
 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت   7102أكتوبر     

 -  

 

1 

 
 التاسعة واخلمسنيحمضر اجللسة 

 
 دجنرب94) ه9241ربيع األول  42األريعاء  :خــــــالتاري

 م(.4790
 .احلبيب املالكي، رئيس جملس النوابالسيد  ة:ـــــــالرائس

ابتداء من الساعة الرابعة عصرا  ساعة وست دقائق، التوقيت:
 .اخلامسة عشروالدقيقة 

 الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية :جدول األعمال
 التالية:

من  97يقضي بتغيري املادة  72.90مشروع قانون رقم  -
 ؛املتعلق مبدونة التجارة 97.17قم القانون ر 
 4791للسنة املالية  71.90مشروع قانون املالية رقم  -

 ؛)قراءة اثنية(
بتغيري وتتميم  49.90مشروع قانون تنظيمي رقم  -

املتعلق ابلتعيني يف املناصب  74.94القانون التنظيمي رقم 
من الدستور الصادر  14و  21العليا تطبيقا ألحكام الفصلني 

من شعبان  40بتاريخ  9.94.47بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
 ؛( 4794يوليو  90) 9244
يتعلق ابجمللس االستشاري  11.97رقم مشروع قانون  -

 للشباب والعمل اجلمعوي )قراءة اثنية(.
 

 السيد احلبيب املالكي رئيس حملس النواب، رئيس اجللسة:

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلسة تشريعية ختصص للدراسة 
 والتصويت على مشروع قانون تنظيمي ومشاريع القوانني التالية :

مشروع قانون يتعلق ابجمللس اإلستشاري للشباب والعمل  -
 اجلمعوي يف قراءة اثنية له؛

يف  8181للسنة املالية  71.86مشروع قانون املالية رقم  -
 قراءة اثنية؛

 ليا؛تنظيمي املتعلق ابلتعيني يف املناصب العمشروع قانون  -

 مشروع قانون يتعلق مبدونة التجارة. -

قبل أن نشرع يف جدول األعمال، أطلب من السيدة أمينة 
 الرائسة.اجمللس تالوة املراسالت الواردة على 

 السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:

 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

رائسة اجمللس من رائسة احلكومة مبراسلة تتضمن توصلت 
 ءملل 8186دجنرب  6ة اجلزئية ليوم نتائج اإلنتخاابت التشريعي

مقعدين شاغرين مبجلس النواب، وأعلن عن انتخاب السيد طارق 
قادري من حزب اإلستقالل، برسم دائرة برشيد. السيد حممد 
الصديق من حزب العدالة والتنمية برسم دائرة إنزكان آيت ملول. 

 شكرا السيد الرئيس.

 السيد الرئيس:

 شكرا للسيدة األمينة،

ةضة، لشبيبة والرايإذا مسحتم أعطي الكلمة للسيد وزير ا
 ت املتعلقة مبهامه، لذلك سنبدأ مبشروعانظرا جملموعة من اإلكراه

املتعلق ابجمللس االستشاري للشباب والعمل  11.88قانون رقم 
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اجلمعوي كما ذكرت بذلك قبل قليل يف قراءة اثنية له، الكلمة 
 للسيد الوزير.

نفتح قائمة املتدخلني إبعطاء الكلمة ابسم األغلبية 
 سيد النائب رةضى بوكمازي.لل

 :النائب السيد رضى بوكمازي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا 
 الكرمي.

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعة األغلبية 
املتعلق ابجمللس االستشاري  11.88ملناقشة موةضوع القانون رقم 

للشباب والعمل اجلمعوي يف قراءته الثانية، وهي مناسبة لنؤكد من 
خالهلا على مواقفنا الصادقة يف فرق وجمموعة األغلبية من هذا 
اجمللس ابعتباره أحد املداخل املؤسساتية املهمة، اليت ميكن أن 

ا أهنا متطلع أبدوار أساسية يف محاية وتطوير جمال الشباب، ك
مؤسسة دستورية هلا أن تسهم بشكل قوي يف اخنراط الشباب يف 
جمموعة من اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وإذا كنا 
على مستوى فرق وجمموعة األغلبية قد عربان خالل القراءة األوىل 
هلذا القانون، سواء على مستوى الصالحيات واملهام اليت أنيطت 

صة ى تركيبته وأتليفه، فإننا نستثمر هذه الفر به أوعلى مستو 
للتأكيد على ةضرورة اإلسراع إبخراج هذا اجمللس إىل حيز الوجود،  
كما نعترب أن جمال ممارسة هذا اجمللس ألدواره هو الكفيل بتطوير 
هذه املؤسسة والكفيل كذلك جبعلها أن تضطلع مبجموعة من 

 ل جل املؤسساتاألدوار املناطة هبا يف ظل التكامل بني فع

الدستورية والسلط املعنية هبذا املوةضوع، وهي مناسبة كذلك، 
السيد الرئيس، نعتربها فرصة ملناقشة موةضوع السياسات العمومية 

 يف جمال الشباب.

بداية ننوه مبا تقدم به السيد وزير الشباب والرايةضة من 
أرةضية لبلورة سياسة عمومية مندجمة يف جمال الشباب، وذلك ملا 

 يتوافر من إرادات.

أوال اإلرادة امللكية اليت عرب عنها صاحب اجلاللة خالل 
افتتاح الدورة التشريعية األخرية؛مث اإلرادة احلكومية اليت عرب عنها 
السيد رئيس احلكومة ملا للشباب من مكانة متميزة، سواء من 
خالل تواجد كتلة يعين دميوغرافية مهمة، حيث ميثل الشباب أزيد 

من ساكنة املغرب وهذا معطى دميغرايف مهم جيب  %81من 
التعامل معه، ابعتباره إمكاان بشراي وفرصة دميغرافية جيب 

 استثمارها يف مسار حتقيق االنتقال الدميقراطي والتنمية.

املغرب عرب اترخيه أقر جمموعة من السياسات العمومية 
مية و يف جمال الشباب، إال أن املالحظ حول هذه السياسات العم

أهنا مل تتسم ابلعرةضانية والتلقائية، وهو ما جيعل من اجملهود 
احلكومي أحياان ال حيقق مبتغاه، لذا من الواجب اآلن التفكري يف 
سياسات عمومية مندجمة بشكل عرةضاين جتعل من الشباب حمور 
هلا وال تتعامل معه كمعطى ومستفيد من هذه السياسات 

نع ابعتباره فاعل أساسي يف صالعمومية، بقدر ما تتعامل معه 
هذه السياسات، كما نؤكد، السيد الوزير، على أن هذا اجمللس 
من الواجب اليوم التفكري بشكل مجاعي على توفري مجيع 
اإلمكاانت املادية والبشرية حىت يضطلع أبدواره الدستورية، يف ظل  
كما قلت، يف ظل التكامل بني فعل خمتلف املؤسسات والسلط 

ة على اعتبار أن قيام اجمللس اإلستشاري للشباب والعمل الدستوري
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اجلمعوي أبدواره، لن يتم إال من خالل هذه املنظومة املتكاملة 
اليت حتتل فيها السلطة التنفيذية موقعها األساسي من خالل إقرار 
السياسات العمومية، مث إبداء اجمللس لرأيه من خالل وظيفته 

ة على نؤكد يف فرق وجمموعة األغلبي االستشارية هبذا املوةضوع، وإذ
 موقفنا اإلجيايب من هذا القانون، شكرا السيد الرئيس.

 السيد الرئيس:

شكرا، الكلمة اآلن للسيدة النائبة أمال عربوش إبسم 
 فريق األصالة واملعاصرة.

 النائبة السيدة أمال عربوش:

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس السادة الوزراء،

 السادة النواب، السيدات النائبات احملرتمات،

سيدي الوزير، مرة أخرى نتوجه إليكم هبذه الكلمة إبسم 
فريق األصالة واملعاصرة فيما يتعلق ابملناقشة والتصويت على 

املتعلق ابجمللس اإلستشاري للشباب  11.88مشروع قانون 
والعمل اجلمعوي يف قراءة اثنية، قصد التأكيد لكم من جديد 

جهة،  من على موقفنا خبصوص إةضافة البعد اجلهوي للمجلس
ذه وعلى استغرابنا ملوقفكم الرافض ملقرتح توسيع االمتداد الرتايب هل

املؤسسة وبدون أية أسباب ومربرات مقنعة من جهة أخرى، فنحن 
يف فريق األصالة واملعاصرة متأسفون لكون احلكومة مل تستثمر 
إجيااب فرصة دراسة هذا املشروع مبجلس املستشارين، من أجل 

  بعض التعديالت اليت رفضها جملس النواب يفالتفكري مليا يف
إطار القراءة األوىل، ال سيما الفروع اجلهوية للمجلس اإلستشاري 
للشباب والعمل اجلمعوي، خاصة وأننا اعتربان يف الفريق األصالة 
واملعاصرة أنه يشكل فرصة اترخيية ساحنة إلةضفاء صبغة سياسة 

ة متع ابلشخصيالقرب على هذه املؤسسة من جهة، اليت تت
اإلعتبارية واإلستقالل املادي، شأهنا يف ذلك شأن غريها من 
املؤسسات الدستورية كاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على سبيل 
املثال اليت يوجد مقرها ابلرابط، لكنها عملت على توفري الشروط 
اإلدارية واملادية إلحداث فروع هلا داخل جهات اململكة، يف إطار 

مكانة خاصة للتوجه السياسي العام والتعاقد الدستوري  رؤية تويل
الشامل، القاةضي ابملضي قدما يف جمال الالمركزية والالمتركز 
وتسريع وترية األجرأة والتنفيذ، سيدي الوزير، أنتم بقراركم هذا 
 وبرفضكم ملقرتحات التعديل اليت تقدمنا هبا من قبيل مثال إلزامية

  نطاق اختصاصاته، املساةمة يفاحلكومة بطلب رأي اجمللس يف
تقييم السياسات العمومية، احلرص على إعمال املقتضيات 
 الدستورية املتعلقة ابجلهويةالتنصيص على نشر اجمللس ت تقريره

ابجلريدة الرمسية، إلزام والربملان إبحاطة اجمللس علما مبآل اآلراء 
التشاركية و  والتوصيات اليت يصدرها، وتكريس الدميقراطية التمثيلية

 على إشراك كل الفعاليات يف خمتلف املشارب. 
للشعب املغريب مرة أخرى أبنكم  تؤكدون السيد الوزير

غري مدركني حلقيقة أن الشباب أصبح قوة أساسية حامسة يف 
 التغيري، وفاعال تنمواي أساسيا يف حتقيق التنمية املستدامة، ورقما

ة يف الوطن والتنمي حموراي يف معدلة البحث عن سبل استقرار
مستوايت متعددة، ومبا ميلك من قدرات إبداعية يف جماالت العلوم 
واملعارف ومبا يسمح به من طموح إلثبات الذات واملغامرة 
والتجديد يف خمتلف اجملاالت، ومبا يتوفر لديه من قدرات وكفاءات 
يف جمال التعامل مع التكنولوجيا واالتصاالت ومبا يتمتع به من 

اح على ثقافة العامل، ومبا خيتزن من رغبة يف إقامة جمتمعات انفت
 العدالة والدميقراطية وحوار الثقافات وحتقيق السالم العاملي العادل.
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سيدي الوزير، من موقع هذه املؤسسة التشريعية نقول 
إنكم  ،لكم بكل صراحة ووةضوح، ويف إطار من اجلدية واملسؤولية

ال هذا القانون، السيما يف جمبرفضكم ملقرتحات تعديل مشروع 
البعد اجلهوي يف االةضطالع مبهامه واختصاصاته ابلقرب ئه إعطا

من املواطنني واملواطنات، تكونون قد أخلفتم املوعد مع التاريخ 
وحرمتم املغرب واملغاربة من حتقيق مكتسب يسري بنا خطوات حنو 

ري باألمام من حيث إحدث التغيري املطلوب يف طريقة ومضمون تد
 اجتاه عزم وثبات يفخاصة وأن املغرب سائر ب ،السياسات العمومية

وعدم التجاوب مع هذا التوجه الدستوري  ،الالمتركزالالمركزية و 
والسياسي العام من شأنه عرقلت أي تطور إجيايب يف األوةضاع 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما ميكن أن يؤدي 

اعدة مثنا ابهظا وإن مل يشكل عقبة يف وجهها فيه األجيال الص
 حنو الدمقرطة والتحديث والتنمية.

ل املؤه هو ،املستقبل سيدي الوزير، إن الشباب هو
 هلرمشرحية أساسية يف اهو بري شؤون البالد واألخذ بزمامها لتد

ولألسف يتبني ابمللموس أن ، % 01السكاين املغريب إذ يتجاوز 
هج املكانة الالئقة وهي تسري على نفس الن هذه احلكومة ال تعطيه

الذي اتبعته احلكومة السابقة اليت تعاملت مع مقرتح قانون لفريق 
 .ل اتمملوةضوع ابستخفاف كبري وجتاهاألصالة واملعاصرة يف نفس ا

الوزير، إن رفضكم ملقرتحات تعديل مشروع هذا  يسيد
القانون كفريق يف املعارةضة إلةضفاء الطابع اجلهوي على عمله 
وإجناز مهامه ووظائفه ابلقرب من املغاربة يف جماالت عيشهم 

تؤكدون مرة أخرى إسراركم على رفض مقتضيات الدستور  ،اليومية
وتشريع  القراراتفيما خيص مراعاة املقاربة التشاركية يف اختاذ 

ويثبت ابمللموس مرة أخرى رفضكم التجاوب مع كل  ،القوانني

اخلطوات السائرة يف اجتاه إعطاء مدلول ميداين وعملي للجهوية 
املتقدمة، وهذا يدل على أنكم ابلرغم من كونكم يف موقع مسؤولية 

إال أنكم ال تقومون أبدواركم فيما  ،تدبري السياسات العمومية
شبعا ألسس اجلهوية ومتلطاقمكم احلكومي متملكا  يتعلق جبعل

بقيمها ومبادئها ومطلعا بشكل دقيق على نطاق صالحيات 
احلكومية واملؤسسات الدستورية، وابلتايل ال تقومون القطاعات 

ادرة يف هذا اجملال وتقومون حبصر الوظائف على مستوى املركز، مبب
رفض ن احلالبطبيعة  شكرا السيد الرئيس، وعلى هذا األساس

 التصويت على هذا املشروع.

 رئيس:الالسيد 

 السيدات ايل اإلنصاتا السيدة النائبة، شوية دشكر 
والسادة النواب، الكلمة للسيد النائب عمر العباسي ابسم الفريق 

 االستقاليل للوحدة والتعادلية.

 النائب السيد عمر العباسي:

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السادة الوزراء،

 يد الرئيس،الس

 السادة الوزراء،

 ،والسيدات النائباتالسادة النواب 

يف احلقيقة ما قلناه أثناء املناقشة األوىل هلذا املشروع 
نعتقد يف الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية أبن فيه كفاية، 

املناسبة شرط ال بد من التأكيد على أننا عندما امتنعنا ألن ولكن 
االستقاليل على التصويت على مضامني هذا املشروع يف الفريق 

وأن  امتنعنا ألننا اعتربانه غري مالئم للدستور، ،أثناء القراءة األوىل
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االختصاصات اليت أوكلت للمجلس هي ةضعيفة وأن اهلياكل اليت 
 مت التنصيص عليها هي هشة.

 السيد الرئيس، 

 السادة النواب والسيدات النائبات،

رق اليت سبق أن تقدمت هبا مجيع الف بلغت التعديالت
ا وبلغت التعديالت اليت تقدمت هب ،تعديال 11يف جملس النواب 

إذن جمموع التعديالت  ،تعديال 18الفرق يف جملس املستشارين 
تعديال، هذا رقم يؤكد على أنه اجلميع جممع على أنه  868هي 

من املفيد، من الضروري تطوير مضامني هذا املشروع، لذلك 
نستغرب كيف أن احلكومة وافقت يف جملس املستشارين على 
تضمني هذا املشروع تعديالت قبل أن تتحلل منها عندما عاد 

 النص إىل جملس النواب.

 السيد الرئيس،

إن ما جيعل موقفنا قوي ومتمسك وهو موقف للتاريخ، 
هو الرأي اإلستشاري للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي 

من املالحظات اليت عرب عنها الفريق  %11تبىن يف رأيه 
اإلستقاليل أثناء مناقشة هذا املشروع يف املرحلة األوىل، وابلتايل 
نتساءل إذا كانت آراء اجملالس الوطنية االستشارية ال تؤخذ بعني 
اإلعتبار، ال تراعى من طرف املؤسسات الدستورية ويف مقدمتها 

جدوى اآلراء احلكومة. فما جدوى تلك املؤسسات؟ وما 
 اإلستشارية اليت تقدمها؟.

 السيد الرئيس،

من املفيد أيضا أن نشري إىل أن هناك من صوت على 
تعديالت يف جملس املستشارين وعارةضها يف جملس النواب، وهي 

روع نؤكد إن هذا املش ة نتساءل عنها. يف هناية املطافمفارقة كبري 

ا نتمىن ونعترب والتعادلية، كنعلى أننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة 
أبنه كان من املمكن إعداد أفضل مما قمنا إبعداده، إعداد مشروع 
ينسجم مع املثن الدستوري ويتجاوب مع النطق امللكي وينسجم 

 مع تطلعات احلركة الشبابية.

يتعلق ابلسياسة املندجمة للشباب اليت عرض  أما يف ما
ننوه  طاعات اإلجتماعية، فإننامضامينها أمام جلنة الق السيد الوزير

ابألرةضية اليت قدمها وندعوه إىل توسيع املشاورات مع املنظمات 
 الشبابية احلزبية يف هذا اجملال، شكرا.

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب. منر اآلن إىل عملية التصويت بدءا 
ابملادة األوىل، وأعرض هذه املادة للتصويت.. السيدة النائبة 

 تفضلي.

 :(نقطة نظام ليلى احكيم )النائبة السيدة 

إذن السيد الرئيس، غري للتوةضيح ابلنسبة هلاذ النقطة 
هاذي اجمللس اإلستشاري لشباب العمل اجلمعوي، كاين واحد 

 املادة األوىل اللي حنااي يف فريق احلركة الشعبية...

 السيد الرئيس:

حنا إيال امسحيت يل السيدة النائبة، غادي ندوزوها    
 للتصويت...

 :(نقطة نظام ليلى احكيم )النائبة السيدة 

 للتوةضيح غري ابلنسبة للتصويت...

 السيد الرئيس:

 تطلب ذلك ال طبقا للمسطرة إذا مسحيت، ويف ما إذا
 شكرا. ،سنراجع ما جيب مراجعته
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 منر اآلن إىل عملية التصويت:

، أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت املادة األوىلأعرض 
 عليها اللجنة، وكما صادق عليه جملس النواب يف قراءته األوىل:

 ؛061املوافقــون : 

 ؛72املعارضون : 

 .07املمتنعــون : 

 نة:للتصويت كما صادقت عليها اللج عنوان الباب الثاينأعرض 

 ؛061املوافقــون : 

 ؛72املعارضون : 

 .07املمتنعــون : 

 أعرةضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 71املادة 

 ؛061املوافقــون : 

 ؛72املعارضون : 

 .07املمتنعــون : 

 أعرةضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 70املادة 

 حنن بصدد عملية التصويت، ليس هناك نقطة نظام..

 ؛061املوافقــون : 

 ؛72املعارضون : 

 .07عــون : املمتن

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها  72املادة 
 اللجنة، وكما صادق عليها جملس النواب يف قراءته األوىل:

 ؛061املوافقــون : 

 ؛72املعارضون : 

 .07املمتنعــون : 

 السيد الرئيس مزاين تبع معااي إذا مسحت، طيب شكرا.

 أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

 ؛061افقــون : املو 

 ؛75املعارضون : 

 .07املمتنعــون : 

، يتعلق 55.07صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
ابجمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي يف قراءة اثنية 

 له.

منر السيدات والسادة النواب، إىل املناقشة العامة لقانون 
ذا  للسيد الوزير، إ يف قراءة اثنية له. الكلمة 8181املالية لسنة 

 كانت له رغبة يف تقدمي ما يرتئيه مناسبا، السيد الوزير.

 السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية:

بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على خري املرسلني 
 وآله وصحبه أمجعني.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

مرة أخرى أمامكم يف قراءة اثنية هلذا املشروع  ها أنذا
 دايل قانون املالية، الذي استوىف النقاش املعمق ابلغرفتني؛ غرفتكم

املوقرة وجملس املستشارين املوقر. وال ميكنين مرة أخرى إال أن 
أشكركم مجيعا، أشكر املؤسسة التشريعية بغرفتيها، وأشكر مجيع 

ين مات والسادة والسيدات املستشار السادة النواب والنائبات احملرت 
احملرتمني بعد طبعا كيما قلت وقت وجهد كبريين من أجل إخراج 
هذا القانون والذي نعتربه إن شاء هللا الرمحن الرحيم انطالقة 
جديدة من أجل تثبيت التوجه احلكومي يف اجملال اإلجتماعي عرب 

اليت يف هذا  ةالرتكيز على القطاعات اإلجتماعية واجملهودات الكبري 
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املشروع الذي ال زال مشروعا ابلنسبة هلاذ القطاعات اإلجتماعية،  
كما أيضا يهدف هذا املشروع كما ذكرت ذلك مرة أخرى يعين 
يف السابق إىل حتريك اإلقتصاد، وحتريك اإلستثمار، وحتريك سوق 
الشغل وما أدراك ما سوق الشغل. وحنن نتكلم عن الشباب وعن 

و شباب أوىل األولوايت ابلنسبة لشبابنا وشاابتنا هاجمللس دايل ال
والشغل يتأتى من  الشغل ألن الشغل يضمن العيش الكرمي

 اإلستثمار، واإلستثمار يتأتى من الثقة، والثقة أتيت يعين إبجراءات
جاءت متضمنة فهاذ املشروع دايل القانون املالية اللي هي فعال 

إلستثمار اخلاص وجتاه إجراءات جريئة وإجراءات شجاعة جتاه ا
 املقاولة.

يعين دايل  861أو  871من أصل حوايل يعين 
التعديالت اللي جات يف جملس املستشارين، احلكومة كما ابلنسبة 
جمللس النواب تعاملت إبجيابية كبرية جدا، وتفاعلت معكم هبذه 
اإلجيابية وحرصت على نفس النفس للتعامل إبجيابية أيضا مع 

 08ن، وقبلت احلكومة مبجلس املستشارين جملس املستشاري
تعديل كلها تعديالت طبعا مهمة، غنزيد بعض التعديالت 
األساسية اللي جات يف جملس املستشارين ولكن البد أن أقول 

تعديل. أعتقد  881أنه ابلنسبة للمجلسني قبلت احلكومة حوايل 
 أنه ما ميكنش اآلن نقولو أن احلكومة صماء أو ال تتفاعل بشكل

إجيايب مع املؤسسة التشريعية طبعا يف إطار االحرتام، ويف إطار ما 
ميكن أن نعتربه إكراهات من شىت اجلوانب يف يعين األخذ هبذه 

 التعديالت.

أهم التعديالت اليت أدخلت يف جملس املستشارين اللي 
هي مهمة جدا، هتم على اخلصوص بعض اإلجراءات يف يعين 

ن لنا فرصة داخل اللجنة لتدارسها ولكن كا 3وال  8نذكر رمبا 

ولطبعا التصويت عليها، بعض اإلجراءات اللي جات يف جملس 
املستشارين األول يتعلق بتمديد أو إعادة يعين العمل والتوسيع 
دايل القاعدة دايل هذيك املنحة دايل التكسري وجتديد املركبات، 

ى، ر وسعنا اإلستفادة إىل سيارة التعليم وبعض املركبات األخ
ومددان طبعا هذا اإلجراء اللي هو إجراء مهم، واللي كان فيه أيضا 
التزام دايل احلكومة ابش جتيب هاذ اإلجراء اللي غادي حيسن 

دايل بالدان، وغيساهم يف  krapمن طبعا الصورة دايل يعين 
 التقليل من حوادث السري.

هناك إجراءات أخرى متعددة، إجراءات جبائية، 
بعض املرات أيضا ابملالءمة دايل النص، وكان فيه إجراءات تتعلق 

اشتغال بروح إجيابية كما ذكرت مع السادة والسيدات املستشارين 
احملرتمني، واللي جبناه طبعا يف هذه القراءة وأمتىن إن شاء هللا أن 
يكون هذه الفرصة يعين مواتية اللي اآلن املرور يف أقرب األوقات، 

هاذ  سنة املقبلة إىل تنزيل مقتضياتيف أقرب وقت ابتداء من ال
املشروع دايل القانون، والذي مرة أخرى نعتربه قانون إرادي، قانون 

ه مالية إرادي، قانون املالية فيه إشارات إجيابية جدا ابلنسبة ملا نعترب 
أولوايت يف بالدان اللي ةما قطاع دايل الرتبية والتعليم، اللي هو 

القطاع دايل التشغيل، قانون القطاع دايل الصحة، اللي هو 
املشروع أو مشروع قانون إجيايب وإرادي يف ما يتعلق ابإلشارات 

 اإلجيابية للمقاولة ولإلستثمار اخلاص، شكرا السيد الرئيس.

 السيد الرئيس:

شكرا للسيد الوزير، نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة 
 للسيد النائب خالد الشناق ابسم األغلبية.
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 :السيد خالد الشناقالنائب 

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

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

يشرفين عاليا أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة 
 71.86مشروع قانون املالية رقم  األغلبية، وذلك يف إطار مناقشة

كما أحيل من طرف جملس املستشارين يف   8181للسنة املالية 
إطار قراءة اثنية. فقد حظي هذا مشروع قانون املالية مبناقشة 
جدية ومسؤولة من طرف فرق وجمموعة األغلبية واملعارةضة مبجلس 

 08النواب، وإننا اليوم بصدد املناقشة والتصويت على حوايل 
تعديل أدخلت على املشروع من طرف الغرفة الثانية بعدما صوتنا 
على مشروع القانون املايل وعلى التعديالت اليت جاءت هبا 
احلكومة، أخذا بعني اإلعتبار املصاحل العليا لبالدان واليت تنسجم 
وانفتاح املغرب اإلقتصادي والسياسي على خمتلف شركائه 

 اإلقتصاديني.

 بد من اإلشادة والتنويه ابنفتاح ويف هذا اإلطار، ال
احلكومة وتفاعلها اإلجيايب والصريح حيال كل اإلةضافات 
والتنقيحات اليت من شأهنا إغناء مشروع القانون املايل بعد 
استنفاده لكل مراحل وحمطات املناقشة الدستورية، إن مشروع 

يشكل لدينا ةضمن فرق وجمموعة  8181قانون املالية لسنة 
ظة مفصليه وخطوة كبرية حنو تكريس التحول األغلبية حل

الدميقراطي لبالدان وخاصة فيما يتعلق بكل األوراش اإلصالحية 
واملشاريع املهيكلة واملدرجة ةضمن السياسات العمومية للحكومة، 

واليت تضع مصلحة املواطن كهدف أمسى ةضمن أولوايهتا سواء 
نافسية لى تاإلقتصادية منها واإلجتماعية مع احلرص واحلفاظ ع

 اإلقتصاد الوطين وتعزيز مكانته جهواي ودوليا.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إننا إبسم فرق وجمموعة األغلبية ندعو احلكومة إىل 
اإلسراع إبخراج كل النصوص التنظيمية احملددة ةضمن مقتضيات 

سواء تلك املتعلقة مبدونة اجلمارك  8181ايل مشروع القانون امل
والضرائب غري املباشرة أو ابملدونة العامة للضرائب، كما نطالب 
من هذا املنرب املوقر بضرورة تبين مقاربة تروم إصالح املدونتني 
ومراعاة املصاحل املشرتكة لكل الفاعلني والشركاء الذين يساةمون 

يات ا فيهم املقاوالت والتعاونيف اإلقالع االقتصادي لبالدان مب
ن وخمتلف اهليئات املهنية واملنعشني العقاريني واملصنعني واملعشري

اجلمركيني مع احلرص على اعتماد مبدأ احلياد الضرييب وحتقيق 
 العدالة الضريبية.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن أتهيل اإلقتصاد الوطين يتوقف على التدبري اجليد 
للمالية العمومية مع اعتماد كل التدابري واإلجراءات اليت من شأهنا 
اإلجابة على خمتلف االشكاليات اليت تعيشها املنظومة اجملتمعية 
املغربية، ولعل أبرزها التشغيل مث التشغيل وتشجيع املقاولني 

لشرائية ارق اإلجتماعية وحتسني القدرة االذاتيني والتقليص من الفو 
للمواطنني، علما أن بالدان وهلل احلمد حققت العديد من 
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املكاسب يف مسار اإلصالحات املؤسساتية والسياسية. وابلتايل 
فإنه حيدوان أمل كبري إلجناح كل االوراش التنموية اليت تعيشها 

إننا نتطلع .بالدان مع الرتكيز على إنعاش اإلستثمار وخلق الثروة
وكلنا أمل يف أن تتجسد كل اجملهودات احلكومية املبذولة يف 
مأسسة احلوار اإلجتماعي وحتقيق جمموعة من املكاسب لفائدة 
الطبقة العاملة من خالل دعم األجور وتقوية القدرة الشرائية 

 لفئات عريضة من املواطنني واملواطنات.

ة سوى غلبيويف اخلتام، ال يسعنا يف فرق وجمموعة األ
التأكيد مرة أخرى على كون هذا املشروع قانون املايل هو مشروع 
إرادي ذو صبغة إجتماعية نظرا لكل التحفيزات اليت جاء حيملها 
 يف طياته، معربين من هذا املنرب املوقر على التعاون البناء واملسؤول
الذي جيمع جملس النواب وجملس املستشارين معربين عن تصويتنا 

للسنة املالية  71.86اب هلذا املشروع قانون املايل رقم ابإلجي
يف قراءته الثانية شكرا على حسن إصغائكم والسالم  8181

 عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 :السيد الرئيس

 ب، الكلمة للسيد النائب حممد أبوشكرا للسيد النائ
 درار إبسم فريق األصالة املعاصرة.

 النائب السيد حممد أبو درار:

م هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا وآله بس
 وصحيه.

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 زمياليت زمالئي النواب احملرتمني،

السيد الوزير، على سالمتك توحشناك مرحبا. يشرفين 
أن أتناول الكلمة ابسم فرق املعارةضة عفوا فريق األصالة واملعاصرة، 

. 8181الثانية ملناقشة مشروع قانون املالية لسنة يف إطار القراءة 
 لكن بداية ال تفوتين الفرصة يف أن أتوجه إىل هللا سبحانه ابحلمد

والشكر على أمطار اخلري اليت عمت العديد من مناطق املغرب، 
واليت جاءت لتكون بردا وسالما على املغاربة وخاصة الفالحني،  

ى مشروع قانون املالية. كذلك بردا وسالما على احلكومة، وعل
يف نفس الوقت، بقدر ما أسعدتنا هذه األمطار، نتأسف للحالة 
املزرية اللي عراهتا األمطار، أقصد هشاشة وةضعف البنيات 
التحتية. وما يؤكد دائما داك الشي اللي تنقولوه يعين الفعالية 

 واجلدوى دايل العمل اللي تتقوم به احلكومة يف هذا اجملال.

 الرئيس،السيد 

أود التذكري أنه يف كل سنة نواجه بعض الصعوابت 
واملشاكل خالل تعاملنا مع مشروع قانون املالية يف قراءتنا الثانية 
له، انتما شتو السيد رئيس جلنة املالية، شيت البارح أهال وسهال 
جات من جملس املستشارين، جلنة املالية ودغيا خاصنا يتحال 

راه  غري كيما كنقولو دائما وزع مث قولوعلى اجللسة، فكنتو ديرو 
جينا للجنة وصايف وندوزوه هنا مباشرة. على كل حال، نسجل 
عدم ارتياحنا هلاذ األمر ألنه كاين واحد العمل دار يف جملس 
املستشارين وخاصو ايخذ بعني االعتبار أننا نعطيو الوقت انقشوه 

 ونشوفوه.

شروع قانون مل خبصوص موقفنا يف فريق األصالة واملعاصرة
املالية، فقد عربان عنه بوةضوح خالل القراءة األوىل، وكذلك اليوم 
من خالل القراءة الثانية هلذا املشروع مل جند أي جديد ميكن أن 
جيعلنا نغري هذه القناعة، بل مل جند إال ما يزيد من إحباطنا ويؤكد 
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قناعتنا بعدم جدوى انتظار حتقق أي معجزة يف حتسن تعامل 
كومة مع اقرتاحات الربملانيني. أان قبيال مسعت لك السيد احل

الوزير، قليت تعامل جدي، عرفيت وركيت على ديك جدي قلت 
تعديل، شحال  18عامل هللا، حنا يف فريق األصالة واملعاصرة قدمنا 

 د التعديالت، هذا هوالتعامل اجلدي، السيد الوزير؟. 0قبلتوا؟، 

شروع كما صادق عليه على كل حال، فبالرجوع إىل امل
جملس املستشارين، يتضح أنه ابستثناء التعديل الذي جاء 

املكررة واليت صادقنا عليها ابإلمجاع، فإن ابقي  88إبحداث املادة 
التعديالت إما أهنا جمرد إةضافات بسيطة وشكلية لتصحيح أخطاء 
مادية أو لتدقيق أو جتويد الصياغة وإما أهنا غري مقبولة ابلنسبة 

، بل إن بعضها غري دستوري يف تقديران، وهنا غادي نوجهو لنا
لكم واحد اهلدية أننا غادي منشيو للمحكمة الدستورية خبصوص 

 6بعض املواد، فعلى سبيل املثال نعترب التعديل الوارد من املادة 
من املدونة العامة للضرائب حول التعاونيات واجلمعيات السكنية 

الذي ينص على احلق يف  88 خمالفا للدستور وخاصة الفصل
أتسيس اجلمعيات وممارسة أنشطتها بكل حرية، ألنه من شأن 
 هاذ التعديل التسبب يف تضارب قانوين سيجعل من الصعب تنفيذ

هذه املقتضيات وابلتايل ستكون هاذ املواد املنصوص عليها يف 
 القانون املايل إحدى املعيقات ابإلةضافة إىل العمل اجلمعوي.

خرى نتأسف لتجاهل احلكومة أو عدم من جهة أ
اكرتاثها ابغتنام فرص مناقشة املشروع مبجلس املستشارين لتدارك 
بعض الثغرات اليت نبهنا إليها خالل مناقشتنا للمشروع، وهي 
أمور نعتربها ابلغة األةمية ويتعلق األمر مثال بتفعيل صندوق 

ص و التأهيل اإلجتماعي، وصندوق التضامن بني اجلهات املنص
. فكما يعلم اجلميع فقد مت 808عليها يف الدستور يف الفصل 

من قانون املالية  81و 81إحداث الصندوقني مبوجب املادتني 
. على كل حال املسألة دايل هاذ الصناديق فيها الكثري 8187

، األمر نفسه ينطبق 808مما يتقال، فيها خرق دستوري الفصل 
 صودة ألمور خصوصية،على صناديق أخرى ةضمن احلساابت املر 

صندوق حماربة الفقر واجلفاف، الصندوق اخلاص إلنقاذ مدينة 
فاس، وصندوق الزكاة. على كل حال تتمة املداخلة السيد 

 الرئيس...

 :السيد الرئيس

شكرا لك، شكرا جزيال. إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 والتعادلية الكلمة للسيد النائب أمحد التومي.

 أمحد التومي: النائب السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أن إبداء  إابن القراءة األوىل، فقد سبق للفريق اإلستقاليل
إبجيابياته  8181مالحظاته املعمقة خبصوص قانون املالية سنة 

ونواقصه. يف إطار هاذ القراءة الثانية، نود إبداء بعض املالحظات 
 التكميلية:

ة ، السيد الرئيس، أننا تتمثل يف كيفياملالحظة األوىل
اجملموعات فرق و تعامل احلكومة مع التعديالت اليت تتقدم هبا ال

النيابية خاصة منها فرق املعارةضة، هاذ التعامل الذي أعتربه سلبيا 
من حيث عدم التجاوب بطريقة إجيابية مع هذه التعديالت اليت 
تبقى يف اإلطار التشريعي األساسي يف ما خيص مساةمة فرق 
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املعارةضة يف إغناء مضامني مشروع امليزانية السنوية اليت ترهن 
دة سنة كاملة خاصة وأن السلطة التشريعية ال تشارك اجملتمع مل

خاصة وأن فرق املعارةضة ال تشارك يف املشاورات اليت يعقدها 
السيد رئيس احلكومة خبصوص أثناء إعداد مشروع امليزانية. فتبقى 
هذه هي املناسبة الوحيدة التعديالت ابش نعربو على رأينا وعلى 

 مالحظاتنا؛

 تعامل تتمثل يف الحظة الثانيةامل اثنيا السيد الرئيس،
احلكومة مع نظام ما نسميه الثنائية الربملانية عندما تسمح لنفسها 
ولألغلبية برفض تعديالت املعارةضة مبجلس النواب مث تقبلها 
مبجلس املستشارين، األمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بشأهنا 

 ؛يلالتعامل الذي من شأنه مصادرة حق النواب يف التشريع املا

ومة السيد الرئيس، تتمثل يف دعوة احلك املالحظة الثالثة
إىل التفكري يف أن حتيل مشاريع القوانني املالية على جملس النواب 
خالل شهر سبتمرب، نعرف أن املدة اللي كتعطاان يعين قليلة جدا 

من أكتوبر كما هو منصوص عليه يف القانون التنظيمي  81بدل 
أجل متكني أعضاء اجمللس من دراسة هاته  لقانون املالية وذلك من

املشاريع يف ظروف مناسبة ووقت زمين كايف كفيل بتعميق الدراسة 
والنقاش بشكل جيعل أعضاء اجمللس يساةمون فعليا يف إغناء 

 وجتويد وحتسني مضامني هاذ املشاريع.

نعرف كذلك أننا حنن واعون، السيد الرئيس، ابلنظام 
قوانني املالية يف إطار منظومة جديدة  الداخلي، ولكن حنن هنيء

اللي هو يعين منظومة  831.83اللي هي القانون التنظيمي 
متقدمة جدا ونفتخر هبا كمغاربة، وكذلك التقارير املتعددة اليت 
أتيت هبا وزارة املالية مشكورة ولكن ال جند الوقت يف احلقيقة 

 لدراستها والتعميق فيها.

 السيد الرئيس،

 االستقاليل للوحدة والتعادلية على مشروع صوت الفريق
    ابالمتناع، ألنه يبقى يف نظران بعيدا شيئا  8181قانون املالية 

ما عن تطلعات املواطنني واملواطنات وانتظاراهتم امللحة، وال يعاجل 
القضااي األساسية املطروحة يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية 

سكن معضلة البطالة وأزمة ال واإلجتماعية واحلقوقية ويف مقدمتها
 واإلختالالت اليت يعرفها التعليم ببالدان. ويبقى أملنا معقودا على

احلكومة من أجل أن تتدارك الوةضع وأتيت مبشروع قانون املالية 
املقبل مغايرا متاما هلذا املشروع، يشكل انطالقة فعلية  8181

مد حمللنموذج التنموي اجلديد الذي اندى به صاحب اجلاللة 
 السادس نصره هللا، والسالم عليكم ورمحة هللا.

  السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب، منر اآلن السيدات، تفضل السيد      

 النائب.

 النائب السيد عمر بالفريج:

 شكرا السيد الرئيس،

و معاان هو املنطق اللي كتعمل اللي بغينا نفهمو غري أشنو
مرة كتعطوان الوقت، مرة ما كتعطيوانش الوقت، وحىت منني  
كتعطيوان الوقت ما كتبلغوان حىت آلخر حلظة أو بغينا نفهمو 
هذي من جهة هاذي النقطة األوىل، أو اليوم ما عندان حىت شي 
وقت ابش نعربو على هاذ القوانني املهمة؛ النقطة الثانية بغيت 

ود نسولك السيد الرئيس على التصويت اإللكرتوين، فني وصلنا نعا
 فهاذ الشي للتصويت اإللكرتوين؟، وشكرا.
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  السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب على هذه النقطتني املفيدتني، ومنر 
املقدم من  3خاص ابملادة  8إىل عملية التصويت. التعديل رقم 

 طرف احلكومة، السيد الوزير.

 بوسعيد وزير االقتصاد واملالية: السيد حممد

 يسحب هاذ التعديل السيد الرئيس.. سحب التعديل.

 السيد الرئيس:
 سحب التعديل، شكرا للسيد الوزير.

 للتصويت أبكملها، كما صادقت عليها اللجنة: 3املادة نعرض 

 ؛056املوافقـــون : 

 ؛60املعارضون : 

 املمتنعـــون : ال أحد.

، ورد يف شأهنا اقرتاح تعديل من 0ابملادة  اخلاص 8التعديل رقم 
 لدن احلكومة، السيد الوزير.

 السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية:

هاذ التعديل يف احلقيقة صادق عليه طبعا جملس النواب 
وهو فيه شقني: الشق الثاين هو خفض واحد الرسم عفوا الرفع 

ابلنسبة  8,8إىل  %8678من اخلفض من رسم اإلسترياد من 
لبعض األدوات احلديدية للخطوط الكهرابئية هذا نسحبه، 
ونتشبث ابلشق األول املتعلق ابحلفاظ على الرسوم اجلمركية يف 

اليت هي مطبقة حاليا، هذا طبعا التعديل كان فيه نقاش  88%
يف اجمللسني، يف جملس النواب تفاعلنا إبجياب مع واحد التعديل 

إىل  8678ع من رسم اإلسترياد من اللي كان كريمي إىل الرف
بعد نقاش طويل وإقناع. بعد أيضا نقاش طويل واقتناع  81%

وإقناع يف جملس املستشارين عدلنا على الرفع من رسم اإلسترياد 

العتبارات متعددة: أوالها أن هاذ الرفع أو النسبة دايل هاذ الرفع 
طنني، مع امن رسم االسترياد سوف يؤثر على القدرة الشرائية للمو 

العلم أن طبعا هناك بعض املواد فيها مواد فالحية وفها مواد طبعا 
دايل اإلستهالك اليت ستؤثر  nritalmannrc alدايل 

على القدرة الشرائية، وهلذا احلكومة تدفع هبذا التعديليعين اإلبقاء 
 شكرا السيد الرئيس. %88على رسم استرياد يف 

 السيد الرئيس:

 للتصويت: أعرض هذا التعديل

 ؛056املوافقـــون : 

 ؛61املعارضون : 

 املمتنعـــون : ال أحد.

 للتصويت كما عدهلا اجمللس أبكملها: 1املادة أعرض 

 ؛056املوافقـــون : 

 ؛61املعارضون : 

 املمتنعـــون : ال أحد.

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة،  6املادة 
 : 7السيدات والسادة النواب، املادة 

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 6املادة معذرة أعرض 

 ؛056املوافقـــون : 

 ؛61املعارضون : 

 املمتنعـــون : ال أحد.

 أعرةضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 2املادة 

 ؛056 املوافقـــون :

 ؛61املعارضون : 

 املمتنعـــون : ال أحد.
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 ورد يف شأنه طلب من لدن احلكومة، السيد الوزير. 3التعديل رقم 

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 نسحب هذا التعديل.

 :السيد الرئيس

الكلمة للسيد الوزير، تعديل من  0شكرا. التعديل رقم 
 طرف احلكومة.

 بوسعيد وزير االقتصاد واملالية:السيد حممد 

هذا التعديل صادقت عليه احلكومة أيضا يف جملس 
ة املستشارين، وهو يتعلق إبمكانية ملفتشي الضرائب لطبعا املراقب

دايل اإلطار القانوين واملقتضيات القانونية املتعلقة ابالستفادة من 
ذا هاإلعفاءات وبطبعا النصوص التنظيمية املنظمة للتعاونيات. 

اإلجراء كما قلت يهدف إىل منع مفتشي الضرائب ابلقيام 
بتسجيل العقود واحملررات املتعلقة ابلتعاونيات أو اجلمعيات 
السكنية يف حالة عدم، يعين، احرتامها وإدالئها بقائمة حمينة 
لألعضاء املنخرطني أو يف حالة اإلخالل إبلتزامات املنصوص 

 ، شكرا السيد الرئيس.86و  806و 801عليها يف املادتني 

 :السيد الرئيس

 أعرض هذا التعديل للتصويت:

 ؛023املوافقـــون : 

 ؛60املعارضون : 

 .07املمتنعـــون : 

 ورد يف هذا املوةضوع، لكم الكلمة السيد الوزير. 8التعديل رقم 

 :السيد حممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية

 س.املالءمة مع التعديل السابق السيد الرئي 

 

 :السيد الرئيس

 أعرض هذا التعديل للتصويت:

 ؛023املوافقـــون : 

 ؛60املعارضون : 

 .07املمتنعـــون : 

 للتصويت كما عدهلا اجمللس كاملة: 5املادة أعرض 

 ؛020املوافقـــون : 

 ؛63املعارضون : 

 .07املمتنعـــون : 

 أعرةضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 01املادة 

 ؛020املوافقـــون : 

 ؛63املعارضون : 

 .07املمتنعـــون : 

ا ـــــللتصويت كما صادقت عليه مكررة 01املادة أعرض 
 ة:ــــــــاللجن

 ؛020املوافقـــون : 

 ؛63املعارضون : 

 .07املمتنعـــون : 

، أعرةضها كذلك مكرر 00املادة صادقت اللجنة على إةضافة 
 للتصويت:

 ؛055املوافقـــون : 

 ؛60املعارضون : 

 .ال أحداملمتنعـــون : 
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اخلاصة بتحفيز التشغيل للتصويت كما  07املادة أعرض 
 صادقت عليها اللجنة:

 ؛055املوافقـــون : 

 ؛60املعارضون : 

 .ال أحداملمتنعـــون : 

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 77املادة أعرض 

 ؛055املوافقـــون : 

 ؛60املعارضون : 

 .7املمتنعـــون : 

 أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

 ؛020املوافقـــون : 

 ؛63املعارضون : 

 .07املمتنعـــون : 

 65.02صادق جملس النواب على مشروع قانون املالية رقم 
 يف إطار قراءة اثنية له. 7105للسنة املالية 

 ابقي ما هنيناش، نواصل السيدات والسادة النواب
اجللسة، ابقي قانون تنظيمي ومشروع قانون عادي، احرتاما 

 للجلسة وجلدول األعمال نواصل أشغال هذه اجللسة. 
 ،السيدات والسادة النواب

بتغيري  88.86منر اآلن إىل مشروع قانون تنظيمي رقم 
ب املتعلق ابلتعيني يف املناص 18.88وتتميم القانون التنظيمي رقم 

من الدستور والصادر  18و 01الفصلني  العليا تطبيقا ألحكام
شعبان  86بتاريخ  8.88.81بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع  .8188يوليو  86، 8033
 القانون التنظيمي.

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة مصطفى اخللفي  السيد
ابة عن السيد ، نيقات مع الربملان واجملتمع املديناملكلف ابلعال

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  حممد بن عبد القادر
 :املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر مشروع 
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي  88.86القانون التنظيمي رقم 

ام املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا ألحك 8.881رقم 
من الدستور، بعد أن صادقت عليه جلنة  18و 01الفصلني 

العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ابإلمجاع يف اجتماعها املنعقد 
 ر.كما تعلمون أييت هذا املشروع يف إطا 8186دجنرب  7يوم 

مواصلة احلكومة جلهودها الرامية إىل العمل على التنزيل السليم 
والدميقراطي للدستور، وإىل تكريس مبادئ احلكامة اجليدة وربط 

 تائج.املسؤولية ابحملاسبة والفعالية يف التدبري العمومي القائم على الن

يهم املشروع أوال استبدال تسميات بعض املؤسسات العمومية  
ة الرمسية،  تسميتها مبقتضى قوانني مت نشرها ابجلريداليت مت تغيري

 وذلك بعد صدور القانون التنظيمي موةضوع التعديل وهي:

، "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية" -
، "الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية"واليت أصبحت تسمى 

غشت  88أيضا وصدر الظهري الشريف بتنفيذها بتاريخ 
 ؛8187
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مى واليت أصبحت تس "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية" -
 ، واليت صدر الظهري"الوكالة املغربية للطاقة املستدامة"

 ؛8187غشت  88الشريف بتنفيذها بتاريخ 

كز املرا "واليت أصبحت تسمى  "املراكز االستشفائية" -
نفيذ ، واليت صدر الظهري الشريف بت"االستشفائية اجلامعية

 .8187ماي  80قانون املتعلق هبا بتاريخ ال

اثنيا، إذن بعد استبدال التسميات هنالك إةضافة مركزية 
الشراء والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفيكيك، وهي 
مؤسسة عمومية تبني أنه مل يتم إدراجها ةضمن الالئحة "أ" من 

 ؛8.88من القانون التنظيمي رقم  8 امللحق رقم

عبارة ب "قائدوا السجون العامون"عبارة  اثلثا استبدال
 ."املراقبون العامون املمتازون للسجون"

تلكم سيدي الرئيس، السيدات والسادة النواب 
احملرتمون، أهم املقتضيات اليت يتضمنها مشروع القانون التنظيمي 

 املعروض على أنظار جملسكم املوقر، وشكرا.

 :السيد الرئيس

أعرض املادة املكونة ملشروع شكرا لكم السيد الوزير، 
 القانون للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

 ؛ االمجاع.715 املوافقون:

صادق جملس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 
املتعلق  17.07بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  70.02

 ابلتعيني يف املناصب العليا.

غيري املادة يقضي بت 80.86منر إىل مشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة التجارة، الكلمة  88.18من القانون رقم  88

 للسيد الوزير.

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
ة عن السيد ، نياباملكلف ابلعالقة مع الربملان واجملتمع املدين

 :حممد أوجار وزير العدل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ابلنيابة على الوزير املنتدب املكلف الوظيفةأوال أعتذر 
 العمومية ووزير العدل لسفر طارىء.

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من  88الذي يغري املادة  80.86يهم مشروع قانون 
القانون املتعلق مبدونة التجارة كما وافقت عليه جلنة القطاعات 

، يتعلق 8186دجنرب  7مجاع يوم اإلنتاجية مبجلس النواب ابإل
أساسا خبلق أو إحداث اإلنسجام املطلوب بني النصوص القانونية 
الوطنية، ووةضع حد للتعارض القائم يف ما بينها مبا ميكن أن يسيء 
أو ميس ابملنظومة التشريعية، كما أيضا أييت يف سياق اجلهود اليت 

دعما  واملال تبذهلا احلكومة للنهوض مبنظومة األعمال والتجارة
للتنمية اإلقتصادية وحتفيزا لإلستثمار، وخاصة املستثمرين 

 األجانب ابملغرب من أجل االستثمار ابملغرب.

من مدونة األسرة  811ال خيفى عليكم أن املادة 
سنة، يف حني  81سنة إىل  88خفضت سن الرشد القانوين من 

 من مدونة التجارة نصت على خضوع األهلية 88أن املادة 
التجارية ابلنسبة للتجار املغاربة لقواعد األحوال الشخصية، لكن 

أفرز إشكاال قانونيا يتعلق  811التعديل الذي جاءت به املادة 
من  88ابألهلية التجارية للتاجر األجنيب، حيث نصت املادة 

مدونة التجارة على أن األجنيب كامل األهلية ملزاولة التجارة يف 
سنة كاملة، ولو كان قانون اجلنسية  81سن املغرب يعترب ببلوغه 
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يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه يف القانون املغريب، يف 
من نفس املدونة على أن األجنيب الغري  87حني نصت املادة 

البالغ سن الرشد املنصوص عليه يف القانون املغريب ال جيوز له 
مة الذي كممارسة النشاط التجاري ابملغرب إال إبذن من رئيس احمل

ينوي ممارسة التجارة بدائرهتا، حىت ولو كان قانون جنسيته يقضي 
املذكورة ختضع أهلية  87أبنه راشد، أي أن قانون، أي أن املادة 

التاجر املغريب ملا هو منصوص عليه يف القانون املغريب، أي أهنا 
 88سنة وهو ما يناقض املادة  81جتعل هذه األهلية ببلوغ سن 

انون التجارة واليت جتعل أهلية التاجر األجنيب يف سن من نفس ق
، إذن كاين تعارض، من أجل خلق االنسجام، وتكريسا ملبدأ 81

املساواة بني املغاربة واألجانب املمارسني للنشاط التجاري داخل 
الرتاب املغريب، فقد جاء هذا التعديل الذي يقرتح جعل أهلية 

غه سن تاجر املغريب أي ببلو التاجر األجنيب هي نفسها أهلية ال
سنة كاملة حىت ولو كان قانون اجلنسية اخلاص ابلتاجر  81

األجنيب يفرض سنا أعلى عن السن املنصوص عليها يف القانون 
 املغريب.

 
 
 
 
 
 
 
 

تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب احملرتمون، 
التجارة، من مدونة  88نظرة موجزه عن مشروع تعديل املادة 

 والسالم عليكم ورمحة هللا.

 السيد الرئيس:

 شكرا للسيد الوزير، 
 :أعرض للتصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون

 اإلمحاع./  715املوافقون: 

 .املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

يقضي  71.02صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم
املتعلق مبدونة  57.07من القانون رقم 07بتغيري املادة 

 رفعت اجللسة. شكرا للجميعالتجارة، 

 

 


