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 327 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي ٓخرربيع  29الثال سمرب 15(هـ 1442 ا  ).م2020 د
س: الرئاسة لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع    .املس
ت ة :التوق قة، ابتداء من السا السادسة وثالث  ٔربعة وثالثون دق

قة مساء   .وعرشن دق
ٔعامل ىل : دول ا راسة والتصويت  رشيعية التاليةا   :النصوص ال

ة خبصوص التعاون  65.19مرشوع قانون رمق  .1 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ال العسكري والتقين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يف ا

ٔردنية الهامشية، املوقعة   ؛2019يوليو  20بعامن يف اململكة ا
ٔطراف  75.19مرشوع قانون رمق  .2 عددة ا ة م ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

اء  ٓلك الو ة لتفادي ت ات الرضي التفاق ذ إالجراءات املتعلقة  لتنف
ح، املعمتدة ببارس يف  ٔر واليت  2016نومفرب  24الرضييب ونقل ا

لهيا اململكة املغربية يف    ؛2019يونيو  25وقعت 
ىل املعاهدة املؤسسة لواك  09.20مرشوع قانون رمق  .3 ه  يوافق مبوج

 ٔ س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔفريق ٔدوية ا ر  11يف ) ٕاثيوبيا(ا   ؛2011فربا
ٔن التعاون  11.20مرشوع قانون رمق  .4 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

صادي والتقين والعلمي والثقايف بني حكومة املم ق اري و لكة الت
د يف  ٓ ستان، املوقع بعشق  ركام مترب  23املغربية وحكومة    ؛2019س

رمني بني  14.20مرشوع قانون رمق  .5 سلمي ا ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ش يف  ر، املوقعة مبرا   ؛2019ٔكتور  21اململكة املغربية وا

ٔن نقل  15.20مرشوع قانون رمق  .6 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ر،  لهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ا اص احملكوم  ٔش ا

ش يف    ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا
ة بني اململكة  33.20مرشوع قانون رمق  .7 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ىل  دان الرضائب  زدواج الرضييب يف م ن لتفادي  املغربية واليا
ني،  هترب والغش الرضيب ع ا ل وم ط يف ا لر ر  8املوقعة  ينا

  ؛2020
ىل االتفاق بني اململكة  34.20مرشوع قانون رمق  .8 ه  يوافق مبوج

ط يف  لر ر، املوقع  س شجيع وحامية  ن حول   8املغربية واليا
ر    ؛2020ينا

ىل االتفاق املؤسس لرشاكة  37.20مرشوع قانون رمق  .9 ه  يوافق مبوج
رلندا الشاملية، بني اململكة املغربية وامل دة لربيطانيا العظمى وٕا ملكة املت

 ؛2019ٔكتور  26املوقع بلندن يف 
ٔن املعامالت  تعلق خبدماتي  43.20مرشوع قانون رمق   .10 ش

  .إاللكرتونية

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

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي

ىل موال رسول هللا الصالةو   .والسالم 
رشيعية لهذا اليوم، يوم لسة  تاح  لن عن اف ٔ 15/12/2020.  

ر، ا   لسيد الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ىل عرش مشاريع  راسة والتصويت  لس هذه اجللسة  خيصص ا
ن  ات  9قوانني التالية، اك ول الصديقةعبارة عن اتفاق  دولية مع ا

قةو  د مرشوع قانون حيمل رمق  ،الشق ن وا ، ويتعلق خبدمات 43.20واك
ٔتت  ٔن املعامالت إاللكرتونية، ولٕالشارة فٕان هذه املشاريع مجيعها  ش الثقة 

  .من جملس النواب
ٔن  مسمك  ٔود  اقشة هذه املشاريع،  ل الرشوع يف دراسة وم شكر  وق

س  فاع الوطين واملغجلنة اخلا"السيد رئ ة وا خلارجارج  "ربة املقميني 
ر  لسيد وز لس، وكذ  ة  مو ولاكفة السادة رؤساء الفرق وا
خلارج، وكذ  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  الشؤون اخلارج
لسيدة  فاع الوطين، وكذ  دارة ا ٕ ر املنتدب امللكف  لسيد الوز

رة املنتدب هودات اجلبارة اليت الوز ىل ا خلارج  ملغاربة املقميني  ة امللكفة 
لجنة ٔثناء دراسة هذه املشاريع يف ا   .بذلوها مجيعا 

يل يه عبارة عن  ٔوىل ا سعة ا ملشاريع ال وسهتل هذه اجللسة 
ات  رة لتقدمي هذه االتفاق لسيدة الوز ات دولية، فغادي نعطي اللكمة  اتفاق

دة   .دفعة وا
رة، تفضيلا   .لسيدة الوز

رة  زهة الويف، الوز ة والتعاون امل السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز نتدبة 
خلارج،  خلارجاملإالفريقي واملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني    :لكفة 

س احملرتم   .شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ادة املتبرصة  ، املتواص بفضل الق ات، امحلد  ا يف ٕاطار الن
ة جلال امل محمد السادس، حفظه هللا، ويف ٕاطار  والتوجهيات السام
بلوماسية املغربية وهبدف تنويع الرشااكت يف خمتلف  ة املتواص  ينام ا

االت مبا يعزز متوقع اململكة املغربية دبلوماسيا وسياسيا  ىل ا صاد  واق
ٔمام جملسمك املوقر اليوم عرضا  ٔعرض  ويل،  املستوى إالقلميي وإالفريقي وا
ة من  ىل مجمو ة من مشاريع القوانني اليت يوافق مبوجهبا  خيص مجمو

مك  ٔيد ددها كام هو بني  ولية، واليت يبلغ  ات ا ات،  9االتفاق  7اتفاق
 ٔ عددة ا ان مهنام م ات ثنائية واث   . طرافاتفاق

مة  ات  شه اليوم يه اتفاق ي نع قة يف السياق ا ات حق هاذ االتفاق
ىل املستوى  اد لمملكة املغربية  سرتاتيجي  متوقع  ىل مستوى تعزز ا
ٔمين والعسكري –كام قلت  – عي وا ج صادي و   .ق
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ىل تعزز التمنية امل  ين  بلوماسية البناءة اليت تن شرتكة هذه السياسة ا
ٔسست لها الرؤية  ويع وتعزز الرشااكت اليت  والتعاون املشرتك والقاضية ب

ة ة السام   . امللك
ا السيايس  ، بفضل منوذ ٔيضا اململكة املغربية، امحلد  تؤكد 
ه من طرف امجليع،  متعي ومتوقعها، تعد رشاك مرغو ف صادي وا ق و

لتايل مفشاريع القوانني السبع لس  )7( و لم مك معروضة  ٔيد اليت بني 
ٔوربية  املوقر، هتم مشاريع القوانني، تعزز الرشاكة املغربية العربية ا

يوية ٓس ٔيضا ا   .والرشاكة املغربية 
سبة لتعزز الرشاكة  ل ٔول من مشاريع القوانني،  لجزء ا سبة  ل

  :املغربية مع احمليط العريب، فهناك
ة خبصوص التعاون يوا 65.19مرشوع قانون رمق  ىل االتفاق ه  فق مبوج

ال العسكري والتقين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  يف ا
ٔردنية الهامشية، املوقعة بعامن يف  ، لينضاف وامحلد  2019يوليو  20ا

القات التعاون املمتزية  هذا إالطار إالتفايق ٕاىل الرتسانة القانونية اليت تؤطر 
ن بني  ٔخوة بني الب ٔوارص ا ن واملسمتدة من وشاجئ القرىب و الب

قني   .الشق
ات الثنائية اليت  ات املباح ة لرتمجة خمر ىل هذه االتفاق ع  اء التوق و
رة العمل والصداقة اليت قام هبا امل  الل ز ن  اهيل الب مجعت بني 

لمغرب يف مارس  ىل2019عبد هللا الثاين  اهال ، واليت قرر  رها   ٕا
عددة  لعالقات الثنائية ٕاىل مستوى رشاكة ٕاسرتاتيجية م رتقاء  ن  الب

  .اجلوانب
ٔيضا املشاريع اليت ختص تعزز الرشاكة بني اململكة  مك  ٔيد مث بني 

ىل  ٔمر مبشاريع قوانني يوافق مبوجهبا  تعلق ا ٔوريب، ف  3املغربية والفضاء ا
ات، مهت  دة  داها ٕارساءإ اتفاق رشاكة بني اململكة املغربية واململكة املت

ىل تعزز التعاون  ان  ت اث رلندا الشاملية، ف انص لربيطانيا العظمى وٕا
ر   .القضايئ بني املغرب وا

شارون احملرتمون، مرشوع قانون  مك السيدات والسادة املس ٔيد ني  ف
ىل االتفاق املؤسس لرشاكة ب 37.20رمق  ه  ني اململكة املغربية يوافق مبوج

رلندا الشاملية، املوقع بلندن يف  دة لربيطانيا العظمى وٕا  26واململكة املت
، وروم هذا القانون ملء الفراغ القانوين املرتتب عن خروج 2019ٔكتور 

ٔوريب وحتديد ٕاطار التعاون بني الطرفني بعد مرور  حتاد ا ريطانيا من 
نتقالية اليت تيل خ ٔوريب، وهذا الفرتة  حتاد ا رية من  ٔ روج هذه ا

بلوماسية املغربية ة ا اق   . ٔيضا يرتمج اس
ىل  الل هذا إالطار إالتفايق ٕاىل احلفاظ  هذا وسعى الطرفان من 

ارة لت ىل الرشوط التفضيلية املتعلقة  ارية بني الطرفني و  ،العالقات الت
هنام لزتامات املتباد ب لهيا االتفاق وكذا احلقوق و ، كام ينص 

ات  مو ة، وا وسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية من  ٔوروم ا
ٔخرى لسنة  ة  ٔعضاء من  ٔوربية ودولها ا ، واالتفاق بني اململكة 1996ا

ات لسنة  سوية الزنا ٓلية ل ٔوريب لوضع  حتاد ا   .2010املغربية و
ٔوريب دامئا، يف ٕاطار ىل الصعيد ا ٔوربية  و تعزز الرشاكة املغربية ا

ربط بني  ئت تعرفها العالقات الثنائية اليت  ة اليت ما ف ينام كرسا  و
عزز إالطار  االت، س ٔور الوسطى يف خمتلف ا اململكة املغربية ودول 

ر يت  )هنغار( القانوين املنظم لعالقات التعاون مع مجهورية ا رام اتفاق ٕ
لهيم تعاون يف ا اص احملكوم  ٔش ىل التوايل نقل ا مليدان القضايئ، هتامن 

رمني   .وسلمي ا
ٔيت مرشوعي القانونني رمق  ي يوافق  14.20وي ي هيم هذا االتفاق ا ا

ش  ر، املوقعة مبرا رمني بني اململكة املغربية وا سلمي ا ة  ىل اتفاق ه  مبوج
ىل  15.20ومرشوع قانون رمق  ،2019ٔكتور  21يف  ه  ي يوافق مبوج ا

لهيم بني اململكة املغربية وحكومة  اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  االتفاق
ش يف  ر، املوقعة كذ مبرا ٔكرث  ،2019ٔكتور  21ا ٕالرساء تعاون 

سلمي وتنظمي  ٔسس ال رب وضع  ن يف جمال ماكحفة اجلرمية،  فعالية بني الب
ة  ٔفعال املوج ادئ  رشوطه وا واملساطر اليت مير هبا، وكذا حتديد م

هنم من قضاء ما تبقى من عقوبة  لهيم هبدف متك ورشوط نقل احملكوم 
عي ج م  ادة ٕادما مه وسهيل ٕا ل ب لحرية دا   .سالبة 

ٓسيوي يف ٕاطار السياق  لفضاء ا وف يتعلق بتعزز الرشاكة املغربية 
شه، فٕان املغرب، ي نع س، السيدات  احلايل ا كام تعلمون، السيد الرئ

ال  رية فا ٔ ٔحضى وامحلد  يف السنني ا شارون احملرتمون،  والسادة املس
ٔصبح  ة، بل  يوية إالفريق ٓس سرتاتيجية ا سيا يف مسلسل الرشاكة  رئ
يوية، نظرا  ٓس ول ا ا وا لتواصل والرتابط بني ٕافريق ٔرضية  ينظر ٕاليه 

دي حبمك قاية املتبرصة جلال امل حفظه هللا،  وره الر س الرؤية و
ينة يف ٕاطار اخنراط املغرب القوي يف  ٔسس م ىل ٕارساء  واليت معلت 

يوية ٓس ة ا   .تعزز وٕاجناح الرشاكة إالفريق
ن من  ،وهكذا بلوماسية املغربية اليت دامت عقد لمجهودات ا وتتوجيا 

رمت اململكة املغربية مع ال  ٔ لجنة الزمن،  ورة اخلامسة  ىل هامش ا ن  يا
ط يف  لر نية  ر  8املشرتكة املغربية اليا شجيع 2020ينا ، اتفاقا حول 

ليه مبوجب مرشوع قانون رمق  ي يوافق  ر ا س  34.20وحامية 
ٔنظارمك ىل  دان  ،املعروض  زدواج الرضييب يف م ة لتفادي  وكذا اتفاق

ع ل وم ىل ا لهيا  الرضائب  ني، اليت يوافق  هترب والغش الرضيب ا
  .33.20مبوجب مرشوع قانون رمق 

متتع هبا  ٔصبح  تني املاكنة والثقة اليت  ىل هاتني االتفاق ع  وجيسد التوق
ة، وفق ما  ٔسواق إالفريق يوي حنو ا ٓس ه  ٔي تو رية  املغرب مكنصة اس

رباء د راسات اليت قام هبا  ة من ا رزته مجمو نيونٔ رباء    .وليون و
صادية  ق ارية و تان ٕاىل توطيد العالقات الت ن االتفاق وهتدف ها
اخ  لق م ر عن طريق  س ىل  شجيع مقاوالهتام  ٔيضا  بني الطرفني و

زدواج الرضييب ر وتفادي  ىل هاتني . مالمئ لالس ٔن املصادقة  ومن ش
د القطاع ٔيضا تعزز توا تني  رات  االتفاق اخلاص يف املغرب وخض اس
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ٔولوية  دة وذات ا ات الوا اصة يف القطا  ، نيني ببالد املقاولني اليا
ات الكمي  ك وصنا س لو ة السيارات وا تيصنا   .او

رة اليت قام هبا  صل، خيص تنويع الرشااكت، شلكت الز ويف سياق م
ستان لبالد يف مارس ركام ة مجهورية  ارج ر  ، واليت تعترب 2020 وز

بلوماسية بني البدلني سنة  ذ ٕاقامة العالقات ا ٔوىل من نوعها م  1992ا
ديد لهذه العالقات الثنائية املغربية الرتكامنية من  اسبة ٕالعطاء زمخ  م
اري  ٔن التعاون الت ش هنا اتفاق  ات، من ب دة اتفاق رام  الل ٕا

صادي والتقين والعلمي والثقايف ا ق ي هيدف ٕاىل تعزز التعاون الثنايئ و
رزها  ٔ دة جماالت، ومن  ٔساس املنفعة املتباد يف  ىل  ن،  بني الب
ن وٕاقامة  ارة املتباد بني الب ذ مشاريع التمنية وتوسيع الت شجيع تنف

اهتام اخلاصة ومرشوع القانون رمق  املعروض  11.20القات رشاكة بني قطا
ٔنظارمك، املوقع ستان يف  ىل  ركام د بعامصة  ٓ رب  23بعشق    .2019شت

ات اليت  ٕالضافة ٕاىل االتفاق ٔطراف،  عدد ا ىل املستوى م نيا، 
ليمك  ٔيضا معروض  هنا، هناك  مك مشاريع قوان ٔيد د بني  تلوت، واليت تو
ٔنظارمك،  ىل  ا قانونني معروضني  ٔطراف، هناك مرشو عدد ا تان م اتفاق

خصان وامحل لمملكة املغربية، فكام تعلمون بعد ف د  تعزز العمق إالفريقي 
رشت اململكة  ة،  ٔرسهتا املؤسساتية إالفريق عودة اململكة املغربية ٕاىل 
ا التدرجيي  ة وانضام ٓليات إالفريق املغربية مسلسل استكامل اخنراطها يف ا

حتاد إالفريقي   .ٕاىل اكفة مؤسسات 
ىل املعاهدة املؤسسة ويف هذا السياق، يند ع اململكة املغربية  رج توق

ٔ س  ٔد ٔدوية ب ة ل اء 2019ٔكتور  22ٕاثيوبيا  /لواك إالفريق ي  ، وا
د نص هذه املعاهدة املهمة  اقشة واع ٔشغال م تتوجيا ملشاركة بالد يف 
شار  ر الصعبة واخلطرية الن ٓ اص موسوم  ٔيت يف سياق  دا، واليت ت

ورو   .احئة 
ىل هذه املعاهدة املعروض عرض هذه املوافقة  ..ٔنظارمك ىل ةولموافقة 

يس لهذه 09.20مبوجب مرشوع قانون رمق  ، ومتثل، كام قلت، الهدف الرئ
دا صادية  :املعاهدة املهمة  ق ات  مو ٔطراف وا ول ا تعزز قدرة ا

ات ذات  ت ل الوصول ٕاىل م ٔ ات الطبية، من  ىل تنظمي املنت إالقلميية 
سعى  ة، كام  رب القارة إالفريق ٔسعار معقو  ة وفعا وب ٓم دة و نوعية ج
اخ تنظميي مالمئ  ولية يف هذا الصدد وتوفري م الواك ٕاىل بلوغ املعايري ا
سيق  ال الصيدالين، وكذا تعزز الت لبحث والتطور والكفاءة العلمية يف ا
ٔخطار املرتبطة  ة العامة من ا ل حامية الص ٔ ة من  ان إالفريق بني الب

ٔدوية دون املستوى املعياري   .ستعامل ا
ي يلعبه املغرب يف ظل تنايم  دي ا ور الر وهنا ال يفوتين التذكري 

ا شار  ورو ان د"حئة فريوس  ة  "19-وف رمجته املبادرة امللك وما 
هنجها اململكة املغربية،  ٔرض الواقع من قمي التضامن اليت  ىل  ة فعليا  السام
ث سعت هذه املبادرة ٕاىل تقدمي  ة، ح يف ٕاطار تعاوهنا مع القارة إالفريق

دات طبية  بمت  - مسا قة، قصد م -كام وا ة الشق بهتا يف ول إالفريق وا

  .ودها ملاكحفة هذه اجلاحئة
ٔهنا  ر من ش ىل مرشوع القانون السالف ا ليه، فٕان املصادقة  و
هنوض  ٔن تلعبه اململكة يف ا ي ميكن  لمملكة ا دي  ور الر كرس هذا ا
، ف  لماكنة، امحلد  ٔيضا  لنظر  لتجربة املغربية،  لنظر   ، هبذه الواك

ٔيضا املنظومة العلمية والصناعية اليت متتاز يتعلق، سواء  ٔو التجربة و خلربة 
متزي هبا بالد وامحلد    .هبا و

ري، هناك مرشوع قانون رمق  ٔ ىل  75.19ويف ا ه  يوافق مبوج
ذ  ٔطراف الثانية، اليت يه مضن هذه املشاريع قوانني لتنف عددة ا ة م االتفاق

ات التفاق اء الرضييب ونقل  إالجراءات املتعلقة  ٓلك الو ة لتفادي ت الرضي
ح، املعمتدة ببارس يف  ٔر لهيا اململكة 2016رب ننو  24ا ، اليت وقعت 

ذ 2019نونرب  25املغربية يف  ة املعمتدة يف ٕاطار تنف ، وهتدف هذه االتفاق
ادئ  رسيخ م صادية ٕاىل  ق ظمة التعاون والتمنية  التدابري اليت اختذهتا م

ىل احلاك ث تؤكد  ولية الفضىل، ح سجم واملامرسات ا مة اجلبائية مبا ي
صادية،  ق شطة  ٔ ح اليت حتققها ا ٔر ىل ا ٔمهية ضامن فرض الرضائب 
اء  ٓلك الو سق واملندمج لتدبري ت ذ الرسيع وامل ٔيضا رضورة ضامن التنف و

ٔطراف ملعاهدات املتعددة ا ح ذات الص  ٔر   .الرضييب ونقل ا
ش س، السيدات والسادة املس رون احملرتمون، اتلمك، السيد الرئ

ات ٔنظارمك هذه االتفاق ىل    .مشاريع القوانني اليت مبوجهبا تعرض 
س احملرتم   .وشكرا لمك السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

لجنة   .اللكمة ٕاذا ما رغب يف ذ مقرر ا
لينا    .مجيعإاذن التقرر وزع 

؟  رغب يف املدا ب املناقشة، هل هناك من  ح  ادي نف ٓن    ا
ادي ش نضموها .. ال  ادي تعطى لنا  الت  ٔو املدا التقارر 

  .لمحرض
رغب يف املناقشة كن هنا من  ارشة  ،ٕاذا مل  لو م ادي ند

ات ىل االتفاق   .لتصويت 
ىل  لتصويت  ادي نبداو  يوافق  65.19 مرشوع قانون رمق"ٔوال، 

ال العسكري والتقين بني  ة خبصوص التعاون يف ا ىل االتفاق ه  مبوج
ٔردنية الهامشية، املوقعة بعامن يف  حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ا

  :"2019يوليو سنة  20
  .إالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق  65.19ٕاذن، وافق جملس املس
ال العسكري والتقين بني مبوج ة خبصوص التعاون يف ا ىل االتفاق ه 

ٔردنية الهامشية، املوقع بعامن يف  حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ا
  .2019يوليو  20
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ىل  .1 لتصويت  ادي منرو  ٓن   75.19مرشوع قانون رمق ىل " ا
ذ  ٔطراف لتنف عددة ا ة م ىل االتفاق ه  إالجراءات املتعلقة يوافق مبوج

ح، املعمتدة  ٔر اء الرضييب ونقل ا ٓلك الو ة لتفادي ت ات الرضي التفاق
لهيا اململكة املغربية يف  2016نومفرب  24ببارس يف  يونيو  25واليت وقعت 

2019":  
  .إالجامع:املوافقون 

كرر ٕالجامع، بال ما  ة  شارن ( ٕاذن، هاذ االتفاق وافق جملس املس
عددة  75.19رشوع قانون رمق م ىل  ة م ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

اء  ٓلك الو ة لتفادي ت ات الرضي التفاق ذ إالجراءات املتعلقة  ٔطراف لتنف ا
ح، املعمتدة ببارس يف  ٔر واليت وقعت  2016نومفرب  24الرضييب ونقل ا

  ).2019يونيو  25لهيا اململكة املغربية يف 

ىل ادي ندوز لالتفاق يوافق  09.20مرشوع قانون رمق "ة الثالثة 
ىل املعاهدة املؤسسة  ه  ٔ مبوج س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔدوية إالفريق لواك ا

ر 11يف ) ٕاثيوبيا(   :"2019 فربا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل هاذ املرشوع لس  ىل ( ٕاذن، وافق ا شارن  وافق جملس املس
ىل املعاهدة املؤسسة لواك يوافق  09.20مرشوع قانون رمق  ه  مبوج

 ٔ س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔفريق ٔدوية ا ر  11يف  )ٕاثيوبيا(ا   .)2019فربا

ىل  ة الرابعة  يوافق  11.20مرشوع قانون رمق "كذ منرو لالتفاق
ىل االٕ  ه  صادي والتقين والعلمي مبوج ق اري و ٔن التعاون الت ش تفاق 

د والثقايف بني حكومة  ٓ ستان، املوقع بعشق  ركام اململكة املغربية وحكومة 
مترب  23يف    :"2019س

  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون  لس  وافق جملس ( 11.20ٕاذن، وافق ا
ىل مرشوع قانون رمق  شارن  ىل االتفاق  11.20املس ه  يوافق مبوج

صادي والتقين والعلمي  ق اري و ٔن التعاون الت والثقايف بني حكومة ش
د يف  ٓ ستان، املوقع بعشق  ركام مترب  23اململكة املغربية وحكومة  س

2019(.  

ة اخلامسة اليت حتمل رمق  ادي ندوزو ٕاىل االتفاق ٓن  يوافق  14.20ا
ش  ر، املوقعة مبرا رمني بني اململكة املغربية وا سلمي ا ة  ىل اتفاق ه  مبوج

  .2019ٔكتور  21يف 
  .ٕالجامع: وافقونامل

ىل مرشوع قانون رمق  لس  وافق جملس ( 14.20ٕاذن، وافق ا
ىل مرشوع قانون رمق  شارن  سلمي  14.20املس ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

ش يف  ر، املوقعة مبرا رمني بني اململكة املغربية وا   ).2019ٔكتور  21ا

ىل  ة السادسة،  ادي ندوزو ٕاىل االتفاق ٓن  مرشوع قانون رمق "ا
لهيم  15.20 اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  ىل االتفاق ه  اليت تقيض مبوج

ش يف  ر، املوقعة مبرا ٔكتور  21بني حكومة اململكة املغربية وحكومة ا
2019":  

  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  لس  وافق جملس ( 15.20ٕاذن، وافق ا
ىل  شارن  ة  15.20مرشوع قانون رمق "املس ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

لهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش
ش يف  ر، املوقعة مبرا   ").2019ٔكتور  21ا

ة السابعة  ادي ندوزو ٕاىل االتفاق ٓن  مرشوع قانون رمق "ويه ا
ة بني امل 33.20 ىل االتفاق ه  ن لتفادي يوافق مبوج ملكة املغربية واليا

ىل  زدواج الرضييب دان الرضائب  هترب والغش يف م ع ا ل وم ا
ني ط يف الرضيب لر ر  8، املوقعة    :2020"ينا

  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  لس  وافق جملس ( 33.20ٕاذن، وافق ا
ىل مرشوع قانون رمق  شارن  ة بني يوافق مب 33.20املس ىل االتفاق ه  وج

ىل  دان الرضائب  زدواج الرضييب يف م ن لتفادي  اململكة املغربية واليا
ط يف  لر ني، املوقعة  هترب والغش الرضيب ع ا ل وم ر  8ا   ).2020ينا

رية، املرشوع حيمل رمق  ٔ ل ا ة ما ق ادي منرو ٕاىل االتفاق ٓن  ا
ىل االتفاق 34.20 ه  شجيع  يوافق مبوج ن حول  بني اململكة املغربية واليا

ط يف  لر ر، املوقع  س ر  8وحامية    :2020ينا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  لس  وافق جملس ( 34.20ٕاذن، وافق ا
ىل  شارن  ىل االتفاق بني  34.20مرشوع قانون رمق "املس ه  يوافق مبوج

ط يف اململكة املغربية واليا لر ر، املوقع  س شجيع وحامية   8ن حول 
ر    )."2020ينا

لتصويت مرشوع قانون رمق  ادي نعرض  ري،  ٔ ي 37.20ويف ا ، ا
ىل االتفاق املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية واململكة  ه  يوافق مبوج

دة لربيطانيا العظمى  رلندا الشاملية، املوقع بلندن يف املت كتور ٔ  26وٕا
2019:  

  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  لس  وافق جملس ( 37.20ٕاذن، وافق ا
ىل  شارن  ىل االتفاق  37.20مرشوع قانون رمق "املس ه  يوافق مبوج

دة لربيطانيا العظمى  املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية واململكة املت
رلندا الشاملية، املوقع بلندن يف    ").2019ٔكتور  26وٕا
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ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسة رة،    .شكرمك، السيدة الوز
ىل  راسة والتصويت  قل  املتعلق  43.20مرشوع قانون رمق "ون

ٔن املعامالت إاللكرتونية ش   ."لثقة 
ر لسيد الوز   .اللكمة 

لطيف  س احلكومة امللكف  لودييالسيد عبد ا ى رئ ر املنتدب  الوز
فاع الوطين دارة ا ٕ:  

  سم هللا الرمحن الرحمي
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر، رة والسيد الوز   السيدة الوز
ٔمام جملسمك املوقر ٔقف  ٔن  ، 43.20لتقدمي مرشوع قانون رمق  سعدين 

ٔن متت املصادقة  ٔن املعامالت إاللكرتونية، بعد  ش املتعلق خبدمات الثقة 
ٕالجامع من طرف جملس النواب   .ليه 

لسيدات  ٔعرب  ٔسهتل لكميت هبذه املناسبة،  ٔن  وامسحوا يل 
شارن احملرتمني عن جزيل شكر  ر  يوالسادة املس ملا تولونه من  يوتقد

فاع الوطيناه واصل لقضا ا لغ ودمع م   .م 
فاع الوطين  ة وا س جلنة اخلارج ٔتقدم ٕاىل السيد رئ ٔن  كام يطيب يل 
ىل  نان،  م لسمك املوقر خبالص الشكر و خلارج مب واملغاربة املقميني 
راسة  لجنة  ات اليت خصصهتا هذه ا ج ٔشغال  حسن ٕادارة وسيري 

اقشة مرشوع ه ٔنظار جملسمك وم ىل  رشيعي، املعروض  ذا النص ال
  .املوقر

داد  ىل ٕا ي سهر  لجنة، ا ٔيضا ٕاىل السيد مقرر ا الشكر موصول 
لجنة  لنقاش املمتزي يف تقرر ا ٔشيد  هذا اخلصوص، ويف هذا إالطار 

الل مشاركهتم القمية يف دراسة  شارن  لسيدات والسادة املس والبناء 
اقشة هذا  ٕالجامعوم ليه  لتصويت  هتت    .املرشوع، واليت ا

لشكر اخلالص  ه  ٔتو ٔهداف مرشوع هذا القانون،  ل التطرق ٕاىل  وق
ىل جتاومك مع  لس،  ت ا ربمك ٕاىل اكفة مكو س، و ٕاليمك، السيد الرئ
مة لبايق النصوص  امة  ٔساسية ود شلك لبنة  ي س هذا املرشوع ا

ا ٔمن الس القانونية املرتبطة مب   .رباين والثقة الرمقيةييل ا
  حرضات السيدات والسادة،

ت  رز الرها ٔ ي يعد من  ال الرمقي، ا ي يعرفه ا يف خضم التطور ا
ٔمهية كربى، ومن  ٔصبحت املعامالت الرمقية حتظى ب  ، لية لبالد املستق

عية الناجتة عن هذا التطور ج صادية و ق رة التمنية  ل مسا ٔ، 
اخ و  ٔحضى من الرضوري هت م سيط املساطر،  بة ٕاصالح إالدارة وت موا

صاديني وإالدارات  ق لني  لفا شمل مجيع اخلدمات الرمقية، ويوفر  لثقة 
ديدة مما  دمات  ىل ٕاطالق  د  سا ة قانونية،  ة ب والهيئات العموم

ىل لمواطنني وشجيعهم  ال  سيضمن يف نفس الوقت امحلاية القانونية  إالق
ىل املعامالت الرمقية   .املزتايد 

ة  فاع الوطين، بعد املوافقة السام ويف هذا إالطار، قامت ٕادارة ا
داد مرشوع القانون  ٕ لصاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا، 
سيق مع  ٔن املعامالت إاللكرتونية، بعد الت ش املتعلق خبدمات الثقة 

لقطاع اخلاص، الوزارات واملؤسسات املع  نية، مبا يف ذ الهيئات التابعة 
ىل  الل إالطالع  ال من  ولية املتقدمة يف هذا ا ارب ا لت اسا  واست
ة وكندا وفرسا  ٔمرك دة ا ت املت ول اكلوال رشيعات املقارنة لبعض ا ال

لالحئة التنظميية  اس  ست عن  صادرةالومالزي وور اجلنوبية، كام مت 
لمعامالت إاللكرتونية،  سبة  ل ٔوريب املتعلقة خبدمات الثقة  حتاد ا

ذ يف فاحت يوليوز  زي التنف لت    .2016واليت د
سية ملرشوع هذا القانون ف ييل ٔهداف الرئ ىل ا   :وتت

لني  - ات الفا يا ستجيب الح ديد  ٔوال، وضع ٕاطار قانوين 
ني واخلواص واالٕ  صاديني العموم اطة ق دارات واملواطنني وإال

علقة  ديدة م الل تنظميه خلدمات ثقة  دمات الثقة، من  جبميع 
عات إاللكرتونية واخلامت إاللكرتوين واخلمت الزمين إاللكرتوين  لتوق

ت؛ نرتن دمات إالرسال إاللكرتوين املضمون والتيقن من مواقع    و
ٔكرث مال - يدا و ٔقل تق تلف املعامالت، نيا، وضع ٕاطار قانوين  ءمة 

دامات اليت تعرف خماطر ذات  ست البية  رمقنة  سمح  مما س
ري املؤهل، مع احلفاظ  ٔي املستوى  وسط،  ٔو م خفض  مستوى م
اطر العالية،  دامات ذات ا ست ٔكرث رصامة لتغطية  ىل نظام 

ع املستوى امل ٔي  لتوق ت  ث مت اقرتاح ثالث مستو ؤهل، ح
سيط واملستوى املتقدم واملستوى إاللكرتو ين، تضم املستوى ال

ات؛ يا ح ل  سىن تغطية   املؤهل، وذ حىت ي
سيط واملتقدم، حبيث  - ع إاللكرتوين ال لتوق ر القانوين  ٔ لثا، توضيح ا

دم  ٔو  عني إاللكرتونيني  ن التوق ر القانوين لهاذ ٔ ال ميكن رفض ا
وهلام مبجرد تقدميهام يف شلك  ان مبتطلبات ق ٔهنام ال يف ٔو  ٕالكرتوين، 

ع إاللكرتوين املؤهل؛  التوق
شمل احملررات املنجزة  - رابعا، توسيع نطاق التطبيق القانون احلايل ل

ن والهيئات املعتربة يف حمكها، يف نطاق  ن مؤسسات االئ من 
اري هبا العمل  ٔحاكم هذا القانون، لكون هذه املعامالت  تطبيق 

ا يف  صادييوم ق   .القطاع 

ٔنظار  ىل  ٔهداف مرشوع هذا القانون املعروض  ٔمه  اكنت تلمك، 
كرس الثقة يف املعامالت إاللكرتونية،  سامه يف  ي س جملسمك املوقر، وا
ابة  نا مع رشاكئنا، است الق ىل املستوى الوطين وٕامنا يف  س فقط  ل

صا ق لني  ن الفا ات املتعددة، املعرب عهنا من  يا ح ديني لتطلعات و
ٔخرى والالزمة يف املعامالت  دمات الثقة ا ٔطري  سمح بت وإالدارات، وس
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سىن ٕاعطاء دفعة  إاللكرتونية وكذا تطور اخلدمات املقدمة عن بعد، حىت ي
صادي والتحول الرمقي يف بالد ق شاط    .ديدة لتمنية ال

ىل لشكر اجلزيل  ٔتقدم ٕاليمك  ٔن  ام هذا العرض، امسحوا يل،   ويف خ
لمك إالجيايب مع مشاريع  مك وتفا ىل دمعمك ومساند ممك و حسن اه

فاع الوطين   .القوانني، اليت تعدها ٕادارة ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
فاع الوطين دارة ا ٕ ر امللكف    .شكرا السيد الوز

لينا ..املقرر طبعا   .التقرر وزع 
وحب  ٔراد  :املناقشة مف يل  الت ا ل؟ املدا د هل هناك من م

الت جييهبا   .جييب املدا
ه  لتصويت، هاذ مرشوع القانون ف ٓن  ادي نبداو ا مادة،  84ٕاذن 

كون التصويت حبال،  ادي  ٔوىل وٕاىل قلتو يل  ادي نعرض املادة ا و
  .حبال
  :1املادة  ،ٕاذن

  .ٕالجامع: املوافقون
  :2املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :3املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :4املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :5املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :6املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :7املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :8املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :9املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :10املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :11املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :12املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :15املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :16املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  .ٕالجامع :املوافقون
   :18املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :19املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :20املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :21املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :22املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :23املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :24املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :25املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :26املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :27املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :28املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :29املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :30املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :31املادة 



شارن مداوالت جملس امل    2020 ٔكتوردورة  –س

7 

ٓخر  29 سمرب  15( 1442ربيع ا  )2020د

  .ٕالجامع: املوافقون
   :32املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :33املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :34املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :35املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :36املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :37املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :38املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :39املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :40املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :41املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :42املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :43املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :44املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :45املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :46املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :47املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :48املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :49املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :50املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :51املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :52املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :53املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :54املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :55املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :56املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :57املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :58املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :59املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :60املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :61املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :62املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :63املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :64املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :65املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :66املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :67املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :68املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :69املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون
   :70املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :71املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :72املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :73املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :74املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :75املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :76املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :77املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :78املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :79املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :80املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :81املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :82املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :83املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :84املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

ٓن ه ،ا رم   .ادي نعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يتعلق  43.20مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
ٔن املعامالت إاللكرتونية ش   ."خبدمات الثقة 

رن ن الوز لسيد   .شكرا 
  .شكرا لمك

  .رفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة: امللحـــق الت املك  اجللسة املداخ

I- ٔصا واملعارصة   :فريق ا
علق خبدمات املت 043.2مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول ) 1

ٔن املعامالت إاللكرتونية ش  الثقة 
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ٔن املعامالت  43.20مرشوع قانون رمق  ش املتعلق خبدمات الثقة 
مة لبايق النصوص ، إاللكرتونية امة  ٔساسية ود شلك لبنة  ي  ا

ٔمن السيرباين والثقة الرمقية ايل ا رشيعية املرتبطة مب  .ال
س،   السيد الرئ

لثقة  اخ  ستدعي هت م ي تعرفه بالد  ري ا ٕان التطور الرمقي الك
صاديني وإالدارات شمل مجيع اخلدمات الرمق  ق لني  لفا ية ويوفر 

ديدة، ويضمن يف نفس  دمات  ىل ٕاطالق  د  سا ة قانونية  ة ب العموم
ىل  ال املزتايد  ىل إالق لمواطنني وشجيعهم  الوقت امحلاية القانونية 

  .املعامالت الرمقية
ديدة من القوانني اليت  ظومة  ل هذا املرشوع قانون مضن م ويد
ساؤالت اليت  ٔساس ٕاىل وضع ٕاطار قانوين جييب عن خمتلف ال هتدف 
ي  ا االتصال، وهو املرشوع ا ولوج ك تثريها التطورات العلمية يف جمال 
البية املعامالت  رمقنة  سمح  ٔكرث مشولية  هيدف ٕاىل سن نظام 

عات إاللكرتوني ىل التوق د الواسع  ع ٔكرب يف  ة، وٕاضفاء مرونة 
ع إاللكرتوين تتالءم ونوعية  لتوق ت خمتلفة  إاللكرتونية، وحتديد مستو

 .املعامالت
شمل  ديدة  دمات ثقة  ٔيضا، ٕاىل ٕاضافة  كام هيدف هذا املرشوع 

دمات إالرسال إاللكرتوين املضمو ن، اخلمت إاللكرتوين، واخلمت الزمين، و
 .وٕاثبات حصة املوقع إاللكرتوين

ٔكرث  يدا و ٔقل تق ٔخرى، ٕاىل وضع ٕاطار قانوين  ة  ريم من  كام 
لكرتوين ءمال ع  لتوق ر القانوين  ٔ تلف املعامالت وٕاىل توضيح ا مة 

ع إاللكرتونيني،  لتوق ر القانوين  ٔ سيط واملتقدم، حبيث ال ميكن رفض ا ال
رد تقدمي  ولها  دم ق ان مبتطلبات ٔو  ٔهنام ال يف ٔو  هام يف شلك ٕالكرتوين 

شمل  لكرتوين املؤهل، وكذا توسيع نطاق تطبيق القانون احلايل ل ع  التوق
ن مؤسسات االٕ  ن والهيئات املعتربة يف حمكهااحملررات املنجزة من    .ئ

صاصات السلطة الوطنية  مت حتديد اخ ومبوجب هذا القانون س
ش ٔو خلدمات الثقة  ُراد هبا لك تبادل  ٔن املعامالت إاللكرتونية، ويه ما 
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ٔو تنفذ بطريقة ٕالكرتونية  ٔخرى تربم  ٔي معام  ٔو  ٔو وثيقة  ٔو عقد  مراس 
ٔو جزيئ  .شلك لكي 

ة  ع إاللكرتوين، ويف لتوق ضيات املنظمة  ويوحض مرشوع القانون املق
شائه وشهادته، ٕاضافة ٕاىل اخلامت إاللكرتوين ومع  شائه وشهادته، ٕا طيات ٕا

ة يف جمال املعامالت  دمات الثقة وٕاثبات الص والزتامات مقديم 
  .إاللكرتونية

صادي وصناعي حمض،  اص تقين واق ٕان هذا املرشوع قانون  طابع 
لني يف قطاع الثقة، مهنم مشغيل  لق العالقة بني مجموع الفا سامه يف  وس

ني الشباكت العامة لالتصاالت، بنك املغرب ، الواك الوطنية لتق
لس الوطين محلاية املعطيات  املواصالت، واك التمنية الرمقية، ا
لني يف هذا  ريمه من املتد نرتنت، و دمات  الشخصية، مستعميل 

ال   . ا
ٕالجياب ىل هذا املرشوع قانون  ليه نصوت   .وبناء 

II - دة والتعادليةفريق ال لو   :ستقاليل 
ات االمشاريع قوانني مدا الفريق حول   )1 ثنائية ال ولية اتفاق

ٔطرافامل و   :تعددة ا
  مس هللا الرمحن الرحمي

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  مس  لس رشفين  مب
ات، و اليت  ة من االتفاق مو ل ملناقشة هذه ا ٔتد ٔن  شارن،  املس
ة جلال امل محمد السادس نرصه  ة السام لتوجهيات امللك ذا  اءت تنف
بلوماسية املغربية،  ة املتواص  ينام ٔيده، وذ يف ٕاطار دمع ا هللا و

االت ىل مبا يعزز  ،هبدف تنويع الرشاكت يف خمتلف ا موقع املغرب 
ىل املستوى إالقلميي  صادي،  ق بلومايس والسيايس و الصعيد ا

ويل   . وإالفريقي وا
ات الثنائية واليت هتم سبع مشاريع قوانني   :فف خيص االتفاق

لفضاء العريب -1 سبة  وهتم التعاون  65.19مرشوع قانون رمق  ،ل
ال العسكري والتقين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  يف ا

القات التعاون املمتزية واملسمتدة من وشاجئ  ٔردنية الهامشية، واليت تؤطر  ا
لعالقات الثنائية ٕاىل  قني لالرتقاء  ن الشق ٔخوة بني الب ٔوارص ا القرىب و

عددة اجلوانب؛   مستوى رشاكة اسرتاتيجية م

ٔمر مبشار  - 2 ٔورويب؛ يتعلق ا لقضاء ا سبة  يع قوانني يوافق ل
ىل  داها مرشوع قانون رمق  3مبوجهبا  ات، مهت ٕا ، ٕالرساء 37.20اتفاق

دة لربيطانيا العظمى و  رلندا إ الرشاكة بني اململكة املغربية واململكة املت
  .الشاملية

ر من  ىل تعزز التعاون القضايئ بني املغرب وا ان  ت اث ف انص
  ؛15.20مرشوع قانون رمق و  14.20الل مرشوع قانون رمق 

ٔساسيا يف  - 3 ال  ٔسيوي؛ يعد املغرب فا لفضاء ا ف يتعلق 
لتواصل  ٔرضية خصبة  ة، و ٔسيوية إالفريق مسلسل الرشاكة إالسرتاتيجية ا

دي  وره الر ٔسيوية، نظرا  ول ا ا وا ٔسس الٕ والرتابط بني ٕافريق رساء 
ة  ينة يف ٕاطار اخنراط املغرب القوي يف تعزز وٕاجناح الرشاكة إالفريق م

شجيع و ن اتفاقا حول  رمت اململكة املغربية مع اليا ٔ ٔسيوية، وهكذا  ا
ليه مبوجب مرشوع قانون رمق  ي يوافق  ر ا س ، 34.20وحامية 

دان ا زدواج الرضييب يف م ة لتفادي  ل وكذا االتفاق ىل ا لرضائب 
لهيا مبوجب مرشوع قانون رمق ني اليت يوافق  هترب والغش الرضيب ع ا  وم

ىل مرشوع قانون رمق 20.33 ٕالضافة ٕاىل املوافقة  ي يوافق  20.11،  ا
صادي والتقين والعلمي  ق اري و ٔن التعاون الت ش ىل االتفاق  ه  مبوج

لعالقات املغر  ديد  بني التعاون الرتكامنية لتعزز  -بية والثقايف ٕالعطاء نفس 
ارة املتباد  ذ مشاريع التمنية وتوسيع الت االت لتنف ن يف العديد من ا الب

ن وٕاقامة  اهتا اخلاصةبني الب   .القات رشاكة بني قطا

ني قانونني ٔطراف، فهناك مرشو   :ىل مستوى تعزز التعاون املتعدد ا
ىل املعاهدة املؤسسة 20.09مرشوع قانون رمق  - ه  لواك  يوافق مبوج

 ٔ س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔدوية إالفريق ول /ا ٕاثيوبيا وذ لتعزز قدرة ا
ة وفعا  ٓم دة و ات ذات نوعية ج ت ل الوصول ٕاىل م ٔ ٔطراف من  ا

رب القارة ٔسعار معقو  ال  ،وب لبحث والتطور يف ا اخ مالمئ  وتوفري م
ل حامية الصيدالين، و  ٔ ة من  ان إالفريق سيق بني الب كذ تعزز الت

ستعامل ٔخطار املرتبطة  ة العامة من ا ٔدوية دون املستوى  الص ا
 املعياري؛

عددة 19.75مرشوع قانون رمق  - ة م ىل االتفاق ه   يوافق مبوج
ٔلك  ة لتفادي ت ات الرضي التفاق ذ إالجراءات املتعلقة  ٔطراف لتنف اء ا الو

ح ٔر ادئ احلامكة اجلبائية مبا . الرضييب ونقل ا رسيخ م وذ هبدف 
ولية الفضىل سجم واملامرسات ا ستقاليل . ي وهكذا فٕاننا يف الفريق 

ة العليا  ٔنه املصل مع لك ما من ش ىل هذا القانون،  ٕالجياب  نصوت 
  .لبالد

لبالد والعباد ري  ا هللا مجيعا ملا يف    . وفق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   . والسالم 

علق خبدمات املت 043.2مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول  )2
ٔن املعامالت إاللكرتونية ش  :الثقة 

 مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
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دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
شارن، ملناقشة مرشوع قانون رمق  لس املس يتعلق خبدمات  20.43مب

ش اء يف خضم ٔ الثقة  ي  لكرتونية، هذا املرشوع ا ن املعامالت 
لية  ت املستق ٔمه الرها ي يعد من  ال الرمقي، ا ي يعرفه ا التطور ا

عية، وذ بعدما ا ج صادية و ق رة التمنية  لهيا بالد ملسا راهن  ليت 
  .05.53رامكت بالد جتربة حممكة يف ظل القانون احلايل رمق 

س،   السيد الرئ
ت،  ىل اكفة املستو لهيا بالد  راهن  ت اليت  د ٔمام الت اليوم و

شمل مجيع اخلدمات  اخ الثقة ل ة ٔصبح لزاما هت م الرمقية، وتوفري ب
ٔكرث مال ديدة، وتقدمي بدائل  دمات  ىل ٕاطالق  د  سا مة ءقانونية 

لكرتونية، لتعزز  دام الشواهد  ية اليت تتطلهبا است ٔم ت ا لمستو
شاط  منية ال ل  ٔ ديدة من  ة ٕالعطاء دفعة  فعالية اخلدمات العموم

صادي، وقد اعمتدت بالد التحول الرمقي ب ستفادة ق طالع و عد 
ة وكذا  ٔمرك دة ا ت املت ول اكلوال رشيعات جتارب مقارنة لبعض ا من 
ناسقا  ل جعل ٕاطار القانوين م ٔ فرسا ومالزي وور اجلنوبية، من 
دامات،  تلف لالست ٔكرث مالءمة  صاديني، و ق سجام مع رشاكئنا  وم

لكرتونية، ءابد عات  شاء التوق عات  ٕ لتوق شاء الشهادات املتعلقة  مث ٕا
ىل سن  دة  لكرتونية، ز ام  ٔخ عات وا لكرتونية، وٕاثبات حصة التوق
ٔكرب  ىل مقديم اخلدمات، ٕالضفاء ثقة  دمات الثقة، و ىل  د املطبقة  القوا
ٔن  ش صاصات السلطة الوطنية خلدمات الثقة  ال، وحتديد اخ ىل هذا ا

ل ة واخلاصة املعامالت  ل تعزز فعالية اخلدمات العموم ٔ كرتونية، من 
ديدة  سىن ٕاعطاء دفعة  وكذا تطور اخلدمات املقدمة عن بعد حىت ي
ىل املستوى الوطين  صادي والتحول الرمقي يف بالد  ق شاط  لتمنية ال

ويل   . وا
ىل هذا القانون، ٕالجياب  ستقاليل نصوت   وهكذا فٕاننا يف الفريق 

ة العليا لبالد ٔنه املصل   .مع لك ما من ش
لبالد والعباد ري  ه  ا هللا مجيعا ملا ف   . وفق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

III- العدا والتمنية فريق:  
ات االمشاريع قوانني مدا الفريق حول  )1 ثنائية ال ولية اتفاق

ٔطرافامل و    :تعددة ا
س    احملرتم،السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
رة املنتدبة احملرتمة،   السيدة الوز

شارونالسيدات والسادة    احملرتمون، املس
لـــس ـشـــ مس فريـــق العـــدا والتمنيـــة مب ٔتنـــاول اللكمـــة  ٔن  رفين 

شــارن ــذه اجللســة  املس ــار ه ــىل يف ٕاط ــة والتصــويت  راس صصــة  ا

وليـــة املشـــار  ـــات ا لهيـــا مشـــاريع االتفاق ـــيت متـــت املصـــادقة  هيـــا، وال ٕا
ـــاطق  ـــوطين واملن ـــاع ال ف ـــة واحلـــدود وا ـــة اخلارج ـــل جلن ٕالجـــامع دا

ٔربعاء  ، يوم ا رب  2املغربية احملت   .2020دج
ر احملرتم،   السيد الوز

رة املنتدبة احملرتمة،   السيدة الوز
اسبة جندد فهيا  ات م ىل مشاريع هذه االتفاق راسة والتصويت  ٕان ا
ليه  ة لنيب الرمحة صىل هللا  التنويه مبوقف بالد املرشف من الرسوم املس
ة واملغاربة املقميني  ة والشؤون إالفريق رب بالغ وزارة اخلار وسمل، سواء 

ىل ٔ لس العلمي ا ٔو بالغ ا رك صدا طيبا . خلارج  ي  وهو املوقف ا
ل واخلارج ا ىل. يف ا ٔن الهجوم  إالسالم واملسلمني،  ومن هنا، نؤكد 

ل مضن حرية التعبري، كام  رية، ال يد ٔ ي زادت وتريته يف السنوات ا وا
سهتدف ٕازهاق  ٔي فعل ٕارهايب  ريء من  ن السمح  ٔن هذا ا نؤكد 

ء ر ٔ   .ٔرواح ا
ل القوات  ٔن ننوه بتد سعنا يف فريق العدا والتمنية ٕاال  كام ال 

ة مبهنية وحزم  ة امللك ي ال يعد املسل ٔمني معرب الكررات احلدودي، ا لت
شلك  ة املوريتانية حفسب، بل  مجلهورية إالسالم ربط ب  جمرد طريق 

لحرر"جرسا حضار و ديدا  ددا " طريقا  ٔمال م ا، و فريق ٕ ٔور  ربط 
شودة ق التمنية املشرتكة امل ي . للك شعوب املنطقة يف حتق ل ا وهو التد

فاحظي بدمع  ولية بعد اس اء يف ٕاطار الرشعية ا  ذوٕاشادة دوليني و
  .بالد اكفة مساعي الوساطة

دات قضية الصحراء املغربية، ال  ويف هذا إالطار، وارتباطا مبست
ال  بلوماسية املغربية اليت يقودها  ٔن نعرب عن ٕاشادتنا  سعنا ٕاال 

و  دد من ا ح  ، حفظه هللا، واليت توجت بف ة امل ل العربية وإالفريق
ت  لوال ري  ٔ صليات لها مبدينة العيون، وخصوصا إالقرار ا ة ق والالتي
ٔول مرة يف التارخي،  ٔمن،  امئ يف جملس ا ة، العضو ا ٔمرك دة ا املت
ٔساس مبهام  ا تقوم  صلية مبدينة ا ح ق ا ف مبغربية الصحراء، وعز

صادية   .اق
س السلطة وهبذه املناسبة، حنيي رئ ىل االتصال  اللته   حرص 

امع  لمملكة املغربية ا ىل املوقف الثابت  يده  ٔ ة محمود عباس وت الفلسطي
ة  ة يف مرتبة قضية لقضية الفلسطي ٔن املغرب يضع دامئا القضية الفلسطي و

كون  هتا لن  رسيخ مغرب ل  ٔ ٔن معل املغرب من  الصحراء املغربية، و
ىل حساب نضال الشعب الفلسطيين من ٔبدا، ال الي ل،  وم وال يف املستق

ة ل حقوقه املرشو ٔ.  
 ، ال امل ة اليت بعهثا  ة السام لرسا امللك زتاز  كام نعرب عن ا
ٔممية املعنية مبامرسة  لجنة ا س ا س جلنة القدس، حفظه هللا، ٕاىل رئ رئ

لترصف ري القاب  مبناسبة  خ نيانغ، وذ، شيالشعب الفلسطيين حلقوقه 
لتضامن مع الشعب الفلسطيين يوم  ث  29اليوم العاملي  نونرب املايض، ح

ىل اللته  ق " رب  تضامن اململكة املغربية مع الشعب الفلسطيين الشق
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ة يف ٕاقامة دولته  ووقوفها الثابت معه، ودمعها املوصول حلقوقه املرشو
امصهتا القدس ال   ، ة املستق ة الفلسطي ف لحياة وم ة، دو قاب  رشق

ن ٔد ىل مجيع ا   ".ىل جوارها و
ر احملرتم،   السيد الوز

رة املنتدبة احملرتمة،   السيدة الوز
ويل  ستحقها مضن املنتظم ا ملاكنة اليت  تت اليوم حتظى  ٕان بالد 

ىل  ة  ة مواقفها املبدئية واحلكمية املب ة والوضوحن دد من  الرصا من 
لييب ضان احلوار ا ىل اليوم يف اح ولية، وهو ما يت - القضا إالقلميية وا

ني بالد ٕالجراء هذا  ليب ٔشقاء ا يار ا قدمة، فاخ ل م ي بلغ مرا لييب ا ا
ىل صوابية موقف احلياد  ٔت مبحض الصدفة، بل هو دليل  احلوار مل ي

ي يقوم  ، وا ه بالد هن ي  ل يف الشؤون إالجيايب ا دم التد ىل 
مع  ٔشاكل ا ستعداد دامئا لتقدمي لك  ة، و ول من  لية  ا ا

ٔخرى ة  ٔشقائنا من  دة    .واملسا
ٔمحر، ولطاملا وقفت  ول خط  دة ا ٔن و ىل  ئت تؤكد  ٕان بالد ما ف

ٔهنا تؤمن مبنطق احلوار وسي . ضد لك حماوالت التخريب والتجزيء كام 
لفضاء املغاريب رهني حلل لك اخل ستقرار والتمنية  ق  ٔن حتق الفات، و

ش الكرمي لشعوب املنطقة الىت جيمعها  ىل توفري الع اء احتاد قوي وقادر  ب
م واملصري املشرتك ن وا دة ا   .و

ٔزمة اخلليجية،  ي اختذته بالد من ا ولعل هذا ما يفرس املوقف ا
حنياز ٕاىل ٔ  ث رفضت بالد  ٓخر وعرضت، مبا ح ي طرف ضد طرف 

ة، وساطهتا لطي هذا  ٔخوة ووشاجئ احملبة وواجب النصي ٔوارص ا ضيه  تق
  .اخلالف

برين، التطورات  سجيل بتفاؤل وارتياح  درت بالد ٕاىل ال و 
ل جتاوز اخلالف بني إالخوة يف جملس التعاون  ٔ إالجيابية اجلارية من 

ٔملها يف"اخلليجي، معربة  ة اخلالف  عن  التوصل ٕاىل اتفاق هنايئ لطي صف
تعادة التالمح والوئام،  قة من اس مبا ميكن دول جملس التعاون اخلليجي الشق

دة الصف العريب ستقرار يف املنطقة وو اء يف بالغ وزارة " ويعزز  كام 
خلارج ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    .اخلارج

لعودة ٕاىل مضمون االت ٔنظار هذه و ىل  سع املعروضة  ات ال فاق
ة،  نو ٔطراف، فٕاهنا هتم جماالت م عددة ا ٔو م اجللسة، سواء مهنا الثنائية 

ة، وتعكس الثقة املزتايدة يف كعس صادية ورضي رية وقضائية وجتارية واق
رشيك اسرتاتيجي وموثوق ل . ب  ٔ رها من  ويه الثقة اليت ميكن اس

س  مع ضامن حقوق ومك ل حشد مزيد من ا ٔ بات مغاربة العامل، ومن 
دان املغريب  ة، اليت حتتل يف الو ، ومضهنا القضية الفلسطي لقضا العاد

ة اليت حتتلها قضية الصحراء املغربية ر   .نفس ا
ٔساس تعزز الرشاكة بني ب والفضاء  روم  ات  ٕان هذه االتفاق

 ٔ ٔسيوي وا ي خطته العريب وإالفريقي وا لمسار ا وريب، ويه تتوجي 
طق راحب ع -بالد وفق م رب التوق ري مالمئ  اخ اس لق م ل  ٔ راحب من 

ة وسامه يف حماربة الغش  كرس مزيد من احلاكمة الرضي ات  ىل اتفاق
ظمة التعاون والتمنية  اما مع املبادئ اليت اعمتدهتا م س ني ا هترب الرضيب وا

صادية   .ق
بلوماسية مع كام القاتنا ا ىل تعزز  ٔن ننوه حبرص بالد   ال يفوتنا 

د مرشوع  الل اع ٔوريب، من  حتاد ا اهبا من  س دة بعد ا اململكة املت
ه يوافق 37.20 قانون رمق  اململكة بني لرشاكة املؤسس االتفاق ىل مبوج

دة املغربية  يف بلندن املوقع الشاملية، رلندا،إ العظمى لربيطانيا واململكة املت
ث سميكن هذا االتفاق من احلفاظ2019 ٔكتور 19  العالقات ىل ، ح

ارية ىل الرشوط الطرفني بني الت ارة التفضيلية و لت  احلقوق وكذا املتعلقة 
لزتامات هنام املتباد و ٔمر سابقا كام ب ليه ا   .اكن 

ع بالد  اء توق صل،  لواك  املؤسسة املعاهدة ىلويف سياق م
ة ٔدوية، إالفريق س ل ٔد ، ويه 2019 ٔكتور 22 يف) اثيوبيا(ٔ  ب

روم  ول قدرة تعززاملعاهدة اليت  ىل تنظمي ا ٔطراف  ات ا  الطبية املنت
ل من ات ٕاىل الوصول ٔ ت دة نوعية ذات م ة ج ٓم ٔسعار وفعا و  وب

و  ، ٕاضافة ٕاىل بلوغ املعايري ا والبد من التنويه . لية يف هذا الصددمعقو
ن  ية اليت اختذهتا بالد اجتاه دول القارة ٕا هنا مبختلف املبادرات التضام

ورو  .احئة 
سع  ات ال ىل مشاريع قوانني االتفاق ٕالجياب  ا  ليه سيصوت فريق و
ضيات هذه  ىل التزنيل الرسيع ملق ني ٕاىل العمل  لينا، دا املعروضة 

الل االتفاق  ضياهتاات من   .مالءمة القوانني الوطنية مع مق

علق خبدمات املت 043.2مرشوع قانون رمق مدا الفريق حول  )2
ٔن املعامالت إاللكرتونية ش  :الثقة 

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔمجعني ٓ وحصبه  ىل  ىل سيد محمد و   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر    احملرتم،السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة مرشوع قانون رمق  ٔن  43.20يف ٕاطار م ش يتعلق خبدمات الثقة 

لكرتوني ٔن مرشوع القانون ةاملعامالت  ، نعترب يف فريق العدا والتمنية 
يس  ك ي حنن بصدده  ٔن التطور املتنايم ا ىل اعتبار  ٔمهية قصوى 

ا لتواصل التقليدي، لمبادالت الت ديدة  رية متخض عنه ظهور بدائل 
ٓليات  ارة إ متثلت يف وسائل و ىل تنظمي خمتلف جوانب الت لكرتونية قادرة 

ي  ة، وهو الوضع ا سار شهدها العامل اليوم خبطوات م لكرتونية اليت 
ظمي وضبط  رة ب د كون  رشيعات  لق  ستوجب من احلكومة 

ارة  ل معهااملعامالت والت بة هذه الثورة الرمقية والتفا  .لكرتونية ملوا
سيه هذا  ك ي  ستحرض يف هذه املناسبة التحول النوعي ا كام 
ٔساسية  خطوة   ، لكرتونية ببالد ارة  ل الت سبة ملستق ل ه  التو
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ام بني النصوص القانونية  س لق  لهيا احلكومة يف اجتاه  ٔقدمت 
ولية، هنا الوطنية وا ٔو تناقض ف ب د للك تعارض    .ووضع 

ضيات مرشوع القانون ٔن مق لصيغة اليت نناقشها  ،وجتب إالشارة 
دمات  ،اليوم ىل  ىل مستوى النظام ملطبق  سامه يف تعزز الثقة  س

شفري وحتليل  دمات ال ىل وسائل و لكرتونية و ٔن املعامالت  ش الثقة 
االت ال    :تاليةالشفرات ف خيص ا

  لكرتونية، واخلمت الزمين ام  ٔخ لكرتونية، وا عات  شاء التوق ٕا
لكرتوين املضمون؛ دمات إالرسال   لكرتوين، و

  ام ٔخ لكرتونية، و عات  لتوق شاء الشهادات املتعلقة  ٕا
لكرتوين خلمت الزمين  لتيقن من مواقع  لكرتونية، و و

ٔنرتن   ت؛ا
 ىل لكرتوين  التنصيص  ع  لتوق ر القانوين  ٔ دم رفض ا

ٔمام القضاء؛ ة  ح ٔو املتقدم  سيط   ال
 لكرتونية؛ ام  ٔخ لكرتونية وا عات   ٕاثبات حصة التوق
   ٔو لكرتونية  ام  ٔخ ٔو ا لكرتونية  عات  حفظ التوق

لوثيقة؛ ني ٕالبقاء القوة الثبوتية   الشهادات املتعلقة هباتني اخلدم
 متي دمات الثقة ا ن ومقديم  دمات الثقة املعمتد زي بني مقديم 

ن وفق رشوط حمددة؛  ري املعمتد
  شفري وحتليل الشفرات ة ال رشيعي يف جمال مراق د ٕاطار  اع

؛ و ٔمن ا فاع و ٔنه املساس مبصاحل ا ىل لك ما من ش رصا   مق
  ٔن ش صاصات السلطة الوطنية خلدمات الثقة  حتديد اخ

 :ت إاللكرتونية ف خيص ممارسة املهام التاليةاملعامال
o  دمات الثقة ىل  الئل املرجعية املطبقة  حتديد املعايري وا

ذها؛ ورة، واختاذ التدابري الالزمة لتنف  املذ
o  لرشوط احملددة يف دمات الثقة املؤه املستوفني  د مقديم  اع

شطهتم؛ ٔ ة   القانون ومراق
o ة البعدية ملقديم ن؛ املراق ري املعمتد  دمات الثقة 
o  رشيعية والتنظميية املتعلقة خبدمات اقرتاح مشاريع النصوص ال

لكرتونية؛ ٔن املعامالت  ش  الثقة 
o  ٔو رها  ٔو تصد شفري وحتليل الشفرات  سترياد وسائل ال السامح 

شفري وحتليل الشفرات؛ دمات ال  توريدها وكذا تقدمي 
o  لبحث عن ٔعوان السلطة  الفاتلكيف  ٔحاكم هذا  ،ا وفقا 

ل  ،القانون ٔ ل  تصة دا ىل النيابة العامة ا ٔن حتال  اليت جيب 
رخي ٕاجنازها، كام ميكهنم الولوج ٕاىل  م ابتداًء من  ٔ ٔقصاه مثانية 
ين وطلب  ٔو وسائل النقل املعدة لغرض  ٔرايض  ٔو ا ن  ٔما ا

سخ ىل  ق املهنية واحلصول  ىل لك الو  .مهنا طالع 

سية  ت احل دد من الغرامات والعقو ىل  كام ينص مرشوع القانون 

ر طبقا ملواد مرشوع هذا القانون  ضيات السالفة ا لمق الفني  يف حق ا
دئ من املادة    .75ٕاىل املادة  62اليت ت

لزتامات والعقود  ضيات قانون  ال حتيني بعض مق ويف ٕاطار ٕاد
ه مع مضامني  مرشوع هذا القانون، متت ٕاضافة احملررات املنجزة من ملالءم

ٔحاكم  ن والهيئات املعتربة يف حمكها يف نطاق تطبيق  ن مؤسسات االئ
ٔيضا من امحلاية القانونية اليت يوفرها هذا القانون د يه  ستف   .هذا القانون ل

ٔيضا اة  ٔخرى، متت مرا ة  ىل مستوى مرشوع هذا  ،ومن 
ٔ  ،القانون اليا مس ستعمل  لهيئات اليت  سبة  ل ٔمن القانوين  ضامن ا

لقانون رمق  ة، وفقًا  لتبادل إاللكرتوين  53.05شهادات مؤم املتعلق 
ث ميكن اعتبارها مبثابة شهادات ٕالكرتونية مؤه  لمعطيات القانونية، ح

هتا هتاء صالح ني ا  .ٕاىل 
لكرتونية، ارة  لت ازمني يف فريق  ولرفع من وثرية العمل  نعتقد 

م  عطاء زمخ  ٕ ات الكف  قرتا ة من  ٔن هناك مجمو العدا والتمنية 
هنا ر من ب   :لتحول الرمقي ببالد نذ

   ٔطر وتعزز داد ا رشي وحسن ٕا ر يف الرٔسامل ال س
ي يعترب مبثابة  لية ا ا املهارات واخلربات إالدارية والتنظميية ا

ة جحر الزاو  س ورسيخ ب ٔس ية لضامن جناح اجلهود املبذو لت
لكرتونية؛ ٔعامل   ا

  شفري املعلومات؛ دان  راسات والبحوث يف م  شجيع ا
  ارة ٔمن وامحلاية املعلوماتية يف جمال الت اصة  دة  لق و

ولو وماكحفة اجلرمية  ستقرار التك ٔمن و لكرتونية ٕالرساء ا
ة مسمترة حول املعطيات املعلوماتية مع  كوي ورات  ٕاخضاعها 

ملوضوع؛  اجلديدة املتعلقة 
  خصصني ٔفواج من القضاة م داد  اصة تنطلق من ٕا ة  توفري ب

ول يف جمال  دد من ا داء مبا هنجته  ا، اق ولوج يف جمال التك
لكرتونية ارة    . املبادالت والت

ىل وتبعا ملا سبق، فٕاّن فريق العدا والتمن  ٕالجياب  ية سيصوت 
ٔن املعامالت  43.20مرشوع القانون رمق  ش يتعلق خبدمات الثقة 

ٔمني التبادل  لكرتونية سعيا ٕاىل تعزز املنظومة القانونية يف هذا الباب لت
ارة من  اري من قرصنة الربامج، وحفظ اخلصوصية وحتصني شبكة الت الت
صاد  ق خول عرص  مع اجلهود املبذو  لكرتوين  جهوم خمرتيق النظام 

  .الرمقي
ليمك ورمحة هللا وراكتهوالسال   .م 

IV - احلريك فريقال:  
ات االقوانني  مشاريعمدا الفريق حول ) 1 ثنائية ال ولية اتفاق

ٔطرافامل و    :تعددة ا
س احملرتم،   السيد الرئ
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  السادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة رشفين  لمسامهة يف م احلريك 
ات التالية   :مشاريع قوانني هتم االتفاق

ة خبصوص التعاون  65.19مرشوع قانون رمق  .1 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ال العسكري والتقين بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  يف ا

ٔردنية الهامشية، املوقعة بعامن يف   ؛2019يوليو  20اململكة ا
ٔطراف  75.19قانون رمق مرشوع  .2 عددة ا ة م ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

اء  ٓلك الو ة لتفادي ت ات الرضي التفاق ذ إالجراءات املتعلقة  لتنف
ح، املعمتدة ببارس يف  ٔر واليت  2016نومفرب  24الرضييب ونقل ا

لهيا اململكة املغربية يف    ؛2019يونيو  25وقعت 
ىل املعاهدة املؤسسة لواك يو  09.20مرشوع قانون رمق  .3 ه  افق مبوج

 ٔ س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔفريق ٔدوية ا ر  11يف ) ٕاثيوبيا(ا   ؛2011فربا
ٔن التعاون  11.20مرشوع قانون رمق  .4 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج

صادي والتقين والعلمي والثقايف بني حكومة اململكة  ق اري و الت
ستان ركام د يف املغربية وحكومة  ٓ مترب  23، املوقع بعشق    ؛2019س

رمني بني  14.20مرشوع قانون رمق  .5 سلمي ا ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ش يف  ر، املوقعة مبرا   ؛2019ٔكتور  21اململكة املغربية وا

ٔن نقل  15.20مرشوع قانون رمق  .6 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
لهيم بني حكومة امل اص احملكوم  ٔش ر، ا ملكة املغربية وحكومة ا

ش يف    ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا
ة بني اململكة  33.20مرشوع قانون رمق  .7 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ىل  دان الرضائب  زدواج الرضييب يف م ن لتفادي  املغربية واليا
ط يف  لر ني، املوقعة  هترب والغش الرضيب ع ا ل وم ر  8ا ينا

  ؛2020
ىل االتفاق بني اململكة  34.20وع قانون رمق مرش  .8 ه  يوافق مبوج

ط يف  لر ر، املوقع  س شجيع وحامية  ن حول   8املغربية واليا
ر    ؛2020ينا

ىل االتفاق املؤسس لرشاكة  37.20مرشوع قانون رمق  .9 ه  يوافق مبوج
رل  دة لربيطانيا العظمى وٕا ندا الشاملية، بني اململكة املغربية واململكة املت

 .2019ٔكتور  26املوقع بلندن يف 

ر  ول الصديقة اك ات الثنائية مع ا اكفة االتفاق ويف البداية فٕاننا ننوه 
روم  دة، واليت  ن واململكة املت ستان واليا ركام ٔردنية الهامشية و واململكة ا
الل  ٔسيوي من  ٔوريب وا ٕاىل تدعمي الرشاكة املغربية مع الفضاء العريب ا

بلوماسية وتنويع ال  ة ا ينام االت، مبا يعزز تعزز ا رشااكت يف خمتلف ا
ىل املستوى إالقلميي  صاد  ملوقع اململكة دبلوماسيا وسياسيا واق
ة لصاحب اجلال امل محمد  ات السام لتو ذا  ويل، تنف وإالفريقي وا

ٔيده   .السادس نرصه هللا و
س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتم،   السيدة الوز

جياب مرشوع قانون رمق  ٕ ل  س ىل  37.20ٕاننا  ه  ي يوافق مبوج ا
دة لربيطانيا  لرشاكة بني اململكة املغربية واململكة املت االتفاق املؤسس 

روم ٕاليه هذا املرشوع يف  رلندا الشاملية، ملا  الفراغ القانوين  ءملالعظمی وا
ٔوريب، وحتد ريطانيا من إالحتاد ا لتعاون بني  يد ٕاطار املرتتب عن خروج 

رية من إالحتاد  ٔ نتقالية اليت تيل خروج هذه ا الطرفني بعد مرور الفرتة 
ٔورويب ىل الرشوط  ،ا ارية بني الطرفني، و ىل العالقات الت بغية احلفاظ 

هنام لزتامات املتباد ب ارة وكذا احلقوق و لت   .التفصيلية املتعلقة 
ٔسيوي، ف لفضاء ا ليه بالد من وتعززا  ٔقدمت  اليا ما  مثن  ٕاننا 

ر  س شجيع وحامية  داهام  ن، هتم ٕا متني مع اليا تني  رام التفاق ٕا
ليه مبوجب مرشوع قانون رمق  ي يوافق  ، وهتم الثانية تفادي 34.20ا

تني املاكنة والثقة  ،زدواج الرضييب ىل هاتني االتفاق ع  حبيث جيسد التوق
ٔصب ٔسواق اليت  ٔسيوي حنو ا ه  ٔي تو رية  متتع هبا ب مكنصة اس ح 

ين  د القطاع اخلاص اليا تني تعزز توا ٔن هاتني االتفاق ة، ٕاذ من ش إالفريق
نيني ببالد رات املقاولني اليا ات  ،يف املغرب، وخض اس اصة يف القطا

ك و  لوجس ة السيارات وا صنا ٔولوية  دة وذات ا ة الوا صنا
ت و   . الك

ٔيضا مرشوع قانون رمق  مثن  ىل االتفاق  11.20كام  ه  يوافق مبوج
صادي والتقين والعلمي والثقايف بني حكومة  ق اري و ٔن التعاون الت ش
ذ  شجيع تنف ل  ٔ اء من  ي  ستان، وا رمك اململكة املغربية وحكومة 

ن يف املسائل الصناعية و  الزراعية مشاريع التمنية اليت هتم الطرفني املتعاقد
ارة املتباد بني  ية، وتوسيع الت ة والتق ولوج ة والعلمية والتك واملالية والطاق
شجيع التعاون  اهتام اخلاصة، وكذا  القات رشاكة بني قطا ن، وٕاقامة  الب
سهيل ٕاقامة مشاريع مشرتكة،  ل  ٔ ن، من  لب ارية  بني املؤسسات الت

ىل تبادل املعلومات املتوفر  دة  ولو بني ز ٔن البحث العلمي والتك ش ة 
ٔمهية يف  ن، وتطور املشاريع ذات ا املؤسسات والهيئات العلمية يف الب
ضة، وتعزز االتصاالت الثنائية  ة والر ة والسيا دان التعلمي والص م
شطة يف  ٔ ريها من ا ار واملعلومات بني البعثات و ٔخ والتعاون يف جمال ا

سا ن اليت  ٓخرالب رخي وتقاليد الب ا   . مه يف حتسني معرفة ثقافة و
ٔيضا مبرشوع قانون رمق  ىل  09.20كام ال يفوتين التنويه  ه  يوافق مبوج

 ٔ س  ٔد ة، املعمتدة ب ٔدوية إالفريق ) ٕاثيوبيا(املعاهدات املؤسسة لواك ا
ر  11يف  ٔطراف  2019فربا ول ا ي هيدف ٕاىل تعزز قدرة ا وا

ل وا ٔ ات الطبية من  ىل تنظمي املنت صادية إالقلميية  ق ات  مو
رب  ٔسعار معقو  ة وفعا وب ٓم دة و ات ذات نوعية ج ت الوصول ٕاىل م
ال الصيدالين،  لبحث والتطور يف ا اخ تنظميي مالمئ  القارة، وتوفري م

ة  ل حامية الص ٔ ة من  ان إالفريق سيق بني الب العامة من وكذا تعزز الت
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ٔدوية دون املستوى املعياري ستعامل ا ٔخطار املرتبطة    .ا
صادية  ق ٔهدافها  ولية و ات ا ٔمهية هذه االتفاق اما، وانطالقا من  خ
ٕالجياب  بلوماسية فٕاننا سنصوت  ة ا ينام وتنويع الرشااكت وتعزز ا

  .لهيا
ادة الرشيدة  دمة هذا الوطن حتت الق لصاحب اجلال وفقمك هللا يف 

  .امل محمد السادس نرصه هللا

V -  حتاد العام ملقاوالت املغربفريق:  
يتعلق خبدمات  43.20مرشوع قانون رمق " مدا الفريق حول )1

لكرتونية ٔن املعامالت  ش   ":الثقة 
س اجللسة احملرتم،   السيد رئ

دارة  ٕ س احلكومة امللكف  ى رئ ر املنتدب  فاع الوطين السيد الوز ا
  احملرتم،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  س احملرتم،  رشفين، السيد الرئ
اقشة مرشوع قانون رمق  شارن مبناسبة م لس املس ملقاوالت املغرب مب

ٔمام اجللسة  43.20 ٔن املعامالت إاللكرتونية  ش يتعلق خبدمات الثقة 
رش    .يعية العامةال

ر احملرتم،  ي قدمه السيد الوز لعرض القمي ا ٔن ننوه  البد يف البداية 
ٔهداف هذا املرشوع، وحنن  ه خمتلف  ي بني ف ٔمام اجللسة العامة وا
شيد  ٔن  نا ٕاال  حتاد العام ملقاوالت املغرب ال ميك بدور يف فريق 

ٔيت يف ٕاطار ي ي امة  مبضامني هذا املرشوع الهام ا ٔساسية ود شلك لبنة 
ٔمن السيرباين والثقة  ايل ا رشيعية املرتبطة مب مة لبايق النصوص ال
شمل مجيع اخلدمات الرمقية  لثقة  اخ  ستدعي هت م الرمقية، وهو ما 
ىل  د  سا ة قانونية  ة ب صاديني وإالدارات العموم ق لني  لفا ويوفر 

ديدة، ويضمن يف الو  دمات  لمواطنني ٕاطالق  قت نفسه امحلاية القانونية 
ىل املعامالت الرمقية ال املزتايد  ىل إالق   .وشجيعهم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ستجيب  ديد  ريم ٕاىل وضع ٕاطار قانوين  ٕاذا اكن هذا املرشوع 
ة  ني واخلواص وإالدارات العموم صاديني العموم ق لني  ات الفا يا الح

الل  عات إاللكرتونية واخلامت إاللكرتوين واملواطنني، من  لتوق تنظميه 
دمات إالرسال إاللكرتوين املضمون والتيقن من  واخلمت الزمين إاللكرتوين و

ٔنرتن  حتاد العام ملقاوالت املغرب مبناسبة مواقع ا ت، فٕاننا يف فريق 
ىل مرشوع قانون رمق  يتعلق خبدمات الثقة  43.20التصويت واملصادقة 

ٔن ا رشيعية العامة، جندد التنويه ش ٔمام اجللسة ال لكرتونية  ملعامالت 
لق العالقة بني مجموع  سامه يف  ٔن  ٓملني  ضيات مرشوع هذا القانون،  مبق
لني يف قطاع الثقة، مهنم مشغيل الشباكت العامة لالتصاالت، بنك  الفا

ني املواصالت، واك التمنية الر  لس املغرب، الواك الوطنية لتق مقية، ا

ريمه  ت، و ٔنرتن دمات ا الوطين محلاية املعطيات الشخصية، مستعميل 
ني واخلواص صاديني العموم ق لني    .من املتد

س احملرتم،   السيد الرئ
اما مع  س ريا، وا ٔ فاع الوطين و ة وا ل جلنة اخلارج ا دا موقف

خلارج، من مق  يتعلق  43.20رمق ضيات مرشوع قانون واملغاربة املقميني 
ٕالجياب ليه  لكرتونية، فٕاننا نصوت  ٔن املعامالت  ش   .خبدمات الثقة 

 .والسالم

VI -  لشغلفريق   :حتاد املغريب 
س احملرتم  ،السيد الرئ

ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ل  ٔ لشغل من  حتاد املغريب  مس فريق  اقشة ٔتناول اللكمة  م
ٔن املعامالت  43.20مرشوع قانون رمق  ش يتعلق خبدمات الثقة 

ٔكرث مشولية . لكرتونية ي هيدف ٕاىل سن نظام  هذا املرشوع قانون ا
د  ع ٔكرب يف  البية املعامالت إاللكرتونية، وٕاضفاء مرونة  رمقنة  سمح 

ت خمتلفة  عات إاللكرتونية، وحتديد مستو ىل التوق ع الواسع  لتوق
  .إاللكرتوين تتالءم ونوعية املعامالت

شمل اخلمت إاللكرتوين،  ديدة  دمات ثقة  ٔيضا ٕاىل ٕاضافة  وهيدف 
دمات إالرسال إاللكرتوين املضمون، وٕاثبات حصة املوقع  واخلمت الزمين، و

  .إاللكرتوين

صاصات السلطة الوطنية  مت حتديد اخ ومبوجب هذا املرشوع قانون س
ٔو  خلدمات الثقة راد هبا لك تبادل  ٔن املعامالت إاللكرتونية، ويه ما  ش

ٔو تنفذ بطريقة ٕالكرتونية  ٔخرى تربم  ٔي معام  ٔو  ٔو وثيقة  ٔو عقد  مراس 
ٔو جزيئ   .شلك لكي 

الئل  متثل يف حتديد املعايري وا لسلطة الوطنية املغربية مبهام  وسيعهد 
ح  دمات الثقة، وم ىل  لرشاكت املقدمة لهذه املرجعية املطبقة  د  ع

رشيعية والتنظميية  شطهتا، واقرتاح مشاريع النصوص ال ٔ ة  اخلدمات و مراق
  .املتعلقة هبذه اخلدمات

ع إاللكرتوين رشوط ستويف التوق ٔن  ، اَ وحبسب املرشوع قانون جيب 
اص كون  ٔن  ٔن يمت  أمهها  ديد هويته، و ع وسمح بت بصاحب التوق

ه بواسطة الية  تدش ة  ع إاللكرتوين، وكون بدر شاء التوق معطيات ٕا
ىل شهادة ٕالكرتونية،  ل السلطة الوطنية، ومركزة  من الثقة حتدد من ق
ىل املعطيات اليت  شف لك تغيري الحق يطرٔ  وميكن من التحقق من 

  .رتبط هبا

ريا ٔ ر  7ال ميكن مبوجب املادة  ،و ٔ من مرشوع القانون رفض ا
رد تقدمي هذا القانوين  و  دم ق ٔو  ٔمام القضاء  ة  ح ع إاللكرتوين  لتوق

ع يف شلك ٕالكرتوين   . التوق
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ت اليت  ىل مك الضام وقف  ٔن ازدهار املعامالت إاللكرتونية م معلوم 
ٔو  ٓليا  ٔهنا تمت  عتبار  ذ يف  ٔ اصة لو  لهيا هذه املعامالت و تتوفر 

اص ال يعرفون  إالكرتوني ٔش ي جتارة بني  بعضهم البعض وال يلتقون، فه
رب شبكة إالنرتن  ٔحرى معامالت وتعامالت  ٔو  ي عن بعد  ٔمر ا ت، ا

ع إاللكرتوين، من هنا اكن  ٔو التالعب يف التوق ر  ه وقوع الزتو عد ف س ال 
ى املتعاملني  ت الالزمة ٕالضفاء الثقة  م بتوافر الضام ه من الرضوري 

ع االٕ  رشيعات ٕاىل اختاذ وسائل تضمن لتوق لكرتوين فقد سعت كثري من ال
  .ثقة املتعاملني مع وسائل االتصال اجلديدة

ٔمهها دة مزا  ع إاللكرتوين  لتوق ٔن  ر  ر  د   :و

رته لنظم  - ٕالضافة ٕاىل مسا ع التقليدي  لتوق بديل  دامه  ٕاماكنية است
  املعلومات احلديثة؛

ع  - سبة يؤدي التوق ل ٔمن واخلصوصية  إاللكرتوين ٕاىل رفع مستوى ا
ىل شبكة إالنرتن  ارة إاللكرتونية؛لمتعاملني  اصة يف جمال الت   ت 

ة  - ٔكد من مصداق ل ٕالكرتونيا والت ٕاماكنية حتديد هوية املرسل واملستق
اص واملعلومات؛ ٔش   ا

ىل حامية نفسها م - ع إاللكرتوين لك املؤسسات  د التوق ن سا
عات؛ ر التوق زو   معليات الزتييف و

ع إاللكرتوين بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور  - سمح التوق
ارة إاللكرتونية منية وضامن الت د يف  سا ن وهو بذ    .املتعاقد

لرمغ من هذه املزا فٕان السؤال املطروح هنا هو   : لكن، 
ور  ام بنفس ا لكرتوين الق ع  ستطيع التوق ي يؤديهل  ع ا  ه التوق

  العادي؟ 
ستويف الرشوط والوظائف الالزمة لالعتداد به يف إالثبات؟    وهل 

ت  نتقادات اليت و ٔساس ٕاىل  رجع  ساؤالت،  اط هذه ال وم
ىل ٕاثبات خشصية املوقع،  ع  دم قدرة هذا التوق لكرتوين، يف  ع  لتوق

ه، والتحقق مهنا وذ النفصال هذا النوع  ع عن خشصية صاح من التوق
لمه ٔو  ه  كراره بدون موافق ع  ،وٕاماكن  دم ارتباط التوق فضال عن 

داده كدليل اكمل  ي مت ٕا ايب ا حملرر الك لكرتوين ارتباطا ماد 
ة  ة، ومن  ٔمان الالزمني من  ىل الثقة وا دم توفره  لٕالثبات ويف 

اطر اليت حتيط ب ت وا لصعو ٔداء وظائف ٔخرى  ه مما جيع قارصا عن 
ٔطرافه، والتعبري عن ٕارادهتم ع يف حتديد هوية  لزتام مبضمونه التوق   .يف 

رى رضورة  لشغل  حتاد املغريب  ٔساس، فٕاننا يف فريق  ىل هذا ا و
لكرتوين من  ع  سامه يف حامية التوق ة وملموسة  ق ٓليات حق ٕاجياد طرق و

عتداء ٔشاكل  ٓليات خص ،لك  كرس  الل  ر، وذ من  وصا الزتو
ٔي اعتداء قد ميس هذا  د ما  ة ومتنع ٕاىل  لكرتوين من  ع  حتمي التوق
لكرتوين  شفري والتصديق  ث يلعب لك من ال ٔخرى، ح ة  ري من  ٔ ا

دا يف توفري امحلاية والثقة يف املعامالت اليت م  ع  دور  رب توق تمت 
  .كرتويناالٕ 

ر هذا القانون  ٔن يمت اس سيط ل متىن  تطور إالدارة املغربية وت
املساطر إالدارية ومتكني املرتفقني مع إالدارة يف ٕاطار املعامالت إاللكرتونية 

دمات مضمونة ويف املستوى ىل    . من احلصول 
ىل نص املرشوع ٕالجياب   .للك ما سبقت إالشارة ٕاليه فٕاننا نصوت 


