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  ).2015يونيو  16( 1436شعبان  28 الثال9ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السGيد شGيخ ٔ�محدو ٔ�دبدا، اخلليفة الرابع لرئ?س : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
   .اHلس
واOقJقة السادسة الساNة  ثالثون دقJقة، ابتداء من :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .العارشة مساء
        :قوانني التاليةالمشاريع اOراسة والتصويت Nىل  ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  77.14مرشوع قانون رمق  -1
القايض mٕصالح القرض الشعيب gلمغرب، واحملال Nىل  12.96

  اHلس من جملس النواب؛
يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  78.12مرشوع قانون رمق  -2

املتعلق sرشاكت املسامهة، واحملال Nىل اHلس من  17.95
 لس النواب؛جم

يقيض بتغيري و_متمي الفصل الثاين  54.14مرشوع قانون رمق  -3
من ربيع  14الصادر يف  1.63.226من الظهري الرشيف رمق 

�mٕداث املك�ب الوطين ) 1963ٔ�غسطس  5( 1383اTٔول 
املتعلق  g40.09لكهرmء، واملادة اخلامسة من القانون رمق 

gلرشب، واحملال Nىل mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل 
 اHلس من جملس النواب؛

يتعلق mملنامج، واحملال Nىل اHلس  33.13مرشوع قانون رمق  -4
  .من جملس النواب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::املس�شار السGيد شGيخ �ٔمحدو ٔ�دبدا، رئ?س اجللسةاملس�شار السGيد شGيخ �ٔمحدو ٔ�دبدا، رئ?س اجللسةاملس�شار السGيد شGيخ �ٔمحدو ٔ�دبدا، رئ?س اجللسةاملس�شار السGيد شGيخ �ٔمحدو ٔ�دبدا، رئ?س اجللسة
  .رسلنيsسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف امل

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اHلس هاته اجللسة �gراسة والتصويت Nىل مشاريع 
  :القوانني التالية

يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  77.14مرشوع قانون رمق  -1

القايض mٕصالح القرض الشعيب gلمغرب، واحملال Nىل  12.96

  واب؛اHلس من جملس الن

يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  78.12مرشوع قانون رمق  -2
املتعلق sرشاكت املسامهة، واحملال Nىل اHلس من جملس  17.95
 النواب؛

يقيض بتغيري و_متمي الفصل  54.14مرشوع قانون رمق  -3
من ربيع  14الصادر يف  1.63.226الثاين من الظهري الرشيف رمق 

�داث املك�ب الوطين mٕ ) 1963ٔ�غسطس  5( 1383اTٔول 
املتعلق mملك�ب  g40.09لكهرmء، واملادة اخلامسة من القانون رمق 

اHلس من الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب، واحملال Nىل 
 جملس النواب؛

يتعلق mملنامج، واحملال Nىل  33.13مرشوع قانون رمق  -4
  .اHلس من جملس النواب

لتصويت Nىل مرشوع قانون �سGهتل هذه اجللسة Omارسة وا
القايض mٕصالح  12.96يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  77.14رمق 

  .القرض الشعيب gلمغرب
  .تفضل السGيد الوز�ر اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع،

السGيد ٕادر�س اTٔزيم �در�يس الوز�ر املنتدب Oى وز�ر السGيد ٕادر�س اTٔزيم �در�يس الوز�ر املنتدب Oى وز�ر السGيد ٕادر�س اTٔزيم �در�يس الوز�ر املنتدب Oى وز�ر السGيد ٕادر�س اTٔزيم �در�يس الوز�ر املنتدب Oى وز�ر 
  ::::�ق�صاد واملالية امللكف mملزيانية�ق�صاد واملالية امللكف mملزيانية�ق�صاد واملالية امللكف mملزيانية�ق�صاد واملالية امللكف mملزيانية

  محن الرحمي sسم هللا الر 
امحلد ¢ والصالة والسالم Nىل رسول هللا و�ٓ  وحصبه ومن 

  .اتبع هداه
  السGيد الرئ?س احملرتم،

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر اخلطوط العريضة ملرشوع 

 12.96ا¨ي يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  77.14القانون رمق 
 ٕmلمغربg صالح القرض الشعيب .  

ويه مªاسGبة Tٔتقدم mلشكر اجلزيل Tٔعضاء جلنة املالية 
والتخطيط والتمنية �ق�صادية مبلسمك املوقر Nىل دمعهم لهذا 

  .املرشوع
  السGيد الرئ?س،

هاذ القانون بطبيعة احلال هو ام�داد ·منوذج تنظميي وجتاري 
، مث مت 1961ة ، ومتت مراجعته سGن1926لبنك ٔ��شئ مªذ سGنة 

  . 2000ٔ�كتو�ر  17بتارخي  12.96ٕاصال�ه مبق�ىض القانون 
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هو ا¨ي رخس ا·منوذج  2000القانون اÂTٔري دÁل سGنة 
التنظميي HموNة البنك الشعيب، منوذUه التعاضدي والتعاوين، 
حJث ٔ��شÊٔ هيئة مركزية ممثÇ يف البنك املركزي الشعيب والبنوك 

  .الشعبية اجلهوية
اكن من نتاجئه �ٔن هذه  2000احلال إالصالح دÁل بطبيعة 

اHموNة اسGتطاعت ٔ�ن حتسن قدرهتا Nىل تعبئة �دÂار ؤ�ن حتو  
  . ٕاىل متويل لالق�صاد الوطين

ووعيا من احلكومات، احلكومة السابقة وهذه احلكومة، بنضج 
Óين لهذه اHموNة، مت بطريقة تدرجيية تنظمي مجموNة من العمليات 

ن الهدف مهنا وهو ��سÖاب دÁل اOوÕ من الرٔ�سامل اليت اك
  .دÁل اHموNة دÁل البنك الشعيب لفائدة البنوك الشعبية اجلهوية

ٕاذن اOوÕ خرجت من رٔ�س املال وكتعزز احلضور دÁل البنوك 
الشعبية اجلهوية، والهدف هو هذا، هو تعز�ز الÚسك دÁل 

ظ Nىل الطابع التعاوين دÁلها اHموNة دÁل البنك الشعيب، احلفا
والتقوية دÁل احلضور دÁل البنوك الشعبية اجلهوية، سواء Nىل 
مسGتوى الرٔ�سامل دÁل البنك املركزي ٔ�و Nىل املسGتوى دÁل 

  .الهيئات دÁل احلاكمة دÁلو
  .هاذ العمليات متت Nرب مرا�ل

  .%21، ختلت اOوN Õىل 2001اكنت العملية اTٔوىل يف 
بطبيعة  ،%20، ختلت اOوN Õىل 2004الثانية يف العملية 

  .احلال دامئا لفائدة البنوك الشعبية اجلهوية
  .2011مايو  23العملية الثالثة يف 
  .2012شGتáرب  21العملية الرابعة يف 

و�ٓخر معلية يه اgيل فهيا خرجت اOوÕ هنائيا، �افظت Nىل 
، فوتت 2014ٔ��ريل  17سهم وا�د فقط، يه العملية اليت متت يف 

  .اOوÕ ما بقي من حصهتا لفائدة البنوك الشعبية اجلهوية
  هاذ القانون اليوم، ما هو الهدف مªه؟ 

الهدف مªه هو _كر�س هاذ ��سÖاب ا¨ي مت من طرف 
  . اOوÕ لفائدة البنوك الشعبية اجلهوية

التكر�س دÁلو Nىل مسGتوى رٔ�س املال، التكر�س دÁلو Nىل 
Áل احلاكمة دÁل البنك، والتكر�س دÁلو مسGتوى املؤسسات د

Nىل مسGتوى التحيني دÁل القانون من املق�ضيات إالنتقالية اgيل 
 ÕوOل اÁاكن حضور د ÕوOه، ميل اكن البنك متلكه اJاكنت ف

حبال mيق املؤسسات Nىل مسGتوى املؤسسات دÁل احلاكمة 
  . العمومJة، مªدوب احلكومة، ٕاىل �ٓخره

ÕوOالتايل ا�سحبت  اليوم اêل هذه البنك، فÂمل تعد �ارضة دا
من لك هيئاته دÁل احلاكمة وعززت احلضور دÁل البنوك الشعبية 

  . اجلهوية
ٕاذن هذا هو السGيد الرئ?س، مق�ضيات �لك اخ�صار، 

  . مق�ضيات هذا القانون
 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسة
  .�ر احملرتمشكرا السGيد الوز

واTٓن اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية �ق�صادية 
  .لتقدمي تقر�ر اgلجنة حول املرشوع

  . وزع التقر�ر
نف�ح mب املناقشة، اللكمة �Tٔد املس�شار�ن عن فرق 

óسلمه مك�وب، ٔ�راه، سلمت  ..اòTٔلبية، تفضل السGيد املس�شار
  . ارضةاملداÇÂ مك�وبة من طرف فرق املع

  . املداÂالت دÁل اòTٔلبية
سلمت مداÂالت املعارضة مك�وبة، وكذô مداÂالت 

  . اòTٔلبية مك�وبة
اللكمة �Tٔد املس�شار�ن من الفريق الفJدرايل gلو�دة 

  .واOميقراطية، óسمل كذô مك�وبة
  . ون�áقل اTٓن gلتصويت Nىل مواد املرشوع

   :املادة اTٔوىل
  إالجامع؛: املوافقون

  . ال معارض، ال ممتنعيعين
  .إالجامع: املادة الثانية
  . mٕالجامع: املادة الثالثة

  . mٕالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه gلتصويت
 77.14ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

القايض mٕصالح القرض  12.96يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق 
  .الشعيب gلمغرب
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 78.12والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق  ون�áقل �gراسة
املتعلق sرشاكت املسامهة،  17.95يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق 

  .اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السGيد الوز�ر

الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناNة والتارة الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناNة والتارة الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناNة والتارة الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناNة والتارة     ،،،،السGيد محمد عبوالسGيد محمد عبوالسGيد محمد عبوالسGيد محمد عبو
        ::::JةJةJةJةامللكف mلتارة اخلارج امللكف mلتارة اخلارج امللكف mلتارة اخلارج امللكف mلتارة اخلارج     ،،،،و�س�ùر و�ق�صاد الرمقيو�س�ùر و�ق�صاد الرمقيو�س�ùر و�ق�صاد الرمقيو�س�ùر و�ق�صاد الرمقي

sسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني 
  .وNىل �ٓ  وحصبه ٔ�مجعني
  السGيد الرئ?س احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Nىل جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 
  .sرشاكت املسامهة قواملتعل 17.95املغري واملمتم gلقانون رمق  78.12

فكام تعلمون فوزارة الصناNة والتارة و�س�ùر و�ق�صاد 
الرمقي، معلت يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية حتسني مªاخ اTٔعامل mملغرب 
Nىل القJام بتحيني إالطار القانوين لüٔعامل، الهدف مªه توفري املناخ 

  . املالمئ لالس�ùر وóشجيع ٔ�كرث gلمبادرة احلرة
الح مه ٔ�ساسا مدونة التارة، القانون املتعلق هذا إالص

sرشاكت املسامهة، القانون املتعلق Tٔmنواع اTٔخرى gلرشاكت 
  .والقانون املتعلق بUٓÊال اTٔداء يف املعامالت التارية

وقد اكن للك هذه إالصال�ات تÊٔثري ٕاجيايب Nىل القدرة 
ùىل منو �س�N لرشاكت املغربية، ٕاذ جشعتg يةGلق التنافسÂر و

  . فرص الشغل
òري ٔ�ن مªاخ اTٔعامل يعرف تغيريا ومنوا رسيعا �يفرض Nلينا دامئا 
حتيني هاذ إالطار القانوين حىت �كون مسا�را gلتطورات اgيل 
كتعرفها ال�رشيعات املقارنة، ومسGتجيبا كذô للك ��شغاالت 
املرتبطة m·منو �ق�صادي الوطين، ومالمئا لتطلعات املس�مثر�ن 

  . اح�ياUاهتمو 
يف هذا الصدد ويف ٕاطار خمطط معل اgلجنة الوطنية ملناخ 

يغري  78.12مت ٕاNداد مرشوع قانون رمق  le CNEA1اTٔعامل، 
املتعلق sرشاكت املسامهة، من طرف جلنة  17.95و�متم القانون رمق 

موسعة مكونة من ممثيل وزارة �ق�صاد واملالية، وزارة التارة 
ùة و�س�Nر و�ق�صاد الرمقي، وزارة الشؤون العامة والصنا

                                                 
1 Comité National de l'Environnement des Affaires 

واحلاكمة وجملس القمي املنقوÕ واHلس الوطين gل�رباء احملاسGبني 
و�حتاد العام ملقاوالت املغرب، وكذا امجلعية الوطنية gلرشاكت 

 .املغربية
  :�سعى مرشوع هذا القانون بصفة ٔ�ساسGية ٕاىل ما ييل

امل حسب الرتت?ب املعمتد من حتسني مرتبة املغرب يف مªاخ اTٔع -
  .Doing Businessطرف البنك اOويل 

   ؛حتسني موقع املغرب �و�ة مفضg Çلمس�مثر�ن -
ومالمئة قواNد قانون رشاكت املسامهة مع القوانني املتعلقة ببورصة  -

القمي والهيئة املغربية لسوق الرسامJل، وكذا مالمئة قانون رشاكت 
  ؛ء املغرب �ق�صادينياملسامهة مع óرشيعات رشاك

  .تقوية الشفافJة داÂل رشاكت املسامهة ،وÂ�ٔريا -
  :و_متثل حماور مرشوع هذا القانون، من

  ٔ�وال، تعز�ز حقوق املسامهني؛
  9نيا، ٕاصالح نظام االتفاقات املربمة من طرف الرشاكت؛

  .9لثا، حتسني احلاكمة يف óسGيري رشاكت املسامهة
gول، واTٔلمحور اg بةGسáالêيل �هيم تعز�ز امحلاية القانونية ف

gلمسامهني، يقرتح مرشوع هذا القانون مجموNة من التعديالت 
  :الهامة، نذ�ر من ب?هنا

   ؛دمع ٕاخêار املسامهني مسGبقا قêل انعقاد امجلعية العامة -
ٕالزام الرشاكت اليت تدعو امجلهور لالكتتاب التوفر Nىل موقع  -

êهبدف تقوية إالخ ôل انعقاد ٕالكرتوين، وذêى املسامهني قO ار
  ؛امجلعية العامة

والتنصيص Nىل �رش املعلومات املرتبطة بعمليات إالدماج  -
و�نفصال، من طرف الهيئة املغربية لسوق الرسامJل، عندما 
_كون رشكة ٔ�و مجموNة من الرشاكت املقJدة ٔ�سهمها ببورصة القمي 

  .طرفا يف ٕا�دى هذه العمليات
ر الثاين، وا¨ي هيم ٕاصالح نظام االتفاقات ٔ�ما mلáسGبة gلمحو 

املربمة من طرف الرشكة، وا¨ي هيدف ٕاىل ضامن شفافJة �ٔكرب، 
  .فJقرتح هذا احملور التعديالت التالية

تقدمي املعلومات حول االتفاقات املرتبطة mلعمليات املعتادة، 
املربمة وفق رشوط Nادية، و�ريم هذا املق�ىض، mٕالضافة ٕاىل 

ئ?س اHلس إالداري من طرف الشخص املعين، تبليغ ٕاخêار ر 
الحئة هذه االتفاقات Tٔعضاء اHلس، وكذا مراقيب احلساmت 
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واملسامهني ا¨�ن ميكهنم من �طالع Nىل هذه االتفاقات mملقر 
�جÚعي gلرشكة، وكذô �رش تقر�ر مراقب احلساmت حول 

  .عو امجلهور لالكتتاباالتفاقات املقªنة mلáسGبة gلرشاكت اليت تد
وهيم احملور الثالث واÂTٔري واملتعلق بتحسني احلاكمة يف óسGيري 

  :رشاكت املسامهة، التعديالت اTٓتية
_كر�س الطابع �خ�ياري لتعيني !ئب رئ?س جملس الرقابة،  -

  ؛حJث ٔ�ن املق�ىض السابق ينص Nىل الطابع إالجêاري لهذا التعيني
سهمها يف بورصة القمي �mٕداث جلنة ٕالزام الرشاكت املقJدة �ٔ  -

تدقJق احلساmت، ملكفة مبتابعة ٕاNداد املعلومات املو�ة ٕاىل 
املسامهني وامجلهور والهيئة املغربية لسوق الرسامJل، وكذا تقوية 

  .سلطات جملس إالدارة امجلاعية mٕعطائه حق دعوة امجلعية العامة
 احملرتمني،ات السادة املس�شار�ن حرض  تلمك السGيد الرئ?س،

املغري واملمتم gلقانون  78.12اخلطوط العريضة ملرشوع قانون رمق 
  .واملتعلق sرشاكت املسامهة 17.95رمق 

ؤ�غتمنها فرصة، Tٔتقدم خبالص الشكر و�م�نان gلسGيد 
الرئ?س، والسادة ٔ�عضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية �ق�صادية 

 مع هذا املرشوع، وNىل مبلسمك املوقر Nىل جتاوهبم إالجيايب
اقرتا�اهتم البناءة اليت سامهت يف ٕاخراج الصيغة ا·هنائية ملرشوع 
هذا القانون، �ٓملني ٔ�ن يمت التصويت Nليه mٕالجامع، كام اكن Nليه 

  . اTٔمر داÂل اgلجنة
ؤ�غتمن هذه الفرصة كذô، يف �ٓخر هذه اللكمة، ليك ٔ�تقدم لمك 

Êٔحر ا·هتاين مبناسGبة �لول ومن Âاللمك gلشعب املغريب قاطبة ب
  . شهر رمضان املبارك

 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر احملرتم

   .وزع التقر�ر ..واTٓن اللكمة ملقرر جلنة املالية
اللكمة �Tٔد مس�شاري فرق اòTٔلبية،  ،ونف�ح mب املناقشة

  .تفضل السGيد الرئ?س
  .  مداÇÂ فرق اòTٔلبية كتابةس�سمل

Jل ٔ�را املداÇÂ، شكرا، ٔ�را شك  ..ون�áقل اTٓن ٕاىل فرق املعارضة
  . املداÇÂ، سلمت مداÇÂ فرق املعارضة مك�وبة، شكرا

 ôدرايل، س�سمل كذJد املس�شار�ن عن الفريق الف�Tٔ اللكمة
  . مك�وبة

  : ون�áقل gلتصويت Nىل مواد املرشوع
  : املادة اTٔوىل

  .ٕاجامع، ال معارض، ال ممتنع: وافقونامل
  . ٕاجامع، ال معارض، ال ممتنع: املادة الثانية
  .ٕاجامع، ال ممتنع، ال معارض :املادة الثالثة

mٕالجامع، ال معارض، : ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه gلتصويت
  .ال ممتنع

    78.1278.1278.1278.12وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق ٕاذن 
، املتعلق sرشاكت املسامهةاملتعلق sرشاكت املسامهةاملتعلق sرشاكت املسامهةاملتعلق sرشاكت املسامهة    17.9517.9517.9517.95مي القانون رمق مي القانون رمق مي القانون رمق مي القانون رمق يقيض بتغيري و_متيقيض بتغيري و_متيقيض بتغيري و_متيقيض بتغيري و_مت

  �ٓسGن?يت �ٓش اك�ن؟ 
 54.14ن�áقل �gراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 

 1.63.226يقيض بتغيري و_متمي الفصل الثاين من الظهري الرشيف 
) 1963ٔ�غسطس  5( 1383من ربيع اTٔول  14الصادر يف 

اخلامسة من القانون رمق �mٕداث املك�ب الوطين gلكهرmء، واملادة 
املتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب،  40.09

  .اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السGيد الوز�ر

        ::::السGيد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?السGيد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?السGيد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?السGيد عبد القادر اعامرة وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?''''ةةةة
 .sسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السGيد الرئ?س
  السادة املس�شار�ن،

mخ�صار شديد، هاذ املرشوع قانون اgيل  ،لسGيد الرئ?سا
ف دÁل إالنتاج دÁل املواد املقصود مªه رفع السق �2يتكون من 

  .ا¨ايت gلكهرmء
إالنتاج ا¨ايت gلكهرmء عند! مق�ىض قانون اgيل ك?سقف ف 

مJغاواط، اTٓن من Âالل هذا القانون òادي (رفعوا هاذ  50
و�ا Nىل ٔ�ساس ٔ�ن احلد اTٔدىن السقف، سGيصبح السقف مف�

مJغاواط،  300دÁل احلاجJات ف+ يتعلق هباذ املق�ىض ٔ�ن _كون 
واملقصود بطبيعة احلال ٕاعطاء ٕاماكنية gلمس�مثر�ن يف ٔ�ن ي�áجوا 

  . الكهرmء اليت حيتاجون ٕا·هيا
وòري Âاف عن السادة املس�شار�ن ٔ�ن هذا املق�ىض هذا òادي 

عة احلال Nىل رفع الضغط �س�ùري �كون عندو وا�د اTٔ-ر بطبي
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Nىل املك�ب الوطين ف+ يتعلق mٕنتاج الكهرmء، وòادي يعطي 
ٕاماكنية gلمس�مثر�ن، Âاصة املس�مثر�ن الكêار، mعتبار ٔ�ن اململكة 
املغربية ٔ�صبحت ٔ�رضية gلتصد�ر بني ٔ�وروm وٕافريقJا يف ٔ�ن ي�áجوا 

ال óسمح هلم جزء من /هرmهئم ويعطهيم بدائل، بطبيعة احل
  . mلتفاوض مع املك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب

 .شكرا السGيد الرئ?س

        ::::السGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسة
شكرا السGيد الوز�ر احملرتم، واTٓن اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة 
والقطاNات إالنتاجJة لتقدمي تقر�ر اgلجنة حول املرشوع، وزع 

  . التقر�ر
مة �Tٔد مس�شاري فرق اòTٔلبية، ٔ�ف�ح mب املناقشة، اللك

 ÇÂيد املس�شار، سلمت مداGلبية، شكرا السòTٔفرق ا ÇÂمدا
  . اòTٔلبية مك�وبة

  .واTٓن اللكمة �Tٔد فرق املعارضة، تفضل السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد �ٔمحد السGن?يتاملس�شار السGيد �ٔمحد السGن?يتاملس�شار السGيد �ٔمحد السGن?يتاملس�شار السGيد �ٔمحد السGن?يت
  .sسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  احملرتم،السGيد الرئ?س 
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة mمس فريق اTٔصاÕ واملعارصة يف ٕاطار 

يقيض بتغيري و_متمي الفصل الثاين  54.14مªاقشة مرشوع قانون رمق 
من ربيع اTٔول �mٕداث املك�ب  14من الظهري الرشيف الصادر يف 

mلكهرg املتعلق  40.09ء، واملادة اخلامسة من القانون الوطين
  . mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع هيدف ٕاىل ٕاعطاء إالماكنية 
لكêار املنتني ا¨اتيني gلكهرmء، وا¨�ن حيتاجون ٕاىل قدرة مáشÊٔة 

نقل الكهرmء، مJغاواط gلولوج ٕاىل شGبكة  300ٕاجاملية تتاوز 
  . ذô لنقل طاقهتم املنتة من موقع إالنتاج ٕاىل موقع �سGهتالك

ومن Âالل هذا املرشوع، السGيد الرئ?س احملرتم، س?متكن 
اTٔش�اص املعنويون اخلاضعون gلقانون العام ٔ�و اخلاص بوسائلهم 
اخلاصة من ٕانتاج الكهرmء، وذô وفق رشوط ويف ٕاطار اتفاقJات 

  . ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشبتربم من املك�

كام �شرتط هذا املرشوع Nىل املنتني ختصيص ٕانتا�م من 
الطاقة الكهرmئية السGتعامهلم احلرصي Nىل ٔ�ال حيدث ٕانتا�م 

  .اضطراm يف خمططات _زويد الشGبكة الوطنية mلطاقة الكهرmئية
  السGيد الرئ?س،

 ٔTة يف فريق اNاªينا القO ٔمهية هذا لقد _كونتÊواملعارصة ب Õصا
املرشوع قانون، Tٔنه س?سامه يف التخفJف من شدة الضغط Nىل 
الشGبكة الكهرmئية الوطنية، كام ٔ�ن من شÊٔنه �ٔن �سامه يف التحر�ر 
التدرجيي gلقطاع من Âالل تطو�ر إالنتاج ا¨ايت وف�ح شGبكة النقل 

  . ٔ�مام �بار املسGهتلكني
لرئ?س، السGيد الوز�ر احملرتم، وللك هذه �عتبارات، السGيد ا

وا�ساما مع املوقف ا¨ي Nرب! عنه يف اgلجنة، فٕاننا سGنصوت 
 .mٕالجياب Nىل هذا املرشوع

كذô، السGيد الوز�ر احملرتم، حنن يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة، 
لك يشء يتعلق ب�منية هذا الب�، و�روم يف �جتاه، ا¨ي مييش يف 

  .حنن نصوت دامئا ؤ�بدااجتاه _منية هذا الشعب، 
وmلتايل السGيد الوز�ر، ٔ�نمت مرة تقولون Nىل ٔ�ننا ال �سامه معمك، 

  ملاذا تنعتوننا، السGيد الوز�ر، بÊٔقêح النعوت؟.. وال نصوت وال كذا
دامئا، حنن نصوت mٕجياب يف اTٔمور اليت óشمل الشعب 

  .املغريب قاطبة
زبنا يصوت وmلتايل السGيد الوز�ر، البد ٔ�ن تعرتفون بÊٔن ح
  . دامئا، احلاUة اgيل تÚىش مع الشعب املغريب فªحن معها

  .وشكرا

        ::::السGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسة
 . شكرا

ÇÂمس فرق املعارضة ..ٔ�را املداm ÇÂهاذ املدا.  
  .املداÇÂ مك�وبة ..اللكمة اTٓن �Tٔد مس�شاري الفريق الفJدرايل

  :ون�áقل ٕاىل التصويت Nىل مواد املرشوع
  .إالجامع، ال ممتنع، ال معارض: املادة اTٔوىل
  .إالجامع، ال ممتنع، ال معارض: املادة الثانية

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه gلتصويت
    54.1454.1454.1454.14وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 

يقيض بتغيري و_متمي الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق 
ٔ�غسطس  5( 1383من ربيع اTٔول  14الصادر يف  1.63.226
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، واملادة اخلامسة من ، واملادة اخلامسة من ، واملادة اخلامسة من ، واملادة اخلامسة من ، �mٕداث املك�ب الوطين gلكهرmء)1963
املتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل     40.0940.0940.0940.09القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 

  .gلرشب
وgلتذكري فقط، مجيع هاته املشاريع متت املصادقة Nلهيا داÂل 

  .اgلان mٕالجامع، اgلان ا8تصة
 �g33.13راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق ون�áقل 

  .يتعلق mملنامج
  .اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع

  .تفضل السGيد الوز�ر

        ::::السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?السGيد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب?''''ةةةة
  .sسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السGيد الرئ?س
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

شار�ن، يف حقJقة اTٔمر، ٔ�وال، السGيد الرئ?س، السادة املس� 
mلáسGبة ٕايل هذا اليوم هو يوم مشهود mلنظر ٔ�ننا نعرض هاذ 

  .املرشوع دÁل القانون دÁل املنامج، وذTٔ ôمر�ن اثنني
ٔ�وال، هاذ املرشوع دالقانون يقطع مع قانون يعود ٕاىل امخلسGيJáات 
من القرن املايض، وفJه محوÕ اسGتعامرية هذا القانون، فهاذ 

  .ع هذا س?سمح لنا بÊٔن نتاوز هذه احلقêة من :رخينااملرشو
واملسÕٔÊ الثانية �ٔنه من Âالل هاذ القانون، س?مت عرصنة قانون 

  .املنامج
السادة املس�شارون يعلمون ٔ�ن اململكة املغربية معروفة بÊٔهنا ب� 
فوسفاطي، وبÊٔن هاذ اHال دالفوسفاط حققت فJه ب�! اليشء 

  .الك;ري
 5خر وا¨ي ال تتاوز رمق معامالته داملعادن اTٓ لكن، القطاع 

د ملليار درمه، حيتاج ٕاىل عرصنة لهاذ القانون، لهذا، Uاءت مواد 
، ٔ�وال، ٕالNادة النظر يف مجموNة من املق�ضيات، 33.13القانون 

 ÕٔÊند املنجمي �شمل اكفة املعادن، وهاذي مسGحبيث ٔ�صبح الس
  .ٔ�ساسGية

m ة تتعلقJ<لنا مق�ضيات بيÂلنا ٔ�دÂل املنامج، ؤ�دÁتغالل دGالس
Tٔن بالد! فهيا وا�د كذô مق�ضيات تتعلق mسGتغالل التاويف، 

  .اHموNة دÁل التاويف اليت ميكن ٔ�ن �سGتغلها Âاصة لتخز�ن الغاز

وكذô ٔ��دثنا رخصة دÁل �سGتكشاف اgيل òادي óسمح 
هيك gلمس�مثر�ن بÊٔن ميارسوا اسGتكشافاهتم يف مسا�ات واسعة، !

Nىل مجموNة من املق�ضيات املقصود مهنا هو املالمئة مع ما هو 
 .م�عارف Nليه دوليا يف اHال دÁل املعادن

ؤ�ملنا ٕان شاء هللا، ٔ�نه يف املر�Ç املقÇê، من Âالل هاذ 
مليار  5القانون ٔ�ن ي�áقل رمق املعامالت ف+ يتعلق هبذا القطاع من 

مليار دÁل اOرمه، بطبيعة احلال  15دÁل اOرمه ٕان شاء هللا، ٕاىل 
  .ال تدÂل فهيا رمق املعامالت اليت تتعلق mلفوسفاط

وهذا كام ال خيفى Nىل السادة املس�شار�ن، سGيكون   ٔ�-ر Nىل 
اOينامJة �ق�صادية وسGيكون   كذô ٔ�-ر، بطبيعة احلال، Nىل 
ٕا�داث مªاصب الشغل، وس�متكن ب�! ٕان شاء هللا من ٔ�ن 

  .ن !دي اOول املعدنية املعروفة Nىل مسGتوى اOويلتدÂل مض
ؤ�حب ٔ�ن ٔ�خمت sشكر اgلجنة مشكورة Nىل ما تفضلت به من 
مªاقشات لهذا مرشوع دÁل القانون، �ٓمال بطبيعة احلال ٔ�ن حيظى 

  .من طرف السادة املس�شار�ن mٕالجامع
  .وشكرا السGيد الرئ?س

        ::::السGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسة
  .مشكرا السGيد الوز�ر احملرت 

واTٓن اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطاNات إالنتاجJة لتقدمي 
  .تقر�ر اgلجنة حول املرشوع، ٕاذن وزع التقر�ر

ؤ�ف�ح mب املناقشة، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن عن فرق 
  . س�سمل املداÇÂ مك�وبة ..اòTٔلبية gلتقدمي

ة، واTٓن اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن عن فرق املعارض
  .تفضل السGيد املس�شار

        ::::املس�شار السGيد Nابد شكJلاملس�شار السGيد Nابد شكJلاملس�شار السGيد Nابد شكJلاملس�شار السGيد Nابد شكJل
  .sسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�حسن املرسلني

  السGيد الرئ?س،
  السGيد الوز�ر،

  السادة ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة mمس فرق املعارضة، ويف ٕاطار 

، وهو املرشوع يتعلق mملنامج 33.13مªاقشة مرشوع قانون رمق 
  . 2015يونيو  15ا¨ي صادقت Nليه اgلجنة بتارخي 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )م 2015 يونيو 16( ه 1436 شعبان 28

والبد يف البداية من إالشارة ٕاىل ٔ�ن تنظمي القطاع املنجمي يف 
بالد! �رجع ٕاىل عقود Âلت وحتديدا يف امخلس?ªات، كام Uاء يف 

  . لكمة السGيد الوز�ر
وهو ما يعين ٔ�ن تدبري هذا  1951ٔ��ريل  16ٕاذ ينظم ظهري 

اكن حيتاج mلرضورة ٕاىل قانون م�قدم، عرصي، قادر Nىل  القطاع
حتسني Uاذبية القطاع املعدين ا¨ي mلرمغ من لك املعوقات يضطلع 
بدور ٔ�سايس يف التمنية �ق�صادية و�جÚعية، mلنظر ٕاىل 

  .مسامهته الفعاÕ يف _منية الصادرات وÂلق فرص الشغل
ا يف كثري من وقد سGبق لنا يف فرق املعارضة، ٔ�ن طلبن

املناسGبات برضورة حتديث إالطار ال�رشيعي gلقطاع املنجمي، فال 
يعقل ٔ�ن يظل هذا القطاع الهام خيضع لنظام قانوين م�اوز يعود 

  .لفرتة �سGتعامر
ٕاننا يف فرق املعارضة، وmخلصوص يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة، 

س?شلك نؤكد ٔ�ن مرشوع القانون ا¨ي حنن بصدد دراسGته اليوم، 
فرصة حقJقJة لتÊٔهيل القطاع املنجمي وتطو�ره حىت �سا�ر 
م�طلبات التÖديث والعرصنة، ويضطلع بدوره اكمال يف التمنية 
�ق�صادية واHالية، Âاصة ؤ�ن لبالد! العديد من املؤهالت 
املعدنية اليت ت�áظر جمهودات ٔ�كرب يف جماالت �سGتكشاف 

  . والتمثني
Nىل رضورة قJام احلكومة �لك ما يلزم من وهذه مªاسGبة gلتÊٔ�يد 

U�ٔل ف�ح �ٓفاق واNدة gلقطاع املعدين Nرب ال�رسيع من وثرية 
التخريط اجليولوC، من U�ٔل _مثني املناطق املعدنية ببالد! 
واسGتكشاف معادن Uديدة Âاصة mملناطق اليت الزالت مل óشملها 

 .بعد اخلرائط
رضورة óشجيع �س�ùر يف  كام ٔ�ننا نثري �ن�êاه mملناسGبة ٕاىل

هذا اHال الواNد، Nرب تDسGيط املساطر وإالجراءات وتوفري البJáة 
التحتية الرضوري، Âاصة الطرق من U�ٔل óسهيل الولوج ٕاىل 
املناطق املعدنية، وتقدمي حتفزيات óسجع Nىل اسGتكشاف املزيد من 

ات القمية املواقع املنجمية وÂاصة اليت تتوفر Nىل ٔ�نواع من املعادن ذ
  .ال�سويقJة العالية

هذه املناسGبة ٔ�يضا gلتÊٔ�يد Nىل رضورة �هÚم mلعامل 
املنجميني ا¨�ن يعانون من ظروف اشGتغال قاسGية óسGتوجب 

  .اختاذ تدابري اسGتعالية gلهنوض بÊٔوضاعهم املادية و�جÚعية

  السGيد الرئ?س، 
Úعي ٕان �س�ùر يف القطاع، جيب ٔ�ن �راعي الواجب �ج

والب?يئ، ٕاذ يتعني ضامن التوازن بني التمنية واحملافظة Nىل الب?'ة 
  . حتقJقا gلتمنية املسGتدامة

نÊٔمل ٔ�ن �كون هذا املرشوع قانون فرصة  ،ويف هذا إالطار
gلمناطق النائية والبعيدة، من U�ٔل ضامن حقها يف التمنية، ؤ�ن 

�ق�صادي  óشلك �س�ùرات هبذه املناطق فرصة gلتطور وا·منو
و�سGتفادة كذô من البJáات التحتية يف خمتلف اHاالت من 

  .طرق ومس�شفJات وماء و/هرmء، وòريها
  السGيد الرئ?س احملرتم، 

لقد ٔ�ثب�ªا يف فرق املعارضة ويف الك;ري من املناسGبات، ٔ�ننا 
نتعاطى ٕاجيابيا مع خمتلف Uل املبادرات ال�رشيعية اليت تÊٔيت هبا 

ôطلق حرصنا مكعارضة احلكومة، وذªلك ما تبني لنا ٔ�مهيهتا من م 
بناءة Nىل دمع املشاريع اليت لها وقع ٕاجيايب Nىل التمنية �ق�صادية 

  .و�جÚعية لبالد!
ô¨، ىل هذا املرشوع قانونN ٕالجيابm فٕاننا نصوت.  

  .وشكرا

        ::::السGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسةالسGيد رئ?س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم

داÇÂ عن الفريق الفJدرايل gلو�دة واTٓن ن�áقل ٕاىل م
  .س�سمل مك�وبة ..واOميقراطية

  .ون�áقل gلتصويت Nىل مواد املرشوع
  إالجامع؛: املادة اTٔوىل
  إالجامع؛: املادة الثانية
  إالجامع؛: املادة الثالثة
  إالجامع؛: املادة الرابعة

  mٕالجامع؛: 100املادة اخلامسة والسادسة ٕاىل �دود املادة 
  إالجامع؛: 101املادة 
  إالجامع؛: 122ٕاىل املادة  101من 

 : ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه gلتصويت
  .mٕالجامع: املوافقون

    33.1333.1333.1333.13وفق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق وفق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق وفق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق وفق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق ٕاذن 
  . يتعلق mملنامجيتعلق mملنامجيتعلق mملنامجيتعلق mملنامج



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )م 2015 يونيو 16( ه 1436 شعبان 28

  .شكرا gلسGيد الوز�ر
  .شكرا السادة املس�شار�ن Nىل مسامهتمك

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

********************************************************************************************************        

        ::::املداÂالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملداÂالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملداÂالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملداÂالت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة

يقيض يقيض يقيض يقيض     77.1477.1477.1477.14مداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعامداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعامداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعامداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعارصرصرصرصة sشÊٔن مرشوع قانون رمق ة sشÊٔن مرشوع قانون رمق ة sشÊٔن مرشوع قانون رمق ة sشÊٔن مرشوع قانون رمق . . . . 1111
القايض mٕصالح القرض الشعيب gلمغرب القايض mٕصالح القرض الشعيب gلمغرب القايض mٕصالح القرض الشعيب gلمغرب القايض mٕصالح القرض الشعيب gلمغرب     12.9612.9612.9612.96بتغيري و_متمي القانون رمق بتغيري و_متمي القانون رمق بتغيري و_متمي القانون رمق بتغيري و_متمي القانون رمق 

        2015201520152015ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل     10101010كام وافق Nليه جملس النواب يف كام وافق Nليه جملس النواب يف كام وافق Nليه جملس النواب يف كام وافق Nليه جملس النواب يف 
صدد املصادقة Nليه يف هذه اجللسة ٕان مرشوع القانون ا¨ي حنن ب

العامة هيدف، اOرUة اTٔوىل، ٕاىل اسGتكامل مسلسل ا�سÖاب اOوÕ من 
رٔ�سامل البنك الشعيب املركزي لصاحل البنوك الشعبية اجلهوية، يف ٕاطار 
إالسرتاتيجية املعمتدة من قêل السلطات العمومJة، اليت هتدف ٕاىل تعز�ز 

Âالل تواUد ٔ�قوى gلبنوك الشعبية  متاسك القرض الشعيب gلمغرب من
اجلهوية يف رٔ�سامل البنك الشعيب املركزي وNىل مسGتوى هيئات احلاكمة 

  .لهذا البنك، يف سJDل تطو�ر اق�صاد �وي م�وازن
كام _مكن اTٔهداف املتوÂاة من هذه العملية يف حتقJق توافق هيلكة 

ملعايري املعمتدة من رٔ�سامل اHموNة الناجتة عن هذه العملية مع اTٔمناط وا
طرف اHموNات التعاضدية اOولية، حJث متتI البنوك اجلهوية مجموع، ٔ�و 
Nىل اTٔقل، òالبية رٔ�سامل بنو/ها املركزية، وكذا تعز�ز معل مجموNة البنك 
الشعيب، سواء Nىل مسGتوى تعبئة �دÂار ومتويل �ق�صاد ومسامههتا يف 

  .التمنية �ق�صادية جلهات اململكة
¨ô، وmلنظر ٕاىل نبل ٔ�هداف ومرايم هذا املرشوع قانون وتÊٔثرياته 
املرتقêة Nىل مسGتوى التمنية اجلهوية، فٕاننا يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة، 

  .نصوت لصاحل هذا املرشوع قانون

مداÇÂ فريق التجمع الوطين لüٔحرار mمداÇÂ فريق التجمع الوطين لüٔحرار mمداÇÂ فريق التجمع الوطين لüٔحرار mمداÇÂ فريق التجمع الوطين لüٔحرار mمسمسمسمس فرق اòTٔلبية ملناقشة  فرق اòTٔلبية ملناقشة  فرق اòTٔلبية ملناقشة  فرق اòTٔلبية ملناقشة . . . . 2222
املتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     17.9517.9517.9517.95غيري و_متمي القانون رمق غيري و_متمي القانون رمق غيري و_متمي القانون رمق غيري و_متمي القانون رمق يقيض بت يقيض بت يقيض بت يقيض بت     78.1278.1278.1278.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق 
        ....sرشاكت املسامهةsرشاكت املسامهةsرشاكت املسامهةsرشاكت املسامهة

  السGيد الرئ?س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ó�ٔرشف اليوم بÊٔن ٔ�تناول اللكمة mمس فرق اòTٔلبية ملناقشة مرشوع 

املتعلق sرشاكت  17.95يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  78.12قانون رمق 
  .املسامهة

ٕان مرشوع القانون هذا يندرج يف ٕاطار خمطط معل اgلجنة الوطنية 
، و�سعى ٕاىل حتسني موقع املغرب �و�ة مفضÇ 2011ملناخ اTٔعامل لسGنة 

gلمس�مثر�ن ومالءمة قانون رشاكت املسامهة مع óرشيعات رشاكء املغرب 

قمي والهيئة املغربية لسوق �ق�صاديني ومع القوانني املتعلقة ببورصة ال
  .الرسامJل، فضال عن تقوية الشفافJة داÂل هذه الرشاكت

وبعد ما سGبق ذ�ره من حتدÁت هيدف ٕا·هيا مرشوع القانون، ويه 
، ووضعها من اTٔولوÁت اليت جيب 2011حتدÁت كربى ٔ�سس لها دسGتور 

ن ٔ�كرب ٔ�ن _كون قاطرة التمنية املسGتدامة يف بالد!، البد ٔ�ن نؤكد Nىل �ٔ 
حتدي لبالد! �متثل يف حتسني موقع املغرب �و�ة مفضg Çلمس�مثر�ن، 
ليكون �ٓلية ٔ�ساسGية جللب �س�ùرات وÂلق فرص الشغل، وال ٔ�ظن 
ٔ��دا �ساوم Nىل هذا التÖدي الكêري ا¨ي ٔ�مجع املغاربة بدون اسGتªJاء Nىل 

رب �سب رهانه، ٕاضافة ٕاىل مالءمة اجلانب ال�رشيعي مع رشاكء املغ
�ق�صاديني ومع القوانني املتعلقة ببورصة القمي حىت _كون الرتسانة القانونية 
معوما وما يتعلق sرشاكت املسامهة Nىل وUه اخلصوص �ٓلية محلاية 
املس�مثر�ن وكذا �ٓلية لتكون هذه �س�ùرات ذات نفع ومردودية Nىل 

لاك ٔ�و خزينة اOوÕ من �ة وNىل املواطن املغريب، سواء اكن مسGهت
  .مساهام

  السGيد الرئ?س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان مªاقشة مرشوع القانون املذ�ور نعتربها فرصة ٕال�راز ٔ�مه مر_كزاته، 

  :واليت _متثل يف
ـ تعز�ز حقوق املسامهني، من Âالل تعز�ز امحلاية القانونية gلمسامهني  1
ٕاخêارمه مسGبقا قêل انعقاد امجلعية العامة وتDسGيط مساطر �سGتدNاء بدمع 

وحث الرشاكت Nىل اسGتعامل الوسائل إاللكرتونية ومªح املسامهني حق 
  �طالع Nىل االتفاقات املقªنة املربمة من طرف الرشكة؛

ـ ٕاصالح نظام االتفاقات املربمة من طرف الرشكة من Âالل تقدمي  2
تفاقات املرتبطة mلعمليات املعتادة املربمة، وفق رشوط املعلومات حول اال

Nادية اىل ٔ�عضاء جملس إالدارة وٕاىل مراقب ٔ�و مراقيب احلساmت وٕاىل 
املسامهني، وٕالزامJة �رش تقر�ر مراقب احلساmت حول االتفاقات املنصوص 

، وإالفصاح عن املعلومات إالضافJة حول هذه االتفاقات N56لهيا يف املادة 
   املعلومات املتعلقة هبا؛و�رش
حتسني احلاكمة يف óسGيري رشاكت املسامهة، من Âالل _كر�س  - 3

الطابع �خ�ياري لتعيني !ئب رئ?س جملس الرقابة، وفرض ٕا�داث جلنة 
تدقJق احلساmت Nىل الرشاكت املقJدة ٔ�سهمها يف البورصة، ومªح جملس 

  .ر تقوية سلطاتهإالدارة امجلاعية حق دعوة امجلعية العامة يف اطا
والبد ٔ�ن ننوه mملناسGبة mلروح التوافقJة العالية اليت سادت ٔ�شغال 
اgلجنة Âالل مªاقشة املرشوع القانون، واليت Nرب فهيا املتدÂلون عن _مثيهنم 
8تلف املق�ضيات وإالجراءات اجلديدة اليت مت ذ�رها سلفا، وكذا البد من 

ة من ممثيل الفرق واHموNات الربملانية التنويه بعمل اgلجنة الفرعية املكون
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من النظام اOاÂيل gلملس، واليت تداولت  58تطبيقا ملق�ضيات املادة 
 ôة من التعديالت املقرت�ة مبعية ٔ�طر عن الوزارة الوصية وذNحول مجمو
يف اطار البحث عن صيغ توافقJة Tٔعضاهئا واليت حض?ت mٕالجامع والتوافق 

  .بني خمتلف مكو!هتا
  السGيد الرئ?س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لنا اليقني ٔ�ن مرشوع القانون هذا سGيكون لبنة Uديدة يف ٕارساء دNامئ 
اق�صاد وطين صلب، óسوده الشفافJة وحيمكه القانون يف جمال óسGيري 

  .وتدبري رشاكت املسامهة
  .جياب Nىل هذا املرشوع¨ô، فٕاننا نصوت mالٕ 

 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

يقيض يقيض يقيض يقيض     78.1278.1278.1278.12مداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعامداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعامداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعامداÇÂ فريق اTٔصاÕ واملعارصرصرصرصة حول مرشوع قانون رمق ة حول مرشوع قانون رمق ة حول مرشوع قانون رمق ة حول مرشوع قانون رمق . . . . 3333
        ....املتعلق sرشاكت املسامهةاملتعلق sرشاكت املسامهةاملتعلق sرشاكت املسامهةاملتعلق sرشاكت املسامهة    17.9517.9517.9517.95بتغيري و_متمي القانون رمق بتغيري و_متمي القانون رمق بتغيري و_متمي القانون رمق بتغيري و_متمي القانون رمق 

  السGيد الرئ?س،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تدÂل mمس فريق اTٔصاÕ واملعارصة يف ٕاطار مªاقشة 

املتعلق  17.95يقيض بتغري و_متمي القانون رمق  78.12مرشوع قانون رمق 
  .sرشاكت املسامهة

ٕان هذا املرشوع هيدف Tٔmساس ٕاىل óسهيل وتDسGيط املساطر 
املتعلقة �mٕداث وسري رشاكت املسامهة، mٕالضافة òىل حتسني موقع املغرب 

ة وضامن الشفافJة �و�ة مفضg Çلمس�مثر�ن وٕاصالح نظام االتفاقJات املقªن
والوضوح يف �ال اندماج الرشاكت وانفصالها وتÊٔطري معليات رشاء الرشكة 
Tٔسهمها وحتسني احلاكمة يف óسGيري رشاكت املسامهة وتعز�ز حقوق 

  .املسامهني
  السGيد الرئ?س،

لقد Uاء هذا املرشوع قانون اسGتابة لرضورة تطو�ر القوانني اليت هتم 
mلب�، Nىل اعتبار ٔ�ن املغرب يع?ش مر�Ç  اجلانب املايل و�ق�صادي

دقJقة وÓمة ف+ يتعلق بتعز�ز �س�ùر يف القطاع اخلاص، وسGيكون   
دون شك انعاكسات ٕاجيابية Nىل تصنيف املغرب Nىل املسGتوى اOويل، 

  .وÂاصة من طرف البنك اOويل
وا�ساما مع املوقف ا¨ي Nرب! عنه يف جملس النواب وNىل ÂلفJة 
ٕاجامع لك مكو!ت جلنة املالية واتفاقها Nىل صيغة توافقJة مع احلكومة، فٕاننا 

  .يف فريق اTٔصاÕ واملعارصة سGنصوت Nىل هذا املرشوع قانون mٕالجياب
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 املتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشباملتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشباملتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشباملتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب
  السGيد الرئ?س احملرتم،

  السGيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  رتمني،السادة املس�شار�ن احمل

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة mمس فرق اòTٔلبية مبلسGنا املوقر، Tٔعرض 
يقيض بتغيري و_متمي الفصل الثاين  54.14و�ة نظر! يف مرشوع قانون رمق 

 1383من ربيع اTٔول  14الصادر يف  1.63.226من الظهري الرشيف رمق 
من  �mٕ5داث املك�ب الوطين gلكهرmء واملادة ) 1963ٔ�غسطس  5(

املتعلق mملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب  40.09القانون رمق 
كام وافق Nليه جملس النواب، وا¨ي يدÂل يف اخ�صاص جلنة الفال�ة 

  .والشؤون �ق�صادية مبلس املس�شار�ن
  السGيد الرئ?س احملرتم،

يف البداية، نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة الفال�ة والشؤون �ق�صادية، 
(مثن النقاش اجلدي ا¨ي عرفه اجÚع اgلجنة مبناسGبة دراسة هذا املرشوع و 

الهام، وا¨ي ٔ�ملته Nدة رضورات، ٔ�مهها موا�ة ا·منو املضطرد gلطلب Nىل 
اق�صادية لبالد!، ؤ�يضا توفري - الكهرmء من U�ٔل موا�بة التمنية السوسGيو

سن ٕاطار  اس�ùرات Âاصة لتطو�ر قدرات ٕانتاج الكهرmء مع رضورة
  .óرشيعي وقانوين يالءم هذه إالنتظارات

ٕان هذا املرشوع قانون ا¨ي حنن بصدد دراسGته Uاء هبدف �خنراط 
يف التحر�ر التدرجيي لقطاع الكهرmء من Âالل تطو�ر إالنتاج ا¨ايت، وكذا 
ٕارشاك صناعي القطاع العام ٔ�و اخلاص يف اHهودات �س�ùرية املتعلقة 

ة الكهرmئية، كام هيدف ٔ�يضا ٕاىل تطو�ر قدرات إالنتاج ا¨ايت mٕنتاج الطاق
مJغاوط املنصوص Nليه  g50لكهرmء من طرف �بار املنتني فوق سقف 

يف ظهري ٕا�داث املك�ب الوطين gلكهرmء، mٕالضافة ٕاىل متكني �بار 
املنتني ا¨اتيني الوطنيني gلكهرmء من الولوج ٕاىل شGبكة نقل الكهرmء، 

 ôهتالك ؤ�يضا وذGلنقل طاقهتم املنتة من مواقع إالنتاج ٕاىل مواقع �س
متكني املنتني ا¨اتيني من تدبري التاكليف الطاقJة املتغرية اليت óشلك 

  .عنرصا ٔ�ساسGيا يف لكفة ٕانتا�م الصناعي
املتعلق mملك�ب الوطين  40.09من القانون رمق  5كام ٔ�ن تغيري املادة 

حل gلرشب، شلك ٔ�مه مضامني هذا املرشوع، حJث ٔ�ن gلكهرmء واملاء الصا
الغرض مªه هو تÊٔهيل جملس ٕادارة املك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل 
gلرشب gلموافقة Nىل االتفاقJات اليت تربم يف هذا إالطار بني املنتني 

  .ا¨اتيني واملك�ب الوطين gلكهرmء واملاء الصاحل gلرشب
  السGيد الرئ?س احملرتم،

لك هذه �عتبارات، ٕاننا ننوه مبضمون ؤ�هداف هذا النص، ونصوت ل
  .mٕالجياب Nىل هذا املرشوع

 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


