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 محضر الجلسة التاسعة والسبعين
 

 .  2104يناير  22/  0141ربيع األول  01الثالثاء :التاريخ
 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب: الرئاسة

ساعتان وعشر دقائق، ابتداء من الساعة الرابعة زواال : التوقيت
 . والدقيقة العشرين
النصوص التشريعية الدراسة والتصويت على : جدول األعمال

 :التالية 
  يتعلق بوقاية األشخاص  21.02مشروع القانون رقم

 ومحايتهم من أخطار الكالب؛
  يتعلق بإلغاء الزيادات  021.02مشروع القانون رقم

ات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بالرسوم واحلقوق والغرام
واملسامهات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات والعماالت 

 واألقاليم واجلهات؛
  يتعلق باهليئة املغربية  14.02مشروع القانون رقم

 لسوق الرساميل؛ 
  يغري ويتمم القانون رقم  02..00مشروع القانون رقم

املتعلق  21.10د الديون والقانون رقم املتعلق بتسني 44.11
 بعمليات االستحفاظ؛

  يتعلق بتغيري القانون رقم  4.02.مشروع القانون رقم
 املتعلق بالربيد واملواصالت؛ 1..21

  يوافق مبوجبه على وثيقة  01.02مشروع القانون رقم
جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل للرسوم والنماذج 

 ؛...0يوليو  12جبنيف يف  الصناعية، املوقعة
  يوافق مبوجبه على اتفاق  00.02مشروع القانون رقم

سرتاسبورغ اخلاص بالتصنيف الدويل لرباءات االخرتاع، املؤرخ 
 ؛0.90مارس  21يف 

  يوافق مبوجبه على  11.02مشروع القانون رقم
معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، املوقعة بسنغافورة يف 

 ؛2111مارس  29
  يوافق مبوجبه على  20.02مشروع القانون رقم

املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح  0.11بروتوكول عام 
 .   0.11نوفمرب  00، املوقع بلندن يف 0.91يف البحار لعام 

 
 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة

ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم
 .المرسلين

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

إيال مسحتو، قبل ما نبداو هاد اجللسة، ختربت حاليا 
إذن، تنقرتح عليكم . على أنه أحد النواب توىف األب ديالو

بسم اهلل )) : نوقفو نقراو الفاحتة ترمحا على روح الفقيد 
ين، الرحمن الرحيم، الرحمان الرحيم، الحمد هلل رب العالم

مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط 
المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب 

سبحان ربك رب العزة عما . آمين ((عليهم وال الضالين 
 .يصفون، وسالم على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين

م على أشرف ن الرحيم والصالة والسالبسم اهلل الرحم
 . المرسلين

 . افتتحت الجلسة
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدراسة والتصويت 

 :على مشاريع القوانني التالية، وهي تسعة مشاريع قوانني 
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يتعلق بوقاية األشخاص  21.02مشروع القانون رقم  •    
 ار الكالب؛ومحايتهم من أخط

يتعلق بإلغاء الزيادات  021.02مشروع القانون رقم  •    
والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بالرسوم واحلقوق 
واملسامهات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات والعماالت 

 واألقاليم واجلهات؛
يتعلق باهليئة املغربية  14.02مشروع القانون رقم  •    

 لرساميل؛ لسوق ا
يغري ويتمم القانون رقم  02..00مشروع القانون رقم  •    

املتعلق  21.10املتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم  44.11
 بعمليات االستحفاظ؛

القاضي بتغيري  4.02.مشروع القانون رقم : خامسا •    
 املتعلق بالربيد واملواصالت؛ 1..21القانون رقم 

يوافق مبوجبه على  01.02القانون رقم مشروع :سادسا •    
وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل للرسوم 

 ؛...0يوليو  12والنماذج الصناعية، واملوقعة جبنيف يف 
يوافق مبوجبه على  00.02مشروع القانون رقم : سابعا •    

اتفاق سرتاسبورغ اخلاص بالتصنيف الدويل لرباءات االخرتاع، 
 ؛0.90مارس  21 املؤرخ يف

يوافق مبوجبه على  11.02مشروع القانون رقم : ثامنا •    
معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، املوقعة بسنغافورة يف 

 ؛2111مارس  29
يوافق مبوجبه  20.02مشروع القانون رقم : وأخريا •    

املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة  0.11على بروتوكول عام 
نوفمرب  00، املوقع بلندن يف 0.91يف البحار لعام  األرواح

0.11   . 
 21.02إذن، نشرع يف معاجلة مشروع القانون رقم 
نعطي . يتعلق بوقاية األشخاص ومحايتهم من أخطار الكالب

 .   الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون، فليتفضل مشكورا

وزير السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى 
 :الداخلية

ن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول بسم اهلل الرحم
 .اهلل وآله وصحبه

 .السيد الرئيس المحترم
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إنه لشرف كبري أن آخذ الكلمة أمام حضراتكم 
لمناقشة والتصويت لمبناسبة هذه اجللسة العامة، واملخصصة 

املتعلق بوقاية األشخاص  21.02رقم على مشروع القانون 
 . ومحايتهم من أخطار الكالب

وأود بادئ ذي بدء أن أتوجه بالشكر اجلزيل للسيد 
رئيس جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة 
وجلميع أعضائها على نقاشهم املثمر هلذا املشروع، هذا النقاش 

يساعد على حتقيق  مكن من إغناء مشروع القانون بشكل
 :األهداف اليت أعد من أجلها، أال وهي

 اخلروج بنص يالئم الواقع املغريب؛ : أوال  
الرفع من املستوى العام لإلحساس باألمن لدى : ثانيا 

 . املواطنني وزوار اململكة
كما   هذا املشروع من طرف احلكومة جاء إن إعداد

جابة متت اإلشارة إىل ذلك يف مناسبات سابقة، است
لالقرتاحات اليت تقدم هبا عدد من السيدات والسادة النواب 
احملرتمني وملطالب املواطنني ومنظمات اجملتمع املدين، الداعية 
مجيعها إىل حماربة ظاهرة الكالب اخلطرية وإىل محاية املواطنني 

كما جاء على إثر ما متت مالحظته خالل . من أخطارها
اهرة تربية وحيازة وامتالك بعض السنوات األخرية من انتشار لظ

أصناف الكالب، واليت أضحت تشكل خطرا على أمن 
بل  ، pitbullوسالمة املواطنني، خاصة ما يعرف باسم

وتسخريها من طرف بعض املنحرفني القرتاف أفعال إجرامية، 
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باإلضافة إىل نشوء جمموعة من املمارسات املرتبطة هبذه األنواع 
 . ان عليها واالجتار فيهامن الكالب، كظاهرة الره

وقد زاد من حدة هذه الظواهر، عدم خضوع الكالب 
مما يؤدي إىل وفاة عدد مهم من األشخاص . للمراقبة البيطرية

 21.111من جراء إصابتهم بداء السعار، وإصابة أزيد من 
آخرين جبروح تتحمل ميزانيات اجلماعات احمللية نفقات 

 . عالجهم
إلشارة إىل أنه، ويف حماولة ويف هذا الصدد، جتدر ا

للتصدي هلذه الظواهر اجلديدة، بادرت مصاحل بعض العماالت 
واألقاليم إىل إصدار قرارات عاملية تنظم امتالك وحيازة وتربية 

كما . فصيلة الكالب املصنفة خطرية على سالمة اإلنسان
جلأت مصاحل األمن من جهتها إىل تفعيل بعض املقتضيات 

ي هبا العمل، خاصة تلك الواردة يف القانون القانونية اجلار 
اجلنائي وقانون االلتزامات والعقود، واملتعلقة باملسؤولية اجلنائية 

 .واملدنية عن األضرار اليت يتسبب فيها حيوان جتب حراسته
من امليثاق اجلماعي،  21كما أنه، وطبقا للفصل 

الكالب  والذي خيول لرؤساء اجملالس اجلماعية اختاذ تدابري جلمع
الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار، قام رؤساء بعض 

 . اجملالس املنتخبة باختاذ قرارات تنظيمية للحد من هذه الظاهرة
غري أن نتائج كل هذه اجلهود ظلت حمدودة يف ظل 

مما استدعى التفكري يف ملء . غياب مقتضيات زجرية كافية
امتالك أو حيازة  الفراغ القانوين الذي يعرتي جمال تنظيم

الكالب، وجتاوز املقاربات السابقة، من خالل إعداد إطار 
قانوين متكامل تراعى فيه خصوصيات جمتمعنا، وحييط جبميع 
األبعاد األمنية والصحية واالجتماعية واالقتصادية، واليت يطرحها 

 .امتالك وحيازة الكالب
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

إن مشروع القانون املعروض أمامكم كما صادقت عليه 
باإلمجاع جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة 

، يتضمن مقتضيات ذات بعد 2104يناير  2املدينة بتاريخ 
وقائي وأخرى ذات بعد ردعي وزجري، ويشرك السلطات 

من  اإلدارية واألمنية واملنتخبة يف جهود محاية أمن املواطنني
 . أخطار الكالب

كما يعاجل هذا املشروع أيضا اجلانب املرتبط باجلرائم 
اليت قد ترتكب باالستعانة بأصناف الكالب اليت يسمح 

حيث نص على جمموعة من اإلجراءات . بتملكها وحيازهتا
الوقائية، وعمد إىل تشديد العقوبات املنصوص عليها يف جمموعة 

 . القانون اجلنائي
وع يتوخى سد الثغرات القانونية واإلحاطة إن هذا املشر 

جبميع اجلوانب املرتبطة بعملية متلك وحيازة وحراسة وبيع وشراء 
وتصدير واسترياد وتربية وترويض الكالب مبختلف أصنافها 
ومراقبتها، وكذلك املسؤولية اجلنائية، مبا يف ذلك عملية معاينة 

 . املخالفات والعقوبات املرتتبة عليها
شارة يف اخلتام، إىل الرتحيب الكبري الذي وأود اإل

قوبلت به مصادقة جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن 
وسياسة املدينة على املشروع من قبل فعاليات اجملتمع املدين، 
واليت اعترب بعضها هذه املصادقة مبثابة استجابة ملطلب شعيب 

 . ومكسبا للرتسانة القانونية الوطنية
د أن أشاطركم ما متت مالحظته لدى مجيع كما أري

القطاعات احلكومية، واليت سامهت يف إعداد الصيغة األولية هلذا 
املشروع، واليت تنكب حاليا على إعداد النصوص التنظيمية اليت 
حييل عليها، من حرص على التنزيل السريع واملنضبط ملقتضياته 

عتبار إن هذا التنزيل سيأخذ بعني اال. على أرض الواقع
الصعوبات واإلكراهات املرتبطة بالواقع وخبصوصيات جمتمعنا، 
علما أنه وعكس ما ذهب إليه البعض، فهذا القانون ليس 
موجها ضد الكالب، وإمنا يستهدف فقط كما يشري إىل ذلك 
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والسالم عليكم ورمحة . عنوانه، محاية األشخاص من أخطارها
 .اهلل وبركاته

 :رئيس الالسيد 
الكلمة للسيد مقرر جلنة الداخلية . د الوزيرشكرا السي

واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة لتقدمي تقرير اللجنة 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم. يف املوضوع

فؤاد حجير، مقرر النص التشريعي بلجنة   النائب السيد
 : الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة

 .ن الرحيمالرحم بسم اهلل
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران،
 حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،

يشرفين أن أعرض على أنظار اجمللس املوقر تقرير جلنة 
الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة حول 

يتعلق بوقاية األشخاص  21.02دراستها ملشروع القانون 
 . ومحايتهم من أخطار الكالب

بداية، يسعدين أن أتقدم جبزيل الشكر للسيد حمند 
الشرقي الضريس الوزير املنتدب يف العنصر وزير الداخلية والسيد 

الداخلية والسادة والة وعمال وأطر وزارة الداخلية على 
 . مواكبتهم أشغال اللجنة خالل دراسة املشروع

لقد عقدت اللجنة أول اجتماع هلا هبذا اخلصوص 
برئاسة السيد سعيد ضور رئيس  2102-02-21بتاريخ 
للسيد الوزير، واستمعت يف بدايته إىل عرض تقدميي . اللجنة

أبرز فيه مضامني مشروع القانون، والذي يرمي إىل ملء الفراغ 
القانوي الذي يعرتي جمال تنظيم جمال تنظيم امتالك الكالب،  
كما يعاجل اجلانب املرتبط باجلرائم اليت ترتكب باالستعانة 

 . بأصناف الكالب الغري مسموح بتملكها وحيازهتا
شروع يتضمن وأضاف السيد الوزير أن هذا امل

مقتضيات ذات بعد وقائي، وأخرى ذات بعد زجري تقتضي 

إشراك وتضافر جهود السلطات اإلدارية واألمنية واملنتخبة 
 . حلماية أمن وسالمة املواطنني من أخطار الكالب

وخلص السيد الوزير إىل أن هذا املشروع سيشكل 
ريب، إطارا قانونيا متكامال سرتاعى فيه خصوصيات جمتمعنا املغ

وسيأخذ بعني االعتبار مجيع األبعاد األمنية والصحية 
 .واالجتماعية اليت يطرحها امتالك الكالب

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 حضرات السيدات والسادة،
يف إطار املناقشة العامة، نوه جل املتدخلني بأمهية هذا 

اء مللء فراغ قانوين املشروع، العتبارات متعددة، منها أهنا ج
فيما يتعلق بتنظيم جمال امتالك وحيازة الكالب، وحلماية 
األشخاص من أخطارهم، خاصة أمام تنامي اجلرائم املنظمة 
وتسخري الكالب اخلطرية الستهداف املواطنني وقوات األمن 

حيث طالبوا بتوفري . واهلجوم عليهم وهتديد أمنهم وسالمتهم
قتضيات هذا القانون نظرا لتعدد الشروط الالزمة لتنزيل م

املصاحل املتدخلة واملشرفة على تطبيقه، والقيام حبمالت توعية 
وحتسيس لتسهيل تنزيل مقتضياته، خاصة يف العامل القروي، 
وكذا توضيح دور اجلماعات احمللية ووزارة الفالحة واملياه 
والغابات ووزارة الصحة يف هذا اإلطار، وحتديد مسؤولية كل 

كما متت اإلشارة لضرورة دعم نفقات . على حدة قطاع
املكاتب البلدية الصحية، والقيام حبمالت سنوية لتلقيح 
الكالب ضد داء السعار، وتكثيف محالت مجع الكالب 
الضالة، وغري ذلك من النقاط اهلامة اليت أثارها السيدات 

 . النائبات والسادة النواب
للمناقشة العامة  وجدير بالذكر، أن اللجنة بعد إمتامها

ولدراسة مواد هذا املشروع، شكلت جلينة عهد إليها بإعادة 
صياغة بعض مواده، بتمثيلية مجيع الفرق، وبرئاسة السيدة 
النائبة فاطمة الكيحل، اليت كان إمجاع اجلميع على أن ترتأس 
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يناير  12حيث عقدت اجتماعها يوم األربعاء . هذه اللجينة
مادة اليت  20ديل تسع مواد من ، وقامت بدراسة وتع2104

 . يتكون منها املشروع
وقد خصصت اللجنة جلسة عمل ثانية يوم األربعاء 

يناير بعد الظهر، حبضور السيد الشرقي الضريس الوزير  12
املنتدب يف الداخلية، خصصتها للبت والتصويت على مواد 

املتعلق حبماية األشخاص من  21.02املشروع قانون رقم 
 . أخطار الكالب كما عدلته اللجينة، فوافقت عليه باإلمجاع

دون ضمن هذا التقرير عرض السيد الوزير، وجت
وملخصا للمناقشة العامة، وأجوبة السيد الوزير عليها، ونتائج 

وشكرا، والسالم عليكم ورمحة . التصويت على مواد املشروع
 . اهلل

 :رئيس الالسيد 
شكرا للسيد النائب احملرتم مقرر جلنة الداخلية 

ة العامة، الكلمة لفرق منر اآلن إىل املناقش. واجلماعات الرتابية
األغلبية، للسيد النائب فؤاد حجري، الذي يتدخل باسم فرق 

 .األغلبية
النائب السيد فؤاد حجير من فريق التقدم الديمقراطي، 

 :باسم األغلبية
ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم

 .المرسلين
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتدخل باسم األغلبية يف هذه اجللسة العامة 

املقدم  21.02للمناقشة واملصادقة على مشروع القانون رقم 
من قبل احلكومة إىل جملسنا املوقر، املتعلق بوقاية األشخاص 

 . ومحايتهم من أخطار الكالب

ألمهية البالغة هلذا وبداية، ال يسعنا إال أن نستحضر ا
املشروع احليوي، الذي متت دراسته ومناقشة خمتلف جوانبه من 
قبل جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة 
بشكل معمق وشامل وصادقت عليه باإلمجاع، كما مت عرضه 

 . على اللجنة املوقرة بصيغته النهائية ووافقت عليه
ونؤكد من موقعنا يف األغلبية على أن هذا املشروع له 
بعد إجيايب ضمن اجلهود اجلارية لتعزيز الرتسانة التشريعية 

مادة  20والقانونية لبالدنا، باعتبار مقتضياته البالغ عددها 
مصنفة ضمن مخسة أبواب هتدف إىل ملء الفراغ القانوين يف 

 . جمال تنظيم وامتالك وحيازة الكالب
يعاجل هذا املشروع اهلام ضمن أهدافه املتعددة، كما 

اليت ال يتسع اجملال لذكرها يف هذا احليز الزمين، اجلانب املرتبط 
باجلرائم اليت قد ترتكب باالستعانة بأصناف الكالب اليت ال 
يسمح بتملكها وحيازهتا، إذ نص على جمموعة من اإلجراءات 

وص عليها يف القانون الوقائية، وعمد إىل تشديد العقوبات املنص
 . اجلنائي

وبالتايل، نعترب هذا املشروع مبدئيا مبثابة إطار قانوين 
متكامل يشمل األبعاد األمنية والصحية واالجتماعية 
واالقتصادية اليت تطرحها مشكلة تربية بعض أنواع الكالب اليت 
تفاقمت حدهتا خالل السنوات األخرية وأضحت تشكل خطرا 

ملواطنني، وخاصة كالب ما يعرف باسم ال على أمن وسالمة ا
pitbull.  وهنا نستحضر الفاجعة املؤملة اليت كانت ضحيتها

الطفلة جنوى عوال، واليت افرتسها قبل سنوات خلت كلب من 
هذا النوع اخلطري مما أدى إىل برت ساقها، وغريها كذلك من 

 . الضحايا، وخصوصا األطفال
وجهة نظرنا على أن  وبناء عليه، ال بد من التأكيد من

تفعيل هذا املشروع على أرض الواقع لن يتم فقط باإلجراءات 
الزجرية، ألهنا ال تكفي لوحدها، وإمنا ال بد من تضافر اجلهود 
يف إطار االلتقائية بني كل القطاعات احلكومية املعنية، وبالتعاون 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

6 

مع منظمات اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم وغريها من مكونات 
دنا، خللق املؤسسات والوسائل اللوجستيكية واألطر واألطباء بال

البياطرة بالقدر الكايف، وتفعيل التكوين يف جمال التأطري 
البيطري، وكل ما يتعلق مبجال حراسة الكالب، مع بناء املرافق 

. الضرورية إليوائها على مستوى اجلماعات احلضرية والقروية
 أنشطة اخلدمات املرتبطة عالوة على تقنني استعمال الكالب يف

باحلراسة ونقل األموال اليت تستعمل فيها أنواع خاصة من 
ومواكبة ذلك باألشكال التوعوية والتحسيسية . الكالب

للمساعدة على احلد من خطورة الكالب الشرسة والضالة 
وعالجها من داء السعار، محاية لألمن الصحي للمواطنني، 

، سواء من حيث عدد وللحد من اإلشكاليات املطروحة
األشخاص الذين ميوتون من جراء إصابتهم بداء السعار أو 
الذين تطاهلم شراسة هذه األنواع من الكالب، والذين يناهز 

شخص سنويا، تتحمل اجلماعات احمللية   21.111عددهم 
 . كما ذكر ذلك السيد الوزير نفقات عالجهم

من نثمن يف فرق األغلبية استجابة وتعاطي احلكومة 
خالل هذا املشروع لشكايات املواطنني ومطالب عدد من 
مكونات اجملتمع املدين الداعية إىل حماربة ظاهرة الكالب 
الشرسة وإىل محاية املواطنني من أخطارها، ونعترب هذا املشروع 
مكسبا للضحايا من املواطنات واملواطنني، كما أنه يضمن 

 . لبدنيةللجميع حقا من حقوق اإلنسان يف السالمة ا
وبالتايل، جندد مساندتنا املبدئية وتصويتنا اإلجيايب على 
مقتضيات هذا املشروع، الذي نعتربه منسجما مع مقتضيات 

وشكرا . الدستور اجلديد، اليت تؤكد على احرتام احلق يف احلياة
 .على انتباهكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل

 :السيد الرئيس
لكلمة اآلن لفرق ا. شكرا للسيد النائب احملرتم

املعارضة، تتدخل بامسها السيدة النائبة احملرتمة أم البنني حللو، 
 .فلتتفضل مشكورة

النائبة السيدة أم البنين لحلو، من الفريق الدستوري، باسم 
 :المعارضة

 شكرا السيد الرئيس،
 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدان الوزيران المحترمان،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فرق املعارضة يف سياق 

يتعلق بوقاية األشخاص ومحايتهم  21.02مناقشة القانون رقم 
من أخطار الكالب، مؤكدة على األمهية واحلاجة اجملتمعية 
امللحة إليه، رغم أن بالدنا عانت كثريا من غياب القوانني اليت 

سالمة وصحة املواطنني من أخطار الكالب وباقي  حتمي
 . احليوانات اليت ميكن أن تندرج يف هذا الباب

غري أننا كنا نأمل وحنن نسعى لسد فراغ تشريعي كبري 
يتعلق بضمان سالمة أجساد وأرواح املواطنني من عدوانية  
كالب شرسة وقاتلة، أن تتجه احلكومة والوزارة الوصية إىل فتح 

ي، وخاصة مع اجلهات املعنية من اجلمعيات نقاش عموم
واملنظمات اليت تعمل على تربية هذه الكالب ومحايتها، وذلك 
من أجل استشارهتا ومعرفة آرائها حول زوايا املوضوع وجوانبه 
املختلفة، إميانا منا بأن أي مشروع قانون ال يأخذ صبغته 

يساهم اجلميع النهائية واملكتملة واملقبولة إىل حد ما إال بعد أن 
ممن يعنيه األمر يف صياغته وبناء صرحه اللغوي والداليل، وهو 
ما مل يتحقق لألسف الشديد يف هذا املشروع الذي حنن بصدد 

 .دراسته والتصويت عليه
 السيد الرئيس،

إن أمهية هذا املشروع تربز بشكل كبري يف الرغبة 
محاية الناس  اجملتمعية املعرب عنها يف كثري من األحيان عن ضرورة

من العدوان الذي متارسه بعض الكالب الشرسة واخلطرية، 
احملروسة والضالة، إما بسبب غريزهتا الذاتية، وإما بسبب 
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تسرحيها من طرف أشخاص يتمتعون بقدر خميف من احلس 
لذا نعتقد أن احلاجة إىل هذا املشروع  . اإلجرامي واإلرهايب

 . كانت دائما قائمة، وبصورة ملحة
نطالب بضرورة إنزال مقتضيات هذا املشروع بعد  وإذ

املصادقة عليه برملانيا ونشره باجلريدة الرمسية على حمك الواقع 
وحياة الناس، فإننا نستعجل إخراج النص التنظيمي الذي 
أشارت إليه املادة الثانية من هذا املشروع لتحديد الئحة شاملة 

تصنيفها ضمن  ومانعة وجامعة لكل أصناف الكالب اليت ميكن
خانة اخلطورة والشراسة والعدوانية، وذلك هبدف رفع أي لبس 
أو غموض وسد كل ثغرة أو نقص فيما يتعلق ببعض أنواع 

 .الكالب
 السيد الرئيس،

مطالبتنا باإلسراع يف إخراج النص التنظيمي هلذا 
املشروع القانوين ينبغي أن يتزامن مع توفري كل اآلليات 

ساعد على تنزيل مقتضيات هذا املشروع واإلمكانيات اليت ت
على أرض الواقع وتضمن هلذه املقتضيات الفعالية والنجاعة 
الكافية، ونعين بذلك املكاتب واآلليات الصحية البيطرية، من 
أجهزة وأدوية وتلقيحات وحماجز للكالب وسيارات النقل 

 . اخلاصة هبا، فضال عن آليات مراقبتها وصد عدواهنا يف اجملتمع
وإذا كنا نعترب تنزيل هذا املشروع يف حياة الناس اليومية 
أمر شديد الصعوبة والتعقيد، وخاصة على مستوى العامل 
القروي، حيث تعترب الكالب جزءا هاما ومكونا أساسيا للفضاء 
القروي، فإننا هنيب باحلكومة العمل جبدية كاملة على توظيف 

بة من أجل التوعية وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتو 
والتحسيس خبطورة املوضوع وأمهية املشروع وضرورة ضمان 
صحة وسالمة املواطن من أي عدوان يكون مصدره كلب 
موسوم بالشراسة واخلطورة، سواء كان ضاال أو حتت حراسة 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل. ومحاية شخص معنوي أو ذايت
 :السيد الرئيس

 : منر اآلن إىل عملية التصويت. رتمةشكرا السيدة النائبة احمل
 إجماع: للتصويت، املوافقون 0إذن أعرض املادة   
 إجماع: 2املادة   
 إجماع: 4املادة   
 إجماع: 1املادة   
 إجماع: 2املادة   
 إجماع :1املادة   
 إجماع :9املادة   
 إجماع :1املادة   
 إجماع: .املادة   
 إجماع :01املادة   
 إجماع: 00املادة   
 إجماع: 02املادة   
 إجماع: 04املادة   
 إجماع :01املادة   
 إجماع: 02املادة   
 إجماع: 01املادة   
 إجماع: 09املادة   
 إجماع: 01املادة   
 إجماع: .0املادة   
 إجماع: 21املادة   
 إجماع: 20املادة   

 .إجماع: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت    
دق جملس النواب على مشروع القانون رقم صا

يتعلق بوقاية األشخاص ومحايتهم من أخطار  21.02
 .الكالب

يتعلق  021.02منر اآلن إىل مشروع القانون رقم 
بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة 
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بالرسوم واحلقوق واملسامهات واألتاوى املستحقة لفائدة 
الكلمة للسيد الوزير . لعماالت واألقاليم واجلهاتاجلماعات وا

 .لتقدمي مشروع القانون، فليتفضل مشكورا
السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير 

 :الداخلية
 شكرا السيد الرئيس،

ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم
 .المرسلين وآله وصحبه أجمعين

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يسعدين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر لعرض مشروع 
املتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات  021.02القانون رقم 

والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بالرسوم واحلقوق واملسامهات 
واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية، والذي متت 

ن طرف جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن دراسته م
 .وسياسة املدينة

ويف البداية، أشري إىل أن هذا املشروع يندرج ضمن 
اإلجراءات الرامية، يف انسجام تام وتوافق تام مع جبايات 
الدولة، إىل حتسني عالقة اجلماعات الرتابية مع اخلاضعني 

زعات، كما أنه يهم كل للضريبة وتسريع وترية تصفية ملفات املنا
الرسوم واحلقوق واملسامهات واألتاوى املستحقة املنصوص عليها 

، سواء كانت 19..4والقانون رقم  19.11يف القانون رقم 
 . أو مل تكن موضوع إصدار أوامر بالتحصيل بشأهنا

 : ويهدف هذا املشروع بالتحديد إىل 
تشجيع اخلاضعني للضريبة على أداء ما بذمتهم من  -
يون لفائدة ميزانيات اجلماعات الرتابية، واليت مل يتم د

استخالصها قبل تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية، 
شريطة أن يقوم امللزمون بتسديد أصل الرسوم واحلقوق 

 ؛2104ديسمرب  40واملسامهات واألتاوى قبل 

متكني اجلماعات الرتابية من حتصيل املوارد اجلبائية  -
ائدهتا، حيث سيمكن هذا اإلجراء من تقليص املستحقة لف

حجم الباقي استخالصه، والذي طاملا طالبت اجلماعات الرتابية 
وبالتايل تصفية ميزانية اجلماعات . بإجياد احللول املناسبة له

الرتابية من ثقل احلجم الكبري الذي بلغه مستوى الباقي 
اليري استخالصه يف هذه السنوات األخرية، والذي فاق سبعة م

 .درهم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أريد يف األخري أن أنوه باالهتمام البالغ الذي حظي به 
هذا املشروع من طرف السادة النواب، من خالل النقاش البناء 

وقد . واملستفيض، وكذلك املداخالت القيمة اليت تقدموا هبا
روع كما مت تقدميه من طرف صادقت اللجنة على هذا املش

والسالم عليكم . احلكومة وتعديله من طرف جملس املستشارين
 .ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
الكملة اآلن للسيد مقرر جلنة . شكرا السيد الوزير

الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة املدينة لتقدمي 
 .لوا السيد املقررتقرير اللجنة يف هذا املوضوع، تفض

فؤاد حجير، مقرر النص التشريعي بلجنة   النائب السيد
 : الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة

 .ن الرحيمبسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أعرض على أنظار اجمللس املوقر نص التقرير 
الذي أعدته جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكىن وسياسة 

املتعلق  021.02املدينة مبناسبة دراستها ملشروع قانون رقم 
بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة 
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اوى املستحقة لفائدة بالرسوم واحلقوق واملسامهات واألت
 .اجلماعات والعماالت واألقاليم واجلهات

لقد تدارست اللجنة هذا املشروع يف اجتماعها ليوم 
، برئاسة السيد سعيد ضور رئيس 2104يناير  22االثنني 

اللجنة، وحبضور السيد الشرقي الضريس الوزير املنتدب لدى 
األهداف  وزير الداخلية، والذي قدم عرضا أشار من خالله إىل

املتوخاة من خالل هذا املشروع، واملتمثلة يف تشجيع اخلاضعني 
للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات 
اجلماعات الرتابية، واليت مل يتم استخالصها قبل تاريخ نشر هذا 
القانون باجلريدة الرمسية، شريطة القيام بتسديد أصل الرسوم 

، 2104دجنرب  40ألتاوى قبل تاريخ واحلقوق واملسامهات وا
وكذا عرب متكني اجلماعات الرتابية من حتصيل مواردها اجلبائية 
املستحقة لفائدهتا، الشيء الذي سيؤدي إىل تقليص حجم 
الباقي استخالصه، وبالتايل تصفية ميزانية اجلماعات الرتابية من 
ثقل احلجم الكبري الذي بلغه مستوى الباقي استخالصه يف 

 . سنوات األخرية، والذي فاق سبعة مليارات درهمال
كما أشار السيد الوزير إىل أن املشروع الذي تقدمت 
به احلكومة عرف تقدمي تعديلني من طرف جملس املستشارين، 
ويتعلق األمر بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر 
التحصيل املتعلقة بالرسوم واحلقوق واملسامهات واألتاوى 

ستحقة لفائدة اجلماعات الرتابية، واليت مل يتم استخالصها امل
دجنرب  40قبل تاريخ نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية عوض 

 40، وكذا بتمديد أجل االستفادة من اإللغاء لغاية 2102
 . 2104يونيو  41، بدل 2104دجنرب 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدان الوزيران،

 والسادة النواب المحترمون،حضرات السيدات 
ويف إطار املناقشة العامة، أكدت التدخالت على أمهية 
املشروع، سيما وأنه يأيت يف سياق السبل الناجعة للتصاحل بني 

اإلدارة واملواطنني، وكذا لكونه يتناسب مع قانون املالية لسنة 
، وكذا سريوم تقوية موارد اجلماعات الرتابية من خالل 2104
 . لعبء املايل للباقي استخالصهتقليص ا

كما شهد النقاش جمموعة من االستفسارات 
والتساؤالت، وكذا اقرتاحات السيدات النائبات والنواب، اليت 

 .جتدوهنا يف التقرير املفصل
 السيد الرئيس،

ويف معرض رده على االستفسارات والتساؤالت، أشاد 
السيد الوزير بقيمة التدخالت، مؤكدا على أن املوارد اجلبائية، 
والسياسة اجلبائية عموما، تعترب يف صلب اهتمام الوزارة، وأن 
السنوات األخرية اختذت فيها إجراءات متعددة لتطوير اإلدارة 

ير أن دخول هذا املشروع حيز واعترب السيد الوز . اجلبائية احمللية
التنفيذ سيكون مفيدا للجماعات الرتابية، مشريا إىل أن هناك 
دورية ومواكبة للتواصل عرب اجلرائد والتلفزة لتسريع الوترية، مؤكدا 

 . على أن اهلدف هو إخراج القانون للوجود
املتعلق  021.02وعند عرض مشروع القانون رقم 

والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة بإلغاء الزيادات والغرامات 
بالرسوم واحلقوق واملسامهات واألتاوى املستحقة لفائدة 
اجلماعات والعماالت واألقاليم واجلهات على التصويت كما 
أحيل عليها من جملس املستشارين، وافقت عليه اللجنة 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. باإلمجاع
 :السيد الرئيس

منر اآلن إىل املناقشة . النائب احملرتمشكرا السيد 
. العامة، لكنين أظن أنه مل يتسجل أحد يف مناقشة هذا املشروع

إذن أعرض املادة الفريدة . إذن منر مباشرة إىل عملية التصويت
 :املكونة ملشروع القانون برمته للتصويت

 .إجماع: املوافقون
صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 

يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر  021.02



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

التحصيل املتعلقة بالرسوم واحلقوق واملسامهات واألتاوى 
 .املستحقة لفائدة اجلماعات والعماالت واألقاليم واجلهات

إذن منر اآلن إىل معاجلة مشروعي القوانني املتعلقة 
غربية يتعلق باهليئة امل 14.02مشروع القانون رقم : باملالية 

يغري ويتمم  02..00لسوق الرساميل، ومشروع القانون رقم 
املتعلق بتسديد الديون والقانون رقم  44.11القانون رقم 

إذن، الكلمة للسيد . املتعلق بعمليات االستحفاظ 21.10
الوزير لتقدمي مشروعي القانونني، فليتفضل مشكورا، تفضلوا 

عة واحدة من السيد الوزير لتقدمي مشروعي القانونني دف
 .فضلكم

السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 
 :االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

ن الرحيم وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد بسم اهلل الرحم
 .وعلى آله وصحبه أجمعين

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أمام جملسكم املوقر بتقدمي مشروع  يشرفين أن أتقدم
املتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل،  14.02القانون رقم 
املتعلق بتغيري وتتميم القانون املتعلق  02..00والقانون رقم 

 .بتسديد الديون والقانون املتعلق بعمليات االستحفاظ
املتعلق باهليئة  14.02فيما يتعلق مبشروع القانون رقم 

يندرج هذا املشروع يف إطار دعم . بية لسوق الرساميلاملغر 
استقاللية هذا اجمللس وتعزيز مسؤوليته وتوسيع سلطات رقابته، 
وذلك لضمان احرتام الشفافية واملسامهة يف معامالت املسامهني 

 . يف سوق الرساميل
وأود باملناسبة أن أشكر السيد رئيس جلنة املالية 

النواب وأعضاء جلنة املالية والتنمية والتنمية االقتصادية مبجلس 
االقتصادية مبجلس النواب، وأنوه باجملهودات واجلدية اليت 

طبعت أعمال هذه اللجنة وباملقرتحات والتعديالت اليت أغنت 
 . املشروع وباملقرتحات اليت سامهت يف حتسني حمتواه

وميكن تلخيص أهداف املشروع يف العناصر األساسية 
 :التالية
  تعزيز استقاللية جملس القيم املنقولة، الذي سيصبح  :أوال

 : من خالل " اهليئة املغربية لسوق الرساميل"فيما بعد 
   حتويل هذه اهليئة من مؤسسة عمومية إىل شخص معنوي

 عمومي، كما هو الشأن بالنسبة لبنك املغرب؛ 
   إسناد رئاسة جملس إدارة هذه اهليئة إىل شخصية

 مستقلة؛
   إحداث جملس تأدييب كجهاز ضمن أجهزة اهليئة

املغربية لسوق الرساميل، يتمتع باالستقاللية عن جملس إدارة 
اهليئة، الذي مل يعد، يعين جملس اإلدارة، مل يعد يتوفر على 

وتسند للمجلس . صالحيات مباشرة يف جمال إصدار العقوبات
تب عليها التأدييب مهمة دراسة كل الوقائع اليت حيتمل أن ترت 

عقوبات تأديبية أو مالية يصدرها رئيس اهليئة املغربية لسوق 
الرساميل وفق الرأي املطابق للمجلس التأدييب، وكان هذا من 
بني التعديالت اليت تقدمت هبا اللجنة، يعين أن رئيس اهليئة 
املغربية لسوق الرساميل سيصدر تأديبات، سواء التأديبات 

ا للرأي املطابق الذي سيقدمه له اجمللس اإلدارية أو املالية، وفق
التأدييب، أو كذلك فيما يتعلق بالعقوبات أو امللفات اليت ميكن 
أن حييلها على القضاء، بطبيعة احلال مع ضمان حقوق الدفاع 

ويتكون اجمللس التأدييب من . للمعنيني بواجب مسطرة حضورية
 . ثالثة أعضاء يرأسهم قاض

  ئة إىل مراقبة كل أقسام سوق توسيع مهام اهلي: ثانيا
الرساميل، حيث سيعهد هلا مبراقبة كل املْصدرين واملتدخلني يف 
سوق الرساميل، كما ستساهم، أي اهليئة، يف النهوض بالرتبية 
املالية للمدخرين، وكذا تأهيل األشخاص الذاتية ملزاولة بعض 
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 الوظائف داخل اهليئات اخلاضعة ملراقبة اهليئة املغربية لسوق
 . الرساميل

كما تتم تقوية مسؤولية اهليئة املغربية لسوق الرساميل 
 : بوضع آليات ملراقبتها من طرف الدولة عرب 

إحداث مراقبة هلذه اهليئة من طرف مندوب : أوال  -
للحكومة يكلف بالسهر على احرتام هذه اهليئة لألحكام 

تأديبية، التشريعية املطبقة على نشاطاهتا، والتأكد من أن اهليئة ال
اجمللس التأدييب احملدث يتوفر على كل اإلمكانيات الضرورية 

 ملزاولة نشاطه بكل استقاللية؛ 
املصادقة، يعين اآلليات ديال املراقبة من طرف الدولة،  -

من بني هذه اآلليات، املصادقة على دوريات اهليئة املغربية 
 لسوق الرساميل من طرف وزارة املالية، هبدف التأكد من أن

هذه الدوريات تتقيد باملقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا 
العمل وأهنا تتماشى مع السياسة العامة املعتمدة لتطوير سوق 

 .الرساميل
  تعزيز شفافية هذه اهليئة، اهليئة املغربية : ثالثا وأخريا

لسوق الرساميل، عرب سن إلزامية إعداد تقرير سنوي حول 
يقدم هذا التقرير لرئيس . سوق الرساميلأنشطتها وكذا أنشطة 

وجيب أن يتضمن هذا التقرير . احلكومة، ويتم نشره للعموم
 . وجوبا مجيع األحباث والتحريات اليت تقوم هبا اهليئة

تلكم أيها السيدات والسادة النواب احملرتمون، اخلطوط 
العريضة ملشروع القانون األول املتعلق باهليئة املغربية لسوق 

 . اميلالرس
 02..00أما فيما يتعلق مبشروع القانون الثاين رقم 

املتعلق بتسنيد الديون  44.11الذي يغري ويتمم القانون رقم 
املتعلق بعمليات االستحفاظ، فاهلدف  21.10والقانون رقم 

األساسي من التعديالت اليت أدخلت على هذين القانونني هو 
جله القطاع املايل أوال األخذ بعني االعتبار التطور الذي س

ببالدنا، وتنامي حاجيات خمتلف املتدخلني يف هذا القطاع 

وتكمن أهم أهداف التعديل املقرتح فيما . لتعديل هذا القانون
 :يلي 
  تعزيز األدوات املالية لتمويل االستثمار العمومي : أوال

واخلاص ومتويل االقتصاد الوطين بصفة عامة، من خالل توسيع 
حبيث أن التسنيد يف البداية كان مقصورا على  جمال التسنيد،

اجلانب العقاري والسياحي، اآلن سيتم توسيع جمال التسنيد يف 
سياق يتسم بتزايد احتياجات متويل االستثمار والضغط على 

 السيولة البنكية؛ 
  تطوير البنوك التشاركية، الذي يتطلب خلق : ثانيا

ويلية هلذه قسم بسوق الرساميل يستجيب للحاجيات التم
 البنوك، عرب متكينها من األصول اليت تالئمها؛ 

  متكني إصدار صكوك سيادية من طرف الدولة بغرض
املسامهة يف متويل اخلزينة، خزينة الدولة بطبيعة احلال، واالنفتاح 

 على املستثمرين يف الدول العربية وشرق آسيا؛
  املسامهة يف تألق القطب املايل للدار البيضاء كمركز

 . جهوي للتسنيد
وميكن تلخيص التعديالت األساسية اليت يقرتح 
إدراجها يف هذا املشروع من أجل حتقيق األهداف اليت مت تبياهنا 

 :فيما يلي
   توسيع نطاق األصول املمكن تسنيدها ليشمل : أوال

مجيع الديون واألصول األخرى املادية وغري املادية، مبا يف ذلك 
الديون التجارية للمقاوالت واألصول العقارية وإصدار 

 الصكوك السيادية؛
  علما . السماح جلميع املؤسسات بالولوج إىل التسنيد

مؤسسات، وهي البنوك أن القانون احلايل حيصرها يف أربع 
وشركات التأمني واملؤسسات العمومية واألشخاص املفوض هلم 

 .استغالل املرافق العامة
ويف إطار املسامهة يف جعل القطب املايل للدار البيضاء 
مركزا جهويا للتسنيد وإصدار الصكوك، فقد مت التنصيص على 
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ية أو إمكانية اقتناء أصول تتواجد يف بلد أجنيب أو بعملة أجنب
خاضعة لتشريع أجنيب وإصدار سندات وصكوك بعملة أجنبية 

 . أو خاضعة لتشريع أجنيب
كما سيمكن هذا التعديل من وضع إطار قانوين وتقين 
خاص بإصدار شهادات الصكوك، مما سيمكن من تنويع 
أساليب متويل اخلزينة واستقطاب متويالت واستثمارات أجنبية 

 . إضافية
من إمكانية متتيع صناديق كما سيمكن التعديل 

التوظيف اجلماعي بالشخصية املعنوية، من قبل مل تكن هذه 
وستمكنها الشخصية . الصناديق تتمتع بالشخصية املعنوية

املعنوية من اقتناء األصول اجملسدة كالعقارات، وكذلك من 
االستفادة من االتفاقيات البينية لتجنب االزدواج الضرييب، 

املعنويني، مما يرفع فرص جذب واليت هتم األشخاص 
 . املستثمرين األجانب

كما سيمكن التعديل من تبين تقنيات متويلية جديدة، 
تشمل باإلضافة إىل اقتناء أصول مؤهلة متتلكها املؤسسات 
املبادرة، إمكانية متويل مباشر القتناء أو إنشاء أصول مؤهلة 

 .نيمن طرف املؤسسات املبادرة، وكذا تسنيد خماطر التأم
عالوة على التغيريات املقرتحة يف إطار مشروع تعديل 
قانون التسنيد، مت أيضا اقرتاح بعض التغيريات املواكبة متت 

، وهتم 2104املصادقة عليها يف إطار القانون املايل لسنة 
النظام اجلبائي املطبق على عمليات التسنيد، هبدف ضمان 

. ي للتسنيدالشفافية الضريبية لصناديق التوظيف اجلماع
ويشكل هذا التعديل جزءا من االسرتاتيجية املعتمدة من طرف 
احلكومة يف جمال متويل االقتصاد، واليت تتمحور عموما حول 
تعزيز تعبئة االدخار وتوجيهه للقطاعات ذات األولوية، 
وتطوير وتنويع أدوات متويل االقتصاد من خالل مشروع قانون 

 . التسنيد، وإعداد مشاريع أخرى

تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب 
احملرتمون، التعديالت اليت مت اقرتاحها على مشروع هذا 

 .القانون، وشكرا

 :السيد الرئيس
أفتح اآلن باب املناقشة يف . شكرا للسيد الوزير

الكلمة لألغلبية، السيد النائب احملرتم السيد عبد اهلل . القانونني
 .بنحمو، فليتفضل مشكورا

النائب السيد عبد اهلل بنحمو من فريق العدالة والتنمية، 
 :باسم األغلبية

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
أتشرف أن أقف يف هذه اجللسة العامة للتدخل باسم 

 .02..00فرق األغلبية حول مشروع القانون رقم 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
كلمة باسم فرق األغلبية ملناقشة يطيب يل أن أتناول ال

 44.11الذي يغري ويتمم القانون رقم  02..00القانون رقم 
املتعلق بعمليات  21.10املتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 

االستحفاظ، املقدم أمام جلنة املالية والتنمية االقتصادية من 
 طرف السيدين الوزيرين احملرتمني، األخوين نزار بركة وإدريس

وهو حلقة ضمن سلسلة من القوانني اليت سهرت على . األزمي
إعدادها وزارة االقتصاد واملالية هبدف تأهيل وتطوير اإلطار 
القانوين ملختلف األدوات املالية ملواكبة التطورات اليت تعرفها 
السوق املالية، وأيضا الستيعاب املنتوجات املالية البديلة املزمع 

 . ايل الوطينإدماجها يف النسيج امل
امسحوا يل يف البداية أن أنوه باجملهود الكبري واملتواصل 
الذي يبذله األخوان الوزيران يف انسجام تام، وكذلك اإلخوة 
واألخوات أطر وزارة املالية، وأن أشكرهم مجيعا على التفاعل 
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اإلجيايب والسلس مع تساؤالت السيدات والسادة أعضاء اللجنة 
ة بتوفري بعض الوثائق واملعطيات املساعدة ومع طلباهتم املتعلق

 . على مدارسة هاته املشاريع
التسنيد عملية مالية تتمثل يف قيام هيئة توظيف مجاعي 
للتسنيد بتملك دائم أو مؤقت ألصول مؤهلة لدى مؤسسة أو 
جمموعة مؤسسات مبادرة، عن طريق منح قروض أو ضمان 
خماطر أو إصدار حصص أو أسهم أو شهادات صكوك أو 

 . االقرتاض بأي شكل من األشكال
الذي يغري  02..00ويهدف أساسا مشروع القانون 

املتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم  44.11ويتمم القانون رقم 
 :املتعلق بعمليات االستحفاظ إىل ما يلي  21.10

توسيع األصول املؤهلة، أي توسيع نطاق : أوال 
األصول اليت ميكن لصندوق التوظيف اجلماعي للتسنيد اقتناءها 

بدال مفهوم ليشمل كل أصل مادي أو غري مادي، وذلك باست
، ليندرج ضمنها كل األصول، "األصول املؤهلة"الديون مبفهوم 

 . سواء كانت غري مادية كالديون أو مادية كاألصول العقارية
ويهدف هذا املشروع أيضا إىل توسيع جمال املؤسسات 

. املبادرة لتشمل أيضا الدولة وكل مؤسسة عمومية أخرى
دية من طرف وسيمكن هذا التوسيع من إصدار صكوك سيا

 . الدولة
ومن أهم املقتضيات اليت متيز هبا هذا املشروع، هو 
تنصيصه يف الفرع الثاين من الفصل الثاين على القواعد اخلاصة 
بإصدار شهادات الصكوك، وهي منتوجات متويلية بديلة، على 

األول : غرار سندات االستثمار يف املالية التقليدية، وهي نوعان 
يف إطار توظيف لدى املستثمرين املقيمني،  صكوك يتم إصدارها

 . والثاين صكوك يتم إصدارها للمستثمرين األجانب
وهنا أود التأكيد على أن إدراج املقتضيات املتعلقة 
بشهادات الصكوك ستكون هلا آثار إجيابية على استقطاب 
استثمارات جديدة وطنية، وأخرى أجنبية، من شأهنا أن حتدث 

وسيع حجم السيولة وأن توفر أدوات متويلية إمكانيات جديدة لت
إضافية لالقتصاد الوطين، ستحفز ال حمالة نسب النمو 
االقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، خصوصا بعد أن يتم 

املتعلق مبؤسسات االئتمان  41.14إقرار القانون املنتظر رقم 
واهليئات املعتربة يف حكمها، الذي سيؤذن مبيالد األبناك 

ية اليت تقوم على معامالت بنكية ومنتوجات تنموية ال التشارك
 . تتعارض مع األحكام الشرعية

ويف اخلتام، أشري إىل أن هذا املشروع قد حظي بإمجاع 
السيدات والسادة النواب أعضاء جلنة املالية والتنمية االقتصادية، 
أمجعوا على املصادقة عليه بعد مناقشة مستفيضة ملضامينه 

شكرا لكم والسالم . لتعديالت التحسينات عليهوإدخال بعض ا
 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس
الكلمة دائما لفرق . شكرا السيد النائب احملرتم

 .األغلبية، السيد النائب احملرتم
 .عرفات عتمون، فليتفضل مشكورا

النائب السيد عرفات عتمون من الفريق الحركي، باسم 
 :األغلبية

 .ن الرحيماهلل الرحمبسم 
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أتدخل باسم األغلبية ملناقشة مشروع 
هذا املشروع . القانون املتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل

الذي يندرج يف إطار الرتسانة القانونية املواكبة للتطور 
االقتصادي الذي يشهده املغرب يف شقه املايل، واملتماشية مع 

ن مستوعبة لكل طبيعة القاعدة القانونية اليت يتعني أن تكو 
التطورات واملستجدات يف خمتلف اجملاالت، ومن ضمنها هذا 

 . اجملال الذي حنن بصدد دراسته اليوم
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وبالتايل، كان ال بد واحلالة هذه من سن قواعد هتدف 
إىل ضمان محاية ادخار املستثمر يف األدوات املالية من خالل 

بطة بطبيعة تأهيل األشخاص الذاتية ملزاولة بعض الوظائف املرت
العمليات املالية املستهدفة، معتربين بأن مثل هذه القوانني جيب 
أن تتسم مبرونة كبرية نظرا للتطور الذي يعرفه عامل املال 
واالستثمار يوما عن يوم، إذ أن تقنني حاالت معينة قد يصبح 
متجاوزا يف وقت آخر، وبالتايل فإن احلاجة قد تدعو بشكل 

هذه النصوص ذات الطابع التقين وفق  متواصل إىل حتيني مثل
 . مسطرة تشريعية قد تستدعي االستعجال يف بعض األحيان

ولذلك، ملواكبة هذا التطور السيد الرئيس احملرتم، إن 
من األهداف اليت يرومها هذا املشروع هو محاية وتعزيز 
استقاللية اهليئة املغربية لسوق الرساميل املعروفة حاليا مبجلس 

نقولة، وإعادة هيكلتها وتعزيز استقالليتها من خالل القيم امل
تسيريها من قبل شخصية مستقلة، وكذا تعزيز التشكيلية 
اجلماعية جمللس اإلدارة وتزويدها باألطر الكفئة واملتمرسة يف 
امليدان املايل إلحاطة السوق املالية بأقصى ظروف األمان وللحد 

امالت املالية، سواء يف من اآلثار السلبية احملتملة لتطور املع
 . جانبها التداويل أو االستثماري

وهي أهداف نعتقد يف األغلبية بأهنا تروم الصواب، ومت 
حتديدها بطبيعة احلال بناء على ما مت تسجيله ومراكمته يف هذا 
الشأن، من خالل الوقوف على املعيقات اليت تعرتي عمل 

وهي ظاهرة ال تقتصر . جملس القيم املنقولة احلايل وحماولة جتنبها
على بلدنا بطبيعة احلال، بل هلا امتدادات دولية جعلت املشرع 
بالعديد من الدول يتدخل من أجل حتديث هيئاهتا املالية 

 . الرقابية، إن صح التعبري
وقد كان على املشرع املغريب، واحلالة هذه أن يواكب 

ع ال لذلك فإننا جند بأن صياغة هذا املشرو . هذه التشريعات
ختتلف كثريا على املنظومات القانونية العاملية يف بنائها وفلسفتها 

لكننا السيد الرئيس، نعتقد بأن املسايرة واملواكبة جيب . وأهدافها

أن تكون مشولية يف هذا النطاق وتتناول خمتلف القضايا ذات 
االرتباط باجلانب املايل واالستثماري، واليت متثل عنوانا بارزا هلذه 

رحلة، اليت ترسخ اخليار الذي تنهجه احلكومة يف اجملال امل
االقتصادي واالجتماعي، بفتح أوراش لبناء اقتصاد عصري 
وتنافسي يف ظل اإلكراهات والتحديات املالية واالقتصادية 

 .الدولية اجلديدة
إن هذا التوجه وهذه النتائج واآلفاق املرتبطة هبا فرضت 

ت الكفيلة بتوسيع نشاطها ختويل هذه اهليئة خمتلف األدوا
ومن مث، فإننا . وتكثيف تدخالهتا وصالحياهتا واختصاصاهتا

نثمن يف فرق األغلبية عاليا التعديالت اليت وردت يف نص 
املشروع املعروض أمام أنظارنا، واليت هتم أساسا العقوبات 
التأديبية واملالية اليت يصدرها رئيس اهليئة املغربية لسوق الرساميل 

طار مهمة املراقبة املنوطة به، ومالءمة مسطرة انتقاء مدير يف إ
اهليئة مع القانون التنظيمي للتعيني يف املناصب العليا، وغريها 
من التعديالت، إذ من شأهنا أن تكثف من اختصاص هذه 

 .اهليئة وحتقق األهداف اليت ترومها
 السيد الرئيس المحترم،

أفضت إىل  ال شك أن من ضمن الدواعي األخرى اليت
سن هذا املشروع، ضمان تنافسية املغرب على املستوى الدويل، 
السيما أن االستثمارات العاملية واحمللية أصبحت متوقفة على 
توفر بالدنا على قانون مالئم حيمي االدخار املوظف لألدوات 

وهذا . املالية ويكرس املعاملة العادلة للمستثمرين بنزاهة وشفافية
ميكننا إال أن ننخرط يف تأييده، على اعتبار أن أمر إجيايب ال 

جمال االستثمار يف املغرب، الذي يعترب بكل تأكيد جماال واعدا 
 .سيحمل بكل تأكيد قيمة مضافة لالقتصاد الوطين

ربط التكوين داخل : ومن ضمن هذه الشروط 
. املؤسسات التعليمية اجلامعية التكوينية حباجيات االستثمار

نظرنا تعديل ميثاق االستثمار ليكون أكثر جتاوبا كما يتعني يف 
 .مع حاجيات املستثمرين وغريه من القطاعات
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 السيد الرئيس المحترم،
انطالقا من أهداف هذا املشروع والضرورة اليت 

شكرا، والسالم . يكتسيها، فإننا سنصوت باإلجياب عليه
 .عليكم ورمحة اهلل

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق املعارضة، . احملرتم شكرا، شكرا السيد النائب

السيدة النائبة احملرتمة السيدة حنان أبو الفتح، فلتتفضل 
 .مشكورة

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

ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم
 .المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدان الوزيران المحترمان،

 إخواني أخواتي،
يشرفين أن أتناول الكلمة ألعرب لكم عن وجهة نظر 
وموقف فرق املعارضة مبجلسنا املوقر من مشروع قانون رقم 

 . الذي يتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل 14.02
وجتدر اإلشارة إىل أن أهم ما مييز هذه اململكة املغربية 

االقتصادي هي أهنا تتبع نظام السوق احلرة، الذي ال يف اجلانب 
يفرض أي حواجز على انتقال الرساميل من وإىل خارج 

واألهم من ذلك، أن أسعار الصرف مقابل العمالت . اململكة
األخرى ثابتة منذ سنوات طويلة، وهذا يعترب من أهم احملفزات 

 . للرساميل الوطنية واألجنبية
، ومن 14.02مشروع قانون رقم وإذا كنا اليوم نناقش 

منظور اخنراطنا السياسي يف سريورة حتديث السوق املايل لبالدنا 
وضبط آليات احلكامة خبصوص ديناميكية الرساميل، فهذا ال 
مينعنا اليوم من أن نطرح عليكم مسلمة استخلصناها حىت اآلن، 
وهي أننا ال نلمس وجود اسرتاتيجية موحدة ومكتملة لدى 

لتشجيع الرساميل الوطنية على العودة إىل أسواق احلكومة 
اململكة تشارك يف تنفيذها األجهزة ذات العالقة، بدءا من هيئة 
االستثمار، ومرورا بوزارة التجارة والصناعة، وزارة املالية 

 . إىل آخر ذلك... واالقتصاد، وزارة العدل 
إن الرساميل يف أي مكان يف العامل تبحث عن 

وافز، فأينما وجدت هذه العناصر اجلاذبة فإهنا التسهيالت واحل
لذا، فمن املهم اآلن وحنن مقبلون على حراك . هتاجر إليها

اقتصادي ينتظر منه اإلسهام يف حتقيق العديد من األهداف 
املهمة ملسريتنا التنموية، أن نبحث األسباب اليت جتعل الرساميل 

 .الوطنية هتاجر إىل اخلارج
املعارضة أنه بدون حكامة جيدة إننا نسجل يف فرق 

يستحيل تكوين سوق للرساميل ذي مصداقية وسوق مندمج، 
وتطوير أدوار البورصة الستثمار تنمية املقاولة من خالل وضع 
عدد من اآلليات املكلفة باالفتحاص واملتعلقة بالتكنولوجيا 
واالسرتاتيجية، وتكريس أيضا شفافية املعلومة املالية، وضمان 

راف املشاركة يف العمليات املالية، وكذلك احلكامة حق األط
اجليدة يف املقاوالت تشكل ضرورة ملحة بالنسبة لسوق 

لذا، فإن ممارسة احلكامة اجليدة تعزز الثقة لدى . الرساميل
 .املستثمرين وتقلص تكاليف رأس املال وتؤثر على رمسلة البورصة

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدان الوزيران،
 إخواني، أخواتي،

تشكل السوق املالية إحدى املقومات األساسية 
املعاصرة ملعرفة مدى تطور الدولة وازدهار اقتصادها، باإلضافة 
إىل أن هلا دور كبري يف حتريك اسرتاتيجية االستثمارات مبختلف 
أنواعها املباشرة والغري مباشرة، عن كريق تعبئة االدخار احلر 

فبواسطة البورصة يستطيع . طويلة األمدوتوفري مصادر للتمويل 
كل الفاعلني االقتصاديني االستفادة من كل ما توفره من 
مؤهالت، وكذلك متكني طاليب التمويل من حتقيق حاجياهتم 
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التمويلية، واملدخرين من تنويع أدوات االدخار ذات املردودية 
 . العالية واآلمنة

للدور املتميز وتلعب األسواق املالية أمهية بالغة، نظرا 
الذي تقوم به، فهي متثل حلقة من حلقات تطور النظام 
االقتصادي ألي دولة، حيث أهنا أصبحت أمرا ضروريا ورهانا 
أساسيا ال ميكن الرتاجع عنه، ويف ظل التكتالت االقتصادية 

هلذا فقد عملت كل التشريعات على تنظيم . اإلقليمية والدولية
القانونية الكفيلة حبمايتها  هذه األسواق ووضع كل الوسائل

 . وحتقيق منوها
فاملشرع املغريب، مواكبة ملتطلبات االقتصاد الوطين 
ولإلكراهات الدولية، قام بإعادة تنظيم شامل وهيكلة بنيوية 

 4..0للسوق املايل، بإصداره جملموعة من القوانني منذ سنة 
 : وهي 

 4.200..0الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  -
 والذي يتعلق ببورصة القيم؛  4..0شتنرب  20الصادر يف 

 4.020..2الظهري الشريف املعترب مبثابة قانون رقم  -
كذلك، ويتعلق مبجلس القيم   4..0شتنرب  20الصادر يف 

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

 20د عرفت قوانني السوق املالية تعديالت بتاريخ وق
، حيث أهنا غريت ومتمت ونسخت بعض 2111أبريل 

املقتضيات، سواء على املستوى التنظيمي أو مستوى القوانني 
 . اجلنائية

وكذلك، ال بد أن نذكر أن تعديالت طرحت كذلك 
كان هلا وقع خاص على السوق املايل املغريب،   2111سنة 

تشكل آنذاك الضمانة الوحيدة الفعالة لتشجيع حيث كانت 
االستثمار وكسب ثقة املستثمرين بتحفيزهم وتشجيعهم على 

 . االستثمار

إننا أيها السيدات والسادة ندعم استقاللية اإلطار 
هذا . املؤسسايت للرساميل وديناميتها، وكذلك القيم املنقولة

اإلطار الذي يراقب كل التعامالت داخل السوق املايل ويربط  
فالسلطات الرقابية كانت . كل التجاوزات اليت ميكن أن حتدث

م املوكولة إليها يف تقتصر على القيم املنقولة، يف حني أن املها
 . الواقع متتد إىل مراقبة سوق الرساميل بأكمله

ويف هذا اإلطار، فإن االستقاللية تعين القدرة على 
وهكذا فإن . اختاذ القرارات وتطبيقها دون تدخالت خارجية

اهليئة املغربية لسوق الرساميل كإطار مؤسسايت جديد 
لعقوبات يف حق وبصالحيات متقدمة تناط هبا مسؤولية اختاذ ا

املخالفني وفق نظام مجاعي، وذلك هبدف إعطاء موضوعية 
. ومصداقية أكرب للقرارات اليت تتخذها هذه اهليئة الرقابية

 .وسيصبح للهيئة جهاز لإلجراءات العقابية والزجرية
وتضمن املشروع كذلك عددا من اإلجراءات األخرى 

 . السوقاليت هتدف إىل محاية االدخار املستثمر يف هذا 
وإن كنا خنتلف مع التوجه الذي تبنته احلكومة، بتقدمينا 
لتعديالت جوهرية نابعة من تصورنا امليداين لواقع األمور، 
وتطابقا مع منهجية احلكامة املؤسساتية اليت تتطلبها الظرفية اليت 
نعيشها، فإننا اخنرطنا يف هذا املشروع من أجل مصلحة 

 .ا العزيزاقتصادنا الوطين ومصلحة وطنن
 سيداتي، سادتي،

إن السوق املايل املغريب أصبح حبماية جنائية كربى لكل 
الفاعلني املسامهني، حيث أنه إذا كانت قوانني السوق املالية 

اعرتاها بعض القصور يف تنظيمها لبعض اجلرائم،  4..0لسنة 
، واليت كان هلا 2111فإن التعديالت اليت أتت بعد ذلك سنة 

يري جذري للسوق املايل، وما يبقى على القائمني أثر كبري وتغ
 . سوى تطبيق هذه النصوص وتفعيلها
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وإذا كانت العمليات املالية املنجزة يف السوق املايل، 
واليت تستلزم مسبقا تأشرية جملس القيم املنقولة، فإهنا ميكن أن 

 : تكون كالتايل 
 برامج إعادة اقتناء الشركات ألسهمها اخلاصة؛ : أوال  -
عروض عمومية تتعلق بسندات الشركات : ثانيا  -

 املدرجة يف البورصة؛ 
عمليات دعوة اجلمهور إىل االدخار تتعلق بسندات  -

 .رأس املال وسندات الديون
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران المحترمان،
 إخواني، أخواتي،

إن للهيئة املغربية لسوق الرساميل مهمة رئيسة، وهي 
ولضمان مهمتها، عليها أن تسهر . دخار للمستثمرمحاية اال

على إعالم املستثمرين وضمان حسن سري سوق القيم املنقولة، 
من خالل رصد االمتثال لألحكام القانونية والتنظيمية اليت 
حتكمه، حيث تلعب هذه املعلومات أمهية كبرية، وهلذا فقد 

ج املعلومات عمل املشرع املغريب على جترمي كل األفعال اليت ختر 
املتميزة عن إطارها القانوين، ملا هلا من تأثري على السوق املغريب، 
وعاقب كذلك على جرمية إفشاء السر املهين اليت قد يرتكبها 
املتدخلون أثناء قيامهم بوظائفهم، نظرا ألمهية املعلومات املتميزة 
داخل سوق البورصة يف توجيه رغبات املستثمرين واملدخرين يف 

ف أمواهلم أو اإلحجام على توظيفها والتأثريات اليت حتدثها توظي
 .يف السوق

ويتطلب ضمان تنافسية املعامالت، توفر املستثمرين 
واملدخرين على املعلومات الكافية ذات العالقة باهليئة املصدرة 

ويعترب كل . ومبستجدات القيم املنقولة املتداولة يف البورصة
 . وع جيرمه القانونإخالل مبا ذكر عمال غري مشر 

ويف سبيل محاية كل املتعاملني داخل السوق، تصدى 
املشرع املغريب ملعاقبة كل من يسعى للتأثري يف السوق املايل، 

وأعطي يف هذا الباب جمللس القيم املنقولة سلطات واسعة يف 
 . الرقابة على السوق املالية

إننا يف املعارضة نطرح مسألة وجوب حتديد اهليئة 
غربية لسوق الرساميل من خالل الدوريات لقواعد املمارسة امل

املهنية وللقواعد املتعلقة باألخالقيات ولإلجراءات التقنية 
وإعداد الدوريات جيب أن . والعملية لتطبيق القوانني واألنظمة

مير بعملية استشارة للمهنيني، استنادا إىل املمارسات واملعايري 
القيم املنقولة، فالدوريات جتسد  الدولية يف جمال تقنني أسواق

تكميال للقوانني وللمراسيم والقرارات، فهي حتدد القواعد بشكل 
واضح ومفصل وتسمح بانسجام املمارسات وحتديد قواعد 

. السوق وتوضيح واجبات كل متدخل يف العمليات املالية
وكذلك، حترص اهليئة على أن تكون املعلومات واضحة وصادقة 

 . شرها يف حينهاودقيقة ويتم ن
وللهيئة املغربية لسوق الرساميل أيضا األهلية القانونية 
الختاذ اإلجراءات الزجرية يف حق املتدخلني يف السوق إذا 
عاينت خمالفات أو إخالالت بالقواعد اليت تنظم نشاطهم أو 

وتصدر العقوبات مبوجب مسطرة حترتم . السري العادي للسوق
 . دخلني املعنينيحقوق الدفاع عن مصاحل املت

إن املشروع الذي حنن بصدد مناقشته، وأثناء دراستنا 
له، استشفينا أنه مل يوضح مسألة امللكية األصلية للمشاريع، 
حبيث مل حيدد صاحب ملكية مشروع استثماري معني، هل 
صاحل املشروع، أم املساهم يف املشروع، أم مها معا؟ وبالتايل ملن 

، ومن سيتحمل مسؤولية تبعات تعود أصولية ملكية مشروع
 تدبري الرساميل يف السوق؟ 

إننا يف فرقة املعارضة قد قدمنا تقييما مشوليا وعاما، 
ناجتا عن القناعة يف أننا مع االستمرارية واحلكامة اجليدة لسوق 

مؤكدين يف الوقت نفسه على ضرورة احلفاظ على . الرساميل
اجعة للمشاكل املطروحة املكتسبات، وإجياد احللول الضرورية والن

 . بكل واقعية وجرأة ومسؤولية
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وختاما، ال يسعنا إال أن نعرب عن تصويتنا باإلجياب، 
وذلك وعيا منا يف فرق املعارضة بكون هذا املشروع يشكل 

وفقنا اهلل . خطوة لتدعيم أسس النظام املايل واالقتصادي لبالدنا
 .ملا فيه خري البالد والعباد، وشكرا

 :الرئيسالسيد 
إذن منر اآلن للتصويت . شكرا السيدة النائبة احملرتمة

يتعلق باهليئة املغربية لسوق  14.02على مشروع القانون رقم 
 أعرض املادة. الرساميل

 :النائبة السيدة حنان أبو الفتح
ماشي حىت من بعد املشروع اآلخر ديال االستحفاظ وهو 

 ؟ 02..00
 :السيد الرئيس

ال، ال، ال، تفضل، تفضل، ال، . من بعدحىت من بعد، حىت 
ال، . ال، امسحي يل، امسحي يل السيدة النائبة، ألن تدخليت

 01ولكن استغرقت الوقت ديالك السيدة النائبة، كانت عندك 
دقائق لكل  01ديال الدقائق، استغرقت الوقت كامال، كانت 

 .جمموعة، أو لألغبية وللمعارضة، للنصني معا
 :نان أبو الفتحالنائبة السيدة ح

 دقائق لكل مشروع؟ 01امسح يل السيد الرئيس، 
 :السيد الرئيس

 .دقائق يف اجملموع 01ال، 
 . إذن منر إىل التصويت

 :أعرض املادة األوىل للتصويت   
 إجماع: املوافقون 

املادة الثانية ورد بشأهنا ثالثة تعديالت من فريق 
هذه التعديالت، التجمع الوطين لألحرار، الكلمة ألحد مقدمي 

 .تفضل نسمعوهم، فليتفضل مشكورا، السيد الرئيس،
 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

هو كانوا تقدموا تعديالت، ولكن كانت مصادقة 
 .شكرا. وسحبوهم، وكانت املصادقة باإلمجاع داخل اللجنة

 :السيد الرئيس
إذن، كتسحبوا . طيب، ألن توصلنا هبذه التعديالت

 .مجيع هذه التعديالت، كلها؟ طيب
 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  2إذن أعرض املادة   

 .إجماع
ديالت مت أعرض املادة الثالثة للتصويت، إذن مجيع التع  

، إذن املادة .0، حىت املادة ... هلا سحبها؟ إيّه، غادي جييو
إذن املهم أؤكد على أنه تعديالت فريق التجمع الوطين الثالثة، 

لألحرار مت سحبها كليا، مجيع التعديالت لفريق التجمع الوطين 
 .لألحرار

 :النائب السيد محمد التويمي بنجلون
تسحبت واحد مخسة ديال التعديالت، وكانت و 

 ...املوافقة باإلمجاع داخل اللجنة، ما بقاتش املناقشة دبا يف هاد
 :السيد الرئيس

إذن كما عدلتها اللجنة، يعين أعرض النص كما عدلته 
إذن سأعرض مجيع املواد يعين كما عدلتها . اللجنة؟ صايف

 . اللجنة
: كما صادقت عليها اللجنة للتصويت   4إذن أعرض املادة   

  إجماع
 إجماع :للتصويت 1املادة  أعرض املادة  

 إجماع :للتصويت 2املادة   أعرض املادة
 إجماع: للتصويت 1املادة   أعرض املادة
 إجماع:  للتصويت 9املادة  أعرض املادة

 إجماع: للتصويت 1املادة  أعرض املادة 
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ال، عفوا، أعرضها للتصويت . املادة التاسعة ورد بشأهنا تعديل  
 إجماع: كما صادقت عليها اللجنة   .املادة 

 إجماع : للتصويت 01املادة  أعرض املادة 
 إجماع: للتصويت 00املادة  أعرض املادة 
 إجماع:  02للتصويت املادة  أعرض املادة 

 إجماع: للتصويت 04املادة أعرض املادة   
 إجماع: للتصويت 01املادة أعرض املادة   
 إجماع: للتصويت 02املادة أعرض املادة   
 إجماع:  للتصويت 01املادة  أعرض املادة 
 إجماع: للتصويت 09املادة  أعرض املادة 

 إجماع: للتصويت 01املادة أعرض املادة   
ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة،  .0املادة 
 .الكلمة للحكومة

السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير 
 :االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

 شكرا السيد الرئيس، 
كان متت مناقشته   .0هو هاد التعديل ديال املادة 

اهلدف من هذا . خالل أشغال اللجنة وما متش التثبيت ديالو
التعديل وهو تدقيق من يعني العضو، القاضي اللي هو يف 
اجمللس التأدييب، اجمللس التأدييب مكون من ثالثة أعضاء، من 

افة األوىل أنه إذن اإلض. بينهم قاض يعينه الوزير املكلف باملالية
" يعينه الوزير املكلف باملالية باقرتاح من الوزير املكلف بالعدل"

 . العتبار، إذن هذا
" وعضوين يتم تعيينهما: "املسألة الثانية، تدقيق لغوي 

 ".تعيينهم"عوض 
، هي يعين .0املسألة الثالثة واألخرية، دائما يف املادة 

يتم تعيينهما بصفة شخصية بعد عملية انتقاء بناء على سريهم "
هاد " )الذاتية من لدن جملس إدارة اهليئة املغربية لسوق الرساميل

" اعتبارا إىل نزاهتهم"نعوض كلمة ( الشيء كله بدون تغيري

دي كانت كذلك نوقشت وها". بالنظر إىل نزاهتهم"عوض 
 .وشكرا. خالل اللجنة

 :السيد الرئيس
 .إمجاع: إذن أعرض هذا التعديل للتصويت . شكرا السيد الوزير

 إجماع: للتصويت كما عدهلا اجمللس  .0إذن أعرض املادة   
 إجماع:  21املادة   
 إجماع: 20املادة   
 إجماع:  22املادة   
 إجماع:  24املادة   
 إجماع : 21املادة   
 إجماع:  22املادة   
 إجماع:  21املادة   
 إجماع:  29املادة   
 إجماع:  21املادة   
 إجماع:  .2املادة   
 إجماع:  41املادة   
 إجماع:  40املادة   
 إجماع:  42املادة   
 إجماع:  44املادة   
 إجماع:  41املادة   
 إجماع:  42املادة   
 إجماع:  41املادة   
 إجماع:  49املادة   
 إجماع:  41املادة   
 إجماع:  .4املادة   
 إجماع:  11املادة   
 إجماع:  10املادة   
 إجماع:  12املادة   



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

21 

 إجماع:  14املادة   
 إجماع:  11املادة   
 إجماع:  12املادة   
 إجماع:  11املادة   
 إجماع:  19املادة   
 إجماع:  11املادة   
 إجماع:  .1املادة   
 إجماع:  21املادة   
 إجماع:  20املادة   
 إجماع:  22املادة   
 إجماع:  24املادة   
 إجماع:  21املادة   
 إجماع:  22املادة   
 إجماع:  21املادة   

ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة،  29املادة 
 .الكلمة للحكومة لتقدمي التعديل

المنتدب لدى وزير السيد إدريس األزمي اإلدريسي، الوزير 
 :االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

 شكرا السيد الرئيس، 
مرة أخرى، هذا تعديل متت مناقشته داخل اللجنة، 
وهو إضافة من طرف اللجنة، حبيث أن اهليئة املغربية لسوق 

اللجنة أضافت أن هذا التقرير ينبغي . الرساميل تعد تقريرا سنويا
 . وث اليت أجرهتا اهليئةأن يتضمن وجوبا كل البح

اإلضافة يف التعديل وهي أن هذه البحوث اليت تضاف 
إىل التقرير هي البحوث اليت أجرهتا اللجنة واليت ال تكون حمل 

إذن، . حبث قضائي، احرتاما حلسن سري املسطرة القضائية
جيب أن يتضمن هذا التقرير وجوبا كل : " اإلضافة هو ما يلي 

" اهليئة واليت ال تكون حمل حبث قضائي البحوث اليت أجرهتا 
 .احرتاما الستقاللية السلطة القضائية، وشكرا

 :السيد الرئيس
 .إمجاع: للتصويتإذن أعرض هذا التعديل . شكرا السيد الوزير

 إجماع :للتصويت كما عدهلا اجمللس  29أعرض املادة   
 إجماع:  21املادة  أعرض املادة  
 إجماع:  .2املادة   أعرض املادة  
 إجماع:  11املادة   أعرض املادة  
 إجماع:  10املادة   أعرض املادة  
 إجماع:  12املادة أعرض املادة     
 إجماع: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت    

 14.02صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .يتعلق باهليئة املغربية لسوق الرساميل

 02..00منر إىل التصويت على مشروع القانون رقم 
املتعلق بتسنيد الديون والقانون  44.11يغري ويتمم القانون رقم 

 . املتعلق بعمليات االستحفاظ 21.10رقم 
املادة األوىل، وتتضمن عددا من املواد، وقد ورد بشأهنا 
تعديل من فريق التجمع الوطين لألحرار، السيد النائب احملرتم، 

لسيد الرئيس من فريق التجمع الوطين لألحرار، ورد بشأهنا ا
تعديالت، املالحظة اليت هتم القانون السابق هتم هاذ القوانني  

 كذلك؟ 
إذن أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة   
 إجماع: 
أذكر . للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة   

 إجماع:  2إذن أعرض املادة . ن عدة موادبأن هذه املواد تتضم
 إجماع:  4املادة   
 إجماع: 1املادة   
 إجماع:  2املادة   
 إجماع:  1املادة   
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 إجماع: واألخرية  9املادة   
 إجماع: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت    

صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
املتعلق بتسنيد  44.11يغري ويتمم القانون رقم  02..00

 .املتعلق بعمليات االستحفاظ 21.10الديون والقانون رقم 
القاضي  4.02.منر اآلن إىل مشروع القانون رقم 

الكلمة . املتعلق بالربيد واملواصالت 1..21بتغيري القانون رقم 
للحكومة، للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون، فليتفضل 

 .مشكورا
اعمارة، وزير الصناعة والتجارة السيد عبد القادر 
 :والتكنولوجيات الحديثة

 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتقدم بني أيديكم مبشروع القانون رقم 

املتعلق بالربيد  1..21بتغيري القانون رقم  4.02.
 . واملواصالت قصد التصويت عليه

مستهل هذا التقدمي أن أتوجه بالشكر  وأود يف
للسيدات والسادة النواب على االهتمام الذي أولوه هلذا 

كما أتوجه بالشكر ألعضاء جلنة البنيات األساسية . املشروع
والطاقة واملعادن والبيئة اليت قامت مبناقشة هذا املشروع بعناية 

 .تامة
 السيد الرئيس،

 ،السيدات والسادة النواب المحترمون
لقد أصبح استعمال تكنولوجيات املعلومات، من نظم 
معلوماتية وتطبيقات، من الدعامات الرئيسية لإلقالع 
باقتصادات اجملتمعات املعاصرة، وكذا لربح رهان الولوج إىل 
جمتمع املعرفة، نظرا لعدم اعرتاف هذه التكنولوجيات باحلدود 

يف توفري الكثري  اجلغرافية والطبيعية بني الدول، وكذلك ملسامهتها

من اجلهد، سواء من اجلانب املادي أو املعنوي، على 
 . مستعمليها

ويف هذا السياق، أصبح من الالزم توفري احلماية 
الكافية هلذه النظم املعلوماتية والتطبيقات، وكذا الرفع املتزايد 
لدرجة األمن، حيث أن كثريا من هذه النظم، سواء كانت 
لالستخدام العام أو اخلاص، أصبحت متثل أرضية خصبة 

ز هذه النظم ونظرا لتجاو . لالخرتاق واإلرهاب املعلومايت املتنامي
للحدود القومية والوطنية، فإن أمن استخدامها يستدعي وضع 
اسرتاتيجية وطنية وتكثيف التعاون واجلهود املبذولة على الصعيد 

 . الدويل يف هذا الصدد
لقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
 احلديثة بإعداد االسرتاتيجية الوطنية جملتمع املعلومات واالقتصاد

الرقمي، واليت تعترب مثرة عمل تشاركي ساهم يف جمموع الفاعلني 
العموميني واخلواص املعنيني بقطاع تكنولوجيات املعلومات، 
واليت تنبين على أساس أن يكون املغرب يف السنوات املقبلة من 

 . بني الدول الصاعدة يف جمال تكنولوجيات املعلومات
ويات رئيسية وقد حددت هذه االسرتاتيجية أربع أول

التحول االجتماعي؛ اخلدمات العمومية املوجهة للمتعاملني مع )
اإلدارة؛ مردودية املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛ صناعة 

وإجراءان مواكبان، يتمثالن يف تطوير ( تكنولوجيات املعلومات
 . املوارد البشرية والثقة الرقمية

وفيما خيص إجراءات الثقة الرقمية، حددت 
 : تيجية تفعيل ثالث مبادرات أساسية االسرتا

 تأهيل وتعزيز اإلطار القانوين.  
 وضع اهلياكل التنظيمية املالئمة.  
  والرتويج والتحسيس بأمن نظم املعلومات لدى الفاعلني

 . باجملتمع
وفيما خيص املبادرة الثانية، فإن ترسيخ الثقة الرقمية مير عرب 

داعمة مكلفة مبساعدة اختاذ عدة تدابري تتمثل يف وضع هيئات 
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الفاعلني يف اجملتمع حول إشكاليات أمن نظم املعلومات، 
والسيما هيئات مكلفة بتقدمي اخلربة يف جمال أمن نظم 

 . املعلومات وضامنة ألمن البنيات التحتية األساسية
 : ومن بني هذه العمليات 

   واليت " اللجنة املكلفة بأمن نظم املعلومات"إحداث
هتدف إىل إحداث جلنة تتوىل على اخلصوص إعداد السياسات 

 . اخلاصة حبماية البنيات التحتية احلساسة باململكة
   املركز الوطين للتنسيق واالستجابة حلوادث "مث إحداث

( MA-CERTما يعرف اختصارا ب )أمن املعلومات 
 إحداث مركز للتنسيق واالستجابة للحوادث والذي يهدف إىل

املرتبطة هبذه األنظمة، حبيث يتوىل املركز مهمة التنسيق وخمتلف 
اخلدمات املرتبطة مبعاجلة هذه احلوادث وحتليل نقط الضعف 

 . واستعادة األنظمة اليت تعرضت هلجومات
إدارة الدفاع )وبتنسيق مع مجيع املتدخلني املعنيني 

مت إحداث اللجنة االسرتاتيجية ألمن ..( الداخلية الوطين ووزارة 
نظم املعلومات، اليت يرأسها الوزير املكلف بإدارة الدفاع الوطين، 
وإحداث املديرية العامة ألمن نظم املعلومات التابعة إلدارة 

 . الدفاع الوطين
وقد مت إجناز املركز الوطين لتدبري ومعاجلة حوادث األمن 

يف إطار اتفاقية تعاون مت إبرامها  MA-CERTاملعلوماتية 
بني وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة والوكالة 

 . الكورية اجلنوبية للتعاون الدويل للتنمية لتمويل إجناز هذا املركز
وعلى إثر إحداث املديرية العامة ألمن نظم املعلومات 

همة إعداد، التابعة إلدارة الدفاع الوطين، اليت أسندت إليها م
بتعاون مع الوزارات املعنية، نظام لليقظة والرصد واإلنذار 
بأحداث مست أو متس أمن نظم املعلومات وتنسيق اإلجراءات 
الواجب اختاذها يف هذا الشأن، فقد مت إبرام اتفاقية بني وزارة 
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة وإدارة الدفاع الوطين 

  .MA-CERTلتسيري مركز 

ومت كذلك، متاشيا مع قرار السلطات العمومية، إسناد 
املهام املتعلقة بالتشفري واملصادقة اإللكرتونية اليت تقوم هبا حاليا  
كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة والوكالة 
الوطنية لتقنني املواصالت إىل املديرية العامة ألمن نظم 

 . دارة الدفاع الوطيناملعلومات التابعة إل
ويف هذا السياق يندرج، أيها السيدات والسادة، 

املتعلق  1..21بتغيري القانون  4.02.مشروع القانون رقم 
حيث يهدف مشروع هذا القانون إىل نسخ . بالربيد واملواصالت

من  .2من الفقرة الثالثة من املادة  04و  02و  1املقاطع 
 مبوجبها الوكالة الوطنية لتقنني ، واليت تتوىل1..21القانون رقم 

 : املواصالت املهام التالية 
اقرتاح على احلكومة النصوص التنظيمية املطبقة على  -

 التشفري ومراقبته؛
اقرتاح معايري نظام اعتماد مقدمي خدمات املصادقة  -

 اإللكرتونية واختاذ التدابري الالزمة لتفعيله؛ 
دمات والقيام حلساب الدولة باعتماد مقدمي خ -

 . املصادقة اإللكرتونية ومراقبة نشاطهم
تلك كانت، أيها السيدات والسادة النواب، مضامني 

 1..21بتغيري القانون رقم  4.02.مشروع القانون رقم 
املتعلق بالربيد واملواصالت، والذي سيعزز الرتسانة القانونية 

جمال ببالدنا وسريقى هبا إىل مستوى مثيالهتا يف الدول الرائدة يف 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته. تكنولوجيات املعلومة

 :السيد الرئيس
الكلمة للسيد مقرر جلنة البنيات األساسية . شكرا للسيد الوزير

 . والطاقة واملعادن والبيئة لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع
النائب السيد المصطفى الجاري، مقرر النص التشريعي 

 :البنيات األساسية والطاقة والمعادن والبيئةبلجنة 
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،
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 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص التقرير 
يئة بعد الذي أعدته جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والب

بتغيري القانون رقم  4.02.دراستها ملشروع قانون رقم 
 . املتعلق بالربيد واملواصالت 1..21

دجنرب  22وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثالثاء 
، برئاسة السيد أمحد التهامي رئيس جلنة البنيات 2102

األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، وحبضور السيد عبد القادر 
زير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، حيث اعمارة و 

 . خصص هذا االجتماع لتقدمي مشروع القانون سالف الذكر
أكد السيد الوزير احملرتم أن استعمال تكنولوجيات 

أصبح من الدعامات ( من نظم معلوماتية وتطبيقات)املعلومات 
بح الرئيسية لإلقالع باقتصاديات اجملتمعات املعاصرة، وكذا لر 

رهان الولوج إىل جمتمع املعرفة، نظرا لعدم اعرتاف هذه 
التكنولوجيات باحلدود اجلغرافية والطبيعية بني الدول، وكذلك 
ملسامهتها يف توفري الكثري من اجلهد، سواء من اجلانب املادي أو 

لذا، أصبح من الالزم توفري احلماية . املعنوي، على مستعمليها
التطبيقات، وكذا الرفع املتزايد لدرجة هلذه النظم املعلوماتية و 
ونظرا لتجاوز هذه النظم للحدود . األمن املوفرة واملوظفة هلا

القومية والوطنية، فإن أمن استخدامها يستدعي وضع 
اسرتاتيجية وطنية وتكثيف التعاون واجلهود املبذولة على الصعيد 

 . الدويل يف هذا الصدد
عة والتجارة ويف هذا السياق، قامت وزارة الصنا

والتكنولوجيات احلديثة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب 
، .211اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل يف أكتوبر 

بإعداد االسرتاتيجية الوطنية جملتمع املعلومات واالقتصاد الرقمي 
 ". 2104املغرب الرقمي "

وتنبين هذه االسرتاتيجية على أساس رؤية واضحة 
ل املغرب يتبوأ موقعه بني الدول الصاعدة يف جمال تستهدف جع

وقد حددت أربع أولويات رئيسية . تكنولوجيات املعلومات
التحول االجتماعي، اخلدمات العمومية املوجهة للمتعاملني مع )

اإلدارة، مردودية املقاولة الصغرى واملتوسطة، صناعة 
 تطوير وإجراءان للمواكبة، يتمثالن يف( تكنولوجيات املعلومات

 . الرأمسال البشري وتنمية الثقة الرقمية
يناير  02وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم الثالثاء 

، نوه السيدات والسادة النواب احملرتمني بأهداف هذا 2104
املشروع قانون، إذ يتعلق األمر مبوضوع حيوي، من خالل 

وقطاع االنعكاسات اإلجيابية واملباشرة على املؤسسات واألفراد، 
حساس، ألنه يتناول موضوع مهم وهو التكنولوجيات احلديثة، 
واليت أصبحت قابلة لالخرتاق واالستعمال ألغراض غري 

 . إنسانية
كما مت التأكيد على ضرورة محاية اهلوية والرموز 
واملقدسات الوطنية ومحاية النظم املعلوماتية اليت تتوفر عليها 

بالدفاع الوطين، وذلك  أجهزة الدولة، خاصة ذات االرتباط
بالتوفر على نظم اليقظة والرصد للحماية من االخرتاق 
اإللكرتوين، باالعتماد على طاقات بشرية وطنية جتعل املغرب 
قلعة حمصنة من أي اخرتاق، األمر الذي يتطلب أيضا العمل 
على مواكبة القوانني لتطور القطاع، بالنظر ألمهيته االقتصادية 

نه حمركا أساسيا للتطور يف املغرب وإشعاعه واالجتماعية وكو 
 .العاملي

كما أثار املتدخلون من السيدات والسادة النواب 
احملرتمني جمموعة من املشاكل اليت يعرفها القطاع، كمشكل 
التغطية اجملالية، ليس فقط على مستوى القرى والبوادي، بل 

لى على حىت داخل املدن، إشكالية غالء التسعرية، إذ تعترب األغ
مستوى العامل العريب، احلرص على خدمة مجيع الشرائح 
اجملتمعية، إشكالية السرية واحلياد، حيث تستعمل األرقام اهلاتفية 
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اخلاصة من لدن شركات إشهارية، ضعف اخلدمات الربيدية، و 
السيما بالعامل القروي، وأيضا يف داخل بعض املدن، إذ رغم 

تراجع على مستوى اخلدمات  تطور قطاع الربيد، ال زال هناك
املقدمة للمرتفقني، ضعف العمل التواصلي والتوعية خالل 
عمليات نصب اللواقط اهلوائية وما تثريه هذه العملية من خماوف 
لدى الساكنة اجملاورة من كوهنا مسببة ألمراض السرطان، عجز 

ئح إدارة الربيد عن مواكبة املسطرة االنتخابية املتعلقة مبراجعة اللوا
االنتخابية، والسيما الشق املرتبط بالتبليغ، ضرورة حتمل إدارة 
الربيد للمسؤولة يف استخالص اجلبايات احمللية، مثل ما هو 
معمول به يف الضرائب، ضرورة تأهيل قطاع الربيد، لتعزيز 
وحتصني العملية السياسة ببالدنا، وضرورة حتصني وتعزيز قدرات 

ق واحلريات، والسيما احلياة اخلاصة، البالد يف إطار مراعاة احلقو 
 . مع ضرورة اعتماد مدونة رقمية

ويف معرض جوابه، نوه السيد الوزير مبختلف 
مداخالت السيدات والسادة النواب احملرتمني وحبرصهم على 
أمن واستقرار البالد ومحاية نظمها اإللكرتونية وحتصينها ضد أي 

يف هذه الثورة  اخرتاق، مؤكدا أن املغرب اختار االخنراط
اإللكرتونية، مع السهر على حتصني البالد من أي مساس بأمنه 

 . املعلومايت
كما أشار إىل جمموعة من اإلجراءات، مثل الولوج إىل 
خدمات اجليل الرابع، بالنظر إلشكاليات ضعف الصبيب، 

يف بعض األماكن العمومية سيقلل الضغط  wifiتعميم ال 
 2104، حتسني اآلليات البصرية، وأكد أن سنة G3على 

ستكون سنة حمورية تعرف انطالق العديد من الدراسات، 
 . اهلدف منها رفع جودة االتصاالت

كما أبرز أن التسعرية احلالية قد عرفت اخنفاضا 
وخبصوص التغطية، أشار إىل أن بداية السنة اجلارية . ملحوظا

ء، وحتيني خمطط ملعرفة ستعرف إجناز تقييم للمناطق البيضا
كما أكد أنه مل يثبت علميا ارتباط اللواقط . مستويات التغطية

أما املدونة الرقمية، فأكد أهنا . اهلوائية بالتسبب ببعض األمراض
كما أبرز أنه متت . جاهزة وستدخل إىل مسطرة املصادقة

املصادقة على معاهدة يف املوضوع داخل اجمللس احلكومي، 
بعض مقتضيات املدونة اجلنائية ملالءمتها مع وسيتم تعديل 

 . مستجدات القطاع
وخبصوص الرسائل النصية املرتبطة باإلشهار، أكد أن 

املتعلق حبماية املستهلك  40.11املرسوم التطبيقي للقانون رقم 
يف طور االنتهاء منه، وأن مثل هذه القضايا سيتم إجياد حل هلا 

 . من خالل تطبيق هذا املرسوم
نفس االجتماع، صادقت اللجنة باإلمجاع على  ويف

 1..21بتغيري القانون رقم  4.02.مشروع القانون رقم 
والسالم . املتعلق بالربيد واملواصالت كما أحيل على اللجنة

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

إذن أفتح اآلن باب املناقشة، الكلمة . شكرا للسيد املقرر
ائبة احملرتمة فتيحة البقايل باسم فرق األغلبية، للسيدة الن

 .فلتتفضل مشكورة
النائبة السيدة فتيحة البقالي من الفريق االستقاللي للوحدة 

 :والتعادلية، باسم فرق األغلبية
 .بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يسعدين أن أتدخل باسم األغلبية يف مناقشة مشروع 

املتعلق بالربيد واملواصالت، هذا املشروع  4.02.القانون رقم 
، بنسخ أحكام املقاطع 1..21الذي جاء لتغيري القانون رقم 

من هذا القانون،  .2من الفقرة الثالثة من املادة  04و 02و 1
لوطنية لتقنني هاته املقاطع اليت مبقتضاها كانت الوكالة ا

املواصالت متارس صالحيات القيام حلساب الدولة باعتماد 
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مقدمي خدمات املصادقة اإللكرتونية ومراقبة نشاطهم، وتقدمي 
اقرتاحات إىل احلكومة هتم النصوص التنظيمية املطبقة على 
التشفري ومراقبته، وكذا املعايري اخلاصة بنظام اعتماد مقدمي 

. ونية واختاذ التدابري الالزمة لتفعيلهخدمات املصادقة اإللكرت 
حيث مت إسناد املهام املتعلقة بالتشفري واملصادقة اإللكرتونية إىل 
املديرية العامة ألمن نظم املعلومات التابعة إلدارة الدفاع الوطين، 
وذلك يف إطار االسرتاتيجية الوطنية جملتمع املعلومات واالقتصاد 

اليت تستهدف جعل بالدنا  ،"2104املغرب الرقمي "الرقمي 
تتبوأ مكانة متميزة يف عامل التكنولوجيا املعلوماتية، اليت أصبح 
استعماهلا من الدعامات األساسية للنهوض باالقتصاد والولوج 
إىل جمتمع املعرفة، الذي أضحى بدون حدود جغرافية، بل 

 . أصبح العامل قرية صغرية
لقانوين وتعزيز يأيت هذا املشروع من أجل تقوية اإلطار ا

اهلياكل التنظيمية، لضمان تنمية الثقة الرقمية لدى املواطنني 
والفاعلني االقتصاديني يف االقتصاد الرقمي، وتوفري احلماية 
الالزمة للنظم املعلوماتية وتأمينها من أي اخرتاق كيفما كان، 
بعدما مت إحداث اللجنة االسرتاتيجية ألمن نظم املعلومات، 

ها مهمة إعداد نظام لليقظة والرصد واإلنذار بكل ما املوكول إلي
من شأنه املس بنظم املعلومات، ووضع السياسات املرتبطة 
حبماية البنيات التحتية املتعلقة بأمن الدولة، باإلضافة إىل املركز 
الوطين للتنسيق واالستجابة حلوادث أمن املعلومات، الذي مت 

نية ومعاجلتها وحتليل إحداثه هبدف االستجابة للحوادث األم
وهذا . نقط الضعف ملعاجلة وضعية األنظمة املعرضة ألي هجوم

إشكال يعين ما كنعرفوهش غري حنا يف بالدنا، وإمنا جمموعة من 
الدول املتقدمة يف التكنولوجيا وتعاين من هذا االخرتاق واهلجوم 

 . على املعلومات، خاصة فيما خيص أمن الدولة
انونية يف مسايرة متطلبات اخنراط إن هذه املقاربة الق

بالدنا يف هذه الثورة التكنولوجية، تقتضي احلرص الدائم على 
اختاذ اإلجراءات املصاحبة الكفيلة بتحصني البالد من أي 

مساس بأمنها املعلومايت، بعدما أصبحت النظم املعلوماتية 
احلديثة معرضة ألي اخرتاق أو استعمال ألغراض مبيتة بعيدة 

هداف النبيلة احملدثة من أجلها، وما يتعلق بذلك من عن األ
ضرورة اختاذ التدابري الكفيلة حبماية اهلوية الوطنية ومقدسات 
البالد وثوابتها، ما دامت بالدنا قد هنجت سياسة االنفتاح يف 

 . خمتلف اجملاالت، مبا فيها عامل تكنولوجيا املعلومات
طاع االتصاالت وباملوازاة مع هذا التطور الذي يعرفه ق

والربيد، ينبغي إعادة النظر كليا يف السياسة املتبعة يف التعامل مع 
اخلدمات الربيدية، اليت ال زالت بعيدة عن مستوى تطلعات 
وانتظارات املواطنني واملواطنات، خاصة بالعامل القروي، الذي 
ظل حمروما من هذه اخلدمات اليت تبقى ضرورية بالنسبة للحياة 

سكان البادية، وخاصة كنعرفو هاد الشي يف احملاكم، اليومية ل
حبيث أن التبليغات ال تصل ويكون هناك حتايل كبري وتضيع فيه 
حقوق املواطنني، ونسجل كنساء بأن التحايل يكون خاصة يف 
قضايا النساء ويف قضايا الطالق ويف قضايا اإلرث وما إىل 

ات يعين ذلك، فإذن هاد النزاعات تؤدي فيها الثمن الطبق
الفقرية، وخاصة فيما خيص ضياع حقوق املواطنني يف العامل 
القروي، وما يرتتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على تنمية 
العامل القروي ضدا على أحكام الدستور، اليت تضمن للمواطنني 
احلق يف الولوج للمرافق العمومية واالستفادة من خدماهتا على 

وهنا خنتلف . تغطية الرتاب الوطينأساس املساواة واإلنصاف يف 
مع التصور أحيانا اللي كيتكم على الكلفة،  السيد الوزير، على 
الكلفة ديال يعين إيصال الربيد للعامل القروي أنه مكلف، أن 
هاد اللغة أعتقد أننا سنختلف معكم فيها، ألن من حق 
املواطنني أن يعين  توصل احلقوق دياهلم وأن تنعرفو، خاصة أن 

صغرية إيال وصلت من مهاجر  mandaلعامل القروي كاين ا
لألم ديالو وما وصلتش يف الوقت دياهلا، تعطلت واحد األسبوع 
أو مخسة أيام كتكون مؤثرة، السيما منني كتكون ظروف إما 

فإذن، حنا  . يف حالة وفاة أو يف حالة يعين زواج أو ما إىل ذلك
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ناو أن يكون واحد كنعرفو هاد التضامن ما بني األسر، فكنتم
 . اجتهاد من أجل إيصال احلقوق ألصحاهبا

يعين، نسجل كذلك ضعف الصبيب اللي تيأثر سلبا، 
خاصة على الطلبة اللي كيكونوا يف حاجة إىل الولوج إىل 

يعين . املعلومة، ارتفاع مثن التسعرية باملقارنة مع دول أخرى
اللواقط اهلوائية، اليت هناك شائعات تقول بأن هاته اللواقط تؤثر 

كون فيه حوار سلبا على حياة املواطن، فإذن هذا جيب أن ي
وطين وأن نوصل املعلومة احلقيقية للمواطن حىت ال يبقى هذا 

كذلك، املصادقة اإللكرتونية، إذا كان اجملتمع ما زال . الرعب
يف حاجة إىل احلالة املدنية وإىل الوثائق األساسية، ومت الرتويج 

. إىل أن البطاقة الوطين ستكون كافية للمواطن، وهذا مل حيصل
أن جنتهد، خاصة أن هاته االجتهادات سوف لن فإذن، جيب 

 . تكون مكلفة وليس هلا أثر مايل
إننا كنا نأمل من حتويل قطاع الربيد إىل شركة مسامهة 
أن يشكل مدخال أساسيا لتطوير هذا املرفق األساسي وحتسني 
أدائه وخدماته ويصبح بالفعل قطبا رائدا يف التنمية االقتصادية 

يف التنمية البشرية يف مشوليتها، ولكن يبدو واالجتماعية ويساهم 
أن غياب اسرتاتيجية وطنية واضحة لتأهيل هذا القطاع حال 
دون حتقيق األهداف املتوخاة من هذه العملية املرتبطة بتدبري 
السياسات العمومية يف إطار اإلصالحات الكربى اليت تعرفها 

أجل  ونشد على أيدي حكومة، اليت تبذل جمهودا من. بالدنا
 .ختطي كل هذه الصعاب، وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن لفرق املعارضة، للسيد . شكرا للسيدة النائبة احملرتمة

 .النائب احملرتم السيد أمحد التهامي، فليتفضل مشكورا
النائب السيد أحمد التهامي من فريق األصالة والمعاصرة، 

 :باسم فرق المعارضة
 شكرا السيد الرئيس،

هلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم ا
 .المرسلين

 السيدان الوزيران،
 السيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون،

يشرفين باسم فرق املعارضة أن أقدم حتليالتنا، وكذلك 
يقضي  4.02.موقفنا، من خالل مناقشة مشروع القانون رقم 

بالربيد واملواصالت كما وقع املتعلق  1..21بتغيري القانون 
 .2119-11-09تغيريه وتتميمه بظهري 

هذا املشروع قانون جاء مبادتني، مادة تنسخ ثالثة يعين 
من  4من الفقرة  04و 02و 1مقتضيات، وهي املقتضى رقم 

اللي تتعلق مبهام الوكالة الوطنية للتقنني  .2املادة 
l’ANRT.  

على درجة  إذن، هذا مشروع قانون يتعلق مبوضوع 
كبرية من األمهية، وهو موضوع التكنولوجيات الرقمية 
واستعماالهتا يف جماالت متعددة، وما يهم هذا القانون هو اجملال 
ذو االرتباط بالثقة الرقمية، وأيضا يرتبط باملصاحل العليا للوطن  
كالدفاع واألمن، فإذن هو موضوع على درجة كبرية من 

 . احلساسية
ضمون من حيث املبدأ إجيايب، وهلذا هذا املشروع ذو م

لكن هذه اإلجيابية ال تعين بتاتا أننا ال . تعاملنا معه بإجيابية
هاد املالحظات خلصتها يف . مالحظة لنا على هذا املشروع

 : ثالثة 
املالحظة األوىل وتتعلق بالشكل، هذا املشروع قانون 
طاملا يتعلق مبوضوع التكنولوجيات الرقمية، يعين التكنولوجيا 
احلديثة، فإننا نعترب أنه من اختصاص جلنة القطاعات اإلنتاجية، 
هذه اللجنة اليت تنظر يف عدة مواضيع، ومنها ميزانية وزارة 

 . ديثةالصناعة والتجارة والتكنولوجيات احل
املسألة األخرى، أن التكنولوجيا الرقمية هي تكنولوجيا 
حديثة بامتياز، وبالتايل فرمبا ليست هلا عالقة مباشرة بالطرق 
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والطرق السيارة والسدود واملوانئ وإىل غري ذلك من البنيات 
هلذا اعتربناها أهنا من اختصاص جلنة أخرى وليس . األساسية

ساسية، ألن موضوع من اختصاص جلنة البنيات األ
التكنولوجيات احلديثة اآلن نظرا لالستعمال دياهلا، فهي صنعت 
جمتمعا آخر، جمتمع افرتاضي، فيه فعاليات، فيه مجعيات، فيه 
رمبا، وقد يكون فيه أحزاب يف املستقبل افرتاضية، وشفنا كيفاش 
أن هاد اجملتمع االفرتاضي كان له تأثري يف الثورات العربية، 

 . الدميقراطية، هادي هي املالحظة األوىلالثورات 
املالحظة الثانية، هو أن املشروع قانون هذا يتضمن 
مادتني فقط، مادة تنسخ ومادة تعلن عن الصدور يف اجلريدة 

 .2الرمسية، واضح، تنسخ ثالث فقرات من مادة، هي املادة 
املتعلقة مبهام الوكالة الوطنية لتقنني االتصاالت، أو املواصالت 

(l’ANRT .) 
السؤال بالنسبة إلينا، هو أنه هذه املادة تنسخ 
صالحيات، ثالثة د الصالحيات، فقط، ولكن ال تقول لنا، أو 
هذا املشروع ال يقول لنا أين ذهبت هذه االختصاصات، من 
سيتوالها؟ صحيح أن الورقة التقدميية بينت أنه هذه 

سندت إىل الصالحيات سحبت من الوكالة والوزارة املعنية، وأ
ثالث مؤسسات، اللي هي جلنة أمن منظومات املعلومات، مث 
أسندت أيضا إىل هيئة، لنفس اجلهة، هي إدارة الدفاع، مث 
مركز، إذن ثالث مؤسسات جديدة استوعبت هذه املهام اليت  

لكن هذا املوضوع له ارتباط . كانت مسندة للوكالة الوطنية
باحلريات، احلريات الفردية  بالدفاع، له ارتباط باألمن، له ارتباط

واجلماعية، إذن هو مادة تشريعية، ال ميكن سحبه من مؤسسة 
وإسناده إىل مؤسسة أخرى إال بنفس الوسيلة، أي مبقتضى 
القانون، فإذا باملذكرة التقدميية تقول أنه مت إسناد هذه املهام 
هليئات إدارية مبقتضى اتفاقيا بني الوزارة، وزارة بطبيعة احلال 

لصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة، واإلدارة املكلفة بإدارة ا
 . الدفاع ووزارة الداخلية، إىل غري ذلك

لذا، نعترب أنه هذه املقاربة وهذه املنهجية يف معاجلة 
 le parallélismeهذا املوضوع خمالفة متاما للدستور، ألن 

des formes  ي يقتض( شكرا السيد الرئيس)توازي األشكال
أن املادة تعدل بشكل معني واملواد اليت سحبت منها تسند 
بنفس النص ومن نفس الدرجة إىل اجلهة املستفيدة من هذا 

 . وبالتايل، نعترب أن هذا فيه خمالفة للدستور. االختصاص
 le)املالحظة الثالثة، وهي أن إسناد مهمة التشفري 

cryptage)، على هذا  وكذلك املراقبة واملصادقة اإللكرتونية
التشفري، هي من املهام احلساسة واخلطرية جدا، وخاصة يف زمن  
كثر فيه االخرتاق اإلرهايب ملنظومات املعلومات وكذلك 
االخرتاق االقتصادي، فأن يسند هلذه للجهات شيء نثمنه 

ولكن بقدر ما نثمنه، فإننا نسجل أيضا . ونعتربه إجيابيا
لثة، أن إسناد االختصاص املالحظة التالية، وهي املالحظة الثا

يف هذا اجملال احلساس واحليوي، الرتباطه حباجيات الدفاع 
الوطين واألمن الوطين، شيء إجيايب، ولكن جيب أن ال ينسينا 
ضرورة مراعاة متطلبات محاية احلريات الفردية واجلماعية، هذا 
التوازن شيء مطلوب ومطلوب جدا، هلذا يكون من الضروري 

 . ة تقنن بقانون وليس مبجرد اتفاقيات بني وزاراتأنه هاد العملي
وهبذه املناسبة، يعين كنستغلو هاد الفرصة وتنحييو 
وتنوهو باجملهود الكبري الذي تقوم به األجهزة األمنية الوطنية يف 
مواجهة األنشطة اإلرهابية، سواء يف مراحلها التنفيذية أو يف 

صاحل األمنية على مراحلها التحضريية واالستباقية، فنحيي امل
هذه اليقظة الكبرية، واليت أبانت عنها يف املدة األخرية عرب 

 . الكثري من اخلاليا اليت مت اكتشافها
بطبيعة احلال، حنن مع ذلك نبقى متفائلني بشأن 
إشكالية التوازن بني الضرورات األمنية وبني ضرورات احلريات 
الفردية، وهذا هو موضوع احلكامة األمنية الذي نص عليه 

كذلك، نظل واثقني من أن . 021الدستور اجلديد يف املادة 
ك هذه األجهزة، نظرا لكوهنا تعمل حتت إشراف جاللة املل
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حممد السادس نصره اهلل، فهو نظرا لصفته كأمري للمؤمنني 
وضامن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، فهذا خيلينا أننا 
نبقاو واثقني يف هذا اإلجراء، لكن املالحظات جيب أخذها 

هلذا، سنصوت لصاحل هذا املشروع يف إطار . بعني االعتبار
 .اءة، وشكراممارسة املعارضة اجلادة، املعارضة البن

 :السيد الرئيس
 : إذن منر اآلن إىل عميلة التصويت . شكرا السيد الرئيس

 إجماع: إذن أعرض املادة األوىل للتصويت   
 إجماع:  2املادة   

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

املتعلق بالربيد  1..21القاضي بتغيري القانون رقم  4.02.
 .واملواصالت

منر اآلن، حضرات السيدات والسادة النواب والسادة 
الوزراء، إىل معاجلة أربعة مشاريع قوانني متعلقة باتفاقيات، إذن 

 .الكلمة للحكومة لتقدمي هذه االتفاقيات األربع دفعة واحدة
السيد إدريس األزمي اإلدريسي الوزير المنتدب لدى وزير 

صاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيد سعد االقت
 : الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون

بسم اهلل الرحمان الرحيم وصلى اهلل وسلم على سيدنا 
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 السيد الرئيس المحترم،
 .السيدات والسادة النواب المحترمون

 :السيد الرئيس
وية ديال الرتكيز إيال كان ممكن السيد الوزير، أرجو منكم ش

 .بسرعة

السيد إدريس األزمي اإلدريسي الوزير المنتدب لدى وزير 
االقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيد سعد 

 : الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون
 (.نعم، واخا)

اسم السيد وزير يشرفين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر ب
اخلارجية والتعاون لتقدمي مشاريع قوانني للمصادقة على اتفاقيتني 
ومعاهدة وبروتوكول تتعلق مبجال محاية امللكية الفكرية ومبجال 

 . املالحة البحرية
يوافق مبوجبه  01.02ويتعلق األمر مبشروع قانون رقم 

م على وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل للرسو 
والنماذج الصناعية، وتعترب هذه االتفاقية مبثابة إحدى 
املعاهدات اليت ترعى نظام الهاي بشأن التسجيل الدويل 
للرسوم والنماذج الصناعية، وتتضمن العديد من املقتضيات اليت 
تنظم إجراءات التسجيل الدويل للرسوم والنماذج ونشرها 

 . وإيداعها
، يوافق 00.02م كما يتعلق األمر مبشروع قانون رق

مبوجبه املغرب على اتفاق سرتاسبورغ اخلاص بالتصنيف الدويل 
، والذي يعد 0.90مارس  21لرباءات االخرتاع املؤرخ يف 

مبثابة احتاد خاص ونظام موحد على الصعيد العاملي لتصنيف 
براءات االخرتاع وشهادات املخرتعني ومناذج وشهادات املنفعة، 

ويل وثيق يف جمال محاية امللكية ويضع أسس إقامة تعاون د
الصناعية، كما يشجع على التنسيق بني التشريعات الوطنية يف 

 . هذا اجملال
، يوافق 11.02كما يتعلق األمر مبشروع قانون رقم 

مبوجبه املغرب على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، 
 . 2111مارس  29واملوقعة يف 

حيدها اجلوانب اإلجرائية وتكمن أمهية هذه املعاهدة بتو 
لتسجيل العالمات التجارية وترخيصها، كما أهنا متكن مالكي 
العالمات التجارية والسلطات الوطنية املعنية بالعالمات التجارية 



 

 

 -2102 كتوبردورة أ –مداوالت مجلس النواب 

 

29 

من االستفادة من فعالية استعمال تكنولوجيا االتصاالت احلديثة 
تواكب  ملعاجلة احلقوق املتغرية يف العالمات التجارية وإدارهتا، و 

كذلك التطورات اليت تشهدها صناعة السلع اليت حتمل 
عالمات جتارية، وتضع هنجا جديدا لضمان االستثمار املسخر 

 . لتمييز السلع
وتصب هذه االتفاقيات الثالث يف جمال محاية امللكية 

 . الفكرية
، 20.02فيما يتعلق مبشروع القانون األخري رقم 

املتعلق  0.11والذي يوافق مبوجبه املغرب على بروتوكول عام 
باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار، فقد صادق عليه 

ويضع هذا االتفاق أحكاما . 1..0يونيو  21املغرب يوم 
تسليم  إضافية هتم املعاينات اليت ختضع هلا السفن، وكذلك

الشهادات ومالءمتها مع نصوص مماثلة يف اتفاقيات دولية 
 . أخرى

ويأيت انضمام املغرب إىل هذا الربوتوكول نظرا ملا جاء 
به من امتيازات يف جمال تعزيز السالمة البحرية ومحاية حقوق 

 . البحارة
تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب 

يت يصادق مبوجبها املغرب على احملرتمون، مشاريع القوانني ال
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل . اتفاقيتني ومعاهدة وبروتوكول

 .وبركاته
 :السيد الرئيس

الكلمة ملقرر، ال، الكلمة للسيدة ارقية . شكرا السيد الوزير
 .الدرهم، نائبة مقرر اللجنة، تفضلي السيدة النائبة

النائب السيد صالح النائبة السيدة ارقية الدرهم، نيابة عن 
الدين أبو الغالي مقرر النصوص التشريعية بلجنة الخارجية 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية والمغاربة المقيمين 

 :بالخارج
 شكرا السيد الرئيس،

ن الرحيم والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحم
 .المرسلين

 السيد الوزير،
 ،السيدات والسادة النواب المحترمون

يشرفين أن أعرض عليكم أهم ما راج خالل اجللسة 
اليت عقدهتا جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية 

 :واملغاربة املقيمني باخلارج لدراسة مشاريع القوانني التالية 
  يوافق مبوجبه على وثيقة  01.02مشروع قانون رقم

النماذج جنيف التفاق الهاي بشأن التسجيل الدويل للرسوم و 
 . ...0يوليوز  12الصناعية، املوقعة جبنيف يف 

  يوافق مبوجبه على اتفاق  00.02مشروع قانون رقم
سرتاسبورغ اخلاص بالتصنيف الدويل لرباءات االخرتاع، املؤرخ 

 . 0.90مارس  21يف 
  يوافق مبوجبه على معاهدة  11.02مشروع رقم

 29ورة يف سنغافورة بشأن قانون العالمات، املوقعة بسنغاف
 . 2111مارس 

  يوافق مبوجبه على  20.02مشروع قانون رقم
املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة  0.11بروتوكول عام 

نونرب 00، املوقع بلندن يف 0.91األرواح يف البحار لعام 
0.11 . 

ميكن تلخيص املناقشة يف تدخالت السيدات والسادة 
النواب، الذين عربوا عن مواقف الفرق واجملموعات اليت ينتمون 
إليها، حيث مثن اجلميع مضمون كل  االتفاقيات، لكوهنا تشرك 
املغرب ضمن اجملتمع الدويل، سواء تعلق األمر بتعزيز نظام 

ج الصناعية، أو الهاي كبيان التسجيل الدويل للرسوم والنماذ 
إقرار نظام موحد على الصعيد العاملي لتصنيف براءات االخرتاع 
وشهادات املنفعة، أو وضع قواعد لالنتفاع هبا ومحايتها من 
التالعب، وكذا تعزيز قواعد تقنية لتسليم الشهادات ومالءمتها 
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مع نصوص مماثلة يف اتفاقيات دولية أخرى لسالمة األرواح يف 
 .البحار

قد اختتمت كل املناقشات مبوافقة اللجنة هذا، و 
 .باإلمجاع على هذه النصوص، وشكرا

 :السيد الرئيس
أظن أنه مل يسجل أحد يف فرق األغلبية، إذن الكلمة . شكرا

 .للمعارضة
النائبة السيدة ارقية الدرهم من الفريق االشتراكي، باسم فرق 

 :المعارضة
 .السالم عليكم مرة أخرى

 .لرحيمن ابسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
أتدخل باسم الفريق االشرتاكي، ألديل ببعض 
املالحظات بشأن مشاريع القوانني اليت يصادق عليها جملسنا، 
واليت تتعلق بتصديق بالدنا على اتفاقيات دولية وعلى ملحقات 

 . معاهدات واتفاقيات دولية
البداية أن أؤكد على أن انضمام املغرب وأود يف 

وتوقيعه على اآلليات القانونية الدولية السياسية واحلقوقية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنية متليها اليوم أكثر من 

 :أي وقت مضى عدة عوامل، أوجزها يف ثالثة 
مقتضيات الدستور اجلديد، الذي ينص يف : أوال 

االتفاقيات الدولية كما صادق عليها تصديره على جعل 
املغرب، ويف نطاق أحكام الدستور وقوانني اململكة وهويتها 
الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، 
والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك 

 .املصادقة

األفق الدويل والعاملي الذي تفتحه اإلصالحات : ثانيا 
الدستورية واملؤسساتية واالقتصادية واللوجستيكية أمام املغرب 
مع كل الفرص واإلمكانيات االستثمارية اليت يوفرها، ما يفرض 
على بالدنا اجلاهزية من حيث التشريع، وما يرتتب جدال عن 

 .االنضمام إىل اآلليات القانونية الدولية من التزامات
النامجة عن فتح ويف مقابل ذلك، املخاطر : ثالثا 

احلدود وعوملة املبادالت ومستلزماهتا البشرية واإلشكاليات اليت 
 .تطرحها يف املعامالت الدولية

 السيد الرئيس،
يف هذا الصدد، نعترب أن مصادقتنا اليوم على بروتوكول 

امللحق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح  0.11نونرب  00
ر كثريا، إذ أن األمر يتعلق تأخ 0.91البشرية يف البحار لعام 

يف حالة املغرب كبلد حبري بامتياز ومن شواطئه متر حوايل 
من البواخر البحرية التجارية، ما يعين أننا بصدد قطاع  21%

واعد بالنسبة لبالدنا، جلهة القيمة املضافة اخلدمية وجلهة 
 . التموقع الدويل واالنفتاح والتواصل

ا توسيع تشريعاهتا وتفرض هذه األهداف على بالدن
وتطويرها، واالنضمام والتموقع والتصديق على املعاهدات 

إننا معنيون هبذه االتفاقيات، ونظرياهتا . الدولية ومالحقتها
أيضا، ألننا ننظم واحدة من أكرب عمليات العبور السنوي للبشر 
خالل ما يسمى مبواسم العبور بني ضفيت املتوسط، مع ما 

 . ات للسالمةيتطلبه ذلك من إجراء
ويفرض هذا النشاط البحري واملشاريع االسرتاتيجية 
املينائية اليت ينفذها املغرب ورهاناته على قطاع النقل البحري يف 
التأهيل الرتايب واالقتصادي على طريق االرتقاء إىل قطب 
خدمايت حبري عاملي، يفرض اخنراطنا يف اآلليات الدولية والدفاع 

عندما يتعلق األمر بآليات السالمة عنها وتطويرها، خاصة 
واألمن وكفالتها يف البواخر والتأكد من سالمتها وصالحية 
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استعماهلا، إذ األمر يتعلق بسالمة النقل البحري وسالمة األرواح 
 .البشرية وتأمني نقل البضائع يف ظروف آمنة

 السيد الرئيس،
يأيت تصديق املغرب على وثيقة جنيف التفاقية الهاي 

التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية املوقع جبنيف بشأن 
وعلى اتفاق سرتاسبورغ املتعلق  ...0يوليوز  12يف 

بالتصنيف الدويل لرباءات االخرتاع منسجما مع التطورات 
البنياتية والتحوالت التقنية والتجارية والصناعية اليت يشهدها 

مية والدولية مع مكانتة اإلقلي املغرب كقوة صاعدة، ومتساوقا
ومع الشراكات اليت أبرمها ويربمها، خاصة مع البلدان املتقدمة، 

 . وأيضا مع سعيه إىل جلب استثمارات اسرتاتيجية
وإذا كان يرتتب على اآلليتني موضوع التصديق آثار 
إجيابية بالنسبة حلماية حقوق املغاربة، فإنه يرتب عن التصديق 

لى احلكومة والقطاع اخلاص عليهما باملقابل التزامات يتعني ع
احرتامها، ما يعين ضرورة القيام مبجهودات كربى يف جمال احرتام 
حقوق امللكية الصناعية وبراءات االخرتاع، وزجر املخالفني، 
ومكافحة القرصنة والتقليد، وتطوير التشريعات الوطنية اخلاصة 

 . برباءات االخرتاع وامللكية الصناعية
املمنوحة مبقتضى اآلليتني  وتعترب صدقية الوثائق

القانونيتني الدوليتني موضوع مصادقتنا ذات أمهية كربى يف 
التأشري على اجلودة وعلى التصنيف، ألهنا تعبد الطريق حنو 
العاملية أمام مناذجنا الصناعية واخرتاعاتنا ومتنحنا شهادات 

 . الولوج إىل األسواق وتؤمن مصاحل مقاوالتنا ومواطنينا
قيق ذلك يظل رهينا مبا يبذل على األرض إال أن حت

على املستوى الداخلي يف حماربة كل ما هو غري قانوين وكل 
أشكال السطو والقرصنة ومصادرة ابتكارات الغري، وتيسري 
الولوج إىل التسجيل وخفض كلفته وطنيا، مما ال يضطرنا إىل 

 . استريادها بأمثنة باهظة

على تصديقنا وما يسري على هاتني اآلليتني يسري 
على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، واليت تعترب آلية 
متطورة وضعتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية، إذ يتعلق األمر 
بآلية قانونية متكنت من استيعاب التطورات التقنية واملبادالت 

 . اإللكرتونية واستعماهلا يف املبادالت
تفاقية، سيكون بإمكان وبتصديق بالدنا على هذه اال

ولكننا . مواطنينا ومقاوالتنا االستفادة من آثارها ومكاسبها
باملقابل مطالبون ببذل جهود كربى للتعريف مبزايا هذا االنضمام 
ومبا يفتحه من آفاق أمام املقاولة املغربية وكيفية تقدمي طلبات 
العالمات، جلعل املغاربة، أشخاصا ذاتيني وأشخاصا معنويني، 

ويف ظل . ستفيدون من مزايا تصديق املغرب على املعاهدةي
اقتصاد معومل، حنن مطالبون بالسعي إىل متوقع أحسن يف 
املبادالت التجارية الدولية وحتصني عالماتنا التجارية والفكرية، 

 . وهو شرط أساسي هلذا التموقع
ويف كل األحوال، يبقى ما نقوم به من إجراءات وما 

لتأهيل تشريعاتنا وحتسني ممارساتنا ننفذه من سياسات 
االقتصادية واخلدماتية هو الذي يرهن متوقعنا، وهو الذي 
سيعكس مدى وفائنا بالتزاماتنا الدولية واالستفادة من آثار 

 . تصديقنا على اآلليات الدولية
وفضال عن ذلك، يتعني إشراك الربملان يف مسلسل 

يف صورة آثارها على االنضمام والتوقيع على االتفاقيات وجعله 
كما يتعني متكني املشرعني من املعلومات . التزاماتنا الدولية

املفصلة وجدواها بشأن اآلليات القانونية اليت نصدق عليها، 
وحضور القطاعات املعنية مباشرة بإعمال االتفاقيات خالل 

 .شكرا، والسالم عليكم ورمحة اهلل. املناقشة
 :السيد الرئيس
ومنر اآلن إىل عملية التصويت على . النائبة احملرتمةشكرا للسيدة 

 .تفضلي السيدة الرئيسة. مشروع القانون األول
 (:نقطة نظام)النائبة السيدة رشيدة بنمسعود 
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 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

بغيت غري نقول فقط لإلخبار، بأن املداخلة اليت 
رتاكي هي باسم فرق تقدمت هبا األخت النائبة من الفريق االش

 .املعارضة، وشكرا
 :السيد الرئيس

إذن منر اآلن إىل . شكرا السيدة الرئيسة على التوضيح
 :  01.02عملية التصويت على مشروع القانون األول رقم 

إذن، أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون برمته   
 :للتصويت 

 .إجماع: املوافقون
صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 

يوافق مبوجبه على وثيقة جنيف التفاق الهاي بشأن  01.02
التسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية، املوقعة جبنيف يف 

 . ...0يوليو  12
منر إىل عملية التصويت على مشروع القانون الثاين رقم 

00.02  : 
 : شروع القانون برمته للتصويت أعرض املادة الفريدة املكونة مل  

 .إجماع: املوافقون
صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 

يوافق مبوجبه على اتفاق سرتاسبورغ اخلاص بالتصنيف  00.02
 .0.90مارس  21الدويل لرباءات االخرتاع، املؤرخ يف 

منر إىل عملية التصويت على مشروع القانون الثالث 
 :  11.02رقم 

: املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون برمته للتصويتأعرض 
  .إجماع

صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
يوافق مبوجبه على معاهدة سنغافورة بشأن قانون  11.02

 .2111مارس  29العالمات، املوقعة بسنغافورة يف 

منر إىل عملية التصويت على مشروع القانون الرابع رقم 
20.02  : 

: أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون برمته للتصويت   
  .إجماع

صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
املتعلق  0.11يوافق مبوجبه على بروتوكول عام  20.02

، املوقع 0.91باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار لعام 
 .0.11نونرب  00بلندن يف 

شكرا للسيد الوزير، . تعاونكم مجيعاشكرا على حسن 
 .ورفعت الجلسةشكرا للسيدات والسادة النواب، 

 
 
 
 
 


