ،ثالثا

عية ستليها على جملسنا املوقر للمدارسة والتصويت خطوة تشري
خطوات أخرى، يف أفق إصالح بورصة الدار البيضاء وتأهيلها 
إلدراج أدوات مالية جديدة، خاصة واحلكومة كما وعدتنا 

املتعلق مبؤسسات االئتمان  13.71بصدد تعديل القانون رقم 
واهليئات املعتربة يف حكمها، وذلك بإدراج البنوك التشاركية 

ذلك من آثار إجيابية على وصيغ متويل جديدة، وما سيكون ل
تعبئة االدخار الوطين واخلارجي وجلب االستثمار وإجناح 
القطب املايل للدار البيضاء وتعزيز إشعاعه قاريا وجهويا، 
خاصة جتاه العامل العريب واإلسالمي، ملا تعرفه املنطقة من قوة 
ووفرة يف السيولة ورؤوس األموال اليت حتتاج لإلطار املؤسسايت 

ب واملشجع لتعبئتها من أجل متويل االقتصاد الوطين املناس
 . وحل مشكل السيولة

واستحضارا لكل ما سبق، فإن فرق األغلبية تدعم 
. هذا املشروع مبا ميثله من إجيابيات وتصوت عليه باإلجياب

 .واهلل املوفق، والسالم عليكم
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 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق . شكرا السيد النائب احملرتم

عارضة، للسيدة النائبة احملرتمة السيدة حنان أبو الفتح اليت امل
 .تتدخل باسم املعارضة

النائبة السيدة حنان أبو الفتح من فريق التجمع الوطني 
 :لألحرار، باسم فرق المعارضة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
 المحترم،السيد الوزير 

 إخواني أخواتي النواب المحترمون،
بداية، امسحوا يل من هذا املنرب أن أتقدم إليكم مجيعا 
بأحر التهاين مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني مللحمة املسرية 
اخلضراء، واليت نتمىن صادقات وصادقني بأن يتم احلسم 

حل  النهائي يف ملف الوحدة الرتابية لصاحل بالدنا، من خالل
سياسي يضمن السيادة الوطنية ويرسخ الشرعية التارخيية 

 .للمملكة املغربية على أراضيها
ويشرفين أن أتناول الكلمة من هذا املنرب ألبسط 
مداخلة فرق املعارضة يف إطار مناقشة مشروع قانون على درجة  

املتعلق  33.32كبرية من األمهية، إنه مشروع قانون رقم 
االكتتاب وباملعلومات املطلوبة إىل بدعوة اجلمهور إىل 

األشخاص املعنوية واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب 
 . يف أسهمها أو سنداهتا

 13، الذي جاء حيمل 33.32إن مشروع قانون 
مادة، قد استوىف حقه من النقاش احلاد واجلاد، كما أنه مشروع 

انونية لبالدنا بعد املصادقة عليه سيعزز ال حمالة الرتسانة الق
 .وترسيخ مبادئ احلكامة والتدبري العقالين يف السوق املالية

كذلك، سامهت الدراسة املتأنية يف إغناء هذا املشروع 
فبعد . بالعديد من التعديالت اليت خلصت إليها اللجنة املوقرة

أشغال اللجينة املنبثقة عن هذه اللجنة احملرتمة لدراسة مشروع 
أيدينا اآلن من خالل التدقيق يف مضامني القانون الذي بني 

مواده، وبعد املناقشة والتصويت عليه، فإن طموحنا كان راسخا 
والقاضي بإلزام الشركات  32على قبول التعديل املتعلق باملادة 

املعنوية املسامهة يف البورصة بنشر املؤشرات املتعلقة بالنشاط 
لك إىل الضوابط واملؤشرات املالية كل ثالثة أشهر، حميلني بذ

املتعارف عليها عامليا، والذي من شأنه مساعدة الشركات 
الصغرى واملتوسطة وكذلك اجلماعات الرتابية املقبلة إن شاء اهلل 
يف إطار اجلهوية على عملية االكتتاب يف األسهم والسندات، 
وذلك بعد قبول اللجنة باإلمجاع تعديل فريقنا النيايب خبصوص 

الباب األول املتعلق بدعوة اجلمهور إىل  املادة األوىل من
 . االكتتاب باإلمجاع

من  32ولقد الحظنا أن املادة املذكورة، أي املادة 
الباب الثاين املتعلق باملعلومات املطلوبة إىل األشخاص املعنوية 
واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل االكتتاب يف أسهمها أو 

يت متحورت حول سنداهتا قد حظيت بنقاشات واسعة، وال
تساؤالت السادة النواب عن دواعي استثناء رؤوس األموال 

 . باجملازفة ومدى خطورة ذلك على االستثمار
ومبا أن هذا املشروع قانون يندرج يف إطار 
اإلصالحات اهليكلية من أجل ترسيخ حكامة السوق املالية 
لبالدنا وتنويع اآلليات املالية املتاحة لفائدة املصدرين 

ملستثمرين، فإننا نسجل يف فرق املعارضة الضرورة امللحة وا
إلسرتاتيجية وطنية لتنمية االستثمارات وجتاوز العوائق والعقبات 

وهذا . اليت تقف يف وجه تطورها، كوهنا قاطرة للنمو االقتصادي
الرهان لن يتبلور إال بعد تشخيص دقيق وحمني لواقع االستثمار 

مام تطوره يف بالدنا، باإلضافة وللمؤشرات اليت تقف حاجزا أ
إىل حتديد الشروط املرجعية لتفعيل التشخيص املذكور بشراكة 

 . مع مجيع الفاعلني يف القطاع اخلاص
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ويف هذا اإلطار، نؤكد يف فرق املعارضة، ومن موقعنا  
كمعارضة، وبدون خلفيات سياسية أو إيديولوجية، أن 
احلكومة مطالبة وملزمة بأن تعتمد مقاربات مشولية وتتخذ 
تدابري إجرائية وواقعية من شأهنا إعادة النظر يف توزيع وتأهيل 

البالد والعباد، وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خري . منظومة االستثمار
 .وشكرا على حسن إصغائكم

 :السيد الرئيس
منر اآلن إىل عملية . شكرا السيدة النائبة احملرتمة

 .لديكم تعديل السيد الوزير، تفضلوا. التصويت
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 شكرا السيد الرئيس، 
، هو أوال، بالنسبة للتعديل األول يتعلق باملادة األوىل

فكما تعلمون تنص مقتضيات هذه املادة يف صيغتها األصلية 
على عدم إمكانية املبادرة بعملية دعوة اجلمهور إىل االكتتاب 
من طرف األشخاص غري القاطنني باملغرب إال بعد موافقة 

واعتربنا أن من الضروري أن نوضح املعايري اليت ينبغي . اإلدارة
فما . فية على هذه املوافقةأن تعتمدها اإلدارة إلضفاء الشفا

وتعطى هذه "نقرتحه بالنسبة للمادة األوىل وهو أن نضيف 
املوافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي املصاحل 
اإلسرتاتيجية واالقتصادية الوطنية، وتدقق هذه املصاحل وكذا 
مسطرة منح هذه املوافقة وفق معايري حتددها اإلدارة بنص 

إذن اهلدف هو أن نقوم . ة للتعديل األولهذا بالنسب" تنظيمي
بتوضيح الرؤية بالنسبة للمستثمرين األجانب حىت نتمكن من 

 .استقطاب تلك االستثمارات
أما التعديل الثاين فهو تعديل مشويل يتعلق بإشكالية 

الذي جاء يف نص " اهليئة املغربية لسوق الرساميل"تسمية 
ىل اليوم املصادقة على وكما تعلمون، مل يتم إ. مشروع القانون

نص مشروع القانون املتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل، 
إذن نقرتح استبدال تسمية . وبالتايل مل يدخل حيز التنفيذ

اللي هو يف النص بتسمية " اهليئة املغربية لسوق الرساميل"
أينما وجدت يف هذا النص، إىل أن تتم " جملس القيم املنقولة"

ى النص احملدث للهيئة املغربية لسوق الرساميل، املصادقة عل
ألن هاد اهليئة هي اللي غتاخذ احملل ديال جملس القيم املنقولة، 

 .وشكرا
 :السيد الرئيس

أظن على أن هذين التعديلني مت . شكرا السيد الوزير
 . إذن منر إىل مسطرة التصويت. توزيعهما

كومة ورد بشأهنا تعديل، هو الذي قدمته احل 3املادة 
حاليا، واملتعلق بتوضيح املعايري اليت تعتمدها اإلدارة لتوافق على 

 .املسطرة املتعلقة هبذا النص
 .إمجاع: إذن أعرض التعديل للتصويت

 .إجماع: للتصويت كما مت تعديلها حاليا 3أعرض املادة 
، ورد بشأهنا تعديل فيما يتعلق باالسم 2منر إىل املادة 

اللي قدمه السيد الوزير، إذن أعرض  ، وهو التعديل"اجمللس"
 : التعديل الذي قدمه السيد الوزير للتصويت

 .إمجاع: املوافقون
 إجماع :للتصويت كما عدلناها سابقا 2أعرض املادة 

 ؛إجماع :للتصويت 1أعرض املادة  
 ؛إجماع :للتصويت 3املادة   أعرض

 ؛إجماع:للتصويت 2أعرض املادة 
 ؛إجماع :للتصويت 1املادة  أعرض

 ؛إجماع :للتصويت 0أعرض املادة  
 ؛إجماع :للتصويت 0املادة   أعرض

 ؛إجماع :للتصويت 2أعرض املادة 
 ؛إجماع :للتصويت 37املادة   أعرض

 ؛إجماع :للتصويت 33أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 32أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 31أعرض  املادة 
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 ؛إجماع: للتصويت 33أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 32أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 31أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 30أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 30أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 32أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 27أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 23أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 22أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 21رض  املادة أع
 ؛إجماع: للتصويت 23أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 22أعرض  املادة 
  ؛إجماع: للتصويت  21أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 20أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت  20أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 22أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 17أعرض املادة 

 .إجماع: للتصويت 13املادة   أعرض
 .إجماع: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت   

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
يتعلق بدعوة اجلمهور إىل االكتتاب وباملعلومات  33.32

املطلوبة إىل األشخاص املعنوية واهليئات اليت تدعو اجلمهور إىل 
 .االكتتاب يف أسهمها أو سنداهتا

يقضي  33.32إىل مشروع القانون الرابع رقم منر 
. املتعلق بالسلفات الصغرية 30.20بتغيري وتتميم القانون رقم 

ففي طور املناقشة العامة، أعطي الكلمة للحكومة لتقدمي نص 
 .القانون، فليتفضل السيد الوزير مشكورا

 

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب، 

لقد عرفت املنظومة الوطنية املتعلقة بالسلفات الصغرية 
تطورا هاما خالل السنوات األخرية، ومن أجل تعزيز هذه 
املنظومة وضمان تطورها تدرجييا، صار من الالزم إدخال 

املتعلق  30.20تغيريات على مقتضيات القانون رقم 
 . بالسلفات الصغرية وتتميمه مبقتضيات جديدة

فإن املادة الواحدة مت تغيريها لتمكني وهلذه الغاية، 
ممارسة نشاط السلفات الصغرية بطريقة مباشرة بواسطة مجعيات 
للسلفات الصغرية، أو بطريقة غري مباشرة بواسطة مجعيات 
أخرى للسلفات الصغرية أو شركات مسامهة معتمدة من طرف 
بنك املغرب، كمؤسسات االئتمان، خاضعة ملقتضيات القانون 

املتعلق مبؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف  13.71رقم 
 . حكمها

 30.20أما تغيري املادة العاشرة من القانون رقم 
السالف الذكر، فإنه يهدف إىل متكني مجعيات السلفات 
الصغرية من إدخال ضمن مواردها العائدات املتعلقة مبسامهاهتا 

 . يف رأمسال مؤسسة االئتمان املعتمدة هلذا الشأن
املشار  30.20ومن جهة أخرى، فإن القانون رقم 

إليه أعاله سيتم كذلك تتميمه باملقتضيات التالية يف املادة 
السابعة املكررة، اليت هتدف إىل إخضاع كل عملية تتعلق 
باندماج مجعية السلفات الصغرية أو أكثر، وكذا ضم مجعية 

ات للسلفات الصغرية واحدة أو أكثر إىل مجعية أخرى للسلف
الصغرية، إىل ترخيص مينح من طرف الوزير املكلف باملالية بعد 

 . استطالع رأي اجمللس االستشاري للسلفات الصغرية
تلكم هي األهداف املتوخاة من هذا املشروع القانون، 

 .وشكرا
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 :السيد الرئيس
ومنر اآلن إىل تقدمي التقرير من . شكرا السيد الوزير

والتنمية االقتصادية، السيد طرف السيد مقرر جلنة املالية 
 .النائب احملرتم السيد حسن بن عمر

النائب السيد حسن بن عمر، مقرر النص التشريعي بلجنة 
 :المالية والتنمية االقتصادية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

عرض أمامكم نص التقرير الذي أعدته يشرفين أن أ
جلنة املالية والتنمية االقتصادية إثر دراستها ملشروع قانون رقم 

املتعلق بالسلفات  30.20يغري ويتمم القانون رقم  33.32
 . الصغرية

يوليوز  37فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 
برئاسة السيد سعيد خريون رئيس اللجنة والسيد نزار  2732

وزير االقتصاد واملالية، خصص لدراسة املشروع السالف بركة 
 . الذكر

هذا، وقد تفضل السيد وزير االقتصاد واملالية بتقدمي 
عرض قيم ومفصل حول قطاع السلفات الصغرى، تضمن 
جذاذة تتعلق بقطاع السلفات الصغرية وحصيلة نشاط هذه 

حيث تطرق يف مستهل عرض لإلطار القانوين . اجلمعيات
سايت هلذا القطاع، إذ مت وضع نظام متكامل، باعتماد واملؤس

املتعلق بالسلفات الصغرية، والذي يرتكز  30.20القانون رقم 
 :على عدة حماور أمهها

تأهيل اجلمعيات احملدثة يف إطار الظهري الشريف 
املنظم للجمعيات، وتعريف السلفات الصغرية وحتديد سقفها 

خيص ملزاولة هذا يف مخسني ألف درهم، ووضع شروط الرت 
النشاط، إذ مت الرتخيص حلد اآلن مبوجب قرارات للوزير 

املكلف باملالية لثالثة عشرة مجعية ملزاولة نشاط السلفات 
 .الصغرية

يتعلق بتغيري  33.32ويندرج مشروع القانون رقم 
املتعلق بالسلفات الصغرية  30.20وتتميم القانون رقم 

الرامية إىل متكني مجعيات  املعروض أمامكم، يف إطار اجلهود
السلفات الصغرى من ممارسة أنشطتها يف إطار القانون املتعلق 

 . مبؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها
ويف معرض مناقشتهم لعرض السيد الوزير، تقدم 
السادة النواب بالعديد من االستفسارات واملالحظات، أمجعت 

روضة من طرف هذه معظمها على ارتفاع الفوائد املف
. يف املائة، وهي نسبة كبرية 17املؤسسات، حيث تصل إىل 

من القانون  0لذا اقرتح السادة النواب أن يتم تعديل املادة 
وتفضل . املتعلق بالسلفات الصغرى وحتديد سقف هلذه الفوائد

السيد وزير االقتصاد واملالية بتقدمي إيضاحات حول التساؤالت 
 . من طرف السادة النواب واملالحظات املقدمة

أكتوبر  31وخالل اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 
، تقدمت فرق األغلبية بتعديل حول مشروع القانون 2732

 30.20يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  33.32رقم 
وقد صادقت اللجنة يف اجتماعها . املتعلق بالسلفات الصغرى

يل يف إطار صيغة ، على هذا التعد2732أكتوبر  21بتاريخ 
تقدمت هبا احلكومة باإلمجاع، كما صادقت على مشروع 

 .والسالم عليكم. القانون كما مت تعديله باإلمجاع
 :السيد الرئيس

إذن منر اآلن إىل املناقشة . شكرا للسيد النائب احملرتم
العامة، الكلمة لفرق األغلبية، السيدة النائبة احملرتمة السيدة 

 .ضل مشكورةمنية غوالم، فلتتف
النائبة السيدة منية غوالم عن الفريق االستقاللي للوحدة 

 :والتعادلية، باسم فرق األغلبية
 شكرا السيد الرئيس،



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

15 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،
اليوم بتناول الكلمة باسم فرق األغلبية يف  أتشرف

املتعلق  33.32املناقشة العامة املتعلقة مبشروع القانون رقم 
 . املتعلق بالسلفات الصغرى 30.20بتغيري وتتميم القانون رقم 

نناقش اليوم هذا القانون املعروض على أنظارنا، كإطار 
لتطور تشريعي اعتربته احلكومة مالئما ملسايرة التحول وا

املؤسسايت الذي أصبحت تعرفه مجعيات السلفات الصغرية، 
وذلك يف إطار اجلهود الرامية إىل متكينها من القدرات 
واملؤهالت املالية واملهنية الضرورية ملمارسة أنشطتها يف إطار 

 . القانون املتعلق مبؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها
لقانون يتوخى األهداف ويف هذا اإلطار فإن مشروع ا

 :التالية
فتح إمكانية اندماج مجعية أو أكثر من مجعيات  -

 السلفات الصغرية؛
متكني ممارسة نشاط السلفات الصغرية بطريقة غري  -

مباشرة بواسطة مجعية أخرى للسلفات الصغرى أو شركة 
مسامهة معتمدة من طرف بنك املغرب كمؤسسة ائتمان، يعين 

املتعلقة  13.71تضيات القانون رقم شركة متويل، خاضعة ملق
 مبؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها؛

وضع ميكانيزمات لربط مجعيات السلفات الصغرية  -
 .اخلاضعة للنظام اجلمعوي وباقي القطاع املايل

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب،

إننا نثمن العمل املتواصل للحكومات املتعاقبة اهلادف 
إىل تطوير وحتسني اإلطار القانوين واملؤسسايت لقطاع السلفات 
الصغرى، من خالل تقدمي جمموعة من النصوص القانونية 
حظيت باملصادقة الربملانية، رغبة من املؤسسة التشريعية يف 

امين، وعلى اعتبار املسامهة يف تنمية االقتصاد االجتماعي والتض
أن السلفات الصغرى تعترب أداة مهمة وفعالة لتمويل املشاريع 
الصغرى املدرة للدخل لفائدة شرحية عريضة من املواطنني، وكذا 
تشجيع صغار املقاولني على تنمية مشاريعهم اخلاصة اليت متكن 

 . من إدماجهم يف النسيج االقتصادي
 : ل ال احلصرويف هذا اإلطار، مت على سبيل املثا

الذي يهدف إىل متويل  73.70إصدار القانون رقم  -
اكتتاب عقود التأمني لدى مقاوالت التأمني وإعادة التأمني 

 ؛من طرف األشخاص الضعفاء من الناحية االقتصادية
إخضاع مجعيات السلفات الصغرية ملراقبة بنك املغرب  -

 املتعلق مبؤسسات االئتمان 13.71يف إطار القانون رقم 
 ؛واهليئات املعترب يف حكمها

 2733-2772تنصيص قوانني املالية لسنوات  -
على متديد إعفاء عمليات السلف من الضريبة على  2732و

 .2732دجنرب  13القيمة املضافة إىل غاية 
ثمن اقرتاح مشروع قانون املالية لسنة نوال يفوتنا هنا أن 

على متديد مدة إعفاء عمليات القروض من الضريبة  2731
، وذلك لدعم انتعاش هذا 2731القيمة املضافة إىل متم سنة 

 .القطاع احليوي بالنسبة لفئة عريضة من املواطنات واملواطنني
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء، 
 حضرات السيدات والسادة النواب، 

إننا نسجل اليوم بارتياح النتائج واإلجنازات اهلامة اليت 
على الرغم من حداثته، حيث أن  حققها هذا القطاع احليوي

ساهم  2777قطاع السلفات الصغرى منذ انطالقته يف سنة 
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 1777يف إحداث حوايل مليون فرصة عمل قار وخلق 
منصب شغل مباشر يف مجعيات السلفات الصغرى ومنح أزيد 

يف  %13مليون درهم من القروض الصغرى، منها  3.2من 
  .القروي لفائدة الوسط %11الوسط احلضري مقابل 

    كل هذه التطورات املسجلة، وبالرغم من أمهيتها، 
ال متنعنا يف فرق األغلبية من تسجيل جمموعة من املالحظات 
مت تداوهلا يف إطار أشغال جلنة املالية والتنمية االقتصادية اليت 
نعتربها جوهرية ومكملة للمسار اإلصالحي الذي تنخرط فيه 

ذلك شأن سابقتها، حيث أننا حنث احلكومة احلالية شأهنا يف 
نوحة ماحلكومة على إجراء تقييم حقيقي للسلفات الصغرى امل

بغية مقارنة النتائج احملققة باألهداف املرسومة مسبقا ومن أجل 
الوقوف على مدى حتقيق السلفات الصغرية لدورها يف متويل 
األنشطة املدرة للدخل، وقياس مدى تأثري هذه القروض على 

املشاريع الصغرية ووقعها ومدى جناعتها يف حماربة أصحاب 
الفقر واهلشاشة وحتسني ظروف عيش املواطنات واملواطنني،  
العمل على وضع امليكانيزمات الضرورية حلث مجعيات 
السلفات الصغرية على توجيه هذه السلفات للساكنة يف 
  املناطق األكثر فقرا وأكثر هتميشا ويف الوسط القروي، حيث 

 % 11تتجاوز نسبة استفادته من هذه النوعية من القروض  ال
يف الوسط احلضري، تتبع املستفيدين من  % 13مقابل 

القروض الصغرية حيث أنه أصبح من الضروري الوصول إىل 
آلية واضحة وحمددة لتتبع املستفيدين من القروض ومدى 

 على اخنراطهم يف الدورة االقتصادية لتعزيز قدراهتم املالية، أوال
تسديد أقساط القروض، ثانيا حتسن دخلهم وتكوين األصول 

 .عرب اإلنتاج واالستثمار يف حتسني أوضاعهم املعيشية
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 حضرات السيدات والسادة النواب،

صحيح أن مشروع القانون املعروض على أنظارنا 
الصغرية يهدف إىل عصرنة وحتسني حكامة مجعيات السلفات 

هبدف تقوية وتنويع القروض اليت تقدمها  هذه اجلمعيات، 
 :لكننا يف فرق األغلبية ندعو احلكومة كذلك إىل 

تطوير أدوار شركة متويل مجعيات السلفات : أوال
يف اجتاه مصاحبة مجعية السلفات الصغرية  "جيدا"الصغرية 

ودعم تنميتها، متكني مجعيات السلفات الصغرية من احلصول 
على املوارد املالية الضرورية بكلفة أقل ملمارسة أنشطتها، 
البحث عن برامج واتفاقيات التعاون مع ممولني دوليني من دول 
وهيآت ومؤسسات تعىن بدعم هذه النوعية من القطاعات 

 .املالية
العمل على تأهيل هذه اجلمعيات لرتقى : ثانيا

ية، وجعلها مبنتوجاهتا إىل مستوى ما توفره املؤسسات املال
بالتايل تساير الطلب املتزايد على السلفات الصغرية والتطورات 

 .اليت يعرفها االقتصاد الوطين
السهر على أال تفقد هذه اجلمعيات الصبغة : ثالثا

االجتماعية اليت تتسم هبا القروض اليت متنحها واحملافظة على 
 النسق الذي ينهجه هذا القطاع من توسيع قاعدة املستفيدين

 .بالشكل الذي يستجيب لتطلعات املواطنات واملواطنني
ويف األخري وباعتبار كل هذه اإلشكاالت، سنظل  

يف فرق األغلبية حريصني على املصادقة على كل التشريعات 
اليت من شأهنا االرتقاء وحتسني ظروف عيش املواطنات 
واملواطنني، وبالتايل سنصوت باإلجياب على هذا املشروع 

بالسلفات الصغرى املعروض علينا رغبة منا يف تطوير املتعلق 
وحتسني اإلطار القانوين واملؤسسايت هلذا القطاع احليوي على 
املستوى االقتصادي واالجتماعي، والسالم عليكم ورمحة اهلل 

 .تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

 . شكرا السيدة النائبة المحترمة
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الكلمة اآلن للفرق املعارضة، للسيد النائب احملرتم 
 .السيد مولود بركايو

النائب السيد مولود بركايو عن فريق االتحاد الدستوري، 
 :باسم فرق المعارضة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،  

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب،
 السادة األطر الحاضرون،

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فرق املعارضة يف إطار  
مناقشة مشروع القانون الذي يقضي بتغيري وتتميم القانون 
املتعلق بالسلفات الصغرية، وهو مشروع يكتسي أمهيته من 
حيث كونه يستهدف دعم فئة كانت مستثنية من القروض عرب 

على  تنظيم شبكة التمويالت الصغرية ذات الطابع التضامين،
اعتبار أن السلفات الصغرى تعد خدمة مالية على أن أهدافها 

 .تظل اجتماعية باألساس
ولضمان استمرارية هذه اخلدمة، كان من الالزم  

متابعة هذا النظام من السلفات الذي أعطى نتائج مهمة يف 
داء أجتارب دولية للحد من الفقر واهلشاشة بتعديالت لتقييم 

ولتحسني مساراهتا كي ال تنحرف عن هذه التجربة ببالدنا، 
 .األهداف املتوخاة منها

ويأيت هذا املشروع الذي حنن بصدده اليوم لتمكني  
ممارسة نشاط السلفات الصغرية بطريقة غري مباشرة عرب وساطة 
مجعيات أخرى للسلفات الصغرية أو عرب شركات مسامهة 

ئتمان اخلاضعة معتمدة من طرف بنك املغرب مؤسسة لال
قانون واهليئات املعتربة يف حكمها وذلك هبدف تعبئة موارد لل

مالية بشروط ميسرة، كما يهدف املشروع أيضا إىل إخضاع كل 
عملية اندماج جلمعيات السلفات الصغرى إىل ترخيص صادر 

 .عن وزارة املالية

وعلى العموم، فإن هذه التعديالت من شأهنا أن 
اجتاه مواجهة مظاهر  تعطي دينامية جديدة هلذه اجلمعيات يف

العجز واهلشاشة والفقر ومتكني الشرائح املستفيدة من عوامل 
 . االخنراط يف مهن مدرة للدخل

إال أنه مع ذلك، الحظنا أن القروض غالبا ما تتجه 
حنو االستهالك، وقد تنحو حنو الدوران يف حلقة مفرغة عندما 

وقد  تصبح هذه القروض هدفا لذاهتا لتسديد ديون أخرى، بل
. تنحرف عن مساراهتا لغياب عوامل الشفافية واملراقبة احلازمة

بالفعل، هناك املراقبة اليت أنيطت مهمة القيام هبا إىل بنك 
املغرب أو إىل املفتشية العامة للمالية، إال أنه مع ذلك، وألجل 
االرتقاء إىل نوع من احلكامة اجليدة يف هذا النظام، ال بد من 

دة للضبط واملراقبة للتحكم يف املسارات اليت اعتماد آليات جدي
 . تذهب إليها هذه القروض

كما نعترب يف فرق املعارضة أن نسبة الفائدة املعتمدة 
يف هذه القروض ال زالت مرتفعة، مما حيتم إعادة النظر فيها مبا 

كما ندعو . خيدم األهداف االجتماعية احلقيقة هلذه القروض
اجلمعيات على عدة مستويات كي إىل املزيد من تأهيل هذه 

ترتقي إىل نوع من احلكامة املطلوبة، من خالل امتالك 
القدرات واملؤهالت املالية واملهنية الضرورية كي متارس أنشطتها 
بالنجاعة املطلوبة، ويف إطار القانون املتعلق مبؤسسات االئتمان 

 . واهليئات املعتربة يف حكمها
ق املعارضة مع هذه ولقد تعاملنا بإجيابية يف فر 

املقتضيات الواردة يف هذا النص، على أن يعقب هذا النص 
مواكبة وتقييم متواصل لالرتقاء بأداء هذا النظام من السلفات  

وشكرا السيد . كي حيقق األهداف االجتماعية املنشودة
 .الرئيس

 : السيد الرئيس
منر اآلن إىل عملية . شكرا السيد النائب احملرتم

 :لنص فيه مادتنيالتصويت، ا
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 إجماع: للتصويت 3أعرض املادة 
 إجماع: للتصويت 2أعرض املادة 

 .إجماع: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت 
صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

املتعلق  30.20يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  33.32
 . بالسلفات الصغرية

جللسة، وهو منر اآلن إىل النص األخري يف هذه ا
إذن . يتعلق بإقراض السندات 32.32مشروع القانون رقم 

أعطي الكلمة يف إطار املناقشة العامة للحكومة لتقدمي 
 .املشروع، تفضل السيد الوزير احملرتم

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب، 

إقراض السندات . ق األمر إذن بإقراض السنداتيتعل
هو العقد الذي يسمح لشخص بتسليم سندات بكامل امللكية 
ملقرتض، مقابل التزام هذا األخري بإرجاعها له ودفع املكافأة 

 . املتفق عليها بينهما
مينح إقراض السندات جمموع من االمتيازات 
للمتدخلني يف سوق الرساميل، كما يساهم يف دعم السيولة 

فهو يسمح بالنسبة ملقرض السندات . وسالمة هذا السوق
باحلصول على مكافأة مقابل السندات املقرضة من تدبري 
أفضل حملفظته من القيم املنقولة، وبالنسبة للمقرتض باحلصول 

متكنه من االستفادة من الفرص اليت يوفرها سوق  على سندات
 . الرساميل، وكذا تغطية التزاماته يف هذا السوق

ولتأطري وتأمني هذه العمليات يف املغرب، أصبح من 
وعة من املبادئ، من الضروري سن نظام قانوين يرتكز على جمم

 :أمهها ما يلي

إلقراض السندات وإخضاعه لقانون  إعطاء تعريف -
 .االلتزامات والعقود

حتديد اهليئات اليت من شأهنا القيام بعمليات إقراض  -
 . السندات، وحصر السندات املقبولة هلذه العمليات

ويف هذا الصدد، فإن مشروع هذا القانون ال يضع أي 
شرط فيما خيص صفة املقرض، بينما يفرض أن يكون املقرتض 

ا خاضعا للضريبة على الشركات ويتوفر على شخصا معنوي
قوائم تركيبية للسنة املالية األخرية مشهودا بصحتها أو هيئة 
مكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة أو هيئة لتوظيف 

 .األموال باجملازفة
أما السندات املقبولة لعمليات القرض، واليت جيب أن 

 :تتوفر فيها شروط السيولة، فهي كالتايل
 القيم؛ ةالقيم املنقولة املقيدة يف جدول أسعار بورص -
سندات الديون القابلة للتداول، والقيم اليت تصدرها  -

 .اخلزينة
تأمني هذه العمليات من خالل إحداث جمموعة من القواعد، 

 :وعلى اخلصوص ما يلي
إمكانية تسليم نقود أو سندات كضمانة من املقرتض  -

 إىل املقرض؛
يات إقراض السندات اليت تتم بني إلزامية أن تتم عمل -

الطرفني بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها اإلدارة هلذا 
الغرض وأن تكون هذه العمليات موضوع اتفاقية إطار مربمة  
كتابة طبقا لنموذج يعده جملس القيم املنقولة وتصادق عليه 

 اإلدارة؛
 توقيف عملية القرض يف حالة إخالل أحد الطرفني؛ -
م حماسبية خاصة بعملية إقرار السندات وضع أحكا -

 بشكل يضمن حيادها اجلبائي؛
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إخضاع هذه العمليات ملراقبة جملس القيم املنقولة،  -
ووضع مبدأ بطالن عمليات اإلقراض اليت ال حترتم أحكام 

 . مشروع هذا القانون
 .هذا هو موضوع مشروع هذا القانون، وشكرا

 : السيد الرئيس
منر اآلن إىل تقدمي التقرير من . شكرا السيد الوزير

طرف السيد النائب احملرتم السيد حسن بن عمر مقرر جلنة 
 .املالية والتنمية االقتصادية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

النائب السيد حسن بن عمر، مقرر النص التشريعي بلجنة 
 :المالية والتنمية االقتصادية

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المحترم،السيد الرئيس 

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أعرض أمامكم نص التقرير الذي أعدته 
جلنة املالية والتنمية االقتصادية إثر دراستها ملشروع قانون رقم 

 . يتعلق بإقراض السندات 32.32
يونيو  21فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 

السيد سعيد خريون رئيس جلنة املالية والتنمية  ، برئاسة2732
االقتصادية، وحبضور السيد نزار بركة وزير االقتصاد واملالية 
والسيد إدريس األزمي اإلدريسي الوزير املنتدب لدى وزير 
االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية، خصص لتقدمي عرض حول 

 . يتعلق بإقراض السندات 32.32مشروع قانون رقم 
حيث أكد السيد وزير االقتصاد واملالية يف عرضه على 
أن مشروع هذا القانون يندرج يف إطار تعزيز األدوات املنظمة 
لسوق الرساميل ودعم سيولة وسالمة هذه السوق، وأن تأطري 
وتأمني عمليات إقراض السندات سيتم عرب سن نظام قانوين 

 : يرتكز على جمموعة من املبادئ أمهها

إقراض السندات، وإخضاعه لقانون تعريف  -
االلتزامات والعقود، وحتديد اهليئات اليت من شأهنا القيام 
بعمليات إقراض السندات، وحصر السندات املقبولة هلذه 
العمليات، وكذا تأمني هذه العمليات من خالل إحداث 

 :جمموعة من القواعد، وعلى اخلصوص
إمكانية تسليم نقود أو سندات كضمانة من  -

املقرتض إىل املقرض، وإلزامية أن تتم عمليات إقراض السندات 
بواسطة بنك أو أي هيئة أخرى تؤهلها اإلدارة هلذا الغرض، 
وأن تكون هذه العمليات موضوع اتفاقية مربمة كتابة بني 

ه الطرفني طبقا لنموذج يعده جملس القيم املنقولة وتصادق علي
 . اإلدارة

وقد مت االتفاق خالل نفس االجتماع على تشكيل 
جلينة ممثلة من طرف مجيع الفرق واجملموعات النيابية، عهد هلا 

 . بدراسة هذا املشروع قانون
يوليوز  23وقد عقدت هذه اللجينة اجتماعا بتاريخ 

يتعلق  32.32خصص لدارسة مشروع القانون رقم  2732
رفقته تقريرا عن اجتماع هذه وجتدون . بإقراض السندات

 . اللجينة، إضافة إىل الئحة أعضائها
وقد تقدم كل من فريق التجمع الوطين لألحرار وفريق 
األصالة واملعاصرة بتعديالت حول مشروع القانون رقم 

يتعلق بإقراض السندات، جتدون نتيجة التصويت  32.32
 . عليها مرفقة هبذا التقرير

، 2732أكتوبر  21وخالل اجتماعها بتاريخ 
كما أحيل،   32.32صادقت اللجنة على مشروع القانون رقم 

 :بالنتيجة التالية
 61: الموافقون

 ال أحد: المعارضون
 7: الممتنعون

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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 :السيد الرئيس
منر اآلن إىل املناقشة . شكرا السيد النائب احملرتم

نائب احملرتم السيد يونس السكوري العامة، الكلمة للسيد ال
 .باسم فرق املعارضة، فليتفضل مشكورا

النائب السيد يونس السكوري وبحسو من فريق األصالة 
 :والمعاصرة، باسم فرق المعارضة

 شكرا السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
الكلمة اليوم باش  باسم الفرق نتاع املعارضة، تناخذ

نتكلم على هذا القانون اللي ما خصوش مير مرور الكرام يف 
التصويت ديالنا اليوم، بالنظر إىل التوقيت اللي تيتوضع فيه هذا 
القانون املهم، وتنشكر احلكومة على أهنا بادرت بالقانون نتاع 

وهاذ القانون األمهية ديالو راجعة إىل كونه . إقراض السندات
ىل أحد املواضيع األساسية اللي موجودة يف كل الدول يتطرق إ

اليوم اللي تتعاين من مشاكل ديال التمويل ديال االقتصاد 
     دياهلا، واللي بدات تتكلم اليوم على طرق بديلة للتمويل

(le financement alternatif)  واللي تتقلب على يعين
واحد اهلندسة مؤسساتية جديدة، ال يف العامل البنكي وال يف 
العامل نتاع البورصة، باش هادوك املقاوالت اللي تتعاين من 
الصعوبة يف ظل هاد املشكل نتاع السيولة اللي كاين اليوم أهنا 
   تقدر توصل لتمويل بال ما تدوز من الطريق الشاقة واملضنية 

 . اع األبناك وال نتاع أمور أخرىال نت
وبالتايل هذا القانون هو قانون مهم، السيد الوزير 
قدمو، وقال أنه القضية تتعلق بأنه واحد املقرض غادي يسلف 
واحد العدد ديال السندات لواحد املقرتض تيعطيه فيه امللكية، 
هداك املقرتض تيدير شي حاجة هباد السندات يف السوق، 

التاريخ اللي خصو يكون قل من عام خصو  وملي تيجي داك
يرجع لو السندات دياولو، إذن هادي مسألة مهمة، عالش؟ 

ألنه واحد العدد ديال املقاوالت ما حمتاجينشاي يبيعوا راس 
املال دياهلم، غادي غري يسلفوه، ألن اللي بغى يبيع راس املال 

ل ديالو تيدخل للبورصة، ولكن اللي بغى يبقى عندو راس املا
ديالو، يبقاوا عندو السندات دياولو، ميكن يستعمل هاد 

 . الوسيلة من الوسائل
حنا كنعيبو على احلكومة واحد العدد ديال األمور 

 :فيما خيص هذا القانون
اللي تنعيبوها عليها هي شكون اللي  المسألة األولى

عندو احلق يستعمل هاد الوسيلة اجلديدة، هي يف احلقيقة 
هاد الشي كان جاري به العمل يف السوق  ماشي جديدة ألن

ديال السندات، غري احلكومة جابت هاد القانون باش داك 
الشي اللي كانوا الناس كيديروه يويل قانوين، ودارت أنه 
العالقات ما بني املقرض واملقرتض غادي تسري يف إطار ما 
يسمى بواحد االتفاقية، أنا بغيت نسلف لك أنت غتسلف 

غنديرو واحد االتفاقية وغادي نديرو فيها من عندي، إذن 
واحد العدد ديال الشروط، إذن القانون بيين وبينكم ما فيهشي 
شي حاجة، يعين ما فيهش شي حاجة إرادية ديال احلكومة 
حبال اللي كيديروا الدول اللي بغاوا حيلوا هاد املشاكل، ألن 

حبال الدول اللي بغاوا يعاونوا املقاوالت ما تيديروش قانون 
هكذا فيه غري اتفاقية خصنا نتفقو وذاك شي اللي كتبناه نتفقو 
عليه، ال، الدول اللي عندهم سياسة حقيقة لتمويل االقتصاد 

اللي كتضمن به واحد  le fondتتجي الدولة وتتجيب واحد 
العدد ديال السندات، ألنه إيال جيت أنا نتسلف من عندك 

ولة تعطيين واحد وأنا مقاولة على قد احلال خص حىت الد
اإلعانة، واحد املساعدة، حبال اللي كتديروا عرب صندوق نتاع 
الضمان املركزي، خصكم تدخلوا يف السياسة ديالكم هاد 
الدعم هلاد املقاوالت عرب هاد الوسيلة هادي، ولكن هاد الشي 

 . هاد القانون هو تقريبا حتصيل حاصل. غائب
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غلطتوا، هاد حنا يف املعارضة تنقولو للحكومة فني 
الشي غلطتوا فيه، عندكم عمل ناقص، عليها ما صوتناشي 
ضد، ولكن صوتنا باالمتناع يف اللجنة، فني عندكم العمل 

أوال شكون مها هادوك األشخاص املعنويني اللي ميكن  ناقص؟ 
هلم يوجلوا هلاد امليكانيزم وال هلاد اآللية؟ يف هاد القانون احملرتم، 

شي اإلخوان اللي غادي يقدموا وغيتكلموا يف هاد ال
التعديالت، كيكول لك أودي غنرجعو لواحد القانون آخر 

اللي قدمي شي شوية، واللي كيتكلم على شكون اللي  12.23
عندو احلق، من بني الناس اللي عندهم احلق يستعملوا هاد 

مليون درهم  2الوسيلة مها الناس اللي عندهم راس املال ديال 
ي السياسة اإلرادية ديال الدولة؟ غيبقاوا غري إذن فني ه. وأكثر

األغنياء اللي ميكن هلم يستعملوا هاد الشي، غري املقاوالت 
 اللي عندها راس املال طالع؟ 

درنا واحد التعديل قلنا هلم أودي هبطوا هاد الشي، 
خليوا مقاوالت يعين عندها صعوبة يف التمويل حىت هي توجل 

 . ما كاين باسهلاد السوق، ونديرو الشروط 
اللي قلناها للحكومة أنه خصنا نردو  ،المسألة الثانية

البال، ألن هاد الوسيلة اللي حنا عندنا جديدة، يف البلدان 
األخرى راها قدمية شي شوية، ويف البداية ديال السنوات ديال 

كانوا بعض الشركات اللي عندهم واحد النية ناقصة،   2777
هلاذ السوق ديال االقرتاض ديال السندات،  سوء نية، تيدخلوا

حبال دبا حنا عندنا مقاولة وطنية، اتصاالت املغرب وال شي 
حاجة حبال هكا، اللي عندها واحد املشروع استثماري، ميكن 
يكون يف الصحراء مثال املغربية، وكيجيوا شركات عندهم نية 

ي سيئة ويقرتضوا السندات ديال مثال اتصاالت املغرب، أو أ
مقاولة أخرى، باش يكون عندهم احلق باش يصوتوا يف اجلمع 
العام ديال هاذ املقاولة الوطنية، ألن قال السيد الوزير أنه 
اقرتاض السندات معناتو أنه كيوقع واحد حتويل ديال امللكية 

transfert de propriété.  واحلكومة دارت واحد اإلجراء

رضة أهنا تسرتجع اللي كيقول أودي ملي تبغي الشركة املق
احلقوق دياهلا يف التصويت، باش ما جييش شي واحد ويدخل 
لذاك اجلمع العام جيي يصوت ويعوج القرار اللي غادي تتخذو 
الشركة ضدها، احلكومة دارت واحد اإلجراء كتقول أودي أنه 
إيال واحد الشركة دارت اإلقراض، املقرض عندو التاريخ ديال 

ع العام ديالو، عندو احلق يسرتجع التصويت، غادي يدير اجلم
ذوك السندات دياولو باش ميارس احلقوق ديالو يف التصويت 

ولكن عندهم واحد . ومن بعد عاد يرجعهم للمقرتض، مزيان
اخللل يف واحد املادة أنه ملي كيوقع واحد العملية ديال 
   االندماج وال ديال االنفصال ديال الشركات، حيتاش الناس 

بدائيني، غري كيقرتضوا السندات وجيي يصوت ما بقاوشاي 
لك، هاذي والت باينة، هادي عندها عشر سنني هاذ 

 3القالب، الناس والت كتدير حاجة اخرى، غيكون عندك 
         ديال الشركات كتقرتض كل واحدة واحد العدد  2وال 

، وجيي هداك اجلديد fusionد السندات، واحد الوقت يديروا 
كلو يبغي يصوت،   le portefeuille اللي عندو ذاك

احلكومة يف هاذ مشروع القانون احملرتم ما دارتشاي طريقة 
 . ملعاجلة هذا األمر، واإلخوان غادي يفصلوا يف هاذ املوضوع

، واللي هي مهمة وأساسية يف هاذ المسألة الثالثة
القانون، واللي هي مسألة ديال مجيع األسواق ديال الرساميل، 

، ألن السيولة la liquiditéاملشكل ديال السيولة املشكل هو 
هي األساس ديال الثقة، عالش؟ أنا جيت اليوم كنقرتض يف 
سوق السندات، غادي نقرتض واحد العدد ديال السندات 
اللي دارهتم الشركة الفالن فالنية أو الشركة الفالن فالنية، ملي 

يا :  ديال احلاالت كاينني 2شهور خصين نردهم،  0غيدوزوا 
إما الشركة اللي دارت اإلقراض دارت يف السوق واحد العدد  
كبري ديال السندات، وبالتايل حىت إيال تصرفت أنا يف دوك 
السندات النهار غادي نردهم غنلقاهم يف السوق، نشريهم 
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ونعاود نردهم، نرجعهم ونعاود نردهم، هذا هو املشكل ديال 
 . السيولة

ما كاين حىت شي إذن، ملي ما كتكونش السيولة 
حاجة يف القانون، عالش قلت لكم القانون ماشي إرادي، ما 
فيه حىت شي اجتهاد، وهاذ الشي كيعكس أنه ما كاين حىت 
شي رؤية، ألنه لو كانت رؤية، احلكومة منسجمة على كيفاش 
غنمولو املقاوالت الصغرى واملتوسطة اللي ما ميكن هلاش متشي 

د العدد ديال القيود، وواحد للبنكة ألن البنكة كتفرض واح
الشركات آخرين اللي ما كيمشيوش للبورصة ألن البوصة عندها 
واحد العدد ديال القيود وحدة أخرى، إيوا على األقل هنا 

 . احلكومة كان عليها تدير جمهود
إذن يف هاذ اإلطار، وهو ديال السيولة، اإلشكالية 

ع على اللي مطروحة هي أنه ما كاين حىت شي حاجة كتشج
هاذ السيولة ديال هاذ السندات باش هاذ الشي يويل عندو 

حنا درنا تعديل، قلنا أودي للحكومة نشوفو واحد . معىن
الوسيلة باش أنكم وخا تتدخلوا ولو بنص تنظيمي، يعين 
خنرجوه كاع من اجملال التشريعي، ما كاين باس، باش حتاولوا 

كتكونش السيولة تشجعوا على أنه تكون السيولة، ألنه ملي ما  
 doncملي كيجيوا الناس يردوا السندات ما كيلقاومهشاي، 

، ما غيخلصوش  des défauts de paiementغيوقعوا 
 les défauts de paiementملي كيوقعوا . الناس يف الوقت

غيكونوا هاذوك اجلزاءات، وإيال كثر هاذ الشي بزاف الناس 
آخره، واحد ميكن ترجع للمحاكم على حسب احلاالت إىل 

الوقت الثقة رمبا يف هاد السوق اجلديد املعول عليه باش حيل 
واحد العدد ديال املشاكل إذن ما غيأديش الوظيفة ديالو، 
الوظيفة االقتصادية، ماشي الوظيفة اإلجرائية ديال غري حيتاش 

ديال الدار البيضاء وال هذا   la place financièreغنديرو
 . ات املالية وال األدوات املاليةخص يكون عندنا كاع اآللي

إذن، الفرق اجلوهري بني ما تقوله املعارضة وما تقوله 
احلكومة يف هذا األمر، هو أن املعارضة تريد أن جتعل من هذا 
القانون أداة اقتصادية حقيقة توفر متويالت بديلة للمقاوالت 
الصغرى واملتوسطة اليت تعاين اليوم من إشكاليات حقيقة نتاع 

بينما احلكومة هاد اجملهود اللي درتوه مزيان، ولكن . لتمويلا
غري كايف، عالش؟ ألنكم دارو منه فقط واحد يعين اآللية 
قانونية اليت حتلل مجيع اإلجراءات اجلارية اليوم يف سوق 

وتنشكر السيدات والسادة النواب على االستماع، . السندات
 .وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن للسيد النائب . حملرتمشكرا السيد النائب ا

 .احملرتم السيد عرفات عتمون باسم الفريق احلركي
 : السيد عرفات عتمون باسم الفريق الحركيالنائب 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 .المرسلين وعلى آله وصحبه

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران المحترمان،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتدخل باسم الفريق احلركي يف إطار 
مناقشة مشروع القانون املتعلق بإقراض السندات، وهو مشروع 
يكتسي أمهيته من حيث سعيه إىل املزيد من تقنني هذا اجملال 

فهو لبنة إضافية . ومحايته من كل أوجه االختالل اليت قد تعرتيه
منظومتنا املالية وحتديث وتنويع األدوات املنظمة يف صرح 

كما يندرج . لسوق الرساميل ودعم سيولة وسالمة هذه السوق
يف اعتقادنا يف إطار مسلسل حتديث القطاع املايل، من خالل 
اختاذ تدابري قانونية من جيل جديد تتماشى والتطورات 

الوطين املتسارعة اليت يشهدها امليدان املايل على املستويني 
 . والدويل



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

23 

فاملقتضيات اليت جاء هبا هذا املشروع هتدف إىل 
إقراض السندات، حبيث تسمح ملقرضي تأطري وتأمني عملية 

السندات من تدبري أفضل حملفظته من القيم املنقولة وتسمح 
متكنه من تغطية التزاماته  للمقرتض من احلصول على سندات

اهليئات املخول يف سوق الرساميل، وذلك من خالل حتديث 
هلا باقرتاض السندات، ونوعية السندات املقبولة، وفرض 

 .الشروط القانونية والضمانات الالزمة لعملية االقرتاض
 السيد الرئيس، 

من املعلوم أن هذه اإلجراءات اليت جاء هبا هذا 
املشروع إمنا تأيت يف أعقاب األزمة املالية العاملية، اليت نشأت 
بسبب منو مايل افرتاضي متطور شهدته املالية العاملية، على 

مما حتم على الدول . حساب األداء االقتصادي العاملي الواقعي
مع املؤسسات املالية الكربى إعادة النظر يف أسلوب تعاطيها 

ومع األبناك، قصد حثها على التحكم والضبط كي تدرأ عنها 
حاالت الصعوبة املالية اليت تطرأ على بعض السندات واألسهم 
بفعل التقاطعات والتداخل واالنصهار احلاصل بني خمتلف 

 . املؤسسات املالية
ولوال عدم اندماج اقتصادنا الوطين بشكل كاف يف 

قتصادية العاملية، ولوال هيمنة ثقافة التحكم يف املنظومة اال
نسب املخاطر اليت متتاز هبا مؤسساتنا البنكية، لشهدنا مثل 

ولكننا، بفعل . غرينا أزمة مالية شبيهة باليت شهدها العامل
هذين العاملني، استطعنا  أن نبقى مبنأى عن هذه األزمة 

ا وتأثريات املالية، وإن كنا نعيش اليوم تداعياهتا وتأثرياهت
 . شظاياها على االقتصاد الوطين

ولعل من أهم حسنات هذا املشروع، السيد الرئيس، 
السيدات والسادة النواب، أنه جاء أيضا لدعم سيولة سوق 
الرساميل، مع حتديد نوعية السندات القابلة للتداول، حيث ال 
تدخل السندات غري املقيدة يف هذا اإلطار ضمن منظومة 

ما قام مبنع البيع باملكشوف، مما سيحد من اإلقراض، ك

املضاربة اليت أدت، كما هو احلال عليه يف العديد من الدول، 
 . إىل األزمة املالية

ومن حسنات الصدف أيضا، أن هذا املشروع عزز  
إطار، واليت قيدت وحددت كيفية ونوعية -كذلك باتفاقية

يعطي لسوق املعامالت اليت تتم بني األطراف املتعاقدة، مما س
الرساميل مناعة أكثر وقوة تداولية إضافية من خالل ضبط 
األطراف الفاعلة يف سوق إقراض السندات من جهة أوىل، 
وإكساهبا مرونة من جهة ثانية، قادرة على االستجابة ملتطلبات 

 . االقتصاد الوطين من التمويل
 السيد الرئيس، 

ت اليت وهكذا، يأيت هذا املشروع للتحكم يف املضاربا
تشكل خطرا على استقرار السوق املالية املغربية، وإضفاء طابع 
احلكامة على تدبري اخلزينة واملؤسسات املالية األخرى، لتوفر 

 . سيولة مهمة وتقلص هامش املخاطر
وعليه، فإننا هبذا املشروع قانون نؤطر للجوء إىل سوق 
وطين بديل قائم الذات وأكثر ثباتا واستقرارا إلقراض 
السندات، من شأنه أن يساعد على احلد من العقبات اليت 
تعرتض متويل االقتصادي الوطين ويوفر للمقرتضني، وخصوصا 
الشركات واألبناك، مرونة أكرب وجمموعة من مصادر التمويل، 
كما أنه سيساعد هذه املؤسسات على احلد من اعتمادها على 

 .التمويالت الكالسيكية
 السيد الرئيس، 

لكون هذا املشروع يأيت يف سياق اإلصالحات نظرا 
القانونية للمنظومة املالية، ولكونه سيلعب دورا مهما يف توفري 
السيولة املالية خدمة ألهداف التنمية، فإننا نؤيده كباقي 

والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل . مكونات فرق األغلبية
 .وبركاته

 :السيد الرئيس
  .شكرا السيد النائب المحترم
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الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم السيد إدريس 
بوطاهر عن فريق التقدم الدميقراطي، باسم األغلبية، تكملة 

 .لتدخل الفريق احلركي، تفضل السيد النائب احملرتم
النائب السيد إدريس بوطاهر عن فريق التقدم الديمقراطي، 

 :باسم فرق األغلبية
سالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة وال

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفنا أن نتقدم باسم األغلبية يف هذه اجللسة العامة 
املتعلق  32.32للمناقشة واملصادقة على مشروع قانون رقم 

خالل بإقراض السندات، والذي صادق عليه جملس النواب 
الوالية التشريعية السابقة، ومت سحبه كما يعرف اجلميع يف 
والية سابقة من أجل إدخال تغيريات على أهم مقتضياته، اليت 
هتدف باألساس إىل وضع قانون يؤطر عملية إقراض السندات 
ومنع البيع املكشوف، هبدف محاية املقرض واملقرتض، مع 

يت يسهر عليها حصر مهمة الوسيط يف مراقبة العمليات ال
 . جملس القيم املنقولة

إننا إذ نناقش اليوم هذا املشروع اهلام الذي حظي 
باملناقشة الغنية واملوسعة من قبل فرق األغلبية واملعارضة على 
حد سواء يف اجتماع جلنة املالية والتنمية االقتصادية املوقرة 

ومتت املصادقة عليه من طرف  2732يوليوز  23بتاريخ 
، نؤكد من موقعنا يف األغلبية الربملانية، بأننا لسنا يف اللجنة

حاجة إىل التذكري بأمهيته يف تنظيم املعامالت املالية يف بالدنا 
والرقي هبا إىل األهداف املنشودة اليت نتوخاها مجيعا، خاصة 
وأن هذا املشروع يضع ضمن أهدافه الكربى الوصول إىل عدة 

: على سبيل الذكر ال احلصرأهداف إجيابية، نذكر من بينها 
تعزيز األدوات املنظمة لسوق الرساميل ودعم سيولتها، 

والسماح للمقرتض باحلصول على سندات متكنه من الفرص 
اليت توفرها هذه السوق، وتأطري وتأمني هذه العمليات ضمن 
سن نظام قانوين يرتكز على شروط هامة تتحدد بشكل عام يف 

عها لقانون االلتزامات والعقود، تعريف إقراض السندات وإخضا
وحتديد اهليئات الكفيلة بالقيام هبذه العمليات، مع إلزامية 

للقيام هبذا  اإلدارةإجرائها عن طريق بنك أو هيئة تؤهلها 
 .الغرض

ينص هذا املشروع أيضا على ضرورة أن تتم  كما
إطار تربم كتابة بني الطرفني طبقا -العمليات ضمن اتفاقية

لنموذج يعده جملس القيم املنقولة، على أن حيظى مبصادقة 
ناهيكم عن توقيف عملية اإلقراض يف حالة إخالل . اإلدارة

أحد الطرفني بالتزاماته، ووضع أحكام حماسبية بشأن عمليات 
راض السندات بطريقة تؤمن حيادها اإلجيايب، وغريها من إق

اإلجراءات اهلامة اليت ال يتسع اجملال لذكرها كلها يف هذا احليز 
 . الزمين

وال بأس وحنن نستعرض اإلجيابيات اليت تضمنها هذا 
املشروع، أن نؤكد باملقابل، ومن موقعنا يف فرق األغلبية، على 

التنظيمي اجلديد للمالية الذي  ضرورة التعجيل بإخراج القانون
تعده احلكومة ضمن املخطط التشريعي، ألن من شأن ذلك أن 
يساهم يف تطوير أساليب العمل ومناهج التفكري واملقاربات 
املعتمدة يف توضيح رؤية كل األطراف ضمن متطلبات احلكامة 

كما سيسمح هذا القانون التنظيمي اجلديد، . اجليدة والشاملة
يف فرق األغلبية أن املشروع الذي نناقشه يشكل  الذي نعترب

جزءًا ال يتجزأ من فلسفته العامة، بتناول خمتلف التطورات 
احلاصلة يف جمال اإلصالح املايل وضبطها، وتعزيز وتقوية 
منظومة النزاهة الوطنية، إضافة إىل تطوير أساليب التدبري 

قراطية ويتيح االسرتاتيجي للمال العام، مبا سيعزز املمارسة الدمي
للمؤسسات الدميقراطية جناعة أكثر للحد من اإلخالالت 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

25 

ومسايرة ومواكبة بالدنا للمعايري الدولية املتبعة يف جمال احلكامة 
 . املالية

وإذ نثمن يف فرق األغلبية النقاشات اليت متت على 
مستوى اللجنة املختصة بشأن هذا املشروع القانون واهلادفة إىل 

سعنا يف الوقت ذاته إال أن نؤكد من جديد على جتويده، ال ي
ضرورة تضافر جهود احلكومة، ومعها كل املؤسسات واهليئات 
املعنية يف مراقبة عمليات اإلقراض من قبل جملس القيم املنقولة، 
مع دعوتنا للحكومة أيضا بأن تبقى على انفتاحها الكامل مع 

املعطيات  الربملان بكل مكوناته أغلبية ومعارضة ومده بكل
 . الضرورية

كما نستغل هذه املناسبة، لنجدد دعوتنا للحكومة 
لإلسراع بإخراج االتفاق اإلطار بشأن عملية إقراض السندات، 
مع متمنياتنا بأن يكون هذا االتفاق جاهزا كما وعدت 
احلكومة بذلك، لتوحيد النموذج وحتديد كل التفاصيل يف هذه 

العملية تنظيما حمكما وعقالنيا االتفاقية، قصد تنظيم هذه 
يتماشى مع مبدأ الشفافية والنزاهة واحلكامة وتعميق املشروع 

 .اجملتمعي الدميقراطي وركائز دولة احلق والقانون
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

نا املبدئية هلذا نؤكد يف األغلبية الربملانية على مساندت
املشروع، الذي يكتسي يف نظرنا طابعا هاما من خالل 
اإلجراءات والضمانات القانونية املتضمنة يف مقتضياته، سعيا 
لضمان إجراء ومرور املعامالت املالية يف جو من النزاهة 
والسالمة واملصداقية، متاشيا مع مقتضيات الدستور اجلديد 

لسادس حفظه اهلل وكافة القوى وتوجيهات جاللة امللك حممد ا
 . والفعاليات السياسية يف بالدنا

وبالتايل، ال يفوتنا يف إطار جهود األغلبية املتواصلة 
إلجناح العمل احلكومي، أن نؤكد وجندد تصويتنا اإلجيايب على 

وشكرا . هذا املشروع، خدمة للمصاحل العليا لوطننا ولشعبنا
 .ة اهلل تعاىل وبركاتهعلى انتباهكم، والسالم عليكم ورمح

 :السيد الرئيس
. منر اآلن لعملية التصويت. شكرا السيد النائب احملرتم

 (.التعديالت غادي نشوفوهم على حسب املواد)
 ؛إجماع: للتصويت 3أعرض املادة 
 ؛إجماع :للتصويت 2أعرض املادة 
 .إجماع :للتصويت 1أعرض املادة 
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة  3 املادة

 .واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل، فليتفضل مشكورا
النائب السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة 

 :والمعاصرة
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

يف احلقيقة، هذا التعديل اللي اقرتحناه عليكم هو أنه 
وا أشنا هي األطراف اللي  حددت 3وفقا ملقتضيات املادة 

كيمكن هلا تقرتض، اللي تقوم هباذ عملية االقرتاض، ولكن 
، وخاصة 3222اللي صدر سنة  12.23أشرمت إىل قانون 

يقوم بإصدار أوراق اخلزينة : "فيه، واللي كتقول بأنه  1املادة 
شركات : األشخاص املعنويون املتوفرون على الشروط التالية 

   لى أموال ذاتية يف شكل رأس مال مدفوع األسهم املتوفرة ع
مليون ديال  2أو مدخرات أو مرحل جديد ال يقل عن 

 ".الدرهم
درهم،  277.777حنا بالنسبة لنا اقرتحنا عليكم 

قناعة منا أننا حنلو اجملال للشركات الصغرى باش ميكن هلا حىت 
هي تقرتض ولو مبالغ ضئيلة، مما كيعطي أوال كنفتحو الفرص 

ات الصغرى اللي كتملك واحد االدخار وتعاود تدخرو للشرك
أكثر، وكذلك كنفتحو الفرص للشركات الصغرى باش منرنوها 
على أساس أهنا متارس هاذ القضية ديال االقرتاض واإلقراض، 
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كنلتمسو أن حتيلوا هذا التعديل . ولكنكم رفضتم هاذ التعديل
 .على التصويت، رمبا تتم املوافقة عليه، وشكرا

 :سيد الرئيسال
 احلكومة هل تريد أن جتيب؟

 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس، 

أود . وشكرا السيد الرئيس احملرتم على هذا التعديل
أوال أن أوضح موقف احلكومة اللي كما تعلمون، كما جاء يف 

 تدخلكم، الذي رفض هذا التعديل، ملاذا؟ 
، ينبغي التذكري بأننا نتحدث عن إقراض أوال

السندات، هاذ إقراض السندات فليس يف إطار تطوير السيولة، 
 . بل يف إطار تدبري خزينة املقاوالت

، املقاوالت املعنية هي مقاوالت األسهم، غالبية ثانيا
املقاوالت الصغرى واملتوسطة فهي مقاوالت حمدودة املسؤولية 

 . لتايل غري معنية هباذ القانونوليست مقاوالت أسهم، با
وهو أن احلكومة توصلت من طرف  النقطة الثالثة،

اجمللس األعلى للحسابات بتنبيه يف خصوص هذا القانون مبا 
قد يؤدي به إذا ما فتحنا الباب هلذا النوع من املقاوالت، 
خصوصا وأننا نعلم بأن العديد من الشركات على الصعيد 

. عرفنا األزمة املالية نتيجة هذا االنفتاحالدويل اهنارت لكون أن 
وبالتايل اعتربنا أنه من الضروري، أوال أن نكون حذرين، ومن 
جهة أخرى، أن نقوم بالبحث عن إمكانيات متويلية أخرى 

 .بالنسبة للمقاوالت الصغرى واملتوسطة
 expressويف هذا اإلطار، جئنا بصندوق الضمان  

ت، ويف هذا اإلطار كذلك نشتغل املوجه هلذا النوع من املقاوال
على فتح غرفة خاصة لتمويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
بالنسبة لبورصة القيم بالدار البيضاء، بتحديد شروط اللي هي 

 . أكثر مبسطة، واللي غتفتح هلم هاذ اجملال

إذن حنن معكم يف ضرورة البحث عن متويالت خاصة 
من خالل هاذ السندات،  بالنسبة هلذه املقاوالت، ولكن ليس

 .وشكرا
 :السيد الرئيس
الكلمة ألحد . الكلمة ألحد معارضي التعديل. شكرا

 .مؤيدي التعديل
 :إذن أعرض هذا التعديل للتصويت

 24: الموافقون
 58: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون
 .إذن رفض التعديل

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 
 58: الموافقون

 ال أحد: المعارضون
 28: الممتنعون

 ؛إجماع :للتصويت 2أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 1أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 0أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 0أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 2أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت  37أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 33أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت  32أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 31أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 33أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 32أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 31أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 30أعرض  املادة 
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 ؛إجماع: للتصويت 30أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت  32أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 27أعرض املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 23أعرض  املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 22أعرض املادة 
 .إجماع: للتصويت 21أعرض املادة 

ورد تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة 
مكرر، إذن تعديلكم هو مبثابة  21مادة جديدة حتمل رقم 

، الكلمة ألحد مقدمي إذن. مكرر 21مادة جديدة رقمها 
 .التعديل، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 : النائب السيد عبد الفتاح كمال
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 ،السيدات والسادة النواب
مكرر،  21هذا التعديل إىل إضافة املادة  يهدف

عندما حيدث أي اندماج أو انفصال : "مضموهنا كما يلي
للمقرتض، جيوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السندات من 
طرف الشخص املعنوي الناتج عن الظرف اجلديد واحلائز 

 ". للسندات املعنية
 التربير ديال هاذ التعديل السيد الرئيس، هو من أجل

تفادي التأثري على قرارات املقرض من خالل السيطرة على 
وهذا اتضح من التجارب ديال الدول األخرى كما . املقرتض

تدخل السيد النائب سابقا، أنه ميكن للمقرتضني يتخذوا 
لذا نلتمس قبول هذا . قرارات تسيء أو متس مصاحل املقرتض

 . ضة، وشكرااملقرتح، محاية ملصاحل املؤسسات أو اهليئات املقرت 
 :السيد الرئيس

 .الكلمة للحكومة. شكرا السيد النائب احملرتم
 :السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية

 شكرا السيد الرئيس،

فبالنسبة هلذا التعديل فهو كذلك غري مقبول، 
لألسباب التالية، وهو أنه كذلك اهلدف من هذا التعديل فهو 

عندما : " 21قرا لكم املادة مسحوا يل ن. 21داخل يف املادة 
من املادة  2يطرأ أحد الظروف اجلديدة املشار إليها يف الفقرة 

؟ هو ما جاء يف التعديل 23من املادة  2شنو هو الفقرة " 23
أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف املعين أو أي : "وهو

إذن ماذا ميكن . إذن تنتكلمو على هاد اجملال" تفويت لألصول
تعترب مجيع عمليات إقراض السندات معنية بالظرف "به؟  القيام

املذكور، وحينئذ يكون للطرف غري املعين هبذا الظرف احلق، 
ها )مبجرد تبليغ يوجهه إىل الطرف اآلخر، يف إيقاف التنفيذ 

يف مجيع االلتزامات املتعلقة بالدفع ( هو األمر اللي تنجيبوه
لسندات اجلارية بني والتسليم ويف فسخ مجيع عمليات إقراض ا

وكذلك ميكنه أن يبني يف التبليغ املذكور التاريخ . الطرفني
وبالتايل . إذن تتعطى له اإلمكانية ديال الفسخ" املعتمد للفسخ

، وبالتايل 21و  23هاد املادة املكررة فهي مدجمة يف املادتني 
 .ال ميكن التكرار يف القانون، ولذلك نرفض هذا التعديل

 :سالسيد الرئي
شكرا للحكومة، هل يرغب أحد النواب أو إحدى 
النائبات يف أخذ الكلمة ملعارضة التعديل أو لتأييد التعديل؟ 

 .تفضل
 :النائب السيد يونس السكوري وبحسو

   إيال مسحت أ السيد الرئيس، ال هو يف احلقيقة حنا 
 ما بغيناشاي نديرو التكرار يف هاد املادة هادي وال، إيال كتبتوا

احلاجة بالعكس، هاد الشي فقط كيف ما قلنا لإلخوان 
واألخوات النواب، أنه إيال بغيتيوا تقولوا كاين واحد املخاطر 
خص هاد القانون يتصدى هلا، ملي كتكون شي شركة بغات 
ترجع هادوك السندات دياوهلا يف الوقت فاش كيكون عندها 

تبتوه يف التصويت يف اجلمع العام دياهلا، هاد الشي انتما ك
 un peu plus ، 21، من بعد ماشي يف املادة 21املادة 
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tard  ياك؟ حنا قلنا لكم ملي كيوقع االندماج وال ،
اللي قرييت السيد الوزير، وراه قراها لنا  21االنفصال، املادة 

السيد الوزير املنتدب يف امليزانية ووصلنا مجيعا، ولكن عندكم 
الفرنساوية عندكم مزيانة  ، ميكن يف21خطأ لغوي يف املادة 

ولكن يف العربية عندكم فيها خطأ لغوي، تتقولوا أنه ميكن فعال 
أنه املقرض يرجع، يفسخ ذاك العقد إيال وقع شي اندماج وال 
شي انفصال، يف إيقاف تنفيذ التزاماته املتعلقة بالدفع والتسليم 
ويف فسخ مجيع عمليات إقراض السندات اجلارية، اجلارية 

واإلخوان ديال األغلبية، .  en coursنسية هيبالفر 
مشكورين، نبهوكم هلاد املوضوع، وخا ما قبلتوش التعديل، قالوا 
لكم أودي على األقل إيال ما بغيتوش تديروا هاد التعديل ديالنا 

 en)  "القائمة"ب" اجلارية"مكرر، بدلوا غري هاد  21ديال 
vigueur.) en cours ك اليوم، أنت يعين حبال إيال أنا ويا

مقرض وأنا مقرتض، كنديرو العملية ديال اإلقراض، هاد 
هادي، إيال وقع لك انت شي   l’opérationالعملية، هاد 

اندماج وال شي انفصال ما بقيتش باغي نتذاكر معك، هذا 
ولكن . اللي عندكم هنا en coursحقي، هاد الشي اللي 

en vigueur  اض وال يعين ملي كتكون عملية ديال اإلقر
وال هاد   la fusionشهور، وهاد 1االقرتاض تدارت هادي 

     21االندماج وال هاد االنفصال تدار من بعد، نص املادة 
راه ماشي غري مسألة تقنية، زعما . ما كتعاجلش هاد املشكل

للصاحل العام هاد الشي، زعما هاد الشي اللي، هذا للصاحل 
 .وشكرا السيد الرئيس. العام

 :الرئيسالسيد 
إذن أعرض هذا التعديل . شكرا للسيد النائب احملرتم

 :اآلن للتصويت 
 25: الموافقون

 77: المعارضون
 ال أحد: الممتنعون

 .إذن رفض التعديل
 .23منر مباشرة إىل املادة 

 ؛إجماع: للتصويت 23أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 22أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 21أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 20أعرض املادة 
 ؛إجماع: للتصويت 20أعرض املادة 
 .إجماع: للتصويت 22أعرض املادة 
 :للتصويت 17أعرض املادة 

  77: الموافقون
 ال أحد: المعارضون
 25: الممتنعون

  ؛إجماع: للتصويت 13أعرض  املادة 
  ؛إجماع: للتصويت 12أعرض  املادة 
  ؛إجماع: للتصويت 11أعرض  املادة 
  ؛إجماع: للتصويت 13أعرض  املادة 
  ؛إجماع: للتصويت 12أعرض  املادة 
  .إجماع: للتصويت 11أعرض  املادة 

ورد تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إضافة 
مكررة، الكلمة ألحد مقدمي  11جديدة حتمل رقم مادة 

 .التعديل
 : النائب السيد محمد المهدي الكنسوسي

 السيد الرئيس، شكرا
حيرص جملس القيم املنقولة على : "هاد املادة تقول 

وحتدد اإلجراءات . إقراض السندات سيولة سوق عمليات
 ". املناسبة يف هذا اجملال بنص تنظيمي

نعاودو نرجعو ونقولو بأن هاد السوق هذا، سوق 
إقراض السندات، سوق قائم منذ وقت، وهذا القانون يقضي 
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سوق الذي هو ينظم عالقات بني أطراف عموما بتقنني نظام ال
هي املقرضني واملقرتضني، واالتفاقية بني املقرض واملقرتض هي 

إال أن هاد السوق هذا عندو . شريعة املتعاقدين بطبيعة احلال
هدف، واهلدف منه هو سيولة االقتصاد الوطين، وهو توفري 
موارد للمؤسسات االقتصادية من أجل التطور ومن أجل 

وإيال اعتمدنا فقط على العالقات ما بني املقرض . لنموا
واملقرتض، فإن أوال هاد العالقة يف حالة غياب السيولة قد 
تؤدي إىل مشاكل، يعين استعادة السندات عند وصول األجل، 
وإذا تعذر على املقرتض إعادة السندات يف هذا األجل، فإن 

ل احلصول القارض يتوجب عليه أن يذهب إىل احملاكم من أج
على حقه، وإذا ذهب إىل احملاكم، كما ال خيفى عليكم، يعين 

واخلطري ليس هو املدة اليت سيقضيها هذا النزاع . املدة قد تطول
 . يف احملاكم، وإمنا هو فقدان الثقة من هاد السوق

وهلذا، نطلب بتعديلنا أن تتدخل الدولة، أن تتدخل 
از، يعين كقاعدة وزارة املالية بنص تنظيمي من أجل االحرت 

احرتازية يقوم هبا من أجل احملافظة على سيولة هذا السوق حىت 
 .متر األمور بشكل عادي، وشكرا لكم

 :السيد الرئيس
 .الكلمة للحكومة. شكرا لكم السيد النائب احملرتم

 : السيد نزار بركة، وزير االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس، 

غري مقبول من طرف بالنسبة هلذا التعديل فهو 
 :احلكومة، لالعتبارات التالية

تؤكد على سهر جملس القيم املنقولة  11أوال املادة 
ويف هاد . على حسن سري سوق عمليات إقراض السندات

اإلطار، يلزم هذا القانون اهليئات املشار إليها يف الفقرة األوىل 
بتبليغه بعمليات إقراض السندات اليت متت  1من املادة 

إذن هذا البعد اللي جا به السيد النائب احملرتم فهو . اسطتهابو 
 . مدرج يف إطار املهام ديال جملس القيم املنقولة

أما بالنسبة إلشكالية السيولة كسيولة نقدية، فهذا 
. يدخل يف إطار مهام بنك املغرب وليس جملس القيم املنقولة

 .وبالتايل فال نقبل هذا التعديل، وشكرا
 :الرئيسالسيد 

الكلمة ألحد معارضي التعديل أو مؤيدي . شكرا
 .التعديل

 :إذن منر إىل التصويت على التعديل
 32: املوافقون 

 02: املعارضون 
 . ال أحد: املمتنعون 

 . وكانت هذه آخر مادة. إذن رفض التعديل
 : أعرض مشروع القانون برمته للتصويتإذن، 

 77: الموافقون 
 ال أحد: المعارضون 
 27: الممتنعون 

رقم  صادق جملس النواب على مشروع القانون
وهكذا انتهينا من هذه . يتعلق بإقراض السندات 28.64

شكرا على تعاونكم، السيدان الوزيران، . اجللسة التشريعية
السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة األمناء، شكرا 

 .  الجلسةلكم، ورفعت 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


