
 

 

 اإلنتاجية القطاعاتلجنة 

 ول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

   19.94مقترح قانون يقض ي بتغيير القانون رقم 

 املتعلق بمناطق التصدير الحرة

 

 

 

 تقــــريـــــر 

2021 – 2015التشريعية   الوالية  

2021 –  2020السنة التشريعية    

 

 -2020دورة أكتوبر  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة 

 مديرية التشريع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجية 

 رئيس اللجنة 

 أبو بكر اعبيد 

 مقرر اللجنة  

 محمد عبو 



 

 

 

 

 ورقة تقنية ؛  

 ملخص التقرير ؛  

 كما أحيل على اللجنة وافقت عليه؛  القانون مقترح  

 أوراق حضور السيدات والسادة املستشارين.  

 محتوى التقرير



 
 

 تقنيــــــــة  بطاقــــــــة 

 

 :  اللجنــــــــة س ــــرئي ▪

بوبكر اعبيد
 
 المستشار ا

 : مقرر اللجنـــــــــــــــة  ▪

 المستشار محمد عبو 

   01 :االجتماعـاتعدد  ▪

 2020 دجنبر  23 :القانون مقترحتاريخ إحالة  ▪

 2021يناير    26: القانون مقترح التصويت علىتاريخ  ▪

 دقيقة  30ساعة و    : العمل ساعات عدد  ▪

 التقارير:الطاقم اإلداري الذي أعد  ▪

 مصلحة اللجنة  رئيسة:يــــــــالسيدة زهيرة زك
 السيد محمد ادعيجو -
حمد جمالي -

 
 السيد ا

 السيدة رجاء النيازي  -



 

 

 

 

 

 

 ملخص التقرير

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

   ،السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

املوقر نص التقرير الذي أعدته   أنظار مجلسنا عرض أمام  أيشرفني أن  

دراستها   بمناسبة  اإلنتاجية  القطاعات  بتغيير  لجنة  يقض ي  قانون  ملقترح 

رقم   عليه    19.94القانون  افق  و )كما  الحرة  التصدير  بمناطق  املتعلق 

 مجلس النواب(. 

برئاسة   ،2021يناير    26بتاريخ  لقد تدارست اللجنة مقترح هذا القانون  

أبوبكر   السيد    اعبيدالسيد  وبحضور  اللجنة  العلمي رئيس  حفيظ    موالي 

 وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي. 

إلى   اإلشارة  بحضور أ وتجدر  أعاله  املذكور  اجتماعها  عقدت  اللجنة  ن 

عدد محدود من السيدات والسادة املستشارين فيما شارك باقي أعضاء اللجنة  

بعد تفعيال لإلجراءات والتدابير الوقائية املتخذة    عبر تقنية التواصل املرئي عن

كورونا  فيروس  جائحة  تفش ي  جراء  الشأن  هذا  في  املجلس  أجهزة  طرف  من 

 املستجد. 



فرق األغلبية بتقديم مقترح القانون سالف عن  في البداية تفضل ممثل  

الذكر، موردا أن الهدف من وضع هذا املقترح يرتبط أساسا بكون قانون املالية  

في    1.19.125الصادر بتنفيذه الظهير الشريف    2020للسنة املالية    70.19قم  ر 

( قد جاء بمجموعة من التعديالت همت  2019ديسمبر  13من ربيع اآلخر )  16

مدونة الجمارك من بينها ما نصت عليه كل    وفصول املدونة العامة للضرائب  

 على الشكل التالي:  وهما من هذا القانون  6و3من املادتين 

 

 : 3املادة

II-  املناطق    يراد الجمارك  مدونة  مدلول  حسب  الصناعي  التسريع  بمناطق 

لقانون   للتصدير،  19.94الخاضعة  الحرة  باملناطق  بتنفيذه    املتعلق  الصادر 

 ( 1995يناير  26)1415 من شعبان 24بتاريخ  1.95.1الظهير الشريف رقم 

 "املناطق الحرة للتصدير"   محل عبارة  الصناعي "تحل عبارة "مناطق التسريع  

 في هذه املدونة وفي النصوص املتخذة لتطبيقها. 

 : 6املادة

 VI  -بمناطق املدونة    يراد  )أي  املدونة  هذه  مدلول  حسب  الصناعي  التسريع 

للتصدير   19.94لقانون    للضرائب( الخاضعةالعامة   الحرة  باملناطق  املتعلق 

  26)1415من شعبان    24بتاريخ    1.95.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

 (. 1995يناير 



تحل عبارة "مناطق التسريع الصناعي" محل عبارة "املناطق الحرة للتصدير" 

 في هذه املدونة وفي النصوص املتخذة لتطبيقها. 

املدونتين السالفتي الذكر    وموادنفس املتحدث أن جميع فصول    وأوضح

املتخذة   النصوص  فيها  بما  تغيرت  قد  العبارة  بهذه  مما املرتبطة    لتطبيقها، 

كما   فريدة  إطار مادةوفقا للمقترح في    19.94استدعى تغيير أحكام القانون رقم  

 يلي:

عبارة   الصناعي"تحل  التسريع  عبارة    "مناطق  "مناطق  محل 
 . 19.94القانون رقم  وموادفي عنوان   لتصدير الحرة"ا

 

 ، السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

السيدات والسادة    ، أشاداملذكور أعاله  القانون ملقترح    تهمخالل مناقش

املستشارون بهذه املبادرة التشريعية الهادفة إلى تحقيق املالءمة مع مقتضيات  

لسنة   املالية  رقم    2020قانون  القانون  وتتميم  بتغيير  املتعلق    19.94وذلك 

أنهم عبروا عن تخوفهم من تداعيات هذه الخطوة   الحرة إالبمناطق التصدير 



ق سيما وأن إحداث مناطق التسريع الصناعي على حقوق العاملين بهذه املناط

 يشجع املستثمرين على البحث عن اليد العاملة الرخيصة. 

هي   وما فيما تساءل أحد املتدخلين عن الجدوى من استبدال التسمية،  

غزو السوق  على االقتصاد الوطني في غمار    وقيمتها املضافة  اإليجابية  تأثيراتها 

املنتوجات  أجنبية    ومنتوجاتسلع  ب  املغربية مما تنافس   سينعكس   املحلية، 

 العاملة، مطالبا اليد    وحقوق وضعية    وعلىعلى مستقبل االستثمارات الوطنية  

ذات القطاع  الوقت  في  تعاني    بتدخل  التي  املقاوالت  إلنقاذ  الوص ي  الحكومي 

 ذات صلة باملوضوع.   وإكراهاتصعوبات 

 

 السيد الرئيس املحترم، 

 الوزراء املحترمون،السيدات والسادة 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

،  السيدات والسادة املستشارين  ومالحظاتإطار جوابه على تساؤالت    في

السيد الوزير على أهمية هذا املقترح قانون القاض ي بتغيير املناطق الحرة    أكد

األجنبية   االستثمارات  تشجيع  ألجل  غير للتصدير  املنافسة  مع  والقطع 

عالقاتنا التجارية مع القارة األوروبية التي متانة  الشريفة، وبالتالي الحفاظ على  

 صادرات. المن  %65تستحوذ على نسبة  



املناطق الحرة  لى  اأيضا    شاروأ التسريع أن استبدال  بمناطق  للتصدير 

إليها    الصناعي املشار  السياقات  وتنسيق  سابقا  أملته  مشاورات  إجراء  بعد 

 مسبقين مع وزارة املالية. 

السيد الوزير أن الوعي النقابي    العاملة، أفادوفيما يتعلق بحقوق اليد  

فتئ ثقافة    ما  ضمن  يندرج  الوزارة م  املستثمر،  وسلوكاليوم  بأن  ستدركا 

 ملعالجة أي ملف ذي صلة باملوضوع. منفتحة 

تطرق  السياق،  ذات  الوزير    وفي  تكوين السيد  على  الوزارة  حرص  إلى 

يبق   ولم  املستثمرين  طلبات  والتقنيين حسب  كاملهندسين  الكفاءات  وتأهيل 

 ر اليوم محصورا في توفير اليد العاملة الرخيصة كما في السابق. ماأل 

أن الوزارة حريصة نفس املتحدث بوبخصوص وضعية املوردين، أوضح  

دقيقة   معايير  سن  األجنبية    بخصوصعلى  السعر    شرطي  تراعي الواردات 

الصناعة الوطنية في    تأهيلعلى تقوية و   في نفس الوقتالحرص    مع  والجودة،

مستدالمن  إطار   ذلك  التنافسية  وقيمة    في  على خفض حجم  الوزارة  بعمل 

يناهز  الواردا بمبلغ  الوطني  34ت  املحلي  اإلنتاج  لتشجيع  درهم    أوال،   مليار 

 . ثانيا  والرفع من حجم الصادرات

 

 

 

 



 ، السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

عرض   رقم  عند  القانون  بتغيير  يقض ي  قانون  املتعلق    19.94مقترح 

عليه اللجنة    الفريدة، وافقتعلى التصويت بمادته  بمناطق التصدير الحرة  

  تعديل. وبدون  باإلجماع

 

 

                                                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

القانون كما أحيل على  مقترح

افقت عليه   اللجنة وو

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 أوراق إثبات الحضــــــــــــــــور 
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