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 130رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  71ه )1441ذو القعدة  52 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

وادلقيقة  الثالثةمن الساعة  ابتداء ،دقيقة ساعة وس بعة وثالثون :التوقيت

 .زوالالرابعة عرش بعد ال

 :التالية قانوننياريع المشدلراسة والتصويت عىل ا ال عامل:جدول 

 ؛يتعلق ابل من الس يرباين 05.20 رمق نقانومرشوع  .1

وال من يتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع  10.20مرشوع قانون رمق  .2

 ؛وال سلحة واذلخرية

يش ب املتعلق  05.99بتمتمي القانون رمق  29.20مرشوع قانون رمق  .3

 ؛يف القوات املسلحة امللكية الرديف

ون املالية املعدل رمق ناق التصويت عىل مواد اجلزء ال ول من مرشوع .4

 ؛2020للس نة املالية  35.20

ون املالية املعدل رمق ناق مرشوعالتصويت عىل اجلزء الثاين من  .5

 .2020للس نة املالية  35.20

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

 املستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم عىل رسول هللا.

 أ علن عن افتتاح اجللسة الترشيعية.

 الس يد الوزير،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 س نخصص هذه اجللسة دلراسة مشاريع القوانني الآتية:

 ؛يتعلق ابل من الس يرباين 05.20 رمق نقانومرشوع  -

وال من بعتاد وجتهزيات ادلفاع يتعلق  10.20مرشوع قانون رمق  -

 ؛وال سلحة واذلخرية

يش ب املتعلق  05.99بتمتمي القانون رمق  29.20مرشوع قانون رمق  -

 ؛يف القوات املسلحة امللكية الرديف

ون املالية املعدل رمق ناق التصويت عىل مواد اجلزء ال ول من مرشوع -

 ؛2020للس نة املالية  35.20

ون املالية ناق مرشوعمث ادلراسة والتصويت عىل اجلزء الثاين من  -

 .2020للس نة املالية  35.20املعدل رمق 

قبل بداية اجللسة أ س تدعي الس يد عضو املكتب الس يد عز ادلين 

 .زكري ابش يعاوان يف معلية التصويت

 تفضل.

ذن دمي هذه املشاريع الثالثة قتل  نبداو يف املناقشة، اللكمة للس يد الوزير ،ا 

 دفعة واحدة.

 امللكف احلكومة رئيس دلى املنتدب الوزير، عبد اللطيف لودييالس يد 

دارة  :الوطين ادلفاع اب 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

آهل وحصبه.  والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني وعىل أ

 الس يد رئيس جملس املستشارين احملرتم،

 ن احملرتمني،ير شاالس يدات والسادة املست 

مشاريع قوانني ( 3)يسعدين أ ن أ قف أ مام جملسمك املوقر لتقدمي ثالثة 

 :ــهتم قطاع ادلفاع الوطين ويتعلق ال مر ب

 ؛يتعلق ابل من الس يرباين 05.20مرشوع قانون رمق  -

املتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع وال من  10.20مرشوع قانون رمق  -

 ؛اذلخريةوال سلحة و 

وات املسلحة الرديف يف الق يشب املتعلق  29.20نون رمق اقع ومرشو -

 امللكية.

أ غتمن هذه الفرصة ل عرب لمك الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني و 

ودمع متواصل لقضااي  ،عن جزيل شكري وتقديري ملا تولونه من اهامتم ابلغ

وادلفاع  ةجلنة اخلارجي"ادلفاع الوطين، كام يسعدين أ ن أ تقدم للس يد رئيس 

املوقر خبالص الشكر والامتنان عىل  "الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج

دارة وتس يري أ شغال الاجامتع اذلي خصصته هذه اللجنة دلراسة  حسن ا 

ومناقشة مشاريع القوانني املعروضة عىل أ نظار جملسمك املوقر، وأ ش يد 

خالل مشاركهتم  ءال عضا كذكل ابلنقاش املمتزي والبناء للس يدات والسادة

القمية يف مناقشة مشاريع هذه القوانني والتصويت علهيا ابال جامع، والشكر 

 موصول للس يد مقرر اللجنة عىل اجملهودات املبذوةل.

ىل أ هداف ومضامني مشاريع هذه القوانني اليت حظيت و  قبل التطرق ا 

 صابملوافقة علهيا من طرف جملس النواب ابال جامع، أ توجه ابلشكر اخلال

ىل اكفة مكوانت  ليمك الس يد رئيس جملس املستشارين احملرتم وعربمك ا  ا 

س يكون لها قمية مضافة  سوف اجمللس عىل جتاوبمك مع هذه املشاريع اليت

جيايب عىل أ من واقتصاد بالدان ،كبرية وما تعاونمك ادلامئ ودمعمك  ،وأ ثر ا 

ال تعبري صادق عن التضامن القطاع املتواصل لقضااي  ال وروح عفادلفاع ا 

 ،الوطنية العالية ملمثيل ال مة اجتاه مجيع مكوانت القوات املسلحة امللكية

اليت تتوىل املهمة السامية واملقدسة محلاية الوطن وصون الوحدة الرتابية 

القائد ال عىل ورئيس  ،للمملكة حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل

 ال راكن العامة للقوات املسلحة امللكية.

 الس يدات والسادة، تحرضا

ىل:املتعلق ابل   05.20هيدف مرشوع قانون رمق   من الس يرباين ا 

تقوية القدرات الوطنية يف جمال ال من املعلومايت، من خالل  ،أ وال
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وامجلاعات الرتابية واملؤسسات تعزيز حامية ومصود نظم معلومات اال دارات 

ة للقطاع العام والقطاع عبالعمومية والبنيات التحتية ذات ال مهية احليوية التا

 ؛ومن خالل تنظمي دورات تكوينية ومتارين يف هذا اجملال ،اخلاص

توس يع نطاق حامية أ من نظم املعلومات بدمج فئات فاعةل أ خرى،  ،اثنيا

 الس يرباينمكس تغيل الش باكت العامة للمواصالت ومقديم خدمات ال من 

 ؛ومقديم اخلدمات الرمقية

طار مع اال سهام يف تأ مني  ،اثلثا لية التحول الرمقي ببالدان ووضع ا 

واملصاحل  الس يرباينللتعاون وتبادل املعلومات بني السلطة الوطنية لل من 

ة ولسوء اس تخدام املعطيات احلساسة الس يربانيللتصدي للجرامئ  ،اخملتصة

 ؛والشخصية

من خالل حتديد همام  الس يرباينل مهية ابلغة حلاكمة ال من  ،رابعا

والسلطة الوطنية لل من  الس يربايننة الاسرتاتيجية لل من ج ل وصالحيات ال 

 ؛املعلومايت

عطاء أ مهية كبرية للوقاية والتحسيس بشأ ن حتدايت ال من  ،خامسا ا 

والانفتاح عىل  ،لفائدة القطاع اخلاص والقطاع العام وال فراد الس يرباين

وطنية  ةالتعاون ادلويل يف هذا اجملال وخلق الظروف املالمئة لربوز أ نشط

 يف جمال تأ مني الش باكت ونظم املعلومات.

ادلفاع وال من بشأ ن عتاد وجتهزيات  10.20مرشوع قانون رمق "أ ما 

ىل جتميع وحتديث الترشيعات املتعلقة حبامية "وال سلحة واذلخرية ، فرييم ا 

معليات الاس ترياد والتصدير ونقل العتاد والتجهزيات العسكرية وال منية 

دماج مقتضيات جديدة ختص صناعة ادلفاع داخل اقومل  الفراغ ال نوين اب 

 .الرتاب الوطين

 وتتجىل أ برز مضامني هذا املرشوع فامي ييل:

ىل .1 فئات  (3) ثالث تصنيف العتاد والتجهزيات وال سلحة واذلخرية ا 

وتكريس مبدأ  منع مجيع ال نشطة املتعلقة هبذا  ،حسب نوعية اس تعاملها

ىل  مبدأ  هذا املنع عىل غرار ما هو معمول به حاليا ال  نأ  اجملال، مع اال شارة ا 

 ؛يطبق عىل أ هجزة ادلفاع وال من

ماكنية منح اس تثناءات لتأ سيس وحدات صناعية  .2 التنصيص عىل ا 

وتطويرها داخل الرتاب الوطين وذكل هبدف تشجيع صناعة وطنية لدلفاع 

ىل حتقيق التاكمل بني ال نشطة الصناعية العسكرية  ملدنية وخلق او والسعي ا 

 ،الظروف املالمئة دلمع الاس تقاللية التدرجيية لبالدان يف بعض اجملاالت

 ؛وتقليص التبعية لالس ترياد لالحتياجات ادلفاعية

خضوع ال نشطة اليت يقوم هبا احلاصلون عىل الرتاخيص املنصوص  .3

حمكة من طرف أ هجزة ادلوةل نظرا علهيا يف مرشوع القانون ملراقبة م  

ابلس يادة ط الوثيق جملال العتاد والتجهزيات وال سلحة واذلخرية ابلالرت 

 ؛وال من الوطنيني

التنصيص عىل اس تفادة أ نشطة التصنيع املس هتدفة من تدابري دمع  .4

 عات ال خرى.االاستامثر عىل غرار القط

 05.99القانون بتغيري وتمتمي القانون رمق  ،خبصوص القانون الثالث

يف القوات املسلحة امللكية واذلي يتضمن مادة فريدة  فاملتعلق بيش الردي

ىل اعتبار مس تخديم املؤسسات واملقاوالت العمومية وال شخاص  هتدف ا 

من تكوين  االاعتباريني اخلاضعني للقانون العام أ و اخلاص اذلين اس تفادو 

حدى املؤسسات التابعة للقوات املسلحة امللكية ك حد  ،عسكري داخل ا 

ضباط الرديف املنصوص عليه يف املادة الثالثة من ل ا هيئاتمكوانت 

 يف القوات املسلحة امللكية. الرديف يشب املتعلق  05.99القانون رمق 

ليمك  ،يف ختام هذا العرض امسحوا يل الس يد الرئيس أ ن أ تقدم ا 

رادتمك القوية ورغبتمك ادلامئة دلمع  ابلشكر اجلزيل عىل حسن اهامتممك وعىل ا 

حتت  ،قواتنا املسلحة امللكية ملا تقوم به من أ عامل جليةل دومساندة أ فرا

اال مرة الرش يدة للقائد ال عىل ورئيس أ راكن احلرب العامة للقوات املسلحة 

 امللكية صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ عز أ مره.

 السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.و 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .وزيرلاشكرا الس يد 

ىل ما  وغادي ،الآن أ عتقد بأ نه التقارير وزعت علينا مجيعا ندوزو ا 

ىل ما اكنش  ذبغاش املقرر ايخ ىل املناقشة، ا  اللكمة، غادي ندوزو مبارشة ا 

 .يش متدخل غادي ندوزو مبارشة للتصويت

 ؟ هل هناك من متدخل يريد أ ن يناقش

 ال أ حد.

دايلمك املداخالت  شاملداخالت موجودة، غادي يدوز عىل امجليع اب

ىل   .العامة دايل اجللسة حمرضتضم ا 

ذن غادي منرو لعملية التصويت، التصويت عىل مواد لك مرشوع  ا 

 عىل حدة.هاديش طبعا 

اذلي يتعلق ابل من  05.20مرشوع قانون رمق ـ "غادي نبداو ب

 ."الس يرباين

حىت اال خوان اليل خارج القاعة بأ نه ابال جامع، أ عتقد  :املوافقون

 جامع.ال  اب

 :1املادة 

 ابال جامع.: املوافقون

 :2املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :3املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :4املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :5املادة 
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 ابال جامع.املوافقون: 

 :6املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :7املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :8املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :9ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :10املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :11املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :12املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :13املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :14املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :15املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :16املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :17ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :18املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :19املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :20املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :21املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :22املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :23املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :24املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :25ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :26املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :27املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :28املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :29املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :30املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :31املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :32املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :33ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :34املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :35املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :36املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :37املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :38املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :39املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :40املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :41ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :42املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :43املادة 
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 ابال جامع.املوافقون: 

 :44املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :45املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :46املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :47املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :48املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :49ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :50املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :51املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :52املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :53املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :القانون برمتهمرشوع نصوتو الآن عىل 

 ابال جامع.املوافقون: 

ذن،  يتعلق ابل من  05.20 رمق قانونصادق اجمللس عىل "مرشوع )ا 

 (." ابال جامعالس يرباين

املتعلق ابلعتاد  10.20رمق  القانونمرشوع الآن غادي نصوتو عىل 

 وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية.

 :1املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :2املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :3املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :4املادة 

 ابال جامع. املوافقون:

 :5ادة ملا

 ابال جامع.املوافقون: 

 :6املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :7املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :8املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :9املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :10املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :11املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :12املادة 

 .جامعابال  املوافقون: 

 :13 ةاملاد

 ابال جامع.املوافقون: 

 :14املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :15املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :16املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :17املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :18املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :19املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :20املادة 

 .جامعابال  املوافقون: 

 :21 ةاملاد

 ابال جامع.املوافقون: 

 :22املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :23املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :24املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 
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 :25املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :26املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :27املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :28املادة 

 .جامعابال  املوافقون: 

 :29 ةاملاد

 ابال جامع.املوافقون: 

 :30املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :31املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :32املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :33املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :34املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :35املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :36املادة 

 .جامعابال  املوافقون: 

 :37 ةاملاد

 ابال جامع.املوافقون: 

 :38املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :39املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :40املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :41املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :42املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :43املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :44املادة 

 .جامعابال  املوافقون: 

 :45 ةاملاد

 ابال جامع.املوافقون: 

 :46املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :47املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :48املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :49املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :50املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :51املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :52املادة 

 .جامعابال  املوافقون: 

 :53 ةاملاد

 ابال جامع.املوافقون: 

 :54املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

 :55املادة 

 ابال جامع.املوافقون: 

املتعلق ابلعتاد  10.20رمق ) القانونمرشوع الآن غادي نصوتو عىل 

 برمته. (وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية

 ابال جامع. :املوافقون

 .شكرا

 وجتهزيات بعتاد يتعلق 10.20 رمق قانون مرشوع"وافق اجمللس عىل 

 ."واذلخرية وال سلحة وال من ادلفاع

بتمتمي القانون رمق  29.20 مرشوع قانون رمقـ "غادي ندوزو ل نالآ 

 ."املتعلق بيش الرديف يف القوات املسلحة امللكية 5.99

 أ عتقد بأ نه مادة واحدة وفريدة.

 ابال جامع. :املوافقون

ذن بتمتمي القانون رمق  29.20قانون رمق "مرشوع لس عىل صادق اجمل ،ا 

 ."ت املسلحة امللكيةاو املتعلق بيش الرديف يف الق 5.99

 .وشكرا للس يد الوزير ،شكرا لمك
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 ..الآن للتصويت عىل ووغادي ننتقل

 الس يد الوزير،

خواين املستشارين احملرتمني،  أ خوايت املستشارات وا 

مواد اجلزء ال ول من  ت عىللتصويل نفو هذه اجللسة اغادي نس ت

 .2020 للس نة املالية 35.20مرشوع قانون املالية املعدل رمق 

 املعطيات العامة للتوازن املايل ل:اجلزء ال و 

 .ال حاكم املتعلقة ابملوارد العمومية :الباب ال ول

 :املادة ال وىل من مرشوع قانون املالية املعدل

 غادي نعرضو للتصويت.

  :ملادة ال وىلاملوافقون عىل ا

غادي حتس بو واال خوان اليل خارج القاعة هلم احلق ابش يصوتو  ،ال

ذن خارج القاعة ممل عىل ا  .غادي ننتظرو ،واحد حىتزال ما صوت انصة، ا 

 املادة ال وىل: 

 ؛(00: عن بعد؛ 33: )داخل القاعة  33املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 00: )داخل القاعة  00= املعارضون

 .(00: عن بعد؛ 04: )داخل القاعة 04= املمتنعون

ذن   33بـ  من مرشوع قانون املالية املعدل 1لس عىل املادة وافق اجملا 

؛ 00= ؛ املعارضون33= املوافقون) 4امتناع مع؛ بدون معارض؛ 

 .(04 =املمتنعون

 :2املادة 

 ؛(01: بعد نع ؛26: )داخل القاعة  27املوافقون= 

 ؛(00: عن بعد؛ 00: )داخل القاعة  00= املعارضون

 .(01: عن بعد؛ 11: )داخل القاعة 12املمتنعون= 

ذن   27بـ  من مرشوع قانون املالية املعدل 2لس عىل املادة وافق اجملا 

؛ 00= ؛ املعارضون27= املوافقون) ممتنع 12ارض؛ مع؛ بدون مع

 .(12 املمتنعون=

 :3املادة 

ائب والتعديالت مواد املدونة العامة للرض غادي نعرض عىل اجمللس 

 .من مرشوع قانون املالية املعدل 3لهيا املضمنة ابملادة الواردة ع

 :من مرشوع قانون املالية املعدل 3 ةداالبند ال ول من امل

 :من املدونة العامة للرضائب 19 املادة

تعديالن، التعديل ال ول من الفريق  هذه املادة ورد يف شأ ن

لتعديل الثاين من مجموعة الكونفدرالية الاس تقاليل للوحدة والتعادلية وا

 ادلميقراطية للشغل.

 اللكمة للفريق الاس تقاليل لتقدمي التعديل.

 

 ستشار الس يد عبد السالم اللبار:مل ا

 شكرا الس يد الرئيس.

طار التخفيف من التداعيات السلبية اليت خلفهتا جاحئة كوروان  يف ا 

 اليوم قاطرة أ صبحت الس ياحة ادلاخلية تشلك ،عىل قطاع الس ياحة

اس ية لتنش يط الس ياحة والبديل الوحيد للتغلب عىل الشلل اسرتاتيجية أ س

غالق الاضطراري للحدود واذلي من  ااذلي يعاين منه هذ القطاع بعد اال 

 .املرحج أ ن يس متر لفرتة أ طول

وللخروج من هذه الوضعية الصعبة أ صبحت املقتضيات اجلاري هبا 

، حيث أ ن سعر الرضيبة عىل ادلاخليةالعمل حاليا ال تشجع الس ياحة 

% ابلنس بة لعائد 31الرشاكت املفروض عىل مشغيل الس ياحة حمدد يف 

% عندما يتعلق ال مر 20عات الس ياحية ابدلرمه، فامي ختضع لسعر يب امل 

آت الفندقية ومؤسسات  بعائد املبيعات ابلعمةل ال جنبية ابلنس بة للمنشأ

 أ عاله. 6 ملادةالتنش يط الس يايح املنصوص علهيا يف ا

وبسبب تراجع الطلب اخلاريج ومن أ جل تشجيع الس ياحة  ،ذلكل

% عىل مجيع 25 س تقاليل تطبيق سعرادلاخلية، نقرتح يف الفريق الا

آت الفندقية ومؤسسات التنش يط الس يايح اليت يفوق املبلغ الرحب  املنشأ

ذ ال مع ىن أ ن الصايف مليون درمه لرمق أ عاملها اذلي مت حتقيقه ابدلرمه، ا 

 أ ال، كنوقف عند هاذ احلد. ،قال يل الرئيس ال ..يكون ال جنيب خيضع

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 .ليك الوقت يقاب

  لكمة احلكومة فهاذ التعديل؟

صالح اال دارة وزيرمحمد بنشعبون، الس يد   :الاقتصاد واملالية وا 

 .شكرا الس يد الرئيس

اعات، ولكنه هو ال كرث هو قطاع الس ياحة كواحد العدد كبري من القط

هو ة، وابلتايل ال صل دايل املشلك اليوم ما يش ترضرا من هاذ اجلاحئ

ذن ما لواش غادي خي صو الرضائب الس نة املقبةل، ل نه ما غاديش خيدمو ا 

خنفضو هلم الرضائب ما غادي يس تافدو من  واخاغاديش خيلصو الرضائب، 

م اتفاق قطاعي اليل غادي يش حاجة، اليل همم ابلنس بة هلم هو نديرو معه

ويصمدو يف هاذ املرحةل اليل ما عندمه والو، ميكن حىت  ميكن هلم خيرجو

اب ومن بعد الناس اادلاخلية غادي ختدم واحد الشهر وال شهرين د ةالس ياح

 غادي يرجعو خلدمهتم.

ذن املشلك دايل الس ياحة هو  ش نو غادي نديرو يف ذاك االتفاق اا 

ليه، اليل غادي هيم واحد عدد القطاعات، وكيف جاء القطاعي اليل تلكمنا ع 

ن شاء هللا.عمجلواب داييل قبل قليل، هو أ ول قطاع غادي نوقعو يف ا  ه، ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن غادي نعرض التعديل  للتصويت: ا 



 2020 بريلأ  دورة  –مداوالت جملس املستشارين 

7 

 (2020يوليوز  17) 1441ذو القعدة  25

 ؛(06عن بعد: ؛ 05: )داخل القاعة  11املوافقون= 

 ؛(03عن بعد: ؛ 20: )داخل القاعة  23= املعارضون

 .(00عن بعد: ؛ 11: )داخل القاعة 11املمتنعون= 

ذن  امتناع  مع ؛موافق 11ارض؛ مع 23 ـباجمللس هذا التعديل رفض ا 

 .(11؛ املمتنعون= 23ن= وض؛ املعار 11)املوافقون=  11

 ..من املدونة العامة للرضائب 57املادة 

 استسمح التعديل دايلمك، الكونفدرالية تفضل.

 :نق حيساعبد احل املستشار الس يد

 .شكرا الس يد الرئيس

هو تعديل يروم خض أ موال يف مزيانية  19التعديل دايلنا عىل املادة 

 ادلوةل، هاذ ال موال بغينا نرفعو الرضيبة عىل هاذيك الرشياكت اليت

اس تفادت من اجلاحئة ومل تترضر، وما دامت بالدان يف ظروف دايل 

ىل  %37حنا تنقرتحو هاذ الرضيبة من ااجلاحئة ف ابلنس بة  %40ا 

ئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها وبنك املغرب وصندوق ملؤسسات اال  

عادة التأ مني ورشاكت االتصاالت  يداع والتدبري ومقاوالت التأ مني وا  اال 

 ع احملروقات.يزورشاكت تو 

ىل  للعمل فهاذ السعر اكن موجود غري قبل س نوات واكن ختفض ا 

ضافية، اليوم البالد حمتاجة ملداخل  ،37% حنا تنقرتحو عىل احلكومة اا 

ىل   ابش بالدان تقدر خترج من هذه اجلاحئة. %40ابش ترفع هاذ السعر ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا

 موقف احلكومة من هاذ التعديل؟

صالح اال دارة وزير ديالس    :الاقتصاد واملالية وا 

حىت  النقط يف هذا الباب، النقطة ال وىل يه أ نه ما جبنا 2اكن عندان 

واء دايل الرضائب س 3يش تعديل فامي خيص الرضائب الكربى، يعين 

الرضيبة عىل الرشاكت أ و الرضيبة عىل ادلخل أ و الرضيبة عىل القمية 

ا قانون مايل تعدييل وابلتايل ما بغيناش ذهيف وسط العام، ل ن  ،املضافة

 خنلقو واحد اضطراب جبايئ يعين يف وسط الس نة.

ايل املدونة دايل الرضائب كلك شة عىل املقتضيات ديف حني يعين املناق 

 تيكون قانون مايل تعدييل ابش ما خنلقوش يعين بلبةل يف وسط الس نة.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن غادي نعرض  ..ا 

 :عبد احلق حيسان شار الس يدت س امل 

التربير اليل تيعطيه الس يد الوزير هو أ ننا ما جبناش، أ ن احلكومة 

الس يد الوزير  ،لكن الوضع ..جتيبش يف الرضائب الثالث ارتأ ت أ نه ما

 ،حنا تنقرتحوامليار دايل ادلرمه،  40تيقول لنا اكين نقص يف اخلزينة دايل 

مة أ هنا اكينني رشاكت اليت اس تفادت أ و و كحنا كربملانيني نقرتح عىل احلاأ و 

 ت مزاينة يف هاذ اجلاحئة، ما فهيا ابس أ هنا تعطي.ابق

 لرئيس.شكرا الس يد ا

 الس يد رئيس اجللسة:

الرساةل وصلت، غري ابش ما خنلقوش واحد الس نة جديدة صاحب 

التعديل تنعطي لو احلق ابش يقدم التعديل دايلو، احلكومة عندها احلق 

 .وندوزو للتصويت، ال وغادي نفتحو واحد. ابش جتاوب

 دخلنا يف نقط نظام، تفضل الس يد الرئيس.ها 

 :بكوريمحمد ال  املستشار الس يد

حنا كربملانيني تنقرتحو، اجملموعة دايل اسان تيقول ي اليس ح  ،الس يد

 حنا كربملانيني.ايه اليل اقرتحت ما يش  ةالكونفدرالي

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 اكين. ايش ابس م

ذن غادي نعرض هذا التعديل للتصويت  :ا 

 ؛(00عن بعد: ؛ 03: )داخل القاعة 03املوافقون= 

 ؛(05عن بعد: ؛ 26: )داخل القاعة 31= املعارضون

 .(01عن بعد: ؛ 11: )داخل القاعة 12املمتنعون= 

ذن   12امتناع  ؛مع 3 ؛ضد 31ـ ب اجمللس هذا التعديلرفض ا 

 (.12؛ املمتنعون= 31ن= وض؛ املعار 03)املوافقون= 

 )وردت من جملس النواب(: من املدونة العامة للرضائب 57املادة 

س تقاليل للوحدة تعديل من الفريق الا 57ورد بشأ ن هاذ املادة 

 والتعادلية.

 :عبد السالم اللبار املستشار الس يد

طار التدابري اليت جيب اختاذها من أ جل التشجيع عىل خلق  يف ا 

، نقرتح تعممي "19-كوفيد"ل مرحةل ما بعد اجلاحئة الخمناصب الشغل 

 ةاليت لها طاقة كبري  التدابري املتخذة لفائدة املقاوالت، لتشمل ابيق املقاوالت

 خللق مناصب الشغل.

يقرتح الفريق الاس تقاليل متكني مجيع املقاوالت اليت  ،من أ جل ذكل

طار عقد شغل غري حمدد من  10تلزتم بتشغيل  س تفادة من الاأ جراء يف ا 

درمه من ال جر  10.000اال عفاء من الرضيبة عىل ادلخل يف حدود 

 اال جاميل.

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ؟موقف احلكومة ،الس يد الوزير
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صالح اال دارة الس يد وزير  :الاقتصاد واملالية وا 

جراءات احلالية فامي خيص اال عفاءات دايل هذا  31غادية حىت  ،اال 

أ شهر  5أ شهر أ و ال  6ينا هاذ ذخاحنا المك،  تل، كيف ق2022دجنرب 

ت غادي تكون ملواكبة اس تئناف النشاط الاقتصادي، وغادي االيل بق

ن شاء هللا، من هنا يعين واحد بضعة أ سابيع وغادي ن  نتلكمو فامي يو، ا 

قالع الاقتصادي وغادي نيبو معه واحد العدد دايل التدابري  ،خيص اال 

ن شاء هللا. نواليل من مجلهتا غادي يك  خلق فرض شغل، ا 

 .ميكن هاذ التدبري يكون عندو هذا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 السالم اللبار: املستشار الس يد عبد

الس يد الوزير أ عطى وعدا بأ نه يف ال سابيع القليةل القادمة س يأ يت مادام 

 مبشاريع أ خرى، فالفريق يسحب هذا التعديل.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .ار ، شكشكرا

ذن غادي نصوتو عىل املادة   :كام جاءت من اللجنة 57ا 

 ؛(02عن بعد: ؛ 31: )داخل القاعة  33املوافقون= 

 ؛(00عن بعد: ؛ 00: )داخل القاعة  00= ضوناملعار 

 .(01عن بعد: ؛ 06: )داخل القاعة 07املمتنعون= 

ذن   7 امتناع ؛؛ بدون معارضمع 33 بـ 57وافق اجمللس عىل املادة ا 

 .(07نعون= ت م ؛ امل 00 ؛ املعارضون=33املوافقون= )

 من املدونة العامة للرضائب: 59املادة 

 .ة والتعادليةمن الفريق الاس تقاليل للوحدورد بشأ ن هذه املادة تعديل 

 اللكمة لمك الس يد رئيس الفريق، تفضل.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 .شكرا الس يد الرئيس

ن املغاربة وخاصة الطبقة الفقرية واملتوسطة ملزمون بأ   ء الرضيبة ادا 

 ،اجلبائيةمرتني، مرة بشلك تلقايئ عند أ داهئم الرضيبة اليت تفرضها القوانني 

ة لمتدرس أ بناهئم بفعل ظومرة أ خرى جمربين ومغرمني عند أ داهئم تاكليف ابه

ىل احلد من التش نجات اليت  فشل وتدهور املدرسة العمومية، وسعيا ا 

يذ ومؤسسات التعلمي م روان بني أ رس وأ ولياء التالو أ حدثهتا جاحئة ك

عانة الطبقة املتوسطة، ، اخلصويص يقرتح الفريق ومن أ جل تمنية وتوس يع وا 

الرضيبة عىل ادلخل، ل ن من شأ ن خصم جزء من التاكليف املدرس ية من 

واسرتداد جزء من قوهتا  ،ذكل أ ن يسهم يف تمنية وتوس يع الطبقة املتوسطة

 الرشائية، اليت تدهورت بشلك كبري.

 يد الرئيس.س  ل شكرا ا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ل احلكومة.اللكمة للس يد الوزير لتحديد املوقف داي

صالح اال دارة الس يد وزير  :الاقتصاد واملالية وا 

 عتبارات:( دايل الا2ابلنظر جلوج )هاذ التعديل غري مقبول 

نفقات دايل ال طفال يه ل ن تصور احلكومة فامي خيص العالقة ب  ،أ وال

 الرضيبة عىل ادلخل، ل ن يف التعويضات العائلية ما يش نوخصها تك

، اليل ا واحد النوع من املوازاة ما بني مجيع املواطننيالتعويضات العائلية فهي

ىل دران تدبري  عندو يش طفل تياخذ واحد املبلغ، نفس املبلغ، يف حني ا 

 الصمت علهيم الفقراء ما تيخلصوش أ  ابلرضيبة عىل ادلخل هاذوك اليل تلك

جراء.الرضيبة عىل ادلخل وما غيس    تافدوش من هاذ اال 

 وشكرا.

 ة:الس يد رئيس اجللس

 شكرا.

ذن غادي نعرض التعديل أ و ال تسحبو؟  ا 

 ؟اياله، املوافقون عىل التعديل

 ؛(01عن بعد: ؛ 11: )داخل القاعة 12املوافقون= 

 ؛(05عن بعد:  ؛21: )داخل القاعة 26= املعارضون

 .(00عن بعد: ؛ 06: القاعة خلدا) 06املمتنعون= 

ذن   6ع تناام  ؛مع 12 ؛ضد 26 ـب هذا التعديل عارض اجمللسا 

 .(06؛ املمتنعون= 26 ؛ املعارضون=12املوافقون= )

 :من املدونة العامة للرضائب 74املادة 

 .دليةورد بشأ ن هذه املادة تعديل من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعا

 الفريق. سيئ ر كذكل، اللكمة لمك الس يد 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 شكرا الس يد الرئيس.

دمع الطبقة الوسطى والرفع من القدرة الرشائية  التعديل هوالغاية من 

 ،"19-كوفيد"للمواطنني، اليت عرفت تدهورا كبريا بسبب جاحئة 

 .لتايل للتحمالت العائلية لل رسوالارتفاعات املتتالية خملتلف ال سعار واب

شارة عرف هذا اخلصم تغيريا واحدا خالل ثالثني عاما لينتقل من  ،لال 

ىل درمه شه 15  درمه شهراي. 30راي للك فرد ا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ؟موقف احلكومة الس يد الوزير
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صالح اال دارة الس يد وزير  :الاقتصاد واملالية وا 

 .شكرا الس يد الرئيس

تعويضات العائلية، يعين هذا ال  راطا  حنا يف اهو نفس التعليل ل ن 

 عطيتو قبل قليل.انفس التعليل اليل 

 ة:يس اجللسالس يد رئ 

 نعرضو للتصويت.

 ؟املوافقون عىل التعديل

 ؛(01عن بعد: ؛ 14: )داخل القاعة  15= املوافقون

 ؛(06عن بعد: ؛ 18: )داخل القاعة  24= املعارضون

 .(00 :عن بعد؛ 03: )داخل القاعة 03 املمتنعون=

ذن   3امتناع  ؛مع 15 ؛ضد 24 ـب اجمللس هذا التعديلرفض ا 

 .(03؛ املمتنعون= 24 ارضون=ملع؛ ا15املوافقون= )

 من املدونة العامة للرضائب: 91املادة 

ىل املادة  الآن غادي ندزو ورد بشأ هنا تعديل من اجملموعة  91ا 

 الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل.

 اللكمة لمك.

 :احلق حيسان دعب املستشار الس يد

 .سشكرا الس يد الرئي

ة عىل القمية املضافة عىل لك كهيم حذف الرضيب 91تعديل عىل املادة ل ا

شارة للشعب ا، ال دوية حنا يف ظروف دايل اجلاحئة وابلتايل مزاين نعطيو ا 

املغريب عىل أ نه يتحذف الرضيبة عىل القمية املضافة عىل ال دوية واملنتجات 

يف القانون رمق ا هيلعة اخملصصة للبرش كام يه منصوص يالصيدلية غري ادلوائ 

17.04. 

 لرئيس.شكرا الس يد ا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 ؟موقف احلكومة

صالح اال دارة الس يد وزير  :الاقتصاد واملالية وا 

يعين يف هاذ املقرتح هذا غادي يغيل ال دوية، ل ننا  ،خالفا ملا هو ظاهر

 اكن ليلا صمخلاحلق يف اخلصم، وابلتايل ذاك ان حنا املقرتح هو اال عفاء دو ا

يت هلم احلق يف اخلصم راه تيزتاد دىل حيواء، ا  دايل ادلكيتحيد من التاكليف 

 .)1TVA(حتيد  واخايف المثن 

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن الرساةل وصلت، متشبث  ؟ونطرح ؟ا 

 
1 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

 :احلق حيسان دعب املستشار الس يد

عفاء ال دوية من الرضيبة عىل القميا ة املضافة، حنا الطرح دايلنا هو ا 

 مية املضافة.عىل الق  الرضيبة يل تنفرضواملنطقة ال يف ةدحنا ادلوةل الوحياو 

 ابلتعديل دايلنا. حنا تنتشبثوا

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن غادي نعرض  للتصويت. وا 

 ؟املوافقون عىل التعديل دايل الكونفدرالية

 ؛(01عن بعد: ؛ 11: )داخل القاعة  12= املوافقون

 ؛(04عن بعد: ؛ 20: )داخل القاعة  24= املعارضون

 .(00عن بعد: ؛ 06: )داخل القاعة 06املمتنعون= 

ذن   6امتناع  ؛مع 12 ؛ضد 24 ــب هذا التعديلاجمللس رفض ا 

 .(06؛ املمتنعون= 24 ؛ املعارضون=12املوافقون= )

 من املدونة العامة للرضائب: 99املادة 

ورد بشأ ن هذه املادة تعديل من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية، 

 مة لمك الس يد الرئيس.لكال

 :عبد السالم اللبار يدس  ال  رااملستش

 .شكرا الس يد الرئيس

آاثر ال زمة اليت خلفهتا جاحئة  تربير التعديل هو من أ جل ختفيف أ

 عىل قطاع كراء الس يارات. "19-كوفيد"

خضاع اخلدمات اليت يقدهما هذا القطاع لنس بة  من  %10نقرتح ا 

اء ر ع كاطف أ ن ق، س امي وامجليع يعر %20ل دالرضيبة عىل القمية املضافة ب

ىل ادلمع. أ كرثالس يارات أ صبح   ترضرا مما س بق ويف حاجة ماسة ا 

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الرئيس

 اللكمة للس يد الوزير.

صالح اال دارة الس يد وزير  :الاقتصاد واملالية وا 

 .شكرا الس يد الرئيس

اع تقريبا طه قنمع، ل  ن اجلواب مه حمتاجني لدليف السؤال دايلمك اك

تيعيش مع الس ياحة، وفاش كنا تلكمنا عىل ادلمع اليل غنقدموه للس ياحة راه 

 غادي يكون معهم يعين لك القطاعات اليل تتعيش مع الس ياحة.

هذا هو املنظور اليل جاء به القطاع دايل الوزارة امللكفة هبذا 

ن شاء هللا، غادي تش الصندوق، يف ال س بوع املقبل،  يش.لاهاذ  فوو ا 

 الس يد رئيس اجللسة:

ذن غادي نعرض  :للتصويت التعديل ا 

 ؛(00عن بعد: ؛ 11: )داخل القاعة  11= املوافقون
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 ؛(04عن بعد: ؛ 19: )داخل القاعة  23= املعارضون

 .(01عن بعد: ؛ 06: )داخل القاعة 07املمتنعون= 

ذن   7 امتناع ؛مع 11 ؛ضد 23 بـ هذا التعديلاجمللس رفض ا 

 .(07؛ املمتنعون= 23 املعارضون= ؛11 =ناملوافقو)

 :من املدونة العامة للرضائب 123املادة 

 .ورد بشأ هنا تعديل كذكل من الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية

 اللكمة لمك الس يد رئيس الفريق أ و من ينوب عليمك.

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 يد الرئيس احملرتم.شكرا الس  

ىل  يريم لهذا التعدي تشجيع اس تعامل الطاقات البديةل والنظيفة يف ا 

ن كنا فعال نريد تشجيع الطاقة البديةل  اجملال الفاليح، حبيث املغرب اليوم ا 

يف احلقل الفاليح، فهيي مناس بة لتشجيع هذا النوع من اس تعامل الطاقة، 

ون أ ش ياء ورمبا س تكون خطرية بدل أ ننا نسمح جملموعة من الناس يس تعمل

 لها.اس تعام يف

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 اللكمة للحكومة.

صالح اال دارة الس يد وزير  :الاقتصاد واملالية وا 

 .الرئيس الس يدشكرا 

من دمع كبري من طرف ادلوةل  د، تيس تافوفالقطاع الفاليح، كام تتعر 

 لطاقةاوابش يكون ادلمع دايل اس تعامل يف واحد العدد دايل اجملاالت، 

جددة وال الطاقة الشمس ية يف اجملال الفاليح هذه مسأ ةل واردة ومزاينة، املت

املشلك اليل اكين هو أ نه هاذ ال لواح تيمت الاس ترياد دايلها وابلتايل خصها 

 (la destination)يف ادلخول، ما تنعرفوش  (TVA)ختلص امجلرك و

دارة شوما تميكن  لناش نعرفوتميكن  الرضائب لتفعيل هذا العمل، ما يف ا 

واش ذيك ال لواح غادي متيش لواحد املعمل أ و ال غادي متيش للقطاع 

 الفاليح.

 la)وابلتايل الترضيب يف امجلارك ال ميكن أ ن يعمتد عىل 

destination) ها، وابلتايل التفعيل دايلو ما ميكن و ل نه ما تميكنلناش نراقب

ال اب اليل  و.. اركامجلعرب  لتشجيع عرب ادلمع املبارش ما يشلو يكون ا 

 .كتخلص

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 

 املستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الس يد الرئيس،

الفريق الاس تقاليل ويف املعارضة كنا نمتىن أ ن يقبل تعديل حنن يف 

ي دفعين واحد للمعارضة، فهذا جفاف أ كرث من جفاف الطبيعة، اليشء اذل

 يل.م أ ن أ حسب هذا التعدرت ر احمليزوجتاواب مع الس يد الو 

 س اجللسة:الس يد رئي

ذن هذا التعديل يسحب.  ا 

 شكرا.

 )وردت من جملس النواب(: من املدونة العامة للرضائب 247املادة 

 ؛(05عن بعد: ؛ 32: )داخل القاعة 37= املوافقون

 ؛(00عن بعد: ؛ 00: )داخل القاعة 00= املعارضون

 .(00بعد:  نع؛ 06: ةعا)داخل الق 06املمتنعون= 

ذن   ممتنع 6مع؛ بدون معارض؛  37 ــب 247 املادةصادق اجمللس عىل ا 

 .(06متنعون= ؛ امل 00؛ املعارضون= 37 =)املوافقون

 البند الثاين القايض بتمتمي املدونة العامة للرضائب.

 كام عدلهتا اللجنة: كررةامل 247املادة 

 ؟ابال جامع ؟املوافقون

 .تفضل ،لس يد املقرراللكمة ل 

ة والتخطيط والتمني مقرر جلنة املالية الصمد مرمييد عب يدس  ل املستشار ا

 :الاقتصادية

 شكرا الس يد الرئيس.

مكررة، كام  247غري فامي يتعلق هبذه املادة، توضيح أ ن هاذ املادة 

جرت العادة تقدمي املواد اليت عدلهتا اللجنة هبذا التقدمي. مادة عدلهتا اللجنة 

ضني، لكن يف هذه ة أ كرث من املعار اداملوافقون عىل املام اكن التصويت لك

احلاةل هناك تعديالت هممة يف هذه املادة، متت بتوافق بني أ عضاء اللجنة 

س امي ما يتعلق بميع مكوانهتا واحلكومة ممثةل يف الس يد وزير املالية، وال

عفاء منتوج السكن الاجامتعي ب السكن  درمه ومنتوج 140.000 ــاب 

ع ،درمه 250.000ي ب الاقتصاد  لتسجيل.اتم من رسوم ا فاءا 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا عىل التوضيح.

 (:كام عدلهتا اللجنة كررةامل 247املادة التصويت عىل )

 ؛(07عن بعد: ؛ 38: )داخل القاعة 45 =املوافقون

 ؛(01عن بعد: ؛ 00: )داخل القاعة 01= املعارضون

 .(00عن بعد: ؛ 00: )داخل القاعة 00 نعون=املمت 

ذن   ل غلبيةاب كام عدلهتا اللجنة كررةامل 247املادة عىل صادق اجمللس ا 
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 .(06متنعون= ؛ امل 01؛ املعارضون= 45 =)املوافقون

 )وردت من جملس النواب(: املكررة مرتني 247 املادة

 ؛(04عن بعد: ؛ 32: )داخل القاعة 36 املوافقون=

 ؛(01عن بعد: ؛ 03: )داخل القاعة 04= املعارضون

 .(01عن بعد: ؛ 04: )داخل القاعة 05 املمتنعون=

ذن   5ضد؛  4مع؛  36 ــب مكررة مرتني 247صادق اجمللس عىل املادة ا 

 .(05متنعون= ؛ امل 04؛ املعارضون= 36 =املوافقون) ممتنع

 املعدلمن مرشوع قانون املالية  3البند الثالث من املادة 

ة العامة من املدون III-40و IV-38 قة ابملادتنيل حاكم املتعلالقايض بنسخ ا

 لرضائب، كام وردت من جملس النواب.ل

 ؛(04عن بعد: ؛ 31: القاعة )داخل  35املوافقون= 

 ؛(00عن بعد: ؛ 03: )داخل القاعة  03= املعارضون

 .(01عن بعد: ؛ 03: )داخل القاعة 04املمتنعون= 

ذن  قانون من مرشوع  3دة الثالث من املاصادق اجمللس عىل البند ا 

؛ 03؛ املعارضون= 35 =)املوافقون ممتنع 4ضد؛  3مع؛  35 ـب املعدل املالية

 .(04متنعون= امل 

 من مرشوع قانون املالية املعدل برمهتا: 3املادة 

 ؛(03عن بعد: ؛ 27: )داخل القاعة 30املوافقون= 

 ؛(01عن بعد: ؛ 09: )داخل القاعة 10= املعارضون

 .(01عن بعد: ؛ 03: )داخل القاعة 04املمتنعون= 

ذن   30 ـب من مرشوع قانون املالية املعدل 3دة ااملصادق اجمللس عىل ا 

 .(04؛ املمتنعون= 10ضون= ؛ املعار 30)املوافقون=  ممتنع 4ضد؛  10مع؛ 

 :ة املعدلمن مرشوع قانون املالي 4املادة 

للشغل يريم  نفدرالية ادلميقراطيةو ورد بشأ ن هذه املادة تعديل من الك

ىل حذف   .ادةاملا 

 تفضل الس يد الرئيس.

 :املستشار الس يد عبد احلق حيسان

 الس يد الرئيس، 

واليل اكنت يف املادة  2020هاذ املادة اكنت جات يف قانون املالية دايل 

 ما اكنوش كيخلصو الرضائب، ، اكنت كتعطي أ جل للمهتربني واليل7

لعفو "اـ وهو ما يصطلح عليه باعطاهتم أ جل ابش يديرو واحد التسوية، 

 من شهر يونيو. 30 ـالرضييب" حىت ل

حلكومة جابت نفس املادة اجلاحئة، ا دايل ظروفالآن، واحنا يف 

زتيدمه، مبعىن أ ن.. واحنا ميل اكنت مناقشة قانون املالية قلنا للس يد ك

ه اكن عفو، كتعطيو عاواتين عفو، وهاذ اليش راه ايال راه الوزير بأ نه

ن قال لنا غادي تشوفو بأ نه يف عىل الهتريب والهترب الرضييب فاك كيشجع

حياء عىل أ نه ما معرها م أ شهر حىت جايب لنا مادة  6ا غتكون، ما دازتش ا 

نفس ال شخاص، كزتيدمه مدة ابش يزيدو يبقاو تشجعهم  ..وككزتيد لهاذ

ة، تايل فاحنا مكجموعة ابلربملان نطالب حبذف هذه املادعىل الهترب، وابل 

وى، اليل ما سواش يتحمل العواقب يونيو، اليل سوى راه س 30دازت 

 دايل الترصف دايلو.

 لس يد الرئيس.ا اشكر 

 الس يد رئيس اجللسة:

 الس يد الوزير،

 ما رأ يمك يف حذف هذه املادة؟

صالح اال دارة:  الس يد وزير الاقتصاد واملالية وا 

 شكرا الس يد الرئيس.

حلجر ااحنا مرينا بواحد الفرتة دايل  حذف هاذ املادة غري مقبول، ل نه

دارة، وهاذ اللقاء الصحي، والتسوية الطوعية تتطلب أ نه يتالىق امللزم  مع اال 

 6بيعية يف مجيع احلاالت وحىت يف املادة اكن غري ممكن، وابلتايل بصفة ط 

 اعطى أ ن مجيع الآجال القانونية كتتأ جل. من املرسوم بقانون دايل الطوارئ

 شكرا.

 اجللسة: رئيس الس يد

ذن غادي نعرض  :ملادةاحبذف  التعديل القايض صويتللت ا 

 (؛01؛ عن بعد: 08عة: القا )داخل 09املوافقون= 

 (؛04؛ عن بعد: 23)داخل القاعة:  27املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 07)داخل القاعة:  08املمتنعون= 

ذن رفض اجمللس هذا التعد  ممتنع 8ضد؛  مع 9؛ ضد 27 ــب يلا 

 .(08؛ املمتنعون= 27ضون= ؛ املعار 09وافقون= مل)ا

 :برمهتا للتصويت 4املادة ض الآن غادي نعر 

 (؛03؛ عن بعد: 23: القاعة)داخل   26املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 08)داخل القاعة:   09املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 07)داخل القاعة:   08املمتنعون= 

ذن   ممتنع 8ضد؛  9مع؛  26 ــب ابرمهت 4صادق اجمللس عىل املادة ا 

 .(08؛ املمتنعون= 09ضون= ؛ املعار 26)املوافقون= 

 :من مرشوع قانون املالية املعدل 5املادة 

 (؛03؛ عن بعد: 23)داخل القاعة:  26املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 08)داخل القاعة:  09املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 07)داخل القاعة:  08املمتنعون= 

ذن   ممتنع 8ضد؛  9مع؛  26 ــب 5اجمللس عىل املادة  دقصاا 

 .(08؛ املمتنعون= 09ضون= ؛ املعار 26)املوافقون= 

 قانون املالية املعدل: من مرشوع 6املادة 
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 (؛05؛ عن بعد: 30)داخل القاعة:  35املوافقون= 

 (؛00؛ عن بعد: 00)داخل القاعة:  00املعارضون= 

 (.01عن بعد:  ؛06)داخل القاعة:  07املمتنعون= 

ذن  ـ ـب قانون املالية املعدل من مرشوع 6املادة وافق اجمللس عىل ا 

 .(07؛ املمتنعون= 00ضون= املعار  ؛35)املوافقون= 

 :قانون املالية املعدل من مرشوع 7املادة 

 (؛05؛ عن بعد: 38)داخل القاعة:  43املوافقون= 

 (؛00؛ عن بعد: 00)داخل القاعة:  00املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 00)داخل القاعة:  01تنعون= م امل 

ذن   43ـ ـب دلمن مرشوع قانون املالية املع 7عىل املادة  وافق اجمللسا 

؛ 00ضون= ؛ املعار 43)املوافقون=  1امتناع  ؛بدون معارضمع؛ 

 .(01املمتنعون= 

 :مرشوع قانون املالية املعدلمن  8املادة 

نفدرالية ادلميقراطية و الك ورد بشأ ن هذه املادة تعديل من مجموعة

 .للشغل

 لكمة لمك.ال

 املستشار الس يد عبد احلق حيسان:

 شكرا الس يد الرئيس. 

للشغل بغينا يف هاذ املادة هاذي، يف  نفدرالية ادلميقراطيةو احنا يف الك

نضيفو دمع  "19-كوفيد"اجلانب املدين من صندوق جاحئة فريوس كوروان 

ىل غاية اعامتدا  ي جتربةالسجل الاجامتعي املوحد. هاذ ل رس املعوزة ا 

 اعطت نتاجئ هممة، أ عادت الثقة دايل املواطنني يف البالد ويف املؤسسات. 

زيدو فهيا يش شوية، عىل أ ساس أ ن ذيك كنقرتحو أ ننا منددوها ون

ىل حني خروج السجل الاجامتعي املوحد.  ال رس املعوزة تس تافد ا 

 س يد الرئيس.شكرا ال 

 ة:الس يد رئيس اجللس

 الس يد الوزير.

صالح اال دارة:الس يد وزير الاقتصا  د واملالية وا 

 شكرا الس يد الرئيس.

 كوروان، وفيه هذا صندوق خاص أ حدث بتعلاميت ملكية ملواهجة جاحئة

 ما حمددة ابلقانون.و أ شاكل دايل النفقات اليل ه (3) ثالثة

رس أ نه شار احملرتم هواليل مقرتح من الس يد املست  ،الآن  دمع لل 

صندوق "ة هو املعوزة، واحنا عندان صندوق خاص دلمع ال رس املعوز

 ."الامتسك الاجامتعي

 شكرا.

 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا. 

 ت؟ اياله أ  س يدي.التصوي ،اال خوان

 :نفدرالية ادلميقراطية للشغلو املوافقون عىل التعديل دايل الك

 (؛01؛ عن بعد: 11عة: )داخل القا 12املوافقون= 

 (؛06؛ عن بعد: 21)داخل القاعة:  27ون= املعارض

 (.01؛ عن بعد: 06)داخل القاعة:  07املمتنعون= 

ذن   4امتناع  ؛مع 12؛ ضد 27ـ ـب عارض اجمللس هذا التعديلا 

 .(07؛ املمتنعون= 27ضون= ؛ املعار 12 )املوافقون=

 :للتصويت ملعدلقانون املالية ا من مرشوع 8املادة أ عرض الآن 

 مرشوعت يف ءاب غادي نرجعو للامدة كام جااد ،عديل، زولناهصوتنا عىل الت

 :القانون

 (؛05؛ عن بعد: 27)داخل القاعة:  32املوافقون= 

 (؛00؛ عن بعد: 11لقاعة: )داخل ا 11املعارضون= 

 (.00؛ عن بعد: 04قاعة: )داخل ال 04املمتنعون= 

ذن   32 ــب لقانون املالية املعد من مرشوع 8وافق اجمللس عىل املادة ا 

؛ املمتنعون= 11ضون= ؛ املعار 32)املوافقون=  4امتناع  ؛ضد 11مع؛ 

04). 

 :للتصويت الباب ال ول من اجلزء ال ول نعرضالآن غادي 

 (؛03؛ عن بعد: 23)داخل القاعة:  26املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 13اخل القاعة: )د 14املعارضون= 

 (.01 ؛ عن بعد:03القاعة:  )داخل 04املمتنعون= 

ذن   14مع؛  26 ــب وافق اجمللس عىل الباب ال ول من اجلزء ال ولا 

 .(04؛ املمتنعون= 14ضون= ؛ املعار 26)املوافقون=  4امتناع  ؛ضد

"أ حاكم تتعلق بتوازن موارد  ــللباب الثاين املعنون بالآن غادي ننتقلو 

 وتاكليف ادلوةل":

 ملداخيل املزيانية اال جاميل ملتضمن للتقيمياجلدول )أ ( ا ومضهنا :9املادة 

مزيانية مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل وأ صناف احلساابت ، العامة

 اخلصوصية للخزينة:

من القانون التنظميي لقانون املالية، اليت تنص  54وطبقا ل حاكم املادة 

جاميلعىل أ ن  فامي خيص  "جيري يف شأ ن تقديرات املداخيل تصويت ا 

ت مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل وتصويت عن مزيانياو  زيانية العامةامل

 لك صنف من أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة".

ذن تقديرات مداخيل املزيانية العامة غادي نعرضو للتصويت  :أ وال ،ا 

كام وردت يف مرشوع قانون املالية املعدل رمق  2020برمس الس نة املالية 

35.20: 
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 (؛04عن بعد: ؛ 23اعة: ق)داخل ال 27 املوافقون=

 (؛01؛ عن بعد: 13)داخل القاعة:  14املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  04املمتنعون= 

ذن  "أ حاكم تتعلق بتوازن  ــوافق اجمللس عىل الباب الثاين املعنون با 

؛ 27وافقون= )امل 4امتناع  ؛ضد 14مع؛  27 ـب موارد وتاكليف ادلوةل"

 .(04ون= املمتنع؛ 14ضون= املعار 

نية مرافق ادلوةل املسرية مداخيل مزيا يت تقديراتغادي نعرض للتصو  :اثنيا

 (20)الصفحة  :2020بصورة مس تقةل برمس الس نة املالية 

 (؛04؛ عن بعد: 22)داخل القاعة:  26املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 13)داخل القاعة:  14املعارضون= 

 (.01عن بعد:  ؛03)داخل القاعة:  04متنعون= امل 

ذن  افق ادلوةل املسرية اخيل مزيانية مر يرات مدصادق اجمللس عىل تقدا 

 ؛26)املوافقون=  4امتناع  ؛ضد 14 ؛مع 26 ـب بصورة مس تقةل

 .(04؛ املمتنعون= 14ضون= املعار 

تقديرات مداخيل احلساابت اخلصوصية غادي نعرض للتصويت  :اثلثا

 وذكل كام صنف مهنا.  (36الصفحة )، 2020ة برمس الس نة املالية للخزين

 ية:بتقديرات مداخيل احلساابت املرصدة ل مور خصوص وغادي نبدا 

 (؛04؛ عن بعد: 22ل القاعة: )داخ 26وافقون= امل

 (؛01؛ عن بعد: 13)داخل القاعة:  14املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  04املمتنعون= 

ذن   ــبابت املرصدة ل مور خصوصية وافق اجمللس عىل مداخيل احلساا 

؛ املمتنعون= 14ضون= ؛ املعار 26)املوافقون=  4امتناع  ؛ضد 14مع؛  26

04). 

 لهيئات ادلولية:يف اتقديرات مداخيل حساابت الاخنراط الآن 

 (؛04؛ عن بعد: 30)داخل القاعة:  34وافقون= امل

 (؛01؛ عن بعد: 07)داخل القاعة:  08املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 00)داخل القاعة:  01املمتنعون= 

ذن   34ــ ب وافق اجمللس عىل حساابت الاخنراط يف الهيئات ادلوليةا 

 .(01؛ املمتنعون= 08ضون= ؛ املعار 34)املوافقون=  1امتناع  ؛ضد 8مع؛ 

 ت النقدية:العملياتقديرات مداخيل حساابت 

 (؛06؛ عن بعد: 22: )داخل القاعة 28افقون= املو 

 (؛00؛ عن بعد: 13)داخل القاعة:  13= املعارضون

 (.01؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  04املمتنعون= 

ذن وافق اجمللس عىل مداخيل حساابت العمليات النقدية مع؛  28 ــب ا 

 .(04؛ املمتنعون= 13ضون= ؛ املعار 28)املوافقون=  4امتناع  ؛ضد 13

 مداخيل حساابت المتويل:ت ديراتقالآن غادي نصوتو عىل 

 (؛06؛ عن بعد: 25)داخل القاعة:  31املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 10)داخل القاعة:  11املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  04املمتنعون= 

 ؛ضد 11مع؛  31ــ ب مداخيل حساابت المتويلصادق اجمللس عىل 

 .(04؛ املمتنعون= 11ضون= ؛ املعار 31)املوافقون=  4امتناع 

 و الثقة يف ال مناء.خاص ندير 

 قات من اخملصصات:س بات النفاات مداخيل حمتقدير 

 (؛06؛ عن بعد: 24)داخل القاعة:  30املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 10)داخل القاعة:  11املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 06)داخل القاعة:  07املمتنعون= 

ذن حسب النتاجئ اليل اعطاين ا اع مع امتن 6ضد  30 :لس يد ال منيا 

4. 

املوافقون اليل بغا يصوت عليمك، ملا غادي نقولو  يريض ال، ولكن هللا

 يصوت، اليل ما بغاش يصوت ما عندان ما نديرو هل.

ذن  ــ ب وافق اجمللس عىل مداخيل حساابت النفقات من اخملصصاتا 

 .(07؛ املمتنعون= 11ضون= ؛ املعار 30)املوافقون= 

 :صويتللت رمهتاب 9املادة ادي نعرض الآن غ

 رفع يدو:اليل بغا يصوت ي

 (؛06؛ عن بعد: 24)داخل القاعة:  30املوافقون= 

 (؛01؛ عن بعد: 13)داخل القاعة:  14املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  04املمتنعون= 

ذن صادق اجمللس عىل املادة   4امتناع  ؛ضد 14مع؛  30ــ ب برمهتا 9ا 

 .(04؛ املمتنعون= 14ضون= ؛ املعار 30)املوافقون= 

واحد راطية للشغل ابش نزيدو نفدرالية ادلميقو ن الكجات لنا م

بغرض تسقيف  "مكرر 9املادة "اال ضافة، مادة جديدة حتت عنوان 

 .الاس تدانة من اخلارج

 اللكمة لمك.

 املستشار الس يد عبد احلق حيسان:

 شكرا الس يد الرئيس.

، وكتجي س نواي دايل 2020ينة يف قانون املالية دايل هاذي مادة اك

ن اخلارج، ولكن ن للحكومة ابالس تدانة م، الربملان كيعطي اال ذالتسقيف

بواحد السقف. اكنت الظروف دايل اجلاحئة جات احلكومة طلبت من 

 مليار. 31الربملان أ نه حييد السقف اليل اكن مديور يف 

داز اجلاحئة، من بعد جا القانون  فعال، اس تجاب الربملان نظرا لظروف

 مبرسوم بقانون، وميل جااقرتاهحا ل هنا جابتو بنفس اليشء، واحلكومة يف 

ماكنية دايل التعديل فيه.  القانون صادقنا فقط عىل املرسوم، وما اكنتش ا 

فاليوم عندان قانون مالية تعدييل، احلكومة تتوقع أ هنا ما غتفوتش السقف 
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 مليار. 60دايل 

اكينة  اليل 43لشغل جبنا نفس املادة يف الكنفدرالية ادلميقراطية ل احنا 

مليار،  60مليار ويكون  31قاش ية، عىل أ ساس أ نه ما يبيف قانون املال 

ذاك اليش اليل متوقعة احلكومة، ولكن يكون معروف دلى الربملان، 

 شهور يكون عارف الربملان بأ نه هناكل سقف للحكومة. 4خصوصا أ نه بقى 

نا غري ال ما عرفتش، واحنا بقى قدام  د الوزير يف اللجنة كيقول لناالس ي

قيف دايل هاذ الاس تدانة ور، معروف وخاص يكون تس شه 5شهور أ و  4

 من اخلارج، خصوصا أ هنا وصلت مبالغ تنذر ابخلطر.

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 ؟الس يد الوزير، موقفمك من تسقيف ادلين اخلاريج

صال الس يد  ح اال دارة:وزير الاقتصاد واملالية وا 

 .شكرا س يدي الرئيس

ابملقتضيات اليل  الطوارئ احنا ما خذيناشأ وال، ميل جات حاةل 

كتعطي صالحية للحكومة ابش اتخذ التدابري املالية اليل ميكن لها تشوفها 

يف الصاحل دايل ال زمة، وجبنا قانون خاص لهذه املادة، ل ن كنعتربو أ ن 

مة أ كرب الرهاانت اليل خاص احلكو ياطي من العمةل الصعبة هو من الاحت 

 خطأ ، وابلتايل جبنا قانون ما يكونش عندها فهيا يش تنجح فهيا، وادلوةل

 خاص، وهاذ القانون ما زال ساري به العمل.

احنا اليل كنقولو ال زمة دازت، أ وال ال زمة احنا مازالني فهيا، وها انتوما 

قول يل وقتاش غادي زال ما اكينينش، واليل يقدر يكتعرفو الوابءات ما

احنا حىت التوقعات تكون مضبوطة. ود أ ان معمك ابش ندير نفتحو احلد

احنا كحكومة وال انتوما  ،واحد فينا ما عارف فوقاش احلدود غادي.. ال

كربملان وال... احلكومة احلدود ما عارفينش وقتاش غنحلوها، والس ياحة 

اذي مازال فهيا عدم  س نواي من العمةل الصعبة، وهمليار درمه 78كتجلب 

 اليقني.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

ذن   غادي ندوزو للتصويت. ا 

 ي نعرض هاذ التعديل للتصويت:دذن غاا  

 (؛00؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  03املوافقون= 

 (؛05؛ عن بعد: 30)داخل القاعة:  35املعارضون= 

 (.01عن بعد: ؛ 06)داخل القاعة:  07املمتنعون= 

ذن   7امتناع مع  3ضد  35ب  هذا التعديلرفض اجمللس ا 

 .(07؛ املمتنعون= 35ضون= ؛ املعار 03)املوافقون= 

 للتصويت: ال ول الباب الثاين من اجلزءالآن غادي نعرض 

 (؛04؛ عن بعد: 22)داخل القاعة:  26املوافقون= 

 (؛02؛ عن بعد: 13)داخل القاعة:  15املعارضون= 

 (.01ن بعد: ؛ ع03)داخل القاعة:  04نعون= املمت 

ذن وافق اجمللس عىل الباب الثاين من اجلزء ال ول   15مع؛  26ــ با 

 .(04؛ املمتنعون= 15ضون= ؛ املعار 26)املوافقون=  4امتناع  ؛ضد

 35.20وع قانون املالية املعدل رمق لآن اجلزء ال ول من مرش اغادي نعرض 

 للتصويت: 2020ة املالية نللس  

 (؛05؛ عن بعد: 23 )داخل القاعة: 28املوافقون= 

 (؛02؛ عن بعد: 12)داخل القاعة:  14املعارضون= 

 (.01؛ عن بعد: 03)داخل القاعة:  04املمتنعون= 

ذن  املعدل رمق ء ال ول من مرشوع قانون املالية وافق اجمللس عىل اجلز ا 

؛ 14= ضون؛ املعار 28)املوافقون= ــ ب 2020للس نة املالية  35.20

 .(04املمتنعون= 

أ عضاء جلنة املالية  ،صل الوقت ابش نرفعو اجللسة ومنش يو مجيعاالآن و 

 ابش ميش يو عند الس يد رئيس اللجنة ابش يدرسو اجلزء الثاين، ونرجعو. 

 غادي نعطيو نصف ساعة؟ نصف ساعة، اياله.

 رفعت اجللسة.

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

 لرئاسة اجللسة.مكتوبة  املسلمة : املداخالتامللحق

I) رصةفريق ال صاةل واملعا: 

 الس يرباين ابل من قيتعل 05.20مرشوع قانون رمق . 1

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 ين،املستشار الس يدات والسادة 

طار ة ابمس فريق ال صاةل و ناول اللكميرشفين أ ن أ ت  مناقشة املعارصة يف ا 

 ن الس يرباين.يتعلق ابل م 05.20قانون رمق  مرشوع

أ ن أ ؤكد عىل املاكنة اليت بدأ  حيتلها ال من  ،بداية ،وامسحوا يل

عرص تكنولوجيا ظل يف  ،الس يرباين يف مجيع البدلان واملغرب واحد مهنا

ناال عالم واال وتطور ما ابت يسمى  ،رتنتتصاالت وخاصة مهنا ش بكة اال 

ن نناقش هذا السؤال اذلي جيب أ ن نطرحه وحن ة، لكنابحلكومة اال لكرتوني

رباين يف يالوطنية لل من الس   الاسرتاتيجيةطبيعة يتجىل حول  ،املرشوع

 بالدان؟

 الس يد الرئيس،

طرا يؤثر عىل لقد أ صبحت اليوم، الهجامت اال لكرتونية أ و الس يربانية خ

يف  أ جندة ال من ادلويل، يف بدأ ت تلقى اهامتما متصاعدا أ من ادلول، ذلكل

لكرتونية ودورها يف التأ ثري عىل الطابع حماوةل ملواهجة تصاعد الهت ديدات اال 
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 السلمي للفضاء اال لكرتوين.

ع الاعامتد املزتايد عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل وم

ى ضامن الاس تخدام الآمن اكت واملؤسسات وال فراد، أ حضاحلكومات والرش 

 اليوم للوقاية من التحدايت اليت يواهجها العامل واملناسب للفضاء الرمقي أ حد

ين التدابري ومن أ جل ذكل قامت العديد من ادلول بتب ،انيةرب ياخملاطر الس  

ىل تعزيز اال طار الترشيعي والتنظميي ملواكبة هذا التقدم  الرامية ا 

ال أ ساس يا اين اذلي يشلك عامالس يرب  التكنولويج، بغية تعزيز ال من

آ دعمي وتلتحقيق أ هدافه   عية والاقتصادية. اثره عىل التمنية الاجامتأ

ومية يف من املعلوم أ ن غالبية الوزارات وغريها من املؤسسات العمو 

عىل املغرب تتوفر اليوم عىل نظم معلوماتية تتيح لها تقدمي جزء من خدماهتا 

ال أ ن نظم املعلوما ت هذه غالبا ما تكون هدفا لهجامت مغرضة غالبا اخلط. ا 

 املرتبطةملعلومات احلساسة ا وتس هتدفتوجهيها من اخلارج  متما ي

 الصناعية.ملعطيات ذلت الطابع الشخيص وال رسار اب

ناح اال سرتاتيجية الوطنية لل من الس يرباين اكن ال بد من و  من أ جل ا 

نشاء البني يف هذا ، وة لبلوغ هذا الهدفالقانونيو ة التحتية املؤسساتية ا 

دارة العامة لسس  مؤ  املغربأ نشأ  اال طار  دلفاع الوطين وهام تني اتبعتني لال 

ديرية العامة ل من نظم اللجنة اال سرتاتيجية ل من نظم املعلومات وامل

رامئ املعلومات. لكن ما يتوجب عىل بالدان اليوم يف ظل ارتفاع وترية اجل

ت لهذه الغاية، ئهاته املؤسسات اليت أ نش  انية هو حتسني طرق معلالس يرب 

صدا ت غالبية ادلول، وذكل من من النصوص القانونية كام فعل زيدر موا 

 ذه اخملاطر.أ جل حتصني بالدان ومؤسساته أ كرث من ه

مهية القصوى لهذا املرشوع قانونلك هذه الاعتبارات ل  ،وابلنظر لل 

ننا  ابجملهودات اجلبارة اليت  مؤكدين عىل اعزتازان، ابال جيابليه ع نصوت فا 

تصدي للك اخملاطر ببالدان مبختلف أ نواعها يف ال ية من تقوم هبا ال هجزة ال  

 اليت من شأ هنا املساس بأ من بالدان.

املتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع وال من  10.20قانون رمق مرشوع . 2

 وال سلحة واذلخرية

 الس يد الرئيس،

 ادة الوزراء،الس

 ملستشارين،االس يدات والسادة 

ةل واملعارصة ملناقشة مرشوع صاال   يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق

ادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية، يتعلق بعتاد وجتهزيات  10.20انون رمق ق

ميان عىل  ويه مناس بة للتأ كيد ابدلور يف فريق ال صاةل واملعارصة  نا العميقا 

الوطين واملمتثل يف املهمة فاع ي تقوم به اكفة مكوانت قطاع ادلاذلالهام 

القيادة الرش يدة  الوحدة الرتابية للمملكة حتت صونة و املقدسة محلاي

لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس القائد ال عىل ورئيس أ راكن احلرب 

 العامة للقوات املسلحة امللكية.

ن ما يعيشه العامل  أ حداث متالحقة، وما تعرفه من تطورات و اليوم ا 

فريقي حتدايت من قةاملنط ل من تأ هيل جيعا، خاصة مبنطقة الساحل وشامل ا 

 ،هذا املرشوع وهو ما جييب عليه، الوطنية أ مرا حمتياالصناعة العسكرية 

ىل جتميع وعرصنة الترشيعات املتعلقة بعملية اس ترياد وتصدير واذلي يريم  ا 

دماج وين اب  الفراغ القان ءية وال منية، وملونقل العتاد والتجهزيات العسكر 

 ،ابعتبارها، اب الوطينالرت خل مقتضيات جديدة ختص صناعة ادلفاع دا

 عن كوهنافضال  بل ركزية للس يادة الوطنيةحمتية، رضورة قط ليس ف

 من مصادر التمنية الاقتصادية.   همام امصدر 

مثن ن و نش يد  ،صاةل واملعارصةنحن يف فريق ال  ف  ،ه الاعتباراتللك هذ

 فيةية الاسترشاؤر لتنفيذا ل خاصة وأ نه جاء ،قانون مضامني هذا املرشوع

دان قادرة عىل تصنيع أ سلحهتا وقادرة عىل عل بالالرامية جلاحب اجلالةل لص

 .نا ادلولينيئ تبوء مراكز متقدمة مضن منظومة الصناعة برشاكة مع رشاك

ننا  ،عىل ما س بق بناءو  ا املرشوع قانون هذعىل  نصوت ابال جيابفا 

 .القانون

بيش الرديف  علقملتا 5.99بتمتمي القانون رمق  29.20وع قانون رمق رش . 3

 حة امللكيةيف القوات املسل

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 املستشارين، الس يدات والسادة

صاةل واملعارصة خبصوص هذا تناول اللكمة ابمس فريق ال  أ  ن أ  يرشفين 

املتعلق  5.99ون رمق تمتمي القان فريدة خبصوص ادةم يتضمناملرشوع اذلي 

 مس تخديمواذلي اعترب امللكية، حة سلبيش الرديف يف القوات امل 

املؤسسات واملقاوالت العمومية وال شخاص الاعتباريني اخلاضعني للقانون 

حدى  العام أ و اخلاص اذلين اس تفادوا من تكوين عسكري داخل ا 

ئة الضباط لحة امللكية، ك حد مكوانت هي املؤسسات التابعة للقوات املس

عارصة يدخل مضن نطاق اهامتم امل و صاةل، وهو نص نعتربه بفريق ال  الرديف

هذا الاهامتم والرعاية  ،احب اجلالةل حفظه هللا ابلقوات املسلحة امللكيةص

دلى صاحب ى هبا هذه املؤسسة اليت تدل عىل املاكنة العظمية اليت حتظ

اجليش املغريب تسليحًا  وقد مشل هذا الاهامتم تطوير ،اجلالةل حفظه هللا

ىل جانب ول عىل مس تويني، ال ول ين ال  ل مط اما جعهل اخل ،وتدريباً  حمليًا ا 

ال هجزة ال منية يف ترس يخ ال من ادلاخيل من خالل تأ مني املناطق احلدودية 

آ ات داخلية تتطلب تدخهلمعليواملشاركة يف أ ي   خره تدخهل يف تدبري، اكن أ

وهنا نس تغل الفرصة  ،ل الطب العسكريومن خال ،فرتة احلجر الصحي

امللكية عىل اجملهود اجلبار  فراد القوات املسلحةأ  الطبية و قم طل  لنشكر لك ا

قلمييًا ودوليًا من خالل   ،اجليش املغريب مشاركةاذلي قاموا به، والثاين ا 

 .يف العديد من جتريدات حفظ السالمادًا دة وعتع  

تبار مس تخديم املؤسسات ن اع أ  صاةل واملعارصة ريق ال  ونرى بف
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ن العام أ و الاعتباريني اخلاضعني للقانو خاصل شواملقاوالت العمومية وا

حدى املؤسسات  اخلاص اذلين اس تفادوا من تكوين عسكري داخل ا 

منا  التابعة للقوات املسلحة امللكية ك حد مكوانت هيئة الضباط الرديف ا 

تحاق ل قادرة عىل الاربة مدبعنارص برشية ال وارد امل تعزيزيأ يت ل جل 

ن دلفاع عن حوزة الوطلامللكية  لحةملسمامية للقوات اصفوف ال  لاب

ا التام عىل نمؤكدين حرص  وهو اليشء اذلي نمثنه ونش يد به ،وس يادته

جيابية يف لك ما يتعلق بأ فراد قواتنا املسلحة امللكية اليت نرفع له  االتعامل اب 

قوم هبا تكبار عىل اجملهودات اليت ال  ل واجالواال  لها لك التقدير  ونكنقبعة ال 

مللكية صاحب املسلحة ارئيس ال راكن العامة للقوات  ةمال   وراء قائد

 يده.أ  اجلالةل نرصه هللا و 

ننا يف فريق ال صاةل  نصوت ابال جياب عىل واملعارصة من هذا املنطلق فا 

 هذا املرشوع قانون.

III) والتمنية  فريق العداةل 

 ؛ابل من الس يرباينيتعلق  05.20مرشوع القانون رمق  -

ع وال من عتاد وجتهزيات ادلفاب  يتعلق 10.20 مقالقانون ر مرشوع -

 ؛وال سلحة واذلخرية

املتعلق بيش  5.99بتمتمي القانون رمق  29.20مرشوع القانون رمق  -

 .لكيةالرديف يف القوات املسلحة امل 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 .املرسلنيوالصالة والسالم عىل أ رشف اخللق و 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 احملرتمون،وزراء ادة الالس يدات والس

 سادة املستشارون احملرتمون،الس يدات وال 

اريع العداةل والتمنية يف مناقشة مش يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق

بعتاد وجتهزيات ادلفاع ل من الس يرباين و ابالتوايل  القوانني املتعلقة عىل

الرديف بيش  املتعلق 5.99تمتمي القانون رمق وب  حة واذلخريةوال من وال سل

 .لكيةيف القوات املسلحة امل 

ن  اذلي يعرفه التحول الرمقي الكبري التطور  هافرض التحدايت اليت ا 

والهيئات املؤسسات  من واجملال التكنولويج يف العامل، حيث أ حضت العديد

 وفرهاال ماكانت اليت تداء وظائفها عىل اتعمتد يف ممارسة أ نشطهتا وأ  

معلوماتية طريق اس تعامل جتهزيات وأ نظمة كل عن التكنولوجيا احلديثة، وذ

عىل  املتعددة ذات الطابع الس يرباينخمتلفة، وهو ما جيعلها همددة ابل خطار 

 أ كرثها خطورة: همااجحأ  اختالف 

طالق جهامت اب   حيث تعمل هيئات منظمةية، الس يربان  احلروب -

لكرتونية تس هتد  لتحتيةاالبنيات ال نظمة املعلوماتية املس تعمةل يف ف ا 

آت ذات ال مهية احليوي ، وذكل هبدف رضب اس مترارية ةواملنشأ

الوظائف احليوية للمجمتع والصحة وال من والسالمة والتقدم 

ايل رضب اس تقرار ادلول وابلت الاقتصادي والاجامتعي وغريها،

حلاق خسائر هامة هبا،  كثرية  أ حداث ة ال خريةالآونقد برزت يف و وا 

 ؛من هذا القبيل ومتعددة

أ و تس تعملها  ت ونظم املعلوماتمئ السربانية اليت تس هتدف ش باكاجلرا -

 ؛كوس يةل الرتاكب جنح أ و جناايت

ىل  - طبيعهتا  همام اكنتال خرى الهتديدات الس يربانية خمتلف ابال ضافة ا 

ىل اال خالل بأ من نظاليت ميكهنا   .عمتدةامل م املعلومات أ ن تؤدي ا 

ىل سد الفراغ القانوين ملاسة جة ااحلا ،يف نظر فريقنا ،فرضيهو ما و  ا 

ملواهجة الهتديدات السالفة ، امية ال نظمة املعلوماتية حب ل فامي يتعلق احلاص

ذ س   اذلكر، حتقيق ال من  منذلي حنن بصدده ميكن مرشوع القانون اا 

سرتاتيجية و م وفقالس يرباين  جراءات اختاذ مجموعة من قاربة ا  التدابري واال 

داث  متكن من التعامل مع لك ال حر  اليتوبلورة طرق ال دارة اخملاط

بتوافر وسالمة ورسية  سابلفضاء الس يرباين، واليت من شأ هنا أ ن متاملرتبطة 

اخلدمات ذات الصةل اليت يقدهما املعطيات اخملزنة أ و املعاجلة أ و املرسةل، و 

ليه ه غفال ما يتعلق حباكمة ال من ذا النظام أ و تسمح ابلولوج ا  دون ا 

 الس يرباين.

اليت جاء هبا مرشوع القانون ة النظرة الشمولي  هذا اال طار،نمثن يفو 

 :حيث حيدد

ابلنظم املعلوماتية  املرتبطة بلك ما يتعلقيات ال ساس ية القواعد واملقتض 

دارات ادلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات  املعمتدة من طرف مجيع ا 

آخر خاضع للقانواملقا ام، ونقرتح ون العوالت العمومية ولك خشص اعتباري أ

عد واملقتضيات أ شخاص القانون اخلاص اذلين ميارسون أ ن تشمل هذه القوا

ابلنس بة ل من  حيويةيف جماالت حساسة ميكن اعتبارها ذات أ مهية  نشاطهم

 ؛)اكل من الطايق عىل سبيل املثال(وةل واس تقرارها. ادل

 "هدينملتع ابما يطلق عليه "قتضيات عىل امل و القواعد  كام ترسي هذه

ت مواصالت ومزودي خدمات ال نرتنلل مس تغيل الش باكت العامة ومه

ت الرمقية وانرشي ومقديم خدمات ال من الس يرباين ومقديم اخلدما

 بيقها حىت عىل مقديم اخلدمات الرمقية.منصات اال نرتنت، بل وميتد تط 

حداث عدد من البنيات مهنا:املس توى املؤسسايت، ن عىل و   مثن ا 

عداد التوجهيات د ا  لل من الس يرباين اليت يعه اتيجيةاللجنة الاسرت  - لهيا ا 

الاسرتاتيجية لدلوةل يف جمال ال من الس يرباين والسهر عىل ضامن 

لتحتية ذات ال مهية احليوية مصود نظم معلومات الهيئات والبنيات ا

جمال ال من الس يرباين  واملتعهدين وتشجيع البحث والتطوير يف

ىل همام أ خرى بداء االتوعية يل من قب  ابال ضافة ا  لرأ ي يف والتحسيس وا 

 النصوص الترشيعية والتنظميية املرتبطة مبجال ال من الس يرباين؛

دارة ال زمات وال حداث الس يربانية اجلس مية  - ليت حتدهثا اللجنة اجلنة ا 
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الوقاية وتدبري تلكف بضامن تدخل منسق يف جمال الاسرتاتيجية، و 

ثر وقوع حوادث أ م  اين؛ن س يرب ال زمات عىل ا 

س يرباين اليت يعهد لها بتنفيذ اسرتاتيجية الوطنية لل من ال  السلطة -

 ادلوةل يف جمال ال من الس يرباين؛

 ملالحظات التالية:ايف فريق العداةل والتمنية  ومن هجة أ خرى نثري -

واعامتدها ة مئة ابملئة، ابتاكر أ نظمة معلوماتية مغربيرضورة العمل عىل  -

اليت ، وحىت ال هجزة ويةمهية احليذات ال  البنيات وال نشطة  يف

 ؛تس تعمل يف اس تخدام هذه ال نظمة

زنة أ و املعاجلة أ و اخملاحرتام رسية املعطيات ذات الطابع الشخيص  -

املعلوماتية املس تعمةل واحلرص عىل الالزتام مبا تنص   ال نظمةاملرسةل يف

هجزة ضع ال  من مرشوع القانون عند و  28الثانية من املادة  عليه الفقرة

لوطنية عىل الش باكت العامة للمواصالت التقنية من طرف السلطة ا

رصد س تعمل حرصاي يف ت ل وش باكت مزودي خدمات ال نرتنت، 

يات ظم معلومات الهيئات والبن عىل أ من نال حداث اليت قد تؤثر 

 التحتية ذات ال مهية احليوية.

مقتضيات عامتد ، فنعترب أ ن ا10.20القانون رمق  امي خيص مرشوعأ ما ف -

ابلعتاد وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة  يتعلق قانونية ترتبط بلك ما

ىل أ مهية وحساس ية هذا املوضوع،  خطوة جد هامة ابلنظر واذلخرية ا 

نيف العتاد وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية تص حيث مت 

ىل فئات ث  :الث فئات حبسب اس تعاملهاا 

فاع مبا يف لتجهزيات وال سلحة وذخرية ادلتاد واتشمل الع الفئة )أ (:  -

تصال االو الرصد معدات املراقبة و  ا أ نظمة والربامج املعلوماتية و ذكل

أ و اجلوية أ و البحرية أ و اخملصصة حرصا للعمليات العسكرية الربية 

 الفضائية؛

سلحة واذلخرية والربامج املعلوماتية الفئة )ب( اليت تشمل العتاد وال   -

امحلاية اخملصصة و لتنقل او االتصال واملراقبة والرصد و لرؤية ا معداتو 

 .العسكريللحفاظ عىل ال من والنظامني العامني أ و لالس تعامل 

يف القنص والرماية ة املس تعمةل سلحة واذلخري ال   وجدير ابلتنويه جعل

طالق املنافسات الرايضية وال سلحة الرايضية، وال سلحة املس تعمةل يف ان

ا القانون ابعتبارها الهواء املضغوط من مشموالت هذأ سلحة و  التقليدية

ىل الفئة )ج(، حرصا عىل ضبط توافرها يف يد ا ملدنيني وحرص تنمتي ا 

 جلها.اس تعاملها يف ال نشطة اليت صنعت ل  

ضياته مع العقوابت عند اال خالل مبقت مجموعة من كام قرر مرشوع القانون 

حاطة لك ما  كلية، وذائ العقوابت اجلنبعني الاعتبار خذ ال   حرصا عىل ا 

 لضامانت الرضورية ملزيد من الضبط والتقنني.اجملال اب ق هبذايتعل

دراج  ونمتىن، من نيع تص تنظم مسأ ةل مقتضيات هجة أ خرى، أ ن يكون ا 

طار يف ا   مندرجاالعتاد وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية، 

سامهة ليس فقط يف وي للم يالتشجيع عىل الاستامثر يف هذا اجلانب احل 

انة العسكرية لبالدان والرفع من قدراهتا ادلفاعية بل وجعل هذا تعزيز الرتس

نتاجه حنو الصناعات من مداخل التمنية الاقتصادية بتوجيه م النوع من ا يمت ا 

 التصدير.

 5.99تمتمي القانون رمق ب  29.20أ ما فامي خيص مرشوع القانون رمق 

لتعديل ات املسلحة امللكية، فس ميكن ا القو يف املتعلق بيش الرديف

أ غفلها النص صفوف هذا اجليش بفئات جديدة اكن قد املقرتح من تعزيز 

والت العمومية وللك ال صيل، يتعلق ال مر مبس تخديم املؤسسات واملقا

اتبعوا تكوينا أ وليا يف  يناخلاص اذل انون العام أ وخشص اعتباري خاضع للق

حدى املؤسسات التا  ات املسلحة امللكية.ة للقو بعا 

يف ملء الفراغ سواء  نيانو الق هذهع اريمشاعتبارا ل مهية ام و يف اخلتو

علق بتصنيع أ و يف ضبط وتأ طري ما يت ل من الس يرباينابالقانوين املتعلق 

ن وال سلحة واس تعامل وتصدير واس ترياد العتاد وجتهزيات ادلفاع وال م

ية يف فريق العداةل والتمن  علهياس نصوت  جيش الرديفأ و بتعزيز  واذلخرية،

 ابال جياب.

 والسالم عليمك ورمحة هللا

IV)  احلريكالفريق: 

 ؛يتعلق ابل من الس يرباين 05.20مرشوع قانون رمق  -

وال من وال سلحة  يتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع 10.20مرشوع قانون رمق  -

 ؛ريةواذلخ

 املتعلق بيش الرديف 5.99بتمتمي القانون رمق  29.20مرشوع قانون رمق  -

 .قوات املسلحة امللكيةاليف 

 ن الرحميبسم هللا الرمح

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون

 ،زمياليت وزماليئ املستشارون احملرتمون

 بداء وهجةال  لس املستشارين يرشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق احلريك مبج

 05.20ن رمق القوانني التالية: مرشوع قانونظران حول مضامني مشاريع 

علق بعتاد وجتهزيات يت 10.20يتعلق ابل من الس يرباين ومرشوع قانون رمق 

بتمتمي القانون  29.20 مرشوع قانون رمقادلفاع وال من وال سلحة واذلخرية و 

 امللكية. يف القوات املسلحةاملتعلق بيش الرديف  5.99رمق 

تلف مكوانت د اعزتازان ابلتالمح الوطين خمل يف البداية البد من جتدي

الشعب املغريب حتت القيادة احلكمية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس 

املتخذة وجتند خمتلف السلطات  الاستباقيةنرصه هللا وأ يده، وابلتدابري 

فة املواطنات الفعال لاك والاخنراطدنية، واملؤسسات العمومية واملنتخبة وامل

واحلد  19طيةل جاحئة كوفيد وأ  ال س، ما مكن بالدان من جتنب واملواطنني
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 .من خملفاهتا

 ،الس يد الرئيس

املتعلق ابل من الس يرباين نؤكد  05.20خبصوص مرشوع القانون رمق 

كنولوجيا ونمثن هذا املرشوع، اعتبارا لدلور اذلي أ صبحت تلعبه الرمقنة والت 

ذ ميس مجموعة من اجلوانعىل مس توى الع ب ال منية، الاقتصادية وكذا امل، ا 

جامتعية لل فراد ابعتباره حاجة أ ساس ية ويالمس جانبا يتطور ويتغري الا

لكرتوين خصوصا يف ظل ما يعرفه من  بشلك متسارع أ ال وهو ال من اال 

 .أ حداث، تتطلب اختاذ أ قىص تدابري احليطة واحلذر خبصوصها

 الس يد الرئيس،

علق بعتاد وجتهزيات ادلفاع املت 10.20ص مرشوع القانون رمق خبصو 

ننا نعترب يف الفريق احلريك هذا املرشوع وا ل من وال سلحة واذلخرية، فا 

خطوة فعاةل فامي س ينتج من منافع س تذرها معلية تصنيع ال سلحة واذلخرية 

ظروف الصحية العسكرية عىل أ من واقتصاد البالد، خاصة يف ظل ال

ىل انعاكساته اال جيا19ية اليت تعرف انتشار وابء كوفيد احلال  ضافة ا  بية ، ا 

عىل أ من واس تقرار البالد، وكذا ضامن اس تقاللية املغرب يف تصنيع وتطوير 

معداته العسكرية خاصة وأ نه يتوفر عىل موارد برشية ذات كفاءة وخربة 

 عالية.

 الس يد الرئيس،

املتعلق  5.99بتمتمي القانون رمق  29.20رمق ابلنس بة ملرشوع قانون 

ة، نؤكد يف الفريق احلريك عىل ديف يف القوات املسلحة امللكيبيش الر 

ىل ذكل ، سواء يف ادلور الهام والنبيل اذلي يقوم به لكام دعت الرضورة ا 

الوقاية والتخفيف من أ ثر الكوارث الطبيعية، وكذا تعزيز عنارص القوات 

عتباره خزاان للموارد البرشية املؤهةل يف عديد من اباملسلحة امللكية 

 .الاختصاصات

 ،الس يد الرئيس

 ،س يد الوزيرال 

 ،الس يدات والسادة املستشارين

ىل القوات  كبار ا  جالل وا  ختاما نود هبذه املناس بة أ ن نوجه حتية ا 

املسلحة امللكية، وادلرك املليك وال من الوطين والقوات املساعدة والوقاية 

دارة الرتابية عىل جمهوداهتم اجلبارة وتضحياهتياملدن  م البطولية لدلفاع ة، واال 

لوطن وأ منه واس تقراره، وعن حامية أ من املواطنني وممتلاكهتم، عن حوزة ا

حتت القيادة احلكمية للقائد ال عىل للقوات املسلحة امللكية صاحب اجلالةل 

 املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده.

ننا س نصوت علهيا من أ مهية هذه املشاريع القانونيةقوختاما، وانطال  ا، فا 

 .ابال جياب

V)  املغريب للشغل الاحتادفريق: 

 يتعلق ابل من الس يرباين؛ 05.20مرشوع قانون رمق -

 يتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع وال من وال سلحة 10.20مرشوع قانون رمق  -

 واذلخرية؛

املتعلق بيش الرديف  5.99ن رمق بتمتمي القانو 29.20مرشوع قانون رمق  -

 .مللكيةالقوات املسلحة ا يف

  ،الس يد الرئيس احملرتم

  ،الس يد الوزير احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

أ تناول اللكمة ابمس فريق الاحتاد املغريب للشغل مبجلس املستشارين 

 :ملناقشة مشاريع القوانني

 علق ابل من الس يرباين؛يت 05.20مرشوع قانون رمق  -

من ق بعتاد وجتهزيات ادلفاع وال  يتعل 10.20مرشوع قانون رمق  -

 واذلخرية؛ وال سلحة

املتعلق بيش  5.99بتمتمي القانون رمق  29.20مرشوع قانون رمق  -

 .القوات املسلحة امللكية الرديف يف

طار اختصاصات جلنة اخلارجية وادلفاع الوطين  واليت تندرج يف ا 

 ابخلارج. غاربة املقمينيوامل

 واملتعلق ابل من الس يرباين 05.20فبخصوص مرشوع قانون رمق 

وحسب ما جاء عىل لسان الس يد الوزير املنتدب أ نه مع الاعامتد املزتايد 

كومات والرشاكت عىل تكنولوجيات املعلومات واالتصال من قبل احل

ناسب للفضاء من وامل واملؤسسات وال فراد، أ حضى ضامن الاس تخدام الآ 

 ين.  للوقاية من اخملاطر الس يرباالرمقي أ حد التحدايت اليت يواهجها العامل

وال خنفيمك رسا املشالك اليت تعاين مهنا املؤسسات وادلول وال فراد 

، وما يسبب ذكل من انهتاك جراء الاخرتاقات املتعددة لل نظمة املعلوماتية

ول والرشاكت خلصوصيات ال فراد وخطر عىل مصاحل ادلصارخ 

 واملؤسسات. 

اب تبين قوانني صارمة يف هذا البوقد قامت العديد من ادلول ب 

ىل تعزيز اال طار الترشيعي والتنظميي  جراءات احرتازية رامية ا  واختذت ا 

هبدف تعزيز علوميات، جيا املاملواكب لهذا التقدم الكبري والرسيع يف تكنولو 

آاثره لتحقيق  أ ساس ياال من الس يرباين اذلي يشلك عامال  أ هدافه وتدعمي أ

 والاقتصادية لدلوةل. جامتعيةعىل التمنية الا

س يد الوزير املنتدب حنن واعون هبذه اخملاطر ونمثن ما جاء يف أ كيد ال 

ؤسسات نص املرشوع، لكن جيب أ ن يكون القانون يف خدمة ال فراد وامل

قبل والرشاكت، وال جيب بأ ي حال من ال حوال أ ن يكون أ داة توظف من 

أ رسار الرشاكت البعض من أ جل انهتاك احلرايت الشخصية أ و اخرتاق 

املتعلق  09.08حيمهيا القانون، حيث ينص القانون رمق  واملؤسسات اليت

شخيص عىل حبامية ال شخاص اذلاتيني اجتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال 

ىل حامية الهوية واحلقو  ق واحلرايت مجةل من املقتضيات القانونية الهادفة ا 
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ما من شأ نه أ ن ميس هبا عرب  الفردية وامجلاعية واحلياة اخلاصة، من لك

 .س تخدام املعلومياتا

 ،الس يد الرئيس

ن بالدان مقبةل عىل حتدايت كربى، بعد الآاثر والتداعيات اليت خلفهتا  ا 

ن اخنراط املؤسسات والرشاكت يف هذا التحدي  وال تزال جاحئة كوروان، وا 

ا وأ رقاهما، كام ة ولرباجمها وملعطياهتحامية دقيقة لنظمها املعلوماتييتطلب توفري 

ي تعرفه اجلرمية املنظمة عرب العامل والتطور اذلي يعرفه طور اذلأ ن الت

اال رهاب بلك أ نواعه سواء اكن دينيا أ و عرقيا أ و س ياس يا يتطلب من بالدان 

من وال مان أ خد لك أ ساليب احليطة واحلذر من أ جل أ ن تنعم بالدان ابل  

آ ومن أ جل أ ن يضل اقتصادان يف من عزعة قد تطاهل جراء أ ي ی عن لك ز أ

 من أ ي اكن.  اخرتاق

املتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع  10.20أ ما خبصوص مرشوع القانون رمق 

وال من وال سلحة واذلخرية فال أ حد جيادل يف املنافع اليت س تذرها معلية 

ىل أ من واقتصاد البالد، خاصة يف تصنيع ال سلحة واذلخرية العسكرية ع

" 19-كوروان "كوفيدار وابء الية اليت تعرف انتشظل الظروف الصحية احل

عادة اس تقطاب ا  م هبذا اجملال و والاهامتوأ كيد أ ن تطور البحث العلمي 

الكفاءات الوطنية العلمية، سيسامه ال حماةل يف تطوير هذا اجملال احليوي 

س تفادة من جتارب ادلول الرائدة يف هذا واملهم اقتصاداي، من خالل الا

مل من خالل جاحئة كوروان تفرض شها العاد أ ن التجربة اليت عااجملال، وأ كي

عىل بالدان ضامن نوع من الاس تقاللية يف تصنيع معدات عسكرية خاصة 

 وأ نه يتوفر عىل موارد برشية كفأ ة، وخربات عالية يف هذا اجملال. 

املتعلق  5.99بتمتمي القانون رمق  29.20أ ما خبصوص مرشوع قانون 

ننالقوات املسلحة بيش الرديف يف  ا مع نص املرشوع، نظرا ملا امللكية، فا 

آاثر  يلعبه هذا اجليش من دور نبيل يف القيام ابلوقاية والتخفيف من أ

الكوارث الطبيعية، كام يعد خزاان احتياطيا للموارد البرشية اليت قد تعزز 

 الاحتياج. لكية عندالقوات املسلحة امل 

VI)  اطية للشغلمجموعة الكونفدرالية ادلميقر: 

 يتعلق ابل من الس يرباين؛ 05.20 مرشوع قانون رمق-

يتعلق بعتاد وجتهزيات ادلفاع وال من  10.20مرشوع قانون رمق  -

 واذلخرية؛ وال سلحة

املتعلق بيش  5.99بتمتمي القانون رمق  29.20مرشوع قانون رمق  -

 .القوات املسلحة امللكية الرديف يف

 ،احملرتمنيالس يدات والسادة الوزراء 

 ملستشارين احملرتمني،السادة والس يدات ا

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل 

 :التوايل مشاريع القوانني التالية ملناقشة عىل

  ؛ينيتعلق ابل من الس يربا 05.20مرشوع قانون رمق  -1

من ال  ادلفاع و  توجتهزيايتعلق بعتاد  10.20مرشوع قانون رمق  - 2

 ؛خريةال سلحة واذلو 

يش ب  املتعلق 5.99بمتمي القانون رمق  29.20مرشوع قانون رمق  -3

 الرديف يف القوات املسلحة امللكية. 

املتعلق ابل من الس يرباين اذلي  05.20ففامي يتعلق مبرشوع قانون رمق 

الاعامتد و املتسارع اذلي عرفه التحول الرمقيبة للتقدم الكبري و يأ يت اس تجا

ىل وضع قواعد قانونية بشا  ، فية التكنولوجيةعىل البنيات التحت  ن أ  نه هيدف ا 

ىل تعزيز الثقة و  يسامه يف ضامن دمع الاقتصاد الرمقي و وسائل امحلاية الرامية ا 

مجموعة الكونفدرالية  ، فال ميكننا يفس مترارية ال نشطة الاقتصادية ببالدانا

ىل تعزيزها  عوهذه املبادرة الترشيعية و ند ن نمثنأ   ادلميقراطية للشغل الا ا 

تشجيع الرفع من قدرات املوارد البرشية و بربامج يف جمال التكوين و 

 .يت تزخر هبا بالدانالابتاكر الالكفاءات العلمية يف جماالت البحث و

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ،ة الوزراء احملرتمنيالس يدات والساد

 رتمني،السادة والس يدات املستشارين احمل

 ادلفاع وجتهزياتيتعلق بعتاد  10.20ون رمق فامي خيص مرشوع قانو 

ىلال سلحة و ال من و و   : اذلخرية اذلي هيدف بصورة خاصة ا 

 ادلفاعية؛ تطوير ال نشطة الصناعية املتعلقة ابلتجهزيات العسكرية و  -

من شأ هنا فسح اجملال أ مام بناء أ سس صناعة  بسط أ رضية قانونية -

 ؛ املس توى الوطينعسكرية عىل

 لقطاعية ال خرى؛ابلصناعة العسكرية كتمكةل للصناعات ا الاهامتم -

تعزيز اس تقاللية اقتصادان التقليص التدرجيي من التبعية لالس ترياد و  -

 .الوطين

ن هذه املبادرة الترشيعية ت هذا الظرف يف يت يف الوقت املناسب وأ  ا 

ان ن ببالدان ملواهجة جاحئة كوروادلقيق اذلي تعبأ  فيه الفاعلون الاقتصاديو

حملاربة هذا  كفاءهتا العاليةة عن جاهزيهتا و اذلي أ ابنت فيه قواتنا املسلحو 

 ادلاء العنيد اذلي حري العامل.

نظرا لدلور  جيش الرديفويف س ياق ظروف جاحئة كوروان تربز أ مهية 

الطبيعية  ثر الكوارثأ  التخفيف من يل اذلي يقوم به يف الوقاية و النب الهام و 

عزز القوات املسلحة امللكية اطي للموارد البرشية اليت تابعتباره يشلك احتي

بمتمي القانون  29.20 يف هذا الصدد جاء مرشوع القانون رمقعند احلاجة و

ض 5.99رمق  افة فئة املتعلق بيش الرديف يف القوات املسلحة امللكية اب 

خشص اعتباري خاضع لك املقاوالت العمومية و "مس تخديم املؤسسات و 

حدى املؤسسات ا  وليا يف أ  ن اتبعوا تكوينا ام أ و اخلاص اذليللقانون الع

ىل ابيق الفئات ال خرى املذكورة ابملادة   3التابعة للقوات املسلحة امللكية"، ا 

 اذلين وقع ترسحيهم من يتعلق ال مر ابلضباط املهنينيو  5.99من القانون رمق 

اذلين قاموا  فروضة علهيم اخلدمة العسكريةابل فراد املاخلدمة الفعلية و
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التكوين املش متل نظام مؤسسات التعلمي و ، خرجيي مدارس و ابخلدمة الفعلية

اجملندات املتطوعات الاليئ ادلراسة فهيا عىل تكوين ش به عسكري، و 

 .قضني اخلدمة الفعلية

لكونفدرالية ادلميقراطية للشغل نمثن هذه املبادرة ننا يف مجموعة اا  

 .ترشيعيةال 

 هللا. رمحةالسالم عليمك و و 


