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 376اجللسة رمق حمرض 

ء: التارخي  ).م2021 يوليوز 06(هـ 1442 ذو القعدة 25 الثال
شار : الرئاسة س رابع، اخلليفة الالقادر سالمةالسيد عبد املس   .لرئ

ت قة السابعة  :التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا سع ومخسون دق
 .والعرشن مساء

ٔعامل راسة والتصويت: دول ا   :النصوص التاليةىل  ا
ة الرتابية  57.19مرشوع قانون رمق  .1 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا

نية(   ؛)يف ٕاطار قراءة 
حلا املدنية؛ 36.21مرشوع قانون رمق  .2   يتعلق 
متويالت الصغرية؛ 50.20مرشوع قانون رمق  .3   يتعلق 
متمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق  .4 املتعلق  103.12بتغيري و

ن والهيئات املعتربة يف حمكها؛مبؤسسة االٕ    ئ
قراض السندات؛ 83.20مرشوع قانون رمق  .5 ٕ ٔحاكم تتعلق    سن 
متمي القانون رمق  19.20مرشوع قانون رمق  .6 املتعلق  17.95بتغيري و

رشكة التضامن ورشكة  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق  املتعلق 
سيطة ورشكة  ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية التوصية ال التوصية 

 احملدودة ورشكة احملاصة؛
متمي القانون رمق  79.19مرشوع قانون رمق  .7 القايض  73.00بتغيري و

عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ
  لرتبية والتكون؛

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق  .8 تعلق امل  98.15بتغيري و
ات املهنيني  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت
اصا  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش والعامل املستقلني وا

نية(  ؛)يف ٕاطار قراءة 
متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق  .9 داث  99.15بتغيري و ٕ

ة املهنيني والعام لمعاشات لفائدة ف ري نظام  اص  ٔش ل املستقلني وا
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا نية( ا   .)يف ٕاطار قراءة 

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

شار السيد  س اجللسة عبداملس   :القادر سالمة، رئ
﷽  

ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 
رشيعيةٔ  لسة  تاح    .لن عن اف

رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني، ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 

ىل مرشوعي قانونني  راسة والتصويت  يف (2) خنصص هذه اجللسة 
ٔننا سنصوت وسندرس  نية، كام  لينا من  7قراءة  مشاريع قوانني حما 

  .طرف جملس النواب
ل  لشكر وق ٔتقدم  ٔن  مسمك  ٔود  اقشة هذه املشاريع،  الرشوع يف م

ات الرتابية،  لية وامجلا ا ٔعضاء جلنة ا س و اجلزيل للك من السادة رئ
صادية، وكذ  ق ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية  س و وكذ رئ
ٔعضاء  س و لسيد رئ ة، وكذ  ات إالنتاج ٔعضاء جلنة القطا س و رئ

ن جلن لسادة الوزراء ا عية، وكذ  ج ة و ة التعلمي والشؤون الثقاف
ر  لية والسيد الوز ا ر ا شاروا يف تقدمي هذه املشاريع، ومه السيد وز
صاد واملالية وٕاصالح  ق ر  لية والسيد وز ا ر ا ى وز املنتدب 

ٔخرض صاد ا ق ارة و ة والت ر الصنا  والرمقي، إالدارة، وكذ السيد وز
ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث  والسيد وز

ر الشغل وإالدماج املهين هودات  ،العلمي، وكذ السيد وز ىل ا
لجنة راسة واملناقشة يف التصويت يف ا ٔثناء ا   .اجلبارة اليت بذلت 

ىل  راسة والتصويت  رمق  مرشوع قانون"وسهتل هذه اجللسة 
ات الرتابية 57.19 لجام ٔمالك العقارية  يف ٕاطار قراءة  ،"يتعلق بنظام ا

ٔنه وقع تعديل يف جملس النواب يف  لس احملرتم  ر ا ٔذ ٔن  ٔريد  نية، و
ٓتية املادة    .23، املادة 22، املادة 17، املادة 16، املادة 4املواد ا

لية  ا ر ا لسيد وز ٔعطي اللكمة  ى ال: املقصود(وس ر املنتدب  وز
لية ا ر ا   .لتقدمي طبعا املرشوع )وز

ر، تفضل   .السيد الوز

ن  ليةبوطيبالسيد نور ا ا ر ا ى وز ر املنتدب    :، الوز
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس
رة،ال    سيدة الوز

ر،   السيد الوز
نية  ٔمام جملسمك املوقر يف قراءة  ٔقدم اليوم  ٔن  مرشوع "رشفين 

ات الرتابية 57.19القانون رمق  لجام ٔمالك العقارية  ، بعدما "املتعلق بنظام ا
لسته العامة املنعقدة بتارخي  ل جملس النواب يف  ليه من ق متت املصادقة 

  .ل بعض املواد، مع تعدي2021يونيو  29
اء مرشوع القانون رمق  ٔخرى يف رصح  57.19لقد  شلك لبنة  ي  ا

ات الرتابية ٔحاكم  ،الرتسانة القانونية املؤطرة لعمل امجلا ة من ا مبجمو
ات الرتابية  ٔمالك امجلا صادي  ق ور  ة ٕاىل تدعمي ا دات الرام واملست

ل  مثيهنا وحتسني مداخ اتية وتنظمي استغاللها هبدف  مع مواردها ا ها 
  .واستقاللها املايل
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اصة بتدبري امل  ديدة  د قانونية  د قوا ويف هذا إالطار، مت اع
ٕالضافة ٕاىل معاجلة بعض إالشاكالت  ات الرتابية  لجام العام وامل اخلاص 
ىل مستوى املساطر املعمول هبا يف جمال تدبري هذه  اليت مت رصدها 

شجيع املمتلاكت، هذا  ٔهنا  ضيات اخلاصة اليت من ش هيك عن بعض املق
ها، وسميكن  ٔمال سوية الوضعية القانونية  ىل  دات الرتابية  هذه الو
ل  ٔم ات الرتابية من التدبري ا د هذا النظام القانوين اجلديد امجلا اع
رية  الل ٕاقامة مشاريع اس الق من  شلك  اتية واستغاللها  ملواردها ا

مة ياطات عقارية  كون اح   .ٕالضافة ٕاىل 

س احملرم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لشكر اجلزيل للك الربملانيني  ه  ٔتو ٔن  ٔخرى  ٔود مرة  يف اخلتام، 
ن سامهوا يف ٕاغناء مرشوع هذا القانون وجتويد  ني معا، وا لغرف

بة ال  ه من موا ضياته، مبا ميك ىل مستوى مسلسل مق تحوالت املس 
نية ة  ات الرتابية من  لجام ستقالل املايل  ة، ودمع    .الالمركزية من 

ات  لبنة القانونية اجلديدة يف رصح الالمركزية سمتكن امجلا ٕان هذه ا
ها العقارية،  ٔمال ديدة يف تدبري  ظومة قانونية  الرتابية حبق من حتكمي م

سامه والشك يف د منوذج س مع استقاللها املايل وتفعيل دورها يف تزنيل ا
ي نطمح ٕاليه مجيعا يف ظل  التمنوي اجلديد يف ٕاطار مغرب اجلهات، ا
، امل دمحم  ة لصاحب اجلال ة السام ادة املتبرصة والتوجهيات امللك الق

ٔيده   .السادس نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  :اجللسةس السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ليمك مجيعا ٔنه وزع  ٔعتقد    .التقرر 
ٔن  ريد  ب املناقشة، هل هناك من  ح  ادي نف ٓن  ادي ا مث 

ل؟   يتد
د  ٔ   .ال 
د  ٔ دا. من هنا كذ ال  ٔ ٔرى    . ال 

لو كتابة راه  يل بغا يقدم املدا د ن الشاوشا   .ش يعطهيا  اك
ارشة ل  ٓن ندوزو م   .عملية التصويتا

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

نية  :4املادة  ا يف قراءة  دلها جملس النواب، واملطلوب م يه اليت 

لهيا نية وذ ( ش نصوتو  شارن يف ٕاطار قراءة  ىل جملس املس احملا 
  .)ن طرف جملس النواببعد تعديلها م

  .ٕالجامع: املوافقون

 :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقـون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .امعٕالج: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

دلت يف جملس النواب 16ٔما املادة  :16املادة  ي اليت  ىل ( فه احملا 
نية وذ بعد تعديلها من  شارن يف ٕاطار قراءة  جملس املس

  :)طرف جملس النواب
  .ٕالجامع: املوافقون

دلها جملس النواب :17املادة  شارن يف ( كذ  ىل جملس املس احملا 
نية وذ بعد تعديلها من طرف جملس النواب   ::)ٕاطار قراءة 

  .ٕالجامع: املوافقون

 :18املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

نية وذ بعد  :22املادة  شارن يف ٕاطار قراءة  ىل جملس املس احملا 
  :تعديلها من طرف جملس النواب

  .ٕالجامع: املوافقون

نية وذ بعد : 23املادة  شارن يف ٕاطار قراءة  ىل جملس املس احملا 
  ::س النوابتعديلها من طرف جمل

  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31ملادة ا
  .ٕالجامع: املوافقـون

  :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

ٔضافها جملس النواب :44املادة    :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :45املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

 :47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    :ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق نٕاذ شارن  يتعلق بنظام  57.19، وافق جملس املس
لجام ٔمالك العقارية    .ات الرتابيةا

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   36.21ا
حلا املدنية   .يتعلق 

ر لسيد الوز   .اللكمة 

ر  لية املنتدبالسيد الوز ا ر ا   :ى وز
﷽  

ىل  وحصبه ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،حرض    ات السيدات والسادة املس
رة والسادة الوزراء احملرتمون،   السيدة الوز

حلا املدنية،  ليمك مرشوع القانون املتعلق  ٔعرض  ٔن  يطيب يل 
سرتاتيجية لصاحب اجلال امل دمحم  ي يندرج يف ٕاطار التوجهيات  وا

ة ٕاىل حتديث  ٔيده، والرام مؤسسة احلا املدنية السادس نرصه هللا و
لهيا اكفة احلقوق  لهوية اليت تؤسس  عتبارها املنظومة القانونية املؤطرة 
ٔساسية  دة ا ة، والقا لمواطن من  عية والسياسية  ج املدنية و
صادية  ق ططات  داد اكفة ا دها ٕال سية اليت يمت اع واملرجعية الرئ

اصة يف ش  عية،  ج السهتداف وكذا خمتلف والربامج  قها املتعلق 
نية ة  راسات التوقعية لبالد من    .التصورات وا

الخنراط اجلدي لاكفة السيدات والسادة  ٔغتمن هذه الفرصة لٕالشادة  و
ت  رية اليت  ٔمهية الك هم القوي  شارن احملرتمني، انطالقا من ٕادرا املس

سرتاتيجي الوا سهبا هذا الورش  د مكنظومة قانونية مرجعية ذات ك
عية صادية واج ة واق   .ٔبعاد حقوق

ات الرتابية  لية وامجلا ا ٔشغال جلنة ا ي طبع  خنراط امجلاعي ا ٕان 
ٔساسية  ات ا لسوالب ٔمهية هذا  مكمب رمك ملدى  طلق تقد ٔيت من م املوقر ي

ديث والتطور احلمتي ملؤسسة احلا  املدنية، البناء إالصال يف الت
ىل املستوى  شهدها الواقع  ة اليت  سار رة التحوالت امل هبدف مسا

ٔحضت متلهيا  ،الرمقي ة اليت  راهات اجلودة والفعالية والرس وكذا حبمك ٕا
ٔنني احمليل والوطين   .سياسة القرب واحلاكمة اجليدة يف تدبري الش

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن   احملرتمني، حرضات السيدات والسادة املس

ق املزيد  تالية هبدف حتق لقد شهدت مؤسسة احلا املدنية تطورات م
دمات يف  ٔساس تقدمي  من الضبط والتنظمي والتعممي، واليت مهت 
قة يف  ث اجلودة والفعالية مع ا مستوى تطلعات املواطنني، سواء من ح

ة يف إالجناز ٔداء والرس   .ا

د ال ديث احلا املدنية، ويف هذا السياق، مت اع مج الوطين لت رب
دة ٕالكرتونية شام  شاء قا ي يندرج يف ٕاطار رؤية هتدف ٕاىل ٕا وا
الية، كام يتو حتسني وحتديث  ة  ملعطيات احلا املدنية، ذات موثوق
د النظم املعلوماتية وتقدمي  رب اع طرق اشتغال ماكتب احلا املدنية، 

ديد من اخلدمات لف ل    .ائدة املرتفقنيج
ديدة يف البناء إالصال الهادف ٕاىل  شلك هذا املرشوع لبنة  كام 
ي ظل لسنوات  رشيعية ملرفق احلا املدنية، ا ضيات ال حتديث املق
د يف املساطر والبطء يف  لتعق سمة  ٔساليب التقليدية امل س ا ديدة ح

دات العرص و  رة مست رتقاء به قصد مسا ٔهي إالجناز و طلباته وت م
ٔداة فعا يف التخطيط لمعطيات و قة  دة دق   .حىت يلعب دوره اكمال كقا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس

ديثة  ليات  ق هذه الهداف فٕان مرشوع هذا القانون قد اعمتد  لتحق
ال  رب ٕاد النظم املعلوماتية يف يف طرق اشتغال ماكتب احلا املدنية، 

لمرتفق  ديد  ل  دمات من ج لقطاع وتقدمي  مجيع العمليات املرتبطة 
د سواء ىل    .وإالدارة 

ا  ل دة معطيات وطنية شام  شاء قا مت ٕا ويف هذا إالطار، س
ة ووضعها رهن ٕاشارة إالدارات  ة واملوثوق لصدق سم  املدنية، ت

عية ج لتقوية قدراهتا التدبريية وحتسني جودة  واملؤسسات إالدارية و
ٔساسية يف  ٔداة  ده  ا املدنية الع ل داث جسل وطين  دماهتا وكذا ٕا

السهتداف اصة يف شقها املتعلق  عية،  ج   .التخطيط وتدبري الربامج 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   حرضات السيدات والسادة املس

ددن ٔود يف اخلتام، ٔ  ري لاكفة الربملانيني من  ٔ شكري اجلزيل وتقد
لهم إالجيايب والفعال ٕالخراج هذا الورش القانوين هبدف  ىل تفا ني  الغرف
ٔمهيته القامئة  سرتاتيجي، وذ اعتبارا  ٔهيل هذا املرفق احليوي و ت
ة، ومسامهته  ىل مصاحل وانتظارات املواطن من  وانعاكساته إالجيابية 

شلك حبق جحر الزاوية الفعا قدمة، س د م س ملنظومة ٕادارية  ٔس  يف الت
رة التحوالت الرمقية  اح ومسا نف ىل قمي  يف بناء مغرب الغد، القامئ 

عية ج د وقمي العدا    .ورسيخ قوا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لينا تقرره التقرر وزع ش يتلو  لتايل ال حنتاج ٕاىل املقرر    .لينا، و
؟  رغب يف املدا وح، هل هناك من  ٓن مف ل املناقشة ا الباب د
ٔن  ريد  د وال يش فريق  شوف حىت يش وا ادي نبدا من هنا، ما ك

ل   . يتد
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د ٔ   .ٕاذن ال 
ارشة ٕاىل معلية التصويت ادي ندوزو م لتايل    .و

  :1املادة 
  .ٕ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: ناملوافقو

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :45املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :50املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :51املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :53املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :54املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :56املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :57املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :58املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    .ا
  .إالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يتعلق  36.21ٕاذن، وافق جملس املس
  .حلا املدنية

ىل مسامهته القمي لية  ا ر ا شكر السيد وز ادي  مسمك  ة يف هذه و
  .اجللسة

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قل  ٓن ن يتعلق  50.20ا
  . متويالت الصغرية

ر لسيد الوز لحكومة،    .اللكمة 
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شعبونالسيد دمحم  صاد واملالية وٕاصالح إالدارةب ق ر    :، وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتقدم امسحوا يل ب ٔن  ضيات هذا املرشوع  ل التطرق لتقدمي مق داية ق

ي تولونه ملباد مع املسمتر ا لسمك املوقر  احلكومة  رةلشكر اجلزيل 
امة لقطاع املايل بصفة  ة ٕاىل تطور وتعزز املنظومة القانونية   ،الرام

اصة متويالت الصغرية بصفة  ي حيمك قطاع ا   .ولٕالطار القانوين ا
اصة يف النظام  ، تعلمونوكام حيتل قطاع السلفات الصغرية ماكنة 

ي يلعبه يف  ور ا الل ا مة من  شلك رافعة  ث  املايل املغريب، ح
الل  ل احملدود من  اص ذوي ا ٔش تعزز الشمول املايل وٕادماج ا

ل شطة املدرة  ٔ   .لق فرص الشغل وا
ة  ٔبت السلطات العموم بة تطور هذا ويف هذا الصدد، د ىل موا

ٔهداف السلفات الصغرية مع السياسات  لنظر ٕاىل تطابق  القطاع 
ة الهادفة ٕاىل توسيع الشمول املايل   .احلكوم

ة رمغ  سار وقد حققت مجعيات السلفات الصغرية ٕاجنازات هامة وم
ن من السلفات واملبلغ إالجاميل  د دد املستف ث  داثة القطاع، من ح

ٔساسية املتعلقة هبذا القطاع لقروض، ويربز  الل املؤرشات ا ذ من 
رب  ٔكرث من 2020يف هناية دج لقروض  ث وصل املبلغ إالجاميل   8، ح

د ن من السلفات الصغرية حوايل  دماليري درمه، وبلغ  د املستف
ساء %50مهنا  ،880.000   .من ال

ٔزيد من  شغيل   8000كام مكن قطاع السلفات الصغرية من 
د   .ممست

قطاع السلفات ويندرج مرشوع هذا القانون إالطار يف مواص ٕادماج 
شاط  ٔساسا ٕاىل توسيع  ه، وهيدف  الصغرية يف القطاع املايل وتعزز حاكم

ٕالضافة  متويالت الصغرية اليت تتضمن  شمل ا ح ٕاىل هذا القطاع، ل م
ٔمني الصغرية، وفق ٔموال من امجلهور ومعليات الت رشيع السلفات، تلقي ا ل ا 

  .اجلاري به العمل
ٔي  كوهنا  متويالت الصغرية،  ويف هذا الصدد، مت تعريف مؤسسات ا
ل  اص ذوي ا ٔش متويالت لفائدة ا شطة ا ٔ خشص اعتباري يقوم ب
شطة  ٔ ٔو  ٔو اخلدمات  شطة إالنتاج  ٔ ٔو تطور  داث  احملدود، هبدف ٕا

لشغل ل وحمدثة    .مدرة 
س هذه املؤسسات يف شلكني  كام ميكن مرشوع القانون ٔس من ت

ٔو شلك : قانونيني ن،  ٔة معتربة يف حمك مؤسسات إالئ هي شلك مجعوي 
ن   .رشكة مسامهة مكؤسسة ٕائ

دة  ل مرشوع القانون  ٔد ٕالضافة ٕاىل هذا التغيري اجلوهري،  و
ديدة، ميكن تلخيصها اكلتايل ضيات    :مق

لسلفات الصغرية1 ٔقىص  مبرسوم، وحيدد هذا املبلغ  ـ حتديد املبلغ ا
لمتويالت الصغرية وكذا مواردها املالية؛ ٔهداف لك مؤسسة    وفقا لصنف و

ٔيت هذه 2 ث ت متويالت الصغرية، ح ة مجعية ا ـ توضيح نظام تصف
دى احلالتني متويالت الصغرية وفقا ٕال د مجعية ا ة بعد حسب اع   :التصف

ٔحاكم ال د وفقا  ٔن يمت حسب إالع املتعلق  103.12قانون ٕاما 
د  ٔن يمت حسب إالع ٔو  ن والهيئات املعتربة يف حمكها،  مبؤسسات إالئ

متويالت الصغرية؛ ةبطلب من مجعي   ا
متويالت الصغرية، بغض النظر عن 3 دة لقطاع ا ـ وضع متثيلية وح

متويالت الصغرية   ؛الشلك القانوين ملؤسسة ا
ضيات مرشوع هذ - 4 ريا، مالءمة مق ٔ ا القانون مع القانون البنيك، و

ٔحاكم القانون  مثني  ضافة قسم يتعلق بتغيري و ٕ السالف  103.12وذ 
د عبارة  ر، بغية حتيني بعض العبارات اكع متويالت "ا مؤسسة ا

سمية "مجعية السلفات الصغرية"عوض " الصغرية متثيليات "، وكذا تغيري 
متويالت الصغرية   .ونيف هذا القان" قطاع ا
مك ىل ٕاصغا   .وشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

و املقرر من تالوة التقرر ادي نعف ليمك، وبذ    .التقرر اكلعادة وزع 
لتايل املناقشة ب املناقشة ،و حو    :ادي نف

اول اللكمة يف املوضوع؟ ٔن ي مك  د م ٔ ريد    هل 
د ٔ   .ٔعتقد ال 

ادي ندوزو لعملية    . التصويتٕاذن 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
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  .ٕ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

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    :ٕاذن ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يتعلق  50.20ٕاذن، وافق جملس املس
  .غريةمتويالت الص

ىل  راسة والتصويت  ٓن  قلو ا  51.20مرشوع قانون رمق "ادي ن
متمي القانون رمق  ن وهيئات املعتربة  103.12بتغيري و املتعلق مبؤسسات إالئ

  ."يف حمكها
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،السي   دات والسادة املس
ية  ٔنظار جملسمك املوقر التعديالت الثالثة التق ىل  ٔعرض  ٔن  ل  ق

متم القانون رمق  ي يغري و املتعلق  103.12املضمنة يف مرشوع القانون ا
ي  لنقاش ا ٔشيد  ٔن  ٔود  ن والهيئات املعتربة يف حمكها،  مبؤسسات إالئ

ضيات مرشوع هذ ه مق ا القانون من طرف جلنة املالية والتخطيط عرف
لس صادية هبذا ا ق   .والتمنية 
  :ملرشوع هذا القانون) 3(وهتدف التعديالت الثالثة 

ىل  - 1 ي حيدد طرق إالرشاف  شور املشرتك ا لم ح طابع تنظميي  م
ٔن  ىل  ث ينص القانون البنيك يف صيغته احلالية  التجمعات املالية، ح

شورا مشرتاك حيدد طرق سلطات الرق ىل القطاع املايل تصدر م ابة 
سيق والرقابة  ىل التجمعات املالية، بعد استطالع رٔي جلنة الت إالرشاف 

اطر الشمولية   .ىل ا
ٔقل  ىل ا ة من املؤسسات لها  ٔهنا مجمو وتعرف التجمعات املالية ب

ٔو لقطاع ٔمني  ٔو لقطاع الت لقطاع البنيك  متيان  ن ي ل،  يا سوق الرسام
ٔمهية ة ذات  مو شطة املالية املزاو من طرف ا ٔ كون ا ٔن    .ىل 

ىل إالستقرار املايل، لكهنا  ٔثري  هيئات لها ت كام تعترب هذه التجمعات 
ٔي من سلطات الرقابة املالية ل يف جمال ٕارشاف    .ال تد

سهيا هذه التجمعات املالية و  ك ة اليت  ٔمهية النظام لتعزز ونظرا ل
ىل  ملصادقة  سمح  ىض  لهيا، يقرتح مرشوع القانون ٕاضافة مق إالرشاف 
رش يف اجلريدة  ملالية، وي ر امللكف  لوز شور املشرتك بقرار  هذا امل

  .الرمسية
سبة للك نوع من  - 2 ل لفوائد التعاقدية  ٔقىص  د  السامح بتطبيق 

د يطبق  ٔقىص وا د  ن، بدل  ىل مجيع ٔنواع معليات إالئ اليا 
ٔنواع  سبة للك نوع من  ل لفوائد التعاقدية  ٔقىص  د  طبيق  العمليات، ف
ٔنه  ٔو املعدات، من ش ٔو إالسهتالك  ن، سواء اكن العقار  معليات إالئ
ٔكرث  ٔفضل ملعدالت الفائدة وضبطها مبا ميكن من حامية  اسهتداف 

  .لمسهتلكني وكذا تعزز الشمول املايل
ق ا - 3 ٔورويب، حتق ان إالحتاد ا رتام الرسية املهنية املعمول هبا يف ب

ىل مستوى املادة  ث يقرتح مرشوع القانون ٕاضافة فقرة  ، تنص 112ح
لهيا من  ٔنه ال جيوز لبنك املغرب الكشف عن املعلومات اليت حصل  ىل 
بية املتخصصة دون موافقة رصحية من هذه السلطات،  ٔج السلطات ا

ضا ق لهيا مسبقا هذه السلطاتوعند  لغاية اليت وافقت    .ء حرص 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
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ش  اد لينا، املقرر طبعا ما  اللكمة ما  ذاكلعادة التقرر وزع 
  .بغاهاش

ل؟ د وح، هل هناك من م   ب املناقشة مف
د ٔ   .ال 

ادي ندوز   .و لعملية التصويتو

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم ٓن املرشوع    :كنعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  بتغيري  51.20مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ن والهيئات املعتربة  103.12و يف املتعلق مبؤسسات إالئ

  ."حمكها

ىل  راسة والتصويت  قلو  ادي ن ٓن   83.20مرشوع قانون رمق "ا
قراض السندات ٕ ٔحاكم تتعلق    .سن 

ر لسيد الوز   .اللكمة 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    :السيد وز
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مك، لقد قطعت  ىل حرضا رية كام ال خيفى  ٔ الل السنوات ا بالد 

ت  ظومة السوق املايل الوطين، وقد مك ٔشواطا هامة يف اجتاه ٕاصالح م
متوقع  ة  ني، جعلته من  ات من بناء نظام مايل حمصن وم هذه إالصال
ة  ه الظرف ٔن يوا ٔخرى  ة  وي، ومن  شئ ببعد  كقطب مايل 

ائية النامجة عن اجلاحئة العاملية، كام الل مستوى  ست يتضح ذ من 
لمؤسسات املالية  مؤرشاته وسب سيو السوق، وكذا الوضعية املالية 

  .الناشطة يف هذا القطاع
زي  45.12ويعد القانون  ل  ي د قراض السندات وا ٕ املتعلق 

ذ سنة  الل 2013التنف نا املالية، من  ظوم مة لتدعمي وعرصنة م ، لبنة 
ٔدوات ا ل، تعزز نوعية ا ملالية املتداو ودمع سيو وسالمة سوق الرسام

ٔفضل حملفظهتم  لمقرضني بتدبري  سمح  ٔن ٕاقراض السندات  ث  ح
رية اليت  ٕالستفادة من الفرص إالس لمقرتضني  رية، وسمح  إالس
ة  ل، وكذا تغطية الزتاماهتم يف هذه السوق من  يوفرها سوق الرسام

  .ٔخرى
ٔن مجموع جحم معليات ٕاقراض سندات ببالد بلغ وجتدر إالشارة ٕاىل  

اري معليات ٕاقرار السندات 2020مليار درمه سنة  254 ، كام استقر 
رب  24يف    .2020مليار درمه عند هناية دج

ٔصبح  ر،  س ل وتنويع فرص  وسعيا لتقوية سيو سوق الرسام
دات مرش  ٔمه مست وع القانون من الرضوري تعديل هذا القانون، وهتدف 

قراض  83.20 ٕ ٔحاكم تتعلق  سن  مك، واملتعلق  ىل حرضا املعروض 
  :السندات كام ييل
ش ري اـ توسيع  شمل العمليات املنجزة مع  ط ٕاقراض السندات، ل

شمل  ات إالطار ل بية وكذا توسيع إالتفاق ٔج املقميني، وٕاقراض السندات ا
ا ٔ مثرن ا ذب املس ولية، بغرض  ذج ا اذبية القطب ال نب وتدعمي 

  املايل؛
كون  ة  الل ٕاخضاعها ٕاللزام ٔمني معليات ٕاقراض السندات من  ـ ت
ٔو  ة  مو ل نفس ا ة دا ت مالية، مع ٕاعفاء بعض املعامالت البي ضام
شاط، وذ حسب رشوط  نيي هذا ال املعامالت اليت يقوم هبا بعض 

  حتددها إالدارة؛
اتي - اص ا ٔش ٔن يتوفروا السامح ل قرتاض السندات، رشيطة  ني 

ىل دراية بعمليات ٕاقراض السندات،  كونوا  ٔن  ٔو  ىل حمفظة سندات 
ٔة املغربية لسوق  قرتاح من الهي وحتدد هذه الرشوط من طرف إالدارة، 

ل؛   الرسام
ٔطراف  - عددة ا صة م الل م ٕاجناز معليات ٕاقراض السندات، من 

ٔة املغربية ٕالقراضها، واليت سريخص مل  شاطه من طرف الهي سريها مبامرسة 
ل؛   لسوق الرسام

رخي  - شمل  قراض السندات حىت ٕاذا اكنت مدة إالقراض  ٕ السامح 
ضامنة، مع  ٔو سندات املسندة  لسندات املقرضة  خول املرتبط  ٔداء ا

ة اجلاري هبا العمل؛ ضيات الرضي رتام املق  ا
شاط الصانع السوق  - ٔ ) Market Maker(شجيع  د مع ٕاقرار م

رام اتفاق  لهيا البائع يف حسابه وقت ٕا ٔدوات املالية اليت ال يتوفر  ع بيع ا م
ائية االت است لهيا ويؤطرها هذا القانون؛ البيع ٕاال يف   ينص 

ٔو  - ة واجلنائية يف حق الطرف  ٔدي ت الت شديد العقو ريا،  ٔ و
ٔحاكم هذا القانو الفة  ٔطراف ا ن، هبدف ضامن حسن سري السوق ا

ستقرار املايل مثرن وضامن    .وحامية املس

، اكن من  يق القوانني ذات الص دات مع  وهبدف مالءمة هذه املست
متمي بعض املواد لك من القانون  ٔيضا تعديل و املتعلق  43.12الرضوري 

ل  ل، والظهري الرشيف املتعلق  ٔة املغربية لسوق الراسام هيئات امللكفة لهي
لقمي املنقو داث وديع  35.96والقانون  ،لتوظيف امجلاعي  ٕ املتعلق 

د بعض القمي ام لق س نظام  ٔس   .مركزي وت
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
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ر   .شكرا السيد الوز
الت يف هاد املرشوع؟   هل هناك من مدا

د ٔ ٔعتقد ال  د،  ٔ   .ال 
ادي ندوزو  ىل مواد هاد املرشوعٕاذن    .لتصويت 

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم   .ادي نعرض املرشوع 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  سن  83.20ٕاذن، وافق جملس املس
قراض السندات ٕ   .ٔحاكم تتعلق 

ىل مسامهته القمية يف هذه اجللسة ر املالية  شكرو السيد وز   .ك

ىل  راسة والتصويت  قل  بتغيري  19.20 مرشوع قانون رمق"ون
متمي القانون رمق  رشاكت املسامهة والقانون رمق  17.95و  5.96املتعلق 

ٔسهم  سيطة ورشكة التوصية  رشكة التضامن ورشكة التوصية ال املتعلق 
  ."والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة

ادي ة، ها و ارة والصنا ر الت ىل وز رة، نيابة   ذتقدم السيدة الوز
  .املرشوع

رة   .تفضيل السيدة الوز

ة التقليدية والنقل اجلوي  ة والصنا رة السيا اح، وز دية ف السيدة 

ر  ظ العلمي، وز عي، نيابة عن السيد موالي حف ج صاد  ق و
ٔخرض والرمقي صاد ا ق ارة و ة والت   :الصنا

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،السيدات وا   لسادة املس
  السادة الوزراء احملرتمون،

ٔمام جملسمك املوقر  ٔقدم اليوم  ٔن   19.20مرشوع القانون رمق "سعدين 
متمي القانون رمق  رشاكت املسامهة والقانون رمق  17.95بتغيري و املتعلق 

سيطة ورشكة التوصية  5.96 رشكة التضامن ورشكة التوصية ال املتعلق 
ي يندرج "هم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصةٔس  ، ا

ر  س ٔعامل وٕانعاش  اخ ا يف ٕاطار اجلهود اليت تبذلها اململكة لتحسني م
اة املقاوالت سري ح   .وت
ٔيت مرشوع ها ة  ذوي ة، الرام ة السام لتوجهيات امللك ذا  القانون تنف

ٔعامل وشجيع إالس  اخ ا اللته ٕاىل تعزز م رب عهنا  ذبه، واليت  ر و
ورة الثانية  ة ٕاىل املشاركني يف ا ة املو حفظه هللا يف رسالته السام

ش، يويم  لعدا مبرا ويل    .2019ٔكتور  21و 20لمؤمتر ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ضيات الواردة يف مرشوع  ٔمه املق ىل    :هذا القانون يف ما ييلتت
ساء 1 ٔ املناصفة بني ال د د م ىل اع شجيع رشاكت املسامهة  ـ 

متثيلية املتوازنة  ٔ ا د ىل م لتنصيص  ال يف هيئات إالدارة واحلاكمة،  والر
لرشكة؛ ٔسايس  سني يف النظام ا   بني اجل

ر  - 2 ال يف  ساء والر متثيل املتوازن بني ال ٔ ا د ة تطبيق م يبة ٕالزام
جمالس إالدارة وجملس الرقابة لرشاكت املسامهة، اليت تدعو امجلهور ٕاىل 
سني عن  ٔعضاهئا من لك اجل سبة  ٔن ال تقل  كتتاب، واليت جيب 

  ؛40%
ىل مستوى القانون رمق  - 3 لرشاكت  ديد  داث شلك   5.96ٕا

ندماج يف هذا ) les start-up(هبدف متكني املقاوالت الناشئة  من 
ىل هذا الشلك اجلديد الن وع من الرشاكت، مع ٕاضفاء املرونة الالزمة 

ال؛ ولية املعمول هبا يف هذا ا اما مع املامرسات ا س   لرشاكت، ا
ت  - 4 ل جتديد مدة انتداب مراقب احلسا ٔ لتناوب من  سن نظام 

اوز  كتتاب، ملدة ال تت  12يف رشاكت املسامهة، اليت تدعو امجلهور ٕاىل 
هتاء فرتة انتداهبم،  الشغور، مع حتديد مدة سنة ٔربع سنوات املوالية ال يف 

ت؛ ام مراقيب احلسا   وذ هبدف تعزز استقاللية 
سندات القرض لتلبية  - 5 مراجعة إالطار القانوين املتعلق 

ىل  متويلية لرشاكت املسامهة وٕاضفاء املزيد من الوضوح  ات ا يا ح
ة ضامن إالقرتاضات اميل  يف السندية وكذا تعزز دور ممثل كت 
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ه؛   السندات وتوضيح معايري تعي
زة  - 6 ٔ ات  سمح بعقد اج ضيات اليت  توسيع جمال تطبيق املق

لصوت والصورة،  رب وسائل االتصال  ٕادارة وحاكمة رشاكت املسامهة، 
ىل تدابري زة، والتنصيص  ٔ ذها هذه ا شمل مجيع القرارات اليت تت  ل

ضيات مرشوع هاد القانون   .انتقالية تتعلق بتطبيق مق

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

صار اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق  خ بتغيري  19.20تلمك 
متمي القانون رمق  رشاكت املسامهة والقانون رمق  17.95و  5.96املتعلق 
رشكة التض ٔسهم املتعلق  سيطة ورشكة التوصية  امن ورشكة التوصية ال

  .والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة
ٔطر جلنة  ٔعضاء و ٔتقدم خبالص الشكر  ٔغتمن هذه الفرصة،  و

ىل جتاوهبم مع مرشوع ها لسمك املوقر،  ة مب ات إالنتاج القانون،  ذالقطا
ٔمر ليه ا ٔن ينال رضامك كام اكن  ة  لجنة راج ل هذه ا   .دا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

ٔن  رغب  لينا مجيعا، كذ املقرر ال  ٔنه التقرر وزع  ٔعتقد اكلعادة ب
اول اللكمة   .ي

وح اول اللكمة يف هذا املرشوع،  :ب املناقشة مف ٔن ي ريد  د  ٔ ال 
الت اكينني   .ولكن طبعا املدا

لتصويت ادي ندوزو  ٓن    .ا

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: ملوافقونا

ه رم   .ادي نعرض املرشوع 
  .إالجامع: املوافقون

ىل  شارن  بتغيري  19.20مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  رشاكت املسامهة والقانون رمق  17.95و  5.96املتعلق 

ٔسه سيطة ورشكة التوصية  رشكة التضامن ورشكة التوصية ال م املتعلق 
  ."والرشكة ذات املسؤولية احملدودة والرشكة احملاصة

ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة رة  لسيدة الوز   .شكرا 

ىل  راسة والتصويت  قل  بتغيري  79.19مرشوع قانون رمق "ون
متمي القانون رمق  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  73.00و ٕ القايض 

لرت  عية  ٔعامل إالج   ."بية والتكونلهنوض 
ر لتقدمي املرشوع لسيد الوز   .اللكمة 

ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل  ٔمزازي، وز السيد سعيد 
مس احلكومة   :والبحث العلمي، الناطق الرمسي 

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

ٔمام جمل  ٔتناول  ٔن  ٔقدم لمك مرشوع قانون رشفين  سمك املوقر اللكمة، 
متمي القانون  79.19رمق  داث وتنظمي مؤسسة  73.00بتغيري و ٕ القايض 

ي يندرج يف  لرتبية والتكون، وا عية  ٔعامل إالج لهنوض  دمحم السادس 
ٔلزم يف فص  ي  ستور ا ٔحاكم ا و واملؤسسات  31ٕاطار املالءمة و ا

ة وا ٔسباب العموم سري  ة لت ىل تعبئة لك الوسائل املتا ات الرتابية  مجلا
استفادة املواطنات واملواطنني من احلق يف العالج والعناية الصحية وامحلاية 
و  ن ا ٔو املنظم من  عية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي  إالج

  .وتوفري السكن الالئق
سعى هذا املرشوع ٕاىل تزنيل مضام -2015ني الرؤية إالسرتاجتية كام 

ٔرسة التعلمي وتوفري 2030 ىل التحفزي املادي واملعنوي لفائدة  ، اليت حتث 
ٔهداف القانون إالطار  ذ  ا، وكذا تنف ا ٔداء  لك الظروف املواتية لها 

ٔمني 51.17 رشي والت ٔهيل الرٔسامل ال ٔحاكم املرتبطة بت ، والس ا
ىل قمي النبوغ وا بتاكروالتحفزي    .متزي و

روم هذا املرشوع تطبيق خمطط املؤسسة العرشي  ، 2028-2018كام 
ال امل دمحم السادس حفظه هللا، يوم  ي مت تقدميه بني يدي   17ا

رب    .2018شت
ت التالية ق الغا ٔساسا ٕاىل حتق  :وهيدف هذا املرشوع 
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ٔو 1 ٔويل بني  ديدة لتوسيع وٕاشعاع التعلمي ا لية  ٔبناء ـ وضع  ساط 
متدرس، بغية  ٔطفال يف سن ا ح لفائدة ا الل ختويل م املنخرطني، من 
سري  ٔويل وت دان التعلمي ا الية يف م إالسهام يف التقليص من الفوارق ا
كرة وحبظوظ  ٔسالك التعلميية يف سن م ٔبناء املنخرطني ٕاىل ا ولوج 

ة؛ اكف   م
ات مع مؤسسا2 رام اتفاق ٔهيل املؤسسة ٕال ت الرتبية والتعلمي ـ ت

رشيع اجلاري به  ل لقطاع اخلاص، املرخص لها طبقا  والتكون التابعة 
ستفادة من  ورة من  ملؤسسات املذ العمل، هبدف متكني العاملني 

  دماهتا؛
د 3 ىل التقا د رشوط اسمترار املنخرطني احملالني  ـ مراجعة وتوح

دمات املؤسسة، ستفادة من  سوة بنظراهئم يف وضعية إ  وامللحقني يف 
ات؛ ٔ املساواة يف احلقوق والواج   مزاو العمل، ٕاعامال ملبد

اء  4 ٔر ر  سا لمؤسسة  متثيليات اجلهوية واحمللية  ـ توسيع شبكة ا
دمات املؤسسة لفائدة  ٔ القرب وتقريب  قا ملبد الرتاب الوطين، حتق

  املنخرطني؛
ٔليف ا  5 ضيات املتعلقة بت ا، ـ مراجعة املق ا ق  رية وتدق لجنة املد

ضيات اجلديدة املتعلقة مبهام املؤسسة؛ اما مع املق س   ا
رشيعية  6 ضيات ال ٔحاكم القانون اجلاري به العمل مع املق ـ مالءمة 

ح واستغالل مؤسس رشوط ف اية  اتاجلديدة، والس املتعلقة مهنا  الر
ٔهداف عية ومراكز تقدمي اخلدمات الطبية    ري رحبية؛ ج

لغ اشرتااكت املنخرطني يف املؤسسة؛ 7   ـ حتيني م
ا املؤسسة  8 عية واملالية اليت تقد ج ـ توسيع س اخلدمات 

متكني  ليات معلية  الل وضع  ىل تنويعها، من  ملنخرطهيا والعمل 
رشوط تفضيلية يف  سطة  عية م ىل قروض اج املنخرطني من احلصول 

ات  ة؛ٕاطار اتفاق   لرشاكة مع املؤسسات البنك
مس املؤسسة، ٕاما بصفة مستق  9 لمتويل  اصة  داث صناديق  ـ ٕا

ل ضامن  ٔ اصة، من  ٔو  امة  لرشاكة مع هيئات  ات  ٔو يف ٕاطار اتفاق
لمشاريع اليت تنجزها املؤسسة واخلدمات  متويالت املرصودة  حسن تدبري ا

ا ملنخرطهيا، وكذا ٕالجناز ال    .عمليات املرتبطة هبااليت تقد
ال هذه التعديالت يف متكني  مكن الهدف من ٕاد امة،  وبصفة 
ابة لالنتظارات  ا، است ام مبها لق ليات القانونية الالزمة  املؤسسة من ا
متكني  ٔرسة الرتبية والتكون وإالسهام يف توفري الرشوط الالزمة  ددة  املت

لني يف احلقل الرتبوي من تغطية ا سىن هلم الفا عية فعلية، حىت ي ج
ة  ة والعلمية والثقاف ٔعباء املهام واملسؤوليات الرتبوية والبيداغوج هنوض ب ا
قا ملدرسة اجلودة اليت  ٔحسن الظروف، حتق هيم يف  وإالدارية املوو ٕا

نا الرتبية الوطنية ظوم   .شلكت عنوا ٕالصالح م
ش س والسيدات والسادة املس   .ارون احملرتمونشكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

لينا   .التقرر وزع 
دو؟  :املناقشة ادي    إالخوان شوف واش 

رغب د  ن حىت يش وا ب املناقشة، ما اك   .ٕاذن 

ادي ندوزو: التصويت   ٕاذن 

ٔوىلا ٔ  ةغري امل( :ملادة ا مكررة  2املكررة و 2، و2و 1حاكم املواد واملمتمة 
القايض  73.00من القانون رمق  18و 17و 15و 3ني ومرت

ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ
لرتبية والتكون عية    )ج

  .ٕالجامع: املوافقون

ٔحاكم املواد ( :2املادة  سخ وتعوض  واملادة  9واملادة  8واملادة  5و 4اليت ت
 73.00انون رمق املكررة من الق 22واملادة  11واملادة  10

ر   .)السالف ا
  ؛17= املوافقون

  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   .)ال 

لبية  ٔ لس    .ىل املادة الثانية 04ضد  ؛17ٕاذن وافق ا

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    :ا
  ؛17= املوافقون

  ؛04= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   .)ال 

ىل مرش  شارن  بتغيري  79.19وع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس
متمي القانون رمق  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  73.00و ٕ القايض 

لبية احلارضة ٔ لرتبية والتكون  عية  ج ٔعامل    .لهنوض 

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة ر  لسيد الوز   .فشكرا 

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قل  متمي  30.21ون بتغيري و
ٔسايس عن املرض  98.15القانون رمق  اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش ة املهنيني والعامل املستقلني وا اخلاص بف
نية اصا، يف ٕاطار قراءة  شاطا    .زاولون 

ٔن  د القضية، سبق يل يف البداية قلت ب فقط هنا بغيت نوحض وا
ن جوج د ن يل هنا يف اك ٓن  نية، ال، ا ل مشاريع القوانني لقراءة 

ل املشاريع يف قراءة  ٔوىل، يعين  نية،امللف، ثالثة د وست مشاريع يف ا
ٔوىل اوين يف املرة ا يل    .ا

ر، لتقدمي هذا املرشوع لسيد الوز ادي نعطي اللكمة    .ٕاذن 
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ر الشغل وإالدماج املهين ٔمكراز، وز   :السيد دمحم 
﷽  

س   .شكرا السيد الرئ
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رشيعية، يف قراءة  ٔنظارمك يف هذه اجللسة ال ٔمام  ٔقدم  ٔن  سعدين 

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق "نية،  املتعلق  98.15بتغيري و
اري ٔمني إالج ة املهنيني والعامل  بنظام الت ٔسايس عن املرض اخلاص بف ا

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش ، وكذا "املستقلني وا
متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق  داث نظام  99.15بتغيري و ٕ

ات   .لمعاشات لفائدة نفس الف
ٔنه يف ٕاطار تزنيل ورش تعممي التغطية  عية وجتدر إالشارة،  ج

الل خطاب  لن عنه صاحب اجلال حفظه هللا،  ٔ ي  ملغرب، ا
تاح 2020العرش لسنة  لربملان مبناسبة اف ه  ، وكذا اخلطاب املليك املو

رشيعية العارشة،  رشيعية اخلامسة من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ورة ا ا
ىل القانون إالطار رمق  عية، املتعلق  09.21وبعد املصادقة  محلاية إالج
ٔحاكم القانونني رمق  ل مالءمة  ٔ ٔحاكم القانون  99.15و 98.15ومن  مع 

ٔنظار جملسمك املوقر ىل  داد مرشوعي القانونني املعروضني    .إالطار، مت ٕا
ٕالجامع يف جملس  لهيام  ن النصني قد صودق  ٔن هذ ر  ويذ

شارن بتارخي فاحت يونيو  لهيا ، بعد تعديل الن2021املس صني والتصويت 
عية بتارخي  ج ة و  31ٕالجامع من طرف جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

  .2021ماي 
ٔن التعديالت اكنت اكلتايل ر    :ويذ

ه، 30.21خبصوص مرشوع قانون رمق  - 1 ٔوىل م ، تعديل املادة ا
دلت املادة  ث  ٕالقرار ٕاجراء املشاورات عند  98.15من القانون رمق  6ح

نية ٕاىل املادة  ٔضيفت فقرة  ضاء، كام  ين  37ق ست من نفس القانون، 
ٔحاكم القانون رمق  ٔوىل من املادة دخول  ٔحاكم الفقرة ا زي  98.15من 

ات اليت حتدد بنص تنظميي؛ ذ لفائدة بعض الف   التنف
ث  31.21خبصوص مرشوع قانون رمق  - 2 ه، ح ٔوىل م تعديل املادة ا

ات املعنية ٕالق 4دلت املادة  ضاء مع الف ق رار ٕاجراء املشاورات عند 
نية ٕاىل املادة  ٔضيفت فقرة  عيني، كام  ج من نفس القانون،  54والفرقاء 

ٔحاكم القانون رمق  ٔوىل من املادة دخول  ٔحاكم الفقرة ا ين من   99.15ست
ات اليت حتدد بنص تنظميي ذ لفائدة بعض الف   .زي التنف

ل املرش  ٔح ٔربعاء و ىل جملس النواب بتارخي ا ان  ، 2021يونيو  2و
عية، بتارخي  ات إالج ث متت دراسهتام بلجنة القطا ، 2021يونيو  15ح

ق  قرتاح من احلكومة، لتحق ىل النصني  ال تعديل شلكي  وقد مت ٕاد
اء املضاف يف لك من  ست ث مت نقل  رشيعية، ح ة ال سالمة الصيا

اء املضاف يف املادة  98.15قانون من ال 37املادة  ست  54و 37وكذا 

امسة يف  النصني 99.15من القانون  ، رمقت مادة    .ٕاىل مادة مستق
لس النواب بتارخي  ني مب ىل املرشو ٕالجامع  يونيو  15وقد صودق 

رتاما ملسطرة  2021 ال، ا ىل لك  كام مت تعديلهام، مما جعل من الالزم 
رشيع، الع نيةال   .ودة ٕاىل الغرفة الثانية يف قراءة 

هيا  رشيعية بغرف ٔبدته املؤسسة ال ي  لتعاون ا ٔنوه  ٔن  وال يفوتين 
ظر من جملسمك املوقر التصويت  لهيام، ون ني واملصادقة  راسة املرشو

ني ن املرشو ىل هذ   .الل هذه اجللسة ٕان شاء هللا 
دود اليوم، قد مت ٕاصدا ٔنه ٕاىل  ر  ة اخلاصة ويذ ر املراسمي التطبيق

ات التالية   :لف
ن  ـ العدول، والقوابل واملروضني الطبيني واملفوضني القضائيني، املرشد

ني، املهندسون املعامريون، ساخ القضائيونو ،الرتامج السياح   .ال
ات التالية لف وات املصادقة املراسمي املتعلقة    :كام مت وضع يف ق

 ٔ ٔطباء ا انون و اص اخلاضعني لنظام ـ الف ٔش سنان، الصياد وا
ٔجرة  دة، واملهن الشبه الطبية وسائقو سيارات ا املسامهة املهنية املو

اسبة لم ن ميسكون نظاما  ار والصناع التقليديون ا  .والت
ات مهنا سبة لعدة ف ل ة تزنيل التغطية  يف رجمة  تجي : ومتت  م

ٔغنام واملاعز ومر ت احلليب ومربو ا تجي النبا واجن واملوثقني وم يب ا
  .السكرية

ٔخرى مهنا ات  ات مع ف دة اج رجمة  ت : كام متت  تجي النبا م
ىل لك  ٔجشار املمثرة،  تجي ا تجي احلبوب، وم تجي الزيتون، وم ة، م الزي

لهبا 19ال  ٔ رجمة  ة متت  ة املنمتية لقطاع الفال   .ف
ل ٕاخراج متناو ٕان شاء هللا يف القري ٔ ٔن يمت التوافق من  ل  ب العا

ات اليت ختضع لنظام  ىل الف دة  ات، ز لك هذه الف املرسوم اخلاص 
ىل  ايت واليت حتدد اشرتااكهتم  دة ونظام املقاول ا املسامهة املهنية املو

ات التمكيلية احملددة بنص قانون املالية لسنة    .2021ٔساس الواج
ا هللا مجيعا ملا ف ري بوفق   .ه 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ادي  ا  لتايل اح دة، و ني دفعة وا ر قدم املرشو ٔرى السيد الوز
لمناقشة والتصويت مرشوع، مرشوع   .منشيو سواء 

ملرشوع  ادي نبداو  يمتم القانون رمق  30.21ادي طبعا،  يل  ا
متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق ( 98.15 املتعلق  98.15بتغيري و

ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج بنظام الت
اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش   ):املستقلني وا

ل؟ ال د ن يش م   .اك

لتصويت ارشة  ادي ندوز م   :ٕاذن 
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ٔو نية وذ بعد : ىلاملادة ا شارن يف ٕاطار قراءة  ىل جملس املس احملا 
رية من (تعديلها من طرف جملس النواب  ٔ ذف الفقرة ا

 ::)37املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ٔضافها جملس النواب :5املادة    :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

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

ىل  شارن  بتغيري  30.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ٔسايس عن  98.15و اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت

ن ا ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ة املهنيني والعامل املستقلني وا ملرض اخلاص بف
اصا شاطا  نية "زاولون    .يف قراءة 

ٕالجامع   .ٕاذن وافق 

ٓن ىل  ،ا راسة والتصويت  قلو  بتغيري  31.21مرشوع قانون رمق "ن
متمي القانون رمق  ات املهنيني  99.15و لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ

اصا شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش ، "والعامل املستقلني وا
نية   .طبعا يف ٕاطار قراءة 

ٔماممك ر لقد سبق تقدمي هذا املرشوع    .السيد الوز

لو لباب املناقشة والتصويت ادي ند ٓن    :ا
ل يف ه :املناقشة ٔن يتد ريد  د  ٔ   .املرشوع اذال 

ادي ندوزو لعملية التصويت ٓن    :ا

نية، وذ بعد  :1املادة  شارن يف ٕاطار قراءة  ىل جملس املس احملا 
رية من املادة  ٔ ذف الفقرة ا تعديلها من طرف جملس النواب، 

54.  
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :ضافها جملس النوابٔ  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    :ا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  بتغيري  31.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ات املهنيني  99.15و لمعاشات لفائدة ف داث نظام  ٕ

ٔجراء ري ا اص  ٔش اصا والعامل املستقلني وا شاطا  زاولون  ن  يف  "ا
جامع احلارضن ٕ لس  لهيا ا نية، صوت    .ٕاطار قراءة 

ر لسيد الوز   .شكرا 
ٔخوايت، ٕاخواين   .وشكرا لمك 

  .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة: امللحق الت املك  اجللسة املدا

I - ٔصا   : واملعارصة فريق ا

حلا املدنية؛ 36.21مرشوع قانون رمق ) 1   يتعلق 
ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا

نية   .الرتابية يف ٕاطار قراءة 

س احملرتم،   السيد الرئ
راسة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ىل لك من حلا املدنية،  36.21مرشوع قانون رمق  والتصويت  يتعلق 
ات الرتابية  57.19ومرشوع قانون رمق  لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
نية   .يف ٕاطار قراءة 

رشيعية الهادفة  دد تنوهينا لك املبادرات ال ونغتمن هذه املناسبة لن
ق رة التحوالت  رشيعية ملسا نا ال رىق مبنظوم عية واليت  ج صادية و

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم  اليت تعرفها اململكة املغربية حتت الق
  .السادس نرصه هللا

كن وليد املصادفة ين املغرب خليار الرمقنة مل  ه حنو  ،ٕان ت بل هو تو
ة ٕاىل إالدارة  ا احلديثة بوسائلها املتنو ولوج ال التك رب ٕاد ديث  الت
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ة، ذ ليات املهمة اليت سمتكن من حتسني وٕارساء العموم لية من ا ٔهنا   
  .القات ممتزية ما بني إالدارة واملنتفعني خبدماهتا

يس ٕاذن مرشوع قانون رمق  ٔمهية  36.21ك حلا املدنية  املتعلق 
الية  ،لغة اليوم ة ذات جودة  دمة معوم ملا  من دور يف توفري 

ع املواطنني، عن طريق توفري الوسائل ستجيب ملطالب ورغبات مجو 
اص  ل اجلهاز إالداري، وشلك  الرضورية لتطور التبادل املعلومايت دا
زة والهيالك إالدارية  ٔ تلف ا ٔنظمة املعلوماتية التابعة  ق التنامغ بني ا حتق
ات يف تطور  ٔمهية نظم املعلوم الل الوعي ب لتطور العمل إالداري من 

الٕ  ة وحتسني العمل  سري معامالهتم اليوم دمة املواطنني وت ة و دارة العموم
  .العالقة معهم

ٔن مرشوع  راسة والتصويت متكني املنظومة الٕان من ش د ا قانون ق
سجيل ورسمي وحتيني وحفظ الوقائع املدنية  ا املدنية من  ل اجلديدة 

ثاق ز  فراد من والدة ووفاة وزواج واحنالل م ٔ ٔساسية ل ة بواسطة ا وج
دمج رتقي ٕاىل مصاف  ،نظام معلومايت مركزي م وهو ما جيعل بالد 

سيط املساطر  ديث وت ٔشواطا يف جمال الرمقنة والت ول اليت قطعت  ا
  .إالدارية

هتاء  ني ا ذ  زي التنف رسي بعد دخو  ضيات هذا القانون، س مق
ىل مجيع املغاربة رشيعية،  ٔ . املسطرة ال ه كام جيوز ل ستفادة م انب 

اهتم، اليت تقع فوق الرتاب الوطين سبة ٕاىل والداهتم ووف   .ل
ل استكامل مسار املنظومة  ٔ هذا املرشوع قانون هو انطالقة من 
ل الوطين  ا املدنية والنظام املعلومايت والس ل الل بوابة  الرمقية من 

ف الرمقي املدين والتبادل إاللكرتوين ملعطيات احلا املدنية، واملعر 
رشيع املتعلق مبنظومة اسهتداف  ليه يف ال عي املنصوص  ج
داث الواك الوطنية  ٕ عي و ج مع  مج ا ر ن من  د املستف

الت ٔساسية يف  ،لس لبنة ا وهو ما سيجعل من هذا املرشوع قانون ا
ج صادية و ق ططات التمنوية و ة وا   .عيةوضع السياسات العموم

ىل  ٔنه ينص  ٔنظار اليوم  ىل  من مزا مرشوع القانون املعروض 
ٔسامء الشخصية  لغة العربية، مع كتابة ا حترر مجيع رسوم احلا املدنية 

ة ناغ واحلروف الالتي ٔصو حبروف تيف   .والعائلية لصاحب الرمس و
عها من طرف ضباط احلا املدنية ٕالكرتونيا مت توق طبقا  كام س

ملعامالت إاللكرتونية، مع طلب  رشيعية ذات الص  ضيات ال لمق
صة رمقية رب م ا    .استخرا

ىل ختصيص  ضيات املرشوع اجلديد نصت خبصوص رمس الوالدة  مق
د امس  ٔن خيتار للك وا د مهنم، ويتعني  لك وا اص  التوامئ رمس والدة 

لك رمس ٕاىل عبارة ا اص به مع إالشارة  ٔم الثاين خشيص  ٔول والتو ٔم ا لتو
ٔم ٓخر تو   .ٕاىل 

ٔول مرة يف احلا املدنية، يتوجب وفق  سجيل  كام نصت عند ال
ائليا،  ٔن خيتار لنفسه اسام  ىل الشخص  ٔحاكم هذا القانون اجلديد 

ٔو النظام العام  الق  ٔ ٔو ماسا  ٔبيه  كون خمالفا لالمس العائيل  ٔال  وجيب 
ٔو م  لسخريةٔو اسام لشخصيات    .ريا 

ٔو  كذ در املرشوع رمز ٕاىل مدينة  ٔسامء اليت  يار ا ع اخ ٕاىل م
ة  ائ املعين من  ٔفراد  د  ٔ مس املرب ٕاال ٕاذا اكن  ٔو   ، ي ٔو ق قرية 
تار  مس العائيل ا مس مرب يف احلا املدنية، وٕاذا اكن  ال  ٔب مس ا

ىل ٕاثباته تص  اسام رشيفا، ينص القانون  ب الرشفاء ا سلمها نق شهادة 
ة ف دلية لف شهادة  ت  دم وجوده يث ا    .ويف 

ٔال  ضيات اجلديدة  المس الشخيص، يتوجب وفق املق ٔما ف يتعلق 
ل  ٔو صفة م ٔي كنية  ا ب ٔو  "ال"ٔو  "سيدي"ٔو  "موالي"كون مشفو

حلا ل  دد، كام جيوز للك مغريب مس ٔو  رمق  ا  بو ٔن يطلب  م املدنية 
ول بواسطة حمك قضايئ   .تغيري امسه الشخيص ٕاذا اكن  مربر مق

ٔسامء  لنظر يف مدى مطابقة ا ا املدنية،  ل ليا  لجنة  كام يعهد 
تارة ٔسامء العائلية والشخصية، . العائلية ا كام ختتص يف طلبات تغيري ا

ٔمام احملمكة إالد لجنة  طوجيوز الطعن يف قرارات ا لر   .ارية 
ٔوراش  ة من ا ٔمام مرشوع قانون هيدف ٕاىل تزنيل مجمو حنن ٕاذن 
سيط املساطر إالدارية اليت  اليت اخنرطت فهيا بالد يف مقدمهتا ورش ت
لبريوقراطية، وندعو هبذه  ٔمام املرتفقني وشلكت عنوا  ائقا  لطاملا اكنت 

لية ٕاىل ا ا ضيات املناسبة احلكومة ممث يف وزارة ا ٕالرساع يف تزنيل مق
رشيعية نظرا الرتباط هذا املرشوع  هذا املرشوع بعد استكامل املساطر ال

عي اليت اخنرطت فهيابالد ج مع  ظومة    .مع م
القة مبرشوع قانون رمق  ٔمالك العقارية  57.19و يتعلق بنظام ا

ي نناقشه اليوم  نية ا ات الرتابية يف ٕاطار قراءة  يف ٕاطار قراءة لجام
ٔصا  ،نية ا ٕاليه يف فريق ا ىل لك ما سبق وتطرق يد  ٔ فٕاننا جندد الت

ىل  ٔن جندد التصويت  سعنا ٕاال  ٔنظار وال  ىل  واملعارصة مبناسبة عرضه 
  .مضامني هذا املرشوع قانون

اما رشيعية  ،خ ل إالجيايب مع لك املبادرات ال ىل التفا يد  ٔ جندد ت
ديد حيمل رمق الهادفة ونؤ ىل لك من مرشوع قانون  ٕالجامع  ا  كد تصوي

حلا املدنية ومرشوع قانون رمق 36.21 يتعلق بنظام  57.19، يتعلق 
نية ات الرتابية يف ٕاطار قراءة  لجام ٔمالك العقارية    .ا

متمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق ) 3 املتعلق  103.12بتغيري و
  .ن والهيئات املعتربة يف حمكهامبؤسسات االئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
لمسامهة يف  ٔصا واملعارصة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق  51.20م املتعلق  103.12بتغيري و
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ن    .والهيئات املعتربة يف حمكهامبؤسسات إالئ

س احملرتم،   السيد الرئ
ال  ٔنظار جملسنا املوقر ٕاىل ٕاد ىل  هيدف مرشوع القانون املعروض 

ىل القانون رمق  املتعلق  103.12مج من التعديالت اجلوهرية واملهمة 
ال ثالثة  ريم ٕاىل ٕاد ث  ن والهيئات املعتربة يف حمكها، ح مبؤسسات إالئ

ح تعديالت ت  ور، واليت هتدف ٕاىل م ية مضمنة يف مرشوع القانون املذ ق
ىل  ي حيدد طرق إالرشاف  شور املشرتك ا لم الطابع التنظميي 
سبة  ل لفوائد التعاقدية  ٔقىص  د  التجمعات املالية، والسامح بتطبيق 
ىل مجيع  اليا  ٔقىص يطبق  د  ن بدل  ٔنواع معليات االئ للك نوع من 

ان العمليات،  رتام الرسية املهنية املعمول هبا يف ب ق ا ٕاضافة ٕاىل حتق
ٔورويب   .حتاد ا

س،   السيد الرئ
ىل سري مؤسسات  رها  ٔ رية لهذه التعديالت،  ٔمهية الك لنظر ٕاىل ا

ن والهيئات املعتربة يف حمكها،  ٔصا واملعارصة إالئ قرر يف فريق ا
ملوافقة متمي القانون رمق  51.20ن رمق مرشوع قانوىل  التصويت  بتغيري و

ن والهيئات املعتربة يف حمكها 103.12  .املتعلق مبؤسسات إالئ

قراض  83.20مرشوع قانون رمق ) 4 ٕ ٔحاكم تتعلق  سن  املتعلق 
  .السندات

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارن احملرتمني   ،السادة والسيدات املس
ٔمني معليات ٕاقراض السندات اليت متنح روم مرشوع  هذا القانون ت

ل، واملسامهة يف دمع  لني يف سوق الرسام لمتد يازات  م ة من  مجمو
دة مردودية حمفظته  لمقرض ز خلصوص  سمح  ، كام  سيو القمي املنقو

سلمي السندات من القمي املنقو ولمقرتض تفاد  .ٔي ختلف عن 
ٔمه مست شاط وهتدف  خلصوص ٕاىل توسيع  دات مرشوع القانون 

ري املقميني وٕاقراض  شمل العمليات املنجزة مع  ٕاقراض السندات ل
ولية  ذج ا شمل ال ات إالطار ل بية وكذا توسيع االتفاق ٔج السندات ا
ٔمني  اذبية القطب املايل، وت انب وتدعمي  ٔ مثرن ا ذب املس بغرض 

ت معليات ٕاقراض السندات من  كون ضام ة  الل ٕاخضاعها ٕاللزام
ٔو املعامالت  ة  مو ل نفس ا ة دا مالية مع ٕاعفاء بعض املعامالت البي
ددهتا  شاط وذ حسب رشوط  نيي هذا ال اليت يقوم هبا بعض 

 .إالدارة
اص  ٔش ٔيضا السامح ل رشيعي  دات النص ال ومن مضن مست

ٔن يتوف قرتاض السندات رشيطة  اتيني  ٔن ا ىل حمفظة سندات و روا 
ىل  راية بعمليات ٕاقراض السندات، وحتدد هذه الرشوط من دكونوا 

ل، وٕاجناز معليات  قرتاح من الهيئة املغربية لسوق الرسام طرف إالدارة 
ٔطراف ٕالقراض السندات  عددة ا صة م الل م ٕاقراض السندات من 

شاطه من طرف الهيئة املغربية لسوق  واليت سريخص ملسريها مبامرسة 
ل   .الرسام

رشيعية فٕاننا  مثن هذه املبادرة ال ٔصا واملعارصة وٕاذ  وحنن بفريق ا
  .حاكم هذا مرشوع القانون هذأ نصوت مع 

متمي القانون رمق  20.19مرشوع قانون رمق ) 5 املتعلق رشكة  5.96بتغيري و
ٔسهم والرش  سيطة ورشكة التوصية  كة التضامن ورشكة التوصية ال

  :ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة

سالسيد    ،الرئ
  ،السادة الوزراء

شارن   ،السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة، يف ٕاطار  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة  متمي القانون رمق  20.19مرشوع قانون رمق "م املتعلق  5.96بتغيري و
ٔسهم  رشكة التضامن ورشكة التوصية سيطة ورشكة التوصية  ال

ٔيت يف سياق "والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة ي ي ، و ا
ارة واملال  لت رشيعية اليت تعرفها املنظومة القانونية املؤطرة  املراجعة ال

 ٔ ٔ وا ة يف عامل، يف اجتاه تعزز ا صادي واحلاكمة والشفاف ق من القانوين و
ق  صادية ودمع التدبري  ق ورة  شيط ا ٕالضافة ٕاىل ت صادي واملايل، 

ة  ت صادية وم ق لتمنية  هتا وجعلها رافعة  املقاوالت الوطنية وتعزز ماك
  .لرثوة

سامه ٔصا و املعارصة س يف   ٕان هذا املرشوع قانون يف نظر فريق ا
ٔصبح بفضل الر  ي  ىل الصعيد العاملي ا ؤية السديدة تعزز ماكنة املغرب 

رات  اذ لالس ا  لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا ب
ىل  رتقاء بتصنيف املغرب  ر و س ورائدا يف املنطقة يف جمال حتفزي 

عامل اخ  ويل يف مؤرش م   .الصعيد ا
ح امجلعية العامة،  ت هيدف هذا املرشوع،ٕاىل م ق هذه الغا ولتحق

ضا ق لهيا وعند  ح املصوت  ٔر ٔداء ا ات  يف ء، املسري سلطة حتديد 
رخي  سب من  ٔشهر حي سعة  ل  ٔ الل  من طرف امجلعية العامة وذ 
ن ميلكون لرشاكء ا ح إالماكنية  ٕالضافة ٕاىل م تام السنة املالية،   اخ

دة مشاريع توصيات  5% ٔو  من رٔس مال الرشكة، طلب ٕادراج مرشوع 
ٔعام دول  ع امجلعية العامةيف    .ل اج

ن ميلكون نصف  ٔو الرشاكء ا كام يُمكن مرشوع القانون، الرشيك 
ٔن  ٔقل،  ىل ا ٔنصبة ٕاذا اكنوا ميثلون ُعُرش الرشاكء  ٔو ُعُرش ا ٔنصبة  ا
ب يف اجتاه السامح  ضيات تص يطلبوا عقد امجلعية العامة، و لك هذه املق

ملسامهة يف اختاذ القرارا ، لرشاكء  ىل ذ الوة  ت اليت ختص الرشكة، 
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ٔقَر املرشوع  الم الرشاكء وحامية مصاحل الرشكة،  ل تعزز ٕا ٔ ومن 
ٔكرث من  الل مدة اثين عرش  %50ٕاخضاع تفويت  ٔصول الرشكة  من 

ع ) 12( ٔر ٔقل ثالثة  ىل ا ن ميلكون  ) 4/3(شهرا ملوافقة الرشاكء ا
  .يت بتقرر يُعده املسريرٔس املال، مع وجوب ٕارفاق طلب التفو 

س   ،السيد الرئ
الل ما ملسناه إان تع ٔيت من  طينا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون ي

ة يف  يد حامية الرشاكء وتعزز الشفاف ٔ لك ت روم  بني طياته من تدابري 
ىل  ٔعامل  اخ ا بة التغريات اليت يعرفها م سيري الرشكة، مبا يضمن موا

ويل واحمل   .يلاملستوى ا
لرمغ من املالحظات اليت نبدهيا  ٔنه  ىل هذا املستوى،  ل يف  وس

ملغرب، ٕاال  ٔعامل  اخ ا ن بالد ٔ ىل مستوى املشالك اليت يعرفها م
ر  س مة يف جمال تعزز حامية  ٔشواطا  اليوم، و  امحلد، قد قطعت 

ة واحلاكمة اجليدة، و  ٔ الشفاف د مثرن، ورسيخ م تعزز تنافسية واملس
ىل املستوى  ه  رت املقاوالت، وهو ما مكن املغرب من حتسني وضعه و
ولية الصادرة يف هذا  شري ٕاليه خمتلف التقارر ا ي  ٔمر ا العاملي، ا

ال   .ا
ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا للك هذه 

ىل هذا املرشوع قانون  .ٕالجياب 

متمي القانون رمق  79.19رمق  مرشوع قانون) 6 القايض  73.00بتغيري و
لرتبية  عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ

  :والتكون

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة ملناقشة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق  79.19ن رمق مرشوع القانو" القايض  73.00بتغري و
لرتبية  عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ

 ."والتكون
برية  مرشوعيعترب  ٔمهية  ٔنظار جملسنا املوقر ذو  ىل  القانون املعروض 

لمؤسسة  طط العرشي  ذ ا ٔيت يف سياق تنف ث ي ي  2028-2018ح وا
ال امل دمحم السادس بتارخي  ٔمام  رب  17مت تقدميه  ، 2018شت

ٔهداف القانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبية  واستحضارا ملبادئ و
ٔدوار الهامة اليت تلعهبا هذه املؤسسة  والتكون والبحث العلمي، ونظرا ل

لعاملني يف قطاع الرتبي عية  ج ٔوضاع  هنوض  ٔبناهئم، واملمتث يف ا ة و
لها ليات تد ٔدوار هذه املؤسسة و  ،فٕان مراجعة القانون احلايل وتعزز 

ٔبناء املنخرطني  ح لفائدة  الل ٕاقرار م ٔويل من  لتعلمي ا اصة ف يتعلق 

شمل العاملني بصفة  دة املنخرطني ل متدرس وكذا توسيع قا يف سن ا
تظمة يف مؤسسات الرتبية والتكون التابعة  وكذ  ،لقطاع اخلاصم

د  ىل التقا د رشوط اسمترار استفادة املنخرطني احملالني  مراجعة وتوح
ٔن تعزز العناية  وامللحقني بقطاع التعلمي، لك هذه إالجراءات ال ميكن ٕاال 
الل توجهياته  ال التعلمي من  ساء ور ال امل يوهيا ل اليت ما ف 

لن ة واليت ستعود ال حما  ني السام ٔرسة الرتبية والتكون يف القطا ىل  فع 
د ،العام واخلاص ىل التقا هتم  ا ٔو بعد ٕا م  ٔثناء مزاوهتم ملها   .سواء 

س،   السيد الرئ
مثني لك  ىل  ٔصا واملعارصة، كنا وال زلنا دامئا حنرص  ٕاننا يف فريق ا
ال رتباط املبارش  االت ذات  اصة يف ا  املبادرات اجليدة 

مثن مضامني  عي، لهذا فٕاننا  متمي  79.19 مرشوع قانون رمق"ج بتغيري و
لهنوض  73.00القانون رمق  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ القايض 

لرتبية والتكون عية  ج ٔصا واملعارصة "ٔعامل  ، وقرر يف فريق ا
ملوافقة ليه    .التصويت 

II - ل ستقاليل  دة والتعادليةالفريق    :و

متويالت الصغرية؛ 50.20مرشوع قانون رمق ) 1   يتعلق 

متمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق ) 2 املتعلق  103.12بتغيري و
ٓت املعتربة يف حمكها؛ ن والهي   مبؤسسات االئ

قراض السندات 83.20مرشوع قانون رمق ) 3 ٕ ٔحاكم تتعلق    .سن 

﷽  
س،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

شارن ملناقشة مشاريع القوانني رمق  لس املس متويالت  50.20مب يتعلق 
متمي القانون رمق  بتغيري 51.20الصغرية، ورمق  املتعلق مبؤسسات  103.12و

ٓت املعتربة يف حمكها، ورمق  ن والهي قراض  83.20االئ ٕ ٔحاكم تتعلق  سن 
  .السندات

اصة يف النظام  ٔن قطاع السلفات الصغرية حيتل ماكنة  نتفق مجيعا 
مة يف تعزز الشمول املايل وٕادماج  شلك رافعة  ث  املايل املغريب، ح

اص ٔش لق فرص الشغل  ا الل  صادية من  ق ة  الضعفاء من الناح
ل شطة املدرة  ٔ   .وا

رب  بة هذا القطاع،  ىل موا ٔبت  ة د ٔن السلطات العموم ٔكد  كام 
ين  الل ت شاط السلفات الصغرية من  اسب ملامرسة  وضع ٕاطار قانوين م
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لسلفات الصغرية سنة  18.97القانون رمق    .1999املتعلق 
رية، ونع ٔ ٔن إالطار القانوين عرف تطورا مسمترا يف السنوات ا مل 

ق ٔسفر عن حتق دة تعديالت لهذا القانون  ين  ث مت ت   :ح
ىل القانون رمق  - شاط  2004سنة  58,03املصادقة  القايض بتوسيع 

ن  زويد املسا عي، و ج شمل متويل السكن  السلفات الصغرية ل
ء واملاء الصاحل  اص الضعفاء من لكهر ٔش لرشب لفائدة ا

صادية؛ ق ة    الناح
ىل القانون رمق  - ي هيدف ٕاىل متكني  2007سنة  04.07املصادقة  ا

ى ٔ مجعيات السلفات الصغرية من متويل اكتتاب عقود الت مني 
اص الضعفاء من  ٔش ٔمني من طرف ا ادة الت ٔمني وٕا مقاوالت الت

صادية؛ ق ة    الناح
ىل القانون رمق املصادق - ي هيدف ٕاىل ختويل  2013سنة  41.12ة  ا

مجعيات السلفات الصغرية اليت متت القدرات واملؤهالت املالية 
ن املرخص ٔ واملهنية الرضورية ملامرسة  رب مؤسسات االئ شطهتا 
  لها يف ٕاطار القانون البنيك؛

ىل القانون رمق  - ا 85.18املصادقة  ست ي هيدف ٕاىل  بة ا
دا   .لطلبات متويل املقاوالت الصغرية 

س،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

داثة  ة رمغ  سار حققت مجعيات السلفات الصغرية ٕاجنازات هامة وم
ن من السلفات الصغرية واملبلغ إالجاميل  د دد املستف ث  القطاع، من ح

ٔن مرشوع هذا القانون يندرج يف ٕاطار مواص  ٕادماج لقروض، معتربا 
ٔساسا  ه، وهيدف  قطاع السلفات الصغرية يف القطاع املايل وتعزز حاكم
ٔموال من امجلهور  شمل كذ تلقي ا شاط هذا القطاع ل ٕاىل توسيع 

رشيع اجلاري به العمل ل ٔمني الصغرية وفقا    .ومعليات الت
متويل الصغرية"ويف هذا الصدد، مت تعريف  ٔي " مؤسسات ا كوهنا 

ل خشص اعتبا اص ذوي ا ٔش متويل الصغرية لفائدة ا شطة ا ٔ ري يقوم ب
ل  شطة املدرة  ٔ ٔو ا شطة إالنتاج  ٔ ٔو تطور  داث  احملدود هبدف ٕا

لشغل   .واحملدثة 
ديدة ميكن تلخيصها ف  ضيات  اء بعدة مق ٔن مرشوع القانون  ومبا 

  :ييل
لسلفات الصغرية مبرسوم،  :ٔوال ٔقىص  وحيدد هذا املبلغ وفقا حتديد املبلغ ا

لمتويالت الصغرية وكذا مواردها املالية؛  ٔهداف لك مؤسسة    لصنف و
متويالت الصغرية؛ :نيا ة مجعيات ا   توضيح نظام تصف
متويالت الصغرية بغض النظر عن الشلك  :لثا دة لقطاع ا وضع متثيلية وح

متويالت الصغرية؛   القانوين ملؤسسة ا
ضي :رابعا ات مرشوع هذا القانون مع القانون البنيك، وذ مالءمة مق

ٔحاكم القانون رمق  متمي  ضافة قسم يتعلق بتغيري و السالف  103.12ٕ
د عبارة  ر بغية حتيني بعض العبارات، اكع متويالت "ا مؤسسة ا

سمية متثيلية "مجعية السلفات الصغرية"عوض " الصغرية ، وكذا تغيري 
متويالت الصغرية    .يف هذا القانونقطاع ا

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارات احملرتمات،   السيدات املس
شارون احملرتمون،   السادة املس

ات املعوزة، سنوية، ٕاىل  ٔ قرابة مليون مغريب ومغربية، من الف يل
ٔمني مصاريف  اصة هبدف ت السلفات الصغرى اليت متنحها مجعيات 

درا ما  ة، و نو ه ٕاىلتم راد  و ٔو متويل املقاوالت الصغرية كام  ر  س
  .مهنا

دود  ٔصبح سقف السلفات الصغرى اليوم يف املغرب يف  مليون  15و
مي، عوض  زي  5سن ل  مي فقط يف السابق؛ وهو رفع د ماليني سن

لمقاوالت  ٔكرب  ٔسبوع اجلاري، هبدف توفري متويالت  الل ا ذ  التنف
  .الصغرية

متو  يالت اليت متنح يف ٕاطار السلفات الصغرى سنو ما وتبلغ قمية ا
صاد  6.6يناهز  ق مليارات درمه، حسب ٕاحصائيات سابقة لوزارة 
ائدات  ،واملالية ارش، من  ري م د امجلعيات والبنوك، شلك  وستف

سديدها   .ٔقساط 
ان كثرية انتقادات العديد من  ٔح رت يف  ٔ هذه السلفات الصغرية 

ي ة  امجلعيات؛ فه لقروض البنك دا مقارنة  سب مرتفعة  تعترب قروضا ب
ٔمرا %33العادية، حبيث تصل فائدهتا ٕاىل  رها  س ق رحب  ، ما جيعل حتق

  .بعيد املنال
ساؤالت حول ما ٕاذا اكنت هذه السلفات  ٔ تثري  ٕان هذه املس

عية ج ٔهنا تؤزم الوضعية  ٔم  لهذه  الصغرية تنجح يف حماربة فقر الضعفاء 
ات مرتبطة مبناسبات  اج ه لتلبية  ٔهنا تو ٔكرث، خصوصا  ٔكرث ف ة  الف

ال خول املدريس م   .دة، مهنا ا

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

متمي القانون رمق  51.20ٔما خبصوص مرشوع قانون رمق  بتغيري و
ٓت املعتربة يف حمكها 103.12 ن والهي فالبد من  ،املتعلق مبؤسسات االئ

قا  ل اليت قطعهتا بالد يف تنظمي القطاع البنيك تنظ دق ملرا إالشادة 
ستقرار  ل ضامن  ٔ ٔو الرقايب، من  ٔو العميل  انبه املؤسسايت  سواء يف 
ام بدوره يف تعبئة  ورة املالية ومتكني القطاع البنيك من الق سمترارية  و

ار وتوزيع ال ٔحسن القد ي حيقق التمنية روض يف  لشلك ا ظروف، و
عية ج صادية و ٔن التعديالت الواردة يف هذا  ،ق ٔشار اىل  و
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  :املرشوع هتدف ٕاىل
ي حيدد طرق إالرشاف  :ٔوال شور املشرتك ا لم ح الطابع التنظميي  م

سهبا هذه التجمعات  ك ة اليت  ٔمهية النظام ىل التجمعات املالية نظرا ل
ىض املالية ولت ث يقرتح مرشوع القانون ٕاضافة مق لهيا، ح رشاف  عزز 

رش  ملالية وي ر امللكف  شور املشرتك بقرار الوز ىل امل ملصادقة  سمح 
شور املشرتك الطابع التنظميي التطبيق  يف اجلريدة الرمسية، مما مينح امل

ىل التجمعات املالية؛ ضياته    مق
ٔقىص  :نيا د  سبة للك نوع من السامح بتطبيق  ل لفوائد التعاقدية 

ىل مجيع  اليا  د يطبق  ٔقىص وا د  ن بدل  ٔنواع معليات االئ
سبة للك نوع من  ،العمليات ل لفوائد التعاقدية  ٔقىص  د  ٔن تطبيق  ٕاذ 

ٔو املعدات، من  سهتالك  ٔو  ن، سواء اكن العقار  ٔنواع معليات االئ
ٔفضل ملعدالت ا ٔنه اسهتداف  ٔكرث ش لفائدة وضبطها مبا ميكن حامية 

  لمسهتلكني وكذا تعزز الشمول املايل؛
حتاد  :لثا ان  رتام الرسية املهنية املعمول هبا يف ب ق ا حتق

ىل مستوى املادة  ث يقرتح مرشوع القانون ٕاضافة فقرة  ٔورويب، ح ا
ٔنه ال جيوز لبنك املغرب الكشف عن املعلومات اليت 112 ىل   تنص 

بية املتخصصة دون موافقة رصحية من هذه  ٔج لهيا من السلطات ا حصل 
لهيا مسبقا هذه  ،السلطات لغاية اليت وافقت   ، ضاء حرص ق وعند 
  .السلطات

رتام  ىض القوانني املنظمة العمليات  بية ملزمة مبق ٔج ٔبناك ا ٔن ا ومبا 
بية، الرسية املهنية ف خيص الكشف عن معلومات واردة  ٔج من سلطة 

امل الثقة يف ٕاطار  فقد اكن من الرضوري تعديل النص القانوين لتكرس 
ٔصبحت موجودة  بناك املغربية  ٔ ٔن ا بية وخصوصا  ٔج ٔبناك ا التعامل مع ا

ٔورو   .يف لك من 
اء لتوفري سند قانوين يفيض ٕاىل تطبيق احلد  ٔن هذا املرشوع  كام 

سبة للك نو  ل لفوائد  ٔقىص  د ا د  ن بدل اع ٔنواع معليات االئ ع من 
ٔفضل ملعدالت  ٔنه اسهتداف  ىل مجيع العمليات من ش د يطبق  ٔقىص وا

الف بني القروض  ،الفائدة ، مستحرضا ...)اسهتالك، عقار(نظرا لالخ
دود  ي اكن يف  لسلفات الصغرى وا ٔقىص السابق   500.000احلد ا

ا  ب ٕاشاكلية يف  س لتايلدرمه، مما   ما ٕاذا مت تغيري هذا احلد، و
  .رضورة تعديل النص القانوين يف لك مرة

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

قراض  83.20 رمق وخبصوص مرشوع القانون ٕ ٔحاكم تتعلق  سن 
ٔن معليات إ . السندات دة قفلكنا يعمل  راض السندات هتدف ٕاىل ز

ل ىل مردودية حمفظة السندات اليت يتوفر  حلصول  هيا املقرض، وذ 
رية  س ستفادة من الفرص  ىل السندات املقرضة، وكذا  ٔة  ماكف

لمقرتض وتغطية الزتاماته يف هذه  سبة  ل ل  اليت يوفرها سوق الرسام
ى البنك  ٔبناك  لمتويالت من طرف ا وهنا تعبئة  السوق، فضال عن 

  ).سندات اخلزينة(رتضة املركزي عن طريق استحفاظ السندات املق
ٔمه املقرتضني من جحم  ري املالية تعترب  ٔبناك والرشاكت  ٔن ا كام 
ٔمه  لقمي املنقو  ني متثل هيئات التوظيف امجلاعي  التداوالت، يف 
ٔداة املالية  شلك سندات اخلزينة ا املقرضني من جحم التداوالت، كام 

ٔكرث تداوال ف خيص معليات ٕاقراض السندا من  2020ت املنجزة سنة ا
ٔن هذا املرشوع  ،احلجم إالجاميل لهذه العمليات ته ٕاىل  ٔشار من  و

اء  83.20القانون رمق  قراض السندات  ٕ ٔحاكم يتعلق  سن  املتعلق 
قراض السندات ومراجعة بعض  45.12لتعديل القانون رمق  ٕ املتعلق 

ىل ضيات اليت تنص    :املق
-  ٔ ىل ا اص املقميني حرص هذه العمليات  ىل بعض السندات ش و

  يف السوق؛ املتداو
ع  -   ؛قراض السندات املقرتضةإ م
ت املالية لتحصني وسالمة  - كوس الضام ة  ىل ٕالزام دم التنصيص 

  ؛معليات ٕاقراض السندات
ضيات  - ملق الل  ٕال ة واجلنائية املرتبطة  ٔدي ت الت حمدودية العقو

شاط ٕاقراض السنداتالقانونية املتعلقة مبزا   .و 

متثل ف ييل اء هبا مرشوع القانون ف دات اليت    :ٔما ف خيص املست
ت وتوسيع الوساطة يف معليات ٕاقراض  - كون الضام ة  ٕالزام

  السندات؛
القرتاض؛ - اص والهيئات املسموح لها  ٔش   توسيع الحئة ا
و يف معليات  - ٔدوات قراض السندإ تعممي السندات املق ات للك ا

نة   .املالية املق

لتايل يق القوانني  ،و دات مع  فالتعديالت هتدف ملالءمة هذه املست
متمي القوانني التالية ٔيضا تعديل و ، اكن من الرضوري    :ذات الص

ل؛ 43 12القانون رمق  - ة املغربية لسوق الرسام لب   املتعلق 
لهيئات  213.93.1رمق الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون  - املتعلق 

؛ لقمي املنقو لتوظيف امجلاعي    امللكفة 
ام  35.96القانون رمق  - س نظام  ٔس داث وديع مركزي وت ٕ املتعلق 

د بعض القمي   .لق
رزمت ٔ لجنة  لمك يف ا اء يف تد ر ،وكام  من  %90ٔن  ،السيد الوز

ل، مه سندات اخلزي  ٔن معليات إالقراض يف سوق الرسام  %87نة، كام 
لقمي املنقو  من السندات اليت يمت ٕاقراضها هتم هيئات التوظيف امجلاعي 
ٔمني معليات ٕاقرايض  سيري، مما يضمن سريورة ت ل صة  عتبارها م
ت مالية وٕان القانون اجلديد  كون ضام ة  السندات و ٕاخضاعها ٕاللزام

شمل املواطنني  شاط ٕاقراض السندات ل ري املقميني، وكذا اء لتوسيع 
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انب ٔ مثرن ا ذب املس بية هبدف  ٔج   .ٕاقراض السندات ا

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارات احملرتمات،   السيدات املس
شارون احملرتمون،   السادة املس

ات تدفعنا مجيعا ٕاىل حتمل املسؤولية واليقظة يف التعامل  هذه التوضي
ٔعامل، وهذا ما حيمت  ملا لها من رشيعاتمع هكذا  اخ ا ىل م ارش  ٔثري م ت

ٕالجياب لهيا  ل إالجيايب مع هذه املشاريع والتصويت    .لينا التفا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

حلا املدنية 13.21 رمق مرشوع قانون) 4   :املتعلق 

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

ر    احملرتم،السيد الوز
اقشة هذا املرشوع  ستقاليل يف م مس الفريق  ٔسامه  ٔن  رسين 

لنظر ٕاىل  13.21 رمق قانون ه،  ي طاملا انتظر حلا املدنية، ا املتعلق 
اء هبا، القمينة بتذليل  ات والتدابري اليت  قرتا ٔمهية  ٔمهيته وٕاىل 

ف عن املرتفقني   .الصعاب والتخف

س احمل   رتم،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اقشته يربز  ي حنن بصدد دراسته وم ٕان هذا املرشوع قانون ا
رية اليت حققهتا إالدارة املغربية يف جمال الرمقنة، وخباصة جسالت  الطفرة الك
ا  دمات اليت تقد ل سري ولوج املواطنني  احلا املدنية، وذ قصد ت

ىل مستوى اك فة الرتاب الوطين وسهيل معلية تبادل ماكتب احلا املدنية 
سيط املساطر إالدار  ب ت شلك يوا ة    .ةياملعلومات بني إالدارات العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اسبة ندعو فهيا ٕاىل  ستقاليل لهذا املرشوع م اقشة الفريق  ٕان م
لوج  بته بتوفري إالماكنيات والوسائل ا ية رضورة موا ة والتق ك س

ات  ىل مستوى امجلا رشية  كون املوارد ال ٔطري و ة الالزمة وت ولوج والتك
ال وماكتب احلا  ستق ت  ٔهيل بنا الرتابية، ٕاضافة ٕاىل املطالبة بت
ىل مستوى تفعيل هذا  ضطالع بدورها  متكن من  املدنية، حىت 

سيط وتطور املس سامه يف ت ي س   .اطر إالداريةالورش الوطين ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ه حىت  ستقاليل نطالب برضورة إالرساع ٕالخرا ٕاننا يف الفريق 

ىل مستوى   لق ثورة  ولو و رة التطور التك متكن بالد من مسا
صاد الرمقي   .ق

شها بعض ه ٕاىل الوضعية املزرية اليت تع ت  كام نعتربها فرصة ليك ن بنا
ات الرتابية لجام ال  وخصوصا ماكتب احلا املدنية اليت ال تصلح  ،ستق

ٔطر وموظفي  ى  لتزنيل هذا الورش، فضال عن انعدام التكون املناسب 
ي  ٔمر ا ، ا ام بذ لق ة  ك س لو دم توفر الوسائل ا احلا املدنية و

ٔهيل ال  ىل الوزارة الوصية برضورة ت ه  رشي، وتوفري يتعني ف عنرص ال
ٔمهية هذا الورش،  الس امجلاعية ب س رؤساء ا ية وحتس إالماكنيات التق

ىل مستوى الواقع ل تزني    .قصد احلد من عراق

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

بري  ة جزء  سامه ال حما يف احلد من معا ٕان هذا املرشوع قانون س
ٔو من املواطنني وخصو  دمه  ن يقطنون يف مدن بعيدة عند ازد صا ا

لهيم الولوج ٕاىل  سهل  ث س ارج الرتاب الوطين، ح ن يقطنون  ا
ىل  ا املدنية  ل ب  ٔي مك ئقهم من  معطياهتم الشخصية واستالم و

خلارج صليات  ىل مستوى الق داد الرتاب الوطين، و   .ام

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر ا   ،حملرتمالسيد الوز

ستقاليل  ٔمهية هذا املرشوع قانون، فٕان الفريق  لنظر ٕاىل  ٕانه 
ل  ال لتعدي يف املستق رك ا ٕالجياب مع رضورة تعمميه، و عاطی معه  س

ٔرض الواقع ىل  ه معلية تزني  ٔن توا ت اليت ميكن    .انطالقا من الصعو

متمي القانون ر 79.19مرشوع قانون رمق ) 5 القايض  73.00مق بتغيري و
عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنضمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ

  :لرتبية والتكون

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شار    ن،ون احملرتموالسادة املس
لس ٔ رشفين  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ن 

شارن ملناقشة  متمي القانون رمق ب  79.19مرشوع قانون رمق "املس تغيري و
ٔعامل  73.00 لهنوض  داث وتنضمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ القايض 

لرتبية والتكون عية    ."ج

س،   السيد الرئ
الي هتا وتب امثن  هودات اليت بذ لهنوض ذا لها مؤسسة دمحم السادس 

رب الرفع من قمية اخلدم لرتبية والتكون  عية  ج عية العامل  ج ات 
ال التعلمي وجتويدها يف  ساء ور ة ل دمات ٔ املو كرث ٔ  ىخر ٔ فق تقدمي 

ا مإ  ٔن حزب  ،رف املنخرطني ؤرسمهط نحلا ر  ٔن نذ وال تفوتنا الفرصة 
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ىل عتباره عام ستقالل قد راهن دامئا  ق د ٕاصالح قطاع التعلمي  حتق
اح نف عي و ج رتقاء  اح  متع التمنية، ومف ، وضامنة لتحصني الفرد وا

ٓفة اجلهل والفقر، وم نغالق نمن  ات الترصف و وهو ما يتطلب  ،زو
ظومة الرتبية والتكون مبا يعيد  ظور اسرتاتيجي شامل ٕالصالح م بلورة م

هنوض  ة يف ا ور املدرسة العموم التعلمي واملسامهة يف  جبودةعتبار 
ظور احل لهوية زب، فالتمنية، ومن م ا  كون وف ٔن  غي  ٕان هذا إالصالح ي

ٔمة املغربية، ولن حنقق لك هذا  ون دالوطنية ويعكس الثوابت اجلامعة ل
ٔرسة التعلميية يف ن م والعناية الرضورينيطاوضع ا ه   .ق 

عية، خم ادس لقد قدمت مؤسسة دمحم الس ج ٔعامل  ها طط ل
ال2028- 2018العرشي  لنت من  ٔ ي  ديد  ، ا داث نظام  عن ٕا

ىل  لحصول  ال التعلمي املنخرطني فهيا  ساء ور دة  مسته  ،كنسملسا
الك" ساءل  (FOGALEF1)"فواكليف"ام ظام عوض نظ، وهو ن"ام ، ون

رب  ل فاحت شت شارية ق بناك ال ٔ سوا مه  ؟2019ملاذا مت ٕاقصاء زبناء ا ٔل
ٔجورمه شهر كذ طع من  خرطني يف املؤسسة وتق متىنم ٔن؟  تتدارك   

ٔمر رشح  ٔمر، وٕان لزم ا لمنخرطني دواعياملؤسسة هذا ا   .هذا القرار 
اية الصحية ف وخبصوص اليا إ الر مثن  ستقاليل  ننا يف الفريق 

ٔننا ندعو  ٔمني الصحي التمكييل وندعو اىل جتويدها مع العمل  دمات الت
ق العدا امل ىل حتق ىل املؤسسة العمل  الية يف تقدمي اخلدمات، القميني 

ه العاملون يف شامل املغرب  د م ستف رب القطارات  ض يف النقل  فالتخف
د نقل  ض ال يطبق، " سوراتور"رمغ توا ٔن التخف ري  يف اجلنوب، 

ٔما خ يوالنواد متركز يف مدن الشامل،  ة  ٓت الثقاف ش اخلدمة اخلاصة  طوامل
ارج اخلدمة وال يعمل وم نرتن ملؤسسة فهو  ىل  لفرسية، وقعها  ت 

ه مس مع الصحي لالستفادة م ري طر ا ائبة،  متثيلية إالقلميية  ته معقدة، و ا
نتظام يف لك ٔ  ىل تنظمي لقاءات تواصلية  ٔهنا تعمل  لمؤسسة  شفع  ن ما 

ات  طا ال التعلمي ختضع لالق ٔجرة مجيع ر اء، مع العمل  املناطق بدون است
ٔمل شهرية لفائدة ه د، ون ستف دماهتا او مل  ذه املؤسسة سوء استفاد من 

خن سامه الرفع من مسامهة  ٔن  الرفع من جودة  ىلإ  طراهبذه املناسبة 
لقطاع  ات التابعة  منية وتقوية وتفعيل الب داث و اخلدمات املقدمة، وٕاىل ٕا

ٔو اخل ام   اليت صاالعام  عية لخبسعى ٕاىل الق ة موظفي دائفدمات اج
ام  لق ، واملعينني  و ٔجورمه من مزيانية ا ن يتقاضون  ، ا و ٔعوان ا و
ية بوزارات الرتبية الوطنية والتعلمي العايل  ٔو تق ٔو ٕادارية  مبهام تعلميية 
ال وساء  ٔطر والبحث العلمي واملؤسسات التابعة لها، فر كون ا و

ث يعتربون  متع، ح برية يف ا ٔساس والقوة يف جحالتعلمي هلم فضائل  ر ا
متع ويف الو  ستغناء عهنم، بفضلهم يتخرج املهندس  ،نطا ث ال ميكن  ح

ب والسيايس ط وال  متع، ٕاهنم وب ات ا صادي والعامل واملزارع ومجيع ف ق
شلكون وعي الو  ن  ٔسسه القومية طنحقا ا ين  ديد وي   .من 

                                                 
1 Fonds de Garantie Logement Education - Formation 

املتعلق  17.95ون رمق بتغيري ومتمي القان 19.20مرشوع قانون رمق ) 6
 رشاكت املسامهة؛

رشكة التضامن ورشكة التوصية  5.96مرشوع قانون رمق ) 7 املتعلق 
ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة  سيطة ورشكة التوصية  ال

  :ورشكة احملاصة

﷽  
دة والتعادلية يف لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن   سعدين 

اقشة  املتعلق  17.95بتغيري ومتمي القانون رمق  19.20 مرشوع قانون رمق"م
رشكة التضامن ورشكة  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق  املتعلق 

ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية  سيطة ورشكة التوصية  التوصية ال
ث يندرج هذا املرشوع يف ٕاطار جمهودات  ،"احملدودة ورشكة احملاصة ح

امة وجع بني ا صاد الوطين بصفة  ق ٔعامل و اخ ا  50و لتحسني م
امليا، وذ وفق توجهيات صاحب اجلال صاد  دمحم السادس  امل اق

ٔيده   .ٔعزه هللا و
ورة  ها ٕاىل املشاركني يف ا الل رسا و اللته من  ٔكد  ث  ح

ش يف  لعدا مبرا ويل  لمؤمتر ا ت " 2015ٔكتور  21الثانية  لقد مك
ستقطهبا اململكة وحتسني  رات اليت  س اجلهود املبذو من تنايم وثرية 

ٔعامل  اخ ا   .2019لسنة  Doing Businessموقعها مضن مؤرش م
اخ  ٔكرث تقدما يف مؤرش م ل  وٕاننا لنتطلع لالرتقاء ببالد ٕاىل مرا

 ٔ ول امخلسني ا رة ا ٔعامل وحتسني موقعها بولوج دا وائل يف جمال جودة ا
ٔعامل اخ ا م صاحب اجلال ،"م ى  هت   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة  ه نيابة عنه السيدة وز ٔلق ي  ر ا الل عرض السيد الوز من 

عي والنقل اجل ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا يتضح  ،ويالسيا
ٔهداف ة من ا   :ٔن هذا املرشوع سيحقق مجمو

ٔ املناصفة - د كرس م الل  متيزي يف املقاو من    ؛تصحيح ا
ديد  - شجيع املبادرات املقاوالتية عن طريق وضع ٕاطار قانوين 

  لرشاكت؛
ل حتسني قدرهتا  - ٔ وسهيل ولوج املقاوالت يف سوق السندات من 

متويلية؛   ا
سبة لرشاكت املسامهة وتعممي وحتسني احل - ل ة  اكمة وتعزز الشفاف

ات  لصوت والصورة بصفة دامئة يف مجيع اج وسائل االتصال 
زة إالدارة ٔ.  

سطة ٔسهم امل ح هذا املرشوع ،وخبصوص رشاكت ا   :ي
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داث رشكة  - ٔو اعتباريني ٕا اص ذاتيني  ٔش دة  ٔو  السامح لشخص 
سطة؛ ٔسهم امل   ا

ىل ٕاماكنية ٕادارة  والتنصيص - ٔسايس  ٔسهم "يف النظام ا رشكة ا
سطة لغ " امل ٔو اعتباريني، وحتديد م اص ذاتيني  ٔش من طرف 

ٔسايس؛ ا ا ٔسهم املرتبطة حبرية يف نظا   رٔسامل رشكة ا
ٔسهم  - ٔسايس يتعلق بعدم قابلية تفويت ا وٕادراج رشط يف النظام ا

اوز عرش سنوات   .ملدة ال تت

ٔمه  اخ ونظرا  ٔمهية قصوى يف حتسني م يس  ك ي  ية هذا املرشوع ا
فع بع  يل وا ا ر ا س ر اخلار وشجيع  س لب  ٔعامل و ا

ٔمام صاد الوطين ٕاىل ا ىل هذا  ،ق ستقاليل يصوت بنعم  فٕان الفريق 
  .املرشوع

III - فريق العدا والتمنية:  
  :حلا املدنيةيتعلق  36.21مرشوع قانون رمق ) 1

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
شاري  مس فريق العدا والتمنية ومضنه مس ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
صصة  رشيعية ا ملغرب يف ٕاطار هذه اجللسة ال لشغل  حتاد الوطين 

ىل  حلا املدنية 36.21ع القانون رمق مرشو"راسة والتصويت   "يتعلق 
ليه جملس النواب   .كام وافق 

ة من إالشاكالت  م سميكن من جتاوز مجمو وهو مرشوع قانون 
ٔخرى بعيدة  ،احلالية يل رضورة تنقل املواطنات واملواطنني ٕاىل مدن  من ق

ة مادية  ئق، مع ما خيلفه ذ من معا ىل بعض الو ل احلصول  ٔ من 
ة الهادفة  ة السام اما مع التوجهيات امللِك س ري ملصاحلهم، ا ٔ ومعنوية وت
مج احلكويم  هتا، ولتزنيل الرب ٕاىل حتديث إالدارة املغربية والرفع من مردود
سيط املساطر  الرايم لتعممي إالدارة إاللكرتونية اليت سمتكن من ت

لمواطنني، وإالجراءات إالدارية، والتقليص من لكفة اخلدمات املق دمة 
عية ببالد ج صادية و ق لسياسة    .وذ لالرتقاء 

ٔيضا يف  ٔمهيته  ىل  متثل يف كام تت ٔهداف اسرتاتيجية ومعلية  دة 
ة، ووضعها رهن  ا املدنية ذات موثوق ل دة معطيات وطنية  شاء قا ٕا

عية لتقوية قدراهتا وحتسني جو  ج دة ٕاشارة املؤسسات إالدارية و
لمواطنني   .اخلدمات املقدمة من طرفها 

ٔداة  ده  ا املدنية الع ل داث جسل وطين  ويتو كذ ٕا
ة، وتطور وتقريب وجتويد  ٔساسية يف التخطيط ورجمة السياسات العموم
سيط املساطر إالدارية  لمواطنني؛ فضال عن ت خمتلف اخلدمات املقدمة 

ٔمني وحفظ معطيات احلا املدن  دان وت ية وفق املعايري املعمول هبا يف م

 .الرمقنة
ٕالضافة ٕاىل ما سبق، فٕان هذا املرشوع سميكن من توفري معطيات  و
ٔحاكم  ام مع  س دة للك الربامج التمنوية، وذ يف ا كون قا قة  ٓنية ودق
ٔن  ش ٔمن السيرباين وخبدمات الثقة  رشيعية املتعلقة  النصوص ال

 .يةاملعامالت إاللكرتون 

ر احملرتم،   السيد الوز
ة من  عتبار مجمو ذ بعني  ٔ ٕان تزنيل هذا الورش املهيلك يتطلب ا

راهات اليت ميكن ٕاجاملها ف ييل دد من إال   :املالحظات وجتاوز 
ٔمهية هذا  - الس امجلاعية ب سية لفائدة رؤساء ا ٕاطالق مح حتس

ٔحسن ىل  ل ضامن تزني  ٔ بهتم من  ه؛ الورش وموا  و
ات الرتابية، خصوصا ماكتب احلا  - لجام ات التحتية  ٔهيل الب ت

ملعدات  ات وجتهزيها  و وامجلا املدنية، يف ٕاطار رشاكة بني ا
ت؛ نرتن ال من  ب   والتجهزيات الرضورية وبصب

ىل تزنيل هذا  - سهر  ات الرتابية اليت س لجام رشية  ٔهيل املوارد ال ت
كوهنا  .وحتفزيها الورش و

اما،  شارن ومضنه وخ لس املس فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب
ىل مرشوع هذا  ملغرب سنصوت  لشغل  حتاد الوطين  شاري  مس
ل هناية هذه  ه ق ىل ٕاخرا وهني حبرص احلكومة  ٕالجياب، م القانون املهم 

رشيعية   .الوالية ال
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

متويالت الصغرية 50.20 رمق القانون مرشوع) 2   :يتعلق 

  الرحمي الرمحن هللا سم
 .واملرسلني اخللق ٔرشف دمحم سيد ىل والسالم والصالة
س السيد  احملرتم، الرئ
ر السيد  احملرتم، الوز

شارون والسادة السيدات  احملرتمون، املس
مس فريق العدا و  ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة رشفين  التمنية، يف ٕاطار م

متويالت الصغرية 50.20مرشوع القانون رمق " ي هيدف "يتعلق  ، وا
ت التالية ق الغا   :ٔساسا ٕاىل حتق

 لسلفات الصغرية مبرسوم؛ ٔقىص   حتديد املبلغ ا
 متويالت الصغرية؛ ة مجعيات ا  توضيح نظام تصف
  متويالت الصغرية، بغض ال دة لقطاع ا نظر عن وضع متثيلية وح

متويالت الصغرية؛  الشلك القانوين ملؤسسة ا
 ضيات مرشوع هذا القانون مع القانون البنيكءمال  .مة مق

اليا هذه اخلطوة اليت  وال مثن  ٔن  سعنا يف فريق العدا والتمنية ٕاال 
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ات  اختذهتا احلكومة واليت تندرج يف ٕاطار تعزز الشمول املايل و ٕادماج الف
 ، صاد لالهشة اق شطة املدرة  ٔ الل متويل ا   .وذ من 

ه  سيه هذا التو ك ي  ملناسبة التحول النوعي ا ستحرض  كام 
مة يف جمال  مواص ٕادماج  لية  ٔنه  ىل اعتبار  ل بالد  سبة ملستق ل
ث  ه وكذا الرفع من ح السلفات الصغرية يف القطاع املايل وتعزز حاكم

ن من  د ث املبلغ إالجاميل النوع من هذا دد املستف ٔو من ح السلفات 
  .لقروض

لك  ٔمهية هذا إالصالح، اخنرطنا يف فريق العدا والتمنية  ا ب وٕاميا م
لجنة  ٔشغال ا ىل مستوى  فعالية يف املناقشة العامة ملرشوع القانون 

ضياته تصة،ا   .وذ بغية حتسني وجتويد مق
ل ٕاطار ويف ا تفا نود يف هذا  القانون، هذا مرشوع مضامني مع فريق

دد من املالحظات ٕالجناح هذا الورش املهم   :الصدد ٕابداء 
  سعر فائدة ٔسعار الفائدة املعمول هبا يف هذا الباب  مراجعة 

 تفضيلية؛
  ت املالية ىل مستوى تدبري إالماك تدعمي إالجراءات املوازية 

متكني استفا متويالت الصغرية  ة يف جمال ا دد من املتا ٔكرب  دة 
ل احملدود؛ اص ذوي ا ٔش  ا

  متويالت صة رمقية من طرف مؤسسات ا شاء م ىل ٕا العمل 
دة  دمات التكون وإالرشاد واملسا الصغرية تضطلع بتقدمي 

ية  .التق

 ىل ٕالجياب والتمنية العدا سنصوت يف فريق اعتبارا للك ما سبق،
ٔحاكم  83.20رمق القانون مرشوع" قراض تعلقت  سن   ."السندات ٕ

  .وراكته هللا ورمحة ليمك والسالم

متمي بتغيري 51.20  رمق القانون مرشوع) 3  املتعلق 103.12 رمق القانون و
ن مبؤسسات  :حمكها يف املعتربة والهيئات االئ

  الرحمي الرمحن هللا سم
 .واملرسلني اخللق ٔرشف دمحم سيد ىل والسالم والصالة
 احملرتم، سالرئ  السيد
ر السيد  احملرتم، الوز

شارون والسادة السيدات  احملرتمون، املس
 مرشوع" يف والتمنية العدا فريق مس اللكمة ٔتناول ٔن رشفين

متمي بتغيري  51.20رمق القانون  مبؤسسات املتعلق 103.12 رمق القانون و
ن اسبة ويه ،"حمكها يف املعتربة والهيئات االئ  جمهودات لهاال مثن م

ل يف احلكومة بة س ال يعرفها اليت القانونية التغيريات موا  ىل البنيك ا
ويل املستوى االت يف ا  :التالية ا

ح ٔوال، - شور التنظميي الطابع م ي املشرتك لم  طرق حيدد ا

 املالية؛ التجمعات ىل إالرشاف
سبة يةالتعاقد لفوائد ٔقىص د بتطبيق السامح نيا، -  نوع للك ل

ن معليات ٔنواع من د ٔقىص د بدل االئ  ىل اليا يطبق وا
 العمليات؛ مجيع

ق لثا، - رتام حتق ان يف هبا املعمول املهنية الرسية ا  حتاد ب
ٔوريب  .ا

سيق جلنة شك ٔن ٕاىل إالشارة املناسبة هبذه واليفوتنا  والرقابة الت
اطر ىل هتا بني من تضم ليتا الشمولية ا  وزارة املغرب، بنك مكو

صاد ة وهيئة املنقو القمي جملس إالدارة، وٕاصالح واملالية ق  مراق
نات ٔم ياط الت ح عي و سامه ج ق يف شك بدون الرتقاء س  تدق

ٔخطار وحتليل سيق ببالد املايل ستقرار هتدد اليت ا  خمتلف وت
الت ف املناسبة التدابري يلتزن  هتم اليت التد ر لتخف ٔخطار ت ٔ  .ا
ٔمه الرهان نظر يف ويبقى مي ٕارساء هو ا تظم تق  املالية لمؤسسات م

ٔمهية ذات سيق الشمولية ا ٔنظمة وت هتا وكذا لهيا املطبقة املشرتكة ا  رقا
ل من ٔكد ٔ ذها مدى من الت اطر من لوقاية التدابري مجليع تنف  الشمولية ا

 بصفة الهيئات لهذه الشمويل رتازي إالطار تقوية ىل العمل وكذا
ة اق الل حتيني اس تظمة من  ٔطر التنظميية وم  هبدف لعملها املؤطرة ا
ف ٔثرياهتا من التخف صاد ٔداء ىل ت  .الوطين ق

 طرف من املبذو والتدابري إالجراءات والتمنية العدا فريق يف مثن كام
سري جمال يف احلكومة متويل ملصادر الوطنية املقاو ولوج ت  فرتة طي ا
د احئة تداعيات صاد ىل19 -وف  .امة بصفة الوطين ق
ٔن ٔخرى، ة ومن ٔ نعترب   التعاقدية لفوائد ٔقىص د تطبيق مس
سبة ن معليات ٔنواع من نوع للك ل  ٔحاكم مةءملال مة خطوة هو االئ
ولية املامرسات ٔفضل مع الوطين نيكالب  القانون  املايل الشمول لتعزز ا

،  من الرفع ٔفق يف الفائدة ملعدالت ٔفضل اسهتداف عن هيك ببالد
متويالت ة ا سري البنك  والشباب واملتوسطة الصغرية املقاوالت ولوج لت

متويل مصادر ٕاىل املشاريع اميل  .ا
ري، يف ونؤكد ٔ  ىل ٕالجياب والتمنية العدا فريق يف سنصوت ٔننا ا

متمي بتغيري 51.20  رمق القانون مرشوع  املتعلق 103.12 رمق القانون و
ن مبؤسسات ي حمكها يف املعتربة والهيئات االئ ٔطري سيعزز ا  القانوين الت

ولية املعايري ٔفضل مطابقة مرتبة ٕاىل لعملها  .الباب هذا يف ا
 .راكتهو  هللا ورمحة ليمك والسالم

قراض تتعلق ٔحاكم سن 83.20 رمق القانون مرشوع) 4  :السندات ٕ

  الرحمي الرمحن هللا سم
 .واملرسلني اخللق ٔرشف دمحم سيد ىل والسالم والصالة
س السيد   احملرتم، الرئ
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ر السيد  احملرتم، الوز
شارون والسادة السيدات  احملرتمون، املس

اقشة  يف والتمنية العدا يقفر  مس اللكمة ٔتناول ٔن رشفين ٕاطار م
قراض تتعلق ٔحاكم سن 83.20رمق  القانون مرشوع"  ويه ،"السندات ٕ

اسبة ر احلكومة طرف من املبذو هودات اللها من ننوه م  لتطو
 خطوة نعترب ذ و الوطين املايل لسوق املؤطرة القانونية املنظومة وجتويد

 .ببالد واملقاو املبادرة حرية هامش توسيع جمال يف مة
رى يف هذا من رشيعي إالجراء هذا املنطلق،  ذو الراهنية القصوى  ال

ىل املالية املنظومة خطوة هامة لعرصنة ت دة الوطنية  ر مستو  من نذ
هنا ل ىل ب  :احلرص ال املثال س

 ق رامه يمت عقد ٔنه ىل السندات ٕاقراض تعريف يف التدق  مع ٕا
ا ة بنود ةمرا هيا املشار إالطار اتفاق  هذا من التاسعة املادة يف ٕا

ات حقوق وتبني قرتاض معلية تؤطر واليت القانون  وواج
 واملقرتض؛ املقرض

 يقرض ٔن لمقرتض لسامح وذ قرتاض، معلية سهيل 
ري هذا كون ٔن رشيطة املقرتض، السند ٔ ال ا  حساب يف مس

ا؛ وحسن العمليات هذه المةس لضامنة وذ املقرتض  ٕامتا
 ري فوائد دفع وجوب ىل لتنصيص الطرفني حقوق تدعمي ٔ  الت

ٔخر عند اع يف الت ت ٕار  سلمي ٔو املقرض طرف من الضام
ت  املقرتض؛ طرف من الضام

 اص لسامح السندات ٕاقراض شاط توسيع ٔش اتيني ل  ا
ٔن سندات، ةحمفظ ىل يتوفروا ٔن رشيطة السندات، قرتاض  و

 ري لمقرتضني السندات، ٕاقراض بعمليات دراية ىل كونوا
مثرن ذب بغرض العمليات هذه جناز املقميني انب املس ٔ  ا
ار ماكنة وتعزز  ٕاقلميي؛ مايل كقطب البيضاء ا

 شمل قرتاض جمال توسيع ٔدوات لك ل هيا املشار املالية ا  يف ٕا
دا ،44.12 رمق القانون من الثانية املادة ٔدوات ما ؛ املالية ا ٓ  ا
 ٔمني هتا، وسهيل قرتاض معليات ت  السندات حبرص وذ مراق

دة السندات يف ضامنة املسلمة ٔو املقرضة  مس حساب يف املق
 جحز؛ ٔو ضامنة ٔو تعرض حمل كون ٔن دون املقرتض ٔو املقرض

 ت وشديد حتيني رتام دم ا يف العقو  هذا ٔحاكم ضياتمق  ا
 القانون؛

 ات ىل التنصيص ه صالح ٔو ل و  لسوق املغربية الهيئة تد
ل،  وكذا قرتاض، معليات سري حسن لضامن وذ الرسام

مثرن حامية ستقرار املس  .املايل و

ريها دات من و  دفعة ستعطي اليت املايل الطابع ذات املهمة املست

 السوق عرصنة وكذا تداولها وثرية من والرفع السندات ٕاقراض ال مة
ق املايل عكس مما القانوين، استقراره وحتق  تنافسية ىل الحما س

صاد ه من والرفع الوطين ق ويل الوطين املستويني ىل اذب  .وا
رشيعية املامرسة ٔن ىل نؤكد كام ت ال ة ٔثب امئة احلا  خيص ما يف ا
 الوطين املايل السوق عرصنة ٕاشاكلية جلةمبعا املتعلق القانوين إالطار

صادية ملتغريات الوثيق الرتباطه ٔثريات ق ا اليت ولت  تطور ىل حتد
 .ببالد املالية املعامالت
ل ٕاطار ويف ا تفا  لك نعترب القانون، هذا مرشوع مضامني مع فريق

 اليةامل املعامالت مستوى ىل اجليدة احلاكمة عنرص رسيخ ٔن موضوعية
مي وجب السندات ٕاقراض خيص ف  ىل الوقوف قصد سنو حصيلهتا تق

 .وفعاليهتا تطورها تعيق اليت اخللل ماكمن وحتديد جيابية اجلوانب
د ٔن نعترب كام ىل رخس تدابري اع ات ٔ ة در  ستلزم الشفاف

ت الاكم والتعبئة خنراط حها اليت لٕالماك ا ت ولوج  متنح يةالرمق  التك
ا زخام صاد الهيلكي التحول لوثرية ٕاضاف ق الوطين، لالق دي منو لتحق  تصا

 .ومستدام مشويل
 الهندسة تطور مواص ٕاىل احلكومة ندعو ٔن املناسبة هبذه وال يفوتنا

ن، السندات ٕالقراض والقانونية املالية د ارب من الباب هذا يف مستف  الت
س التواصل جمهودات وتدعمي دوليا، الفضىل رش والتحس  يف والتعممي وال

ال هذا  .ا
،  مرشوع" ىل ٕالجياب يصوت والتمنية العدا فريق فٕان و

ٔحاكم 83.20 رمق القانون قراض تتعلق سن   ."السندات ٕ
  .وراكته هللا ورمحة ليمك والسالم

متمي القانون رمق  19.20 رمق القانون مرشوع) 5 ق املتعل 17.95بتغيري و
املتعلق رشكة التضامن ورشكة  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق 

ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة  .التوصية 

﷽  
ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدات و    السادة املس
ٔتناول اللكمة ٔن  مرشوع "مس فريق العدا والتمنية ملناقشة  رشفين 

متمي القانون رمق  19.20 رمق القانون املتعلق رشاكت  17.95بتغيري و
رشكة التضامن ورشكة التوصية  5.96املسامهة والقانون رمق  املتعلق 

روم  ،"دودة ورشكة احملاصةٔسهم والرشكة ذات املسؤولية احمل ي  ا
ت التالية ق الغا   :حتق

  ٔ د كرس م الل  ، وذ من  متيزي يف املقاو ر ا ٓ تصحيح 
ال يف هيئات ٕادارة  ساء والر شلك تدرجيي بني ال املناصفة 
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 وحاكمة رشاكت املسامهة؛
  ديد شجيع املبادرات املقاوالتية عن طريق وضع ٕاطار قانوين 

ليه لرشاكت يط سطة"لق  ٔسهم امل ستجيب "رشكة ا ي  ، وا
 start"لتطلعات مؤسيس املقاوالت، الس املقاوالت الناشئة 

up"؛ 
  ل حتسني ٔ سهيل ولوج املقاوالت ٕاىل سوق السندات، من 

رتبط بضامن  الل توفري ظروف مالمئة  متويلية، من  قدرهتا ا
صادي؛ ق شاط   سندات القرض هبدف ٕاقالع ال

  سبة لرشاكت املسامهة، وذ حت ل ة  سني احلاكمة وتعزز الشفاف
رتبط  ت  اص مبراقيب احلسا لتناوب  الل ٕادراج نظام  من 

ديد مدة انتداهبم يف رشاكت املسامهة اليت تدعو امجلهور  ىل إ بت
ت؛ ام مراقيب احلسا  كتتاب، وذ هبدف تعزز استقاللية 

 لصوت والصورة، وبصفة دامئة، يف مجيع  تعممي وسائل االتصال 
زة ٕادارة وحاكمة رشاكت املسامهة ٔ ات   .اج

سامه  ٔن هذه احلزمة من إالجراءات س ونعترب يف فريق العدا والتمنية 
صاد  ق ٔداء  ر ويف حتسني تصنيف متوقع  س ملقاو و هنوض  يف ا

ٔعامل شطة ا ٔ   .الوطين ف خيص ممارسة 
ق هذه ويف هذا االٕ  ٔن حتق طار، نؤمن يف فريق العدا والتمنية 

تظمة مي النتاجئ احملققة بصفة م ع وتق ليات الت ٔهداف يتطلب  حرصا  ،ا
ة لبلوغ هذه املقاصد   .ىل الرتمجة الفعلية الخنراط بالد يف اجلهود الرام

الخنراط يف دينا ٔن الزتام بالد  ة وال يفوتنا هبذه املناسبة التذكري  م
ىل ٔولوية وطنية قد مكهنا من حتسني تصنيفها  ات   هذه إالصال

ويل، ويل وتقرر املنتدى  املستوى ا لبنك ا ٔعامل  والس تقرر ممارسة ا
ٔعامل شطة ا ٔ صادي العاملي ف خيص ممارسة  ث عرف هذا  ،ق ح

ة و  ا ينا ق مني  قدمة مما  ٔشواطا م مة وقطع  ات  رغبة الورش ٕاصال
ىل  ميي لعمل احلكومة  ه تق ىل هذه املاكسب يف ظل تو لحفاظ  برية 
ٔنه  يارات إالسرتاتيجية املتبعة، وهذا من ش خ مستوى السياسات و
دمة  لزتاماته  ليا يف اجتاه الوفاء  ت  ٔداء احلكويم ٕاىل مستو رتقاء 

لمواطنني دمة  لبالد و ة الوطنية العليا    .لمصل
هودات ومن  ولية تنوه  ٔن خمتلف التقارر ا ٔخرى، ميكن القول  ة 

رو  ستقرار السيايس وإالطار املا املبذو من طرف املغرب يف جمال 
ارية صاد واملبادالت الت ق اح  صادي وانف   .ق

عتبارها  ددهتا هذه التقارر  االت اليت  ٔن هذا التقدم ال ينفي ا ٕاال 
صاد نقاط ضعف و  ق لرفع من تنافسية  امال حمفزا  ها وجعلها  جب تدار

  .الوطين ولتعزز مستوى التمنية الشام
ىل  سعناويف اخلتام، ال  ٕالجياب  ا  نا وتصوي ٔن نُعّرب عن ثق ٕاالّ 

متمي القانون رمق  19.20 رمق مرشوع القانون" املتعلق  17.95بتغيري و

رشكة التضامن ورشكة  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق  املتعلق 
ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة  ،"احملاصة التوصية 

صادي  ق سيج  ل وي  ودمعنا لهذه التدابري اليت ستعزز التحول الب
  .الوطين، فضال عن رفع قدراته التنافسية يف هذا الباب

 .وراكته هللا ورمحة ليمك والسالم

متمي القانون رمق  79.19ون رمق مرشوع قان) 6 القايض  73.00بتغيري و
لرتبية  عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث تنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ

  :والتكون

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارونالسيدات والسادة   احملرتمون، املس
س احملرتم،  السيد الرئ

  مون،السادة الوزراء احملرت 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد  مس فريق العدا والتمنية ومضنه  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل  لتصويت  جللسة العامة  ملغرب،  لشغل  مرشوع قانون رمق "الوطين 

متمي القانون رمق  79.19 داث تنظمي مؤسسة دمحم  73.00بتغيري و ٕ القايض 
لهنوض لرتبية والتكون السادس  عية  ج   ."ٔعامل 

ٔدوار هذه املؤسسة  ث هيدف هذا املرشوع القانون ٕاىل تعزز  ح
لمؤسسة  طط العرشي  ذ ا الهتا، ولك ذ يف سياق تنف ليات تد و

ضيات القانون إالطار  2018-2028 املتعلق  51.17ومالءمة كذ مع مق
ٔهيل الرٔسامل مبنظومة الرتبية والتكون والبحث الع لمي، يف شقها املتعلق بت

ضيات اجلديدة اليت  الل املق رشي ملنظومة الرتبية والتكون، من  ال
د  اصة ت املتعلقة بتوسيع وتعزز توا تضمهنا هذا املرشوع القانون، 
ضيات املتعلقة  متثيليات اجلهوية واحمللية، ومراجعة املق رب ا رابيا  املؤسسة 

ام ا ٔليف و ٔحاكم القانون اجلاري به العمل مع بت رية، ومالءمة  لجنة املد
ح واستغالل  رشوط ف رشيعية اجلديدة، والس املتعلقة مهنا  ضيات ال املق
ري  ٔهداف  عية ومراكز تقدمي اخلدمات الطبية  ج اية  مؤسسات الر

متكني املنخرطني م عية واملالية  ج ن رحبية، وتوسيع س اخلدمات 
ات  رشوط تفضيلية يف ٕاطار اتفاق سطة  عية م ىل قروض اج احلصول 

ة   .مع املؤسسات البنك
ا هذه  ،وهبذه املناسبة البد من التنويه مبختلف اخلدمات اليت تقد

دماهتا وجتويدها مبا  املؤسسة ملنخرطهيا، ممثنني يف نفس السياق توسيع 
هتا، ٔطر الرتبوية مبختلف مستو دمة ل ه  ملهام اجللي  ف دعام وعرفا 

دد  مثن كذ متكني  ٔبناء املغاربة، كام  ربية وتعلمي  اتقها يف  ىل  امللقاة 
ح التفوق خرطي املؤسسة من م ٔبناء م ني يف نفس  ،م من بنات و دا

ٔبناء املنخرطني املرتبني يف السالمل  د متيزي ٕاجيايب لفائدة  السياق ٕاىل اع
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نيا ولعاملني ملناطق البعيدة عن املراكز احلرضية الكربىا  .  
ليه ت اليت  ،و شارن ولغا لس املس فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

ىل  ٕالجياب  رها سنصوت  بتغيري  79.19مرشوع قانون رمق "سبق ذ
متمي القانون رمق  داث تنظمي مؤسسة دمحم السادس  73.00و ٕ القايض 
ٔعامل  لرتبية والتكونلهنوض  عية  ت "ج ٔن حيقق الغا ٓملني   ،

ه   .املرجوة م
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

IV - الفريق احلريك:  

ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 1 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
  :الرتابية

﷽  
س احملرتم   ،السيد الرئ

ر احمل   ،رتمالسيد الوز
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

مس الفريق احلريك ملناقشة  ل  ٔتد ٔن  مرشوع قانون رمق "رشفين 
ات الرتابية 57.19 لجام ٔمالك العقارية    ."يتعلق بنظام ا

س،   السيد الرئ
ي حنن  مثن هذا املرشوع الهام ا ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 

ٔمالك بصدد دراسته اليوم،  ظومة ا سعى ٕاليه من حتديث م نظرا ملا 
ات الرتابية، اليت الزالت ختضع لقوانني  مجلا العقارية اخلاصة والعامة املتعلقة 
اء وفق  ي  ٔمهية هذا املرشوع ا ٔيضا  ل  س تعود لفرتة امحلاية، كام 

ضيات دستور  ات الرتابية 2011مق مجلا  ىل ،والقوانني التنظميية املتعلقة 
ام خللق وحتسني املوارد  شلك مصدرا  ٔمالك العقارية امجلاعية  ٔن ا اعتبار 
ٔساسيا يف تفعيل الربامج التمنوية الرتابية  ات الرتابية، وعنرصا  لجام اتية  ا

ر س شجيع واستقطاب  مة ل لية    .و
ي يتو  ٔمهية هذا املرشوع ا ىل  ٔيضا  كام نؤكد يف هذا السياق 

جرائية املتعلقة  خلصوص سيط خمتلف املساطر إالدارية و د وت توح
ات الرتابية، فضال عن تو املرشوع ٕاعفاء  لجام ٔمالك العقارية 
ٔداء الرسوم والرضائب واملستحقات اخلاصة بعملياهتا  ات الرتابية من  امجلا

تلفة   .العقارية ا

س،   السيد الرئ
ٔس ات الرتابية رشاك  ق التمنية تعترب امجلا ل حتق ٔ و من  اسيا 

صادية  ق االت  ات املواطنني يف خمتلف ا اج ىل  ابة  املستدامة وإال
ة، ملا حتت  اهتم اليوم ا ح عية والتجهزيات اخلدماتية، ويف لك م ج و

ق مسلسل التمنية، وتعترب ٔمالك العقارية  من ماكنة هامة يف حتق ا
ات الرتابية ٔساسيةا لجام   .التمنية لهذه لركزية ا

ىل  ات الرتابية ال تتوفر  لب امجلا ٔ ٔن  ىل  وهبذه املناسبة فٕاننا نؤكد 
ىل القدرة املالية  الس التابع مللكها ،رصيد عقاري اكف اخلاص، وال 

ٔساس ٕالجناز املشاريع التمنوية اليت  شلك العنرص ا ونه  لرمغ من  نائه  الق
اال لتايل هتم خمتلف ا ة، و ة والبي عية والثقاف ج صادية و ق ت 

ات الساكنة ابة حلاج   .ست
ات  لجام ٔمهية املمتلاكت العقارية  لرمغ من  ٔنه  ىل  ٔيضا  كام نؤكد 

دات  فٕان القوانني املؤطرة الرتابية، ب املست لها يف وضعها احلايل ال توا
ال، ٕاضافة إ  ت اليت طالت هذا ا د ر هذه القوانني  ىلوالت ت وتنا ش

ل ٔم ه ا ىل الو ائقا لتفعيلها  شلك    .مما 
د هذه القوانني ٔمل يف الفريق احلريك توح  ومن هذا املنطلق فٕاننا ن

ٔمالك يدرك  ع لتدبري هذه ا ٔن املت  ، اكم ال يف مدونة قانونية م مستق
ل ظهري ث يتدا  1921ر ٔكتو 19 مدى تعدد النصوص اليت تؤطرها، ح

ٔمالك ت اخلاصة املتعلق  ت احمللية يف شقه  لب مع قانون اجلبا
ام  ٔو استغالل م  وى املستحقة عن شغل  ٔ لرسوم وا املتعلق 

الل املؤقت ح ة و وكذا قانون  ،جامعي مع القانون املتعلق بزنع امللك
ة ات العموم ريها من  ،التعمري ف خيص حتديد الطرق واملسا والسا و

ٔخرى ظ العقاري والقانون التنظميي  ،القوانني ا خصوصا قانون التحف
ات مجلا   .املتعلق 

كون املنتخبني وإالداريني العاملني  ٔيضا تعزز  ٔمل يف هذا إالطار  كام ن
رة  يات واملهارات الالزمة ملسا ساب التق ٔمالك امجلاعية قصد اك يف قسم ا

دات هذا املرشوع، إ  ٔهيل وعرصنة طرق ووسائل تدبري مست ضافة ٕاىل ت
ات الرتابية مبا يضمن استغالال عقالنيا لهذه  لجام ٔمالك العقارية  ا

ات الرتابية لجام سامه بفعالية يف املسرية التمنوية  شلك جيعلها    .املمتلاكت 
ٔمهية هذه  كام نتطلع س ب روم التحس ديدة  ٕاىل توظيف مقاربة 

اة امجل ٔمالك يف ح سوية الوضعية ا ىل رضورة  انب الرتكزي  ة، ٕاىل  ا
ري حمفظ لهبا  ٔ زال    .القانونية لها واليت ال 

ري ٔ ٔمهية  ،ويف ا ٔهدافه البالغة ا ٔمهية هذا املرشوع و وانطالقا من 
ٕالجياب ليه    .فٕاننا نصوت 

ليمك ورمحة هللا وراكته    والسالم 

حلا 36.21مرشوع القانون رمق ) 2   : املدنيةيتعلق 

﷽  
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  مرشوع "رشفين 

حلا املدنية 36.21القانون رمق  ي يتعلق    ."وا
لش ،ويف البداية ٔتقدم  ٔن  ىل عرضه ٔود  ر  لسيد الوز كر اجلزيل 
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لسيد  ٔطر املرافقة  لسادة الوالة والعامل وا ٔيضا  القمي، والشكر موصول 
ٔطر جملسنا املوقر والسادة احلضور ر، وكذا    .الوز

س،   السيد الرئ
سعنا يف الفريق  ضيات الهامة لهذا املرشوع، فٕانه ال  انطالقا من املق

ٔن ننوه به واكف ٔيت يف ٕاطار التوجهيات احلريك ٕاال  ٔنه ي ٔهدافه خصوصا و ة 
ٔيده، ة جلال امل دمحم السادس نرصه هللا و ة السام ريم ٕاىل  امللك واليت 

مج احلكويم  هتا، وتزنيل الرب حتديث إالدارة املغربية والرفع من مردود
سيط املساطر  الهادف ٕاىل تعممي إالدارة إاللكرتونية اليت سمتكن من ت

لمرتفقني،وإالجرا  ءات إالدارية، وكذا التقليص من لكفة اخلدمات املقدمة 
عية لبالد ج صادية و ق لسياسة  رتقاء    .و

ٔهداف اسرتاتيجية  ق  ي يتو حتق ٔيضا هذا املرشوع ا مثن  كام 
ا املدنية ذات ل دة معطيات وطنية  شاء قا ٔمهها ٕا ديدة،   ومعلية 

ة، ووضعها رهن عية لتقوية  موثوق ج ٕاشارة املؤسسات إالدارية و
دماهتا   .قدراهتا وحتسني جودة 

س،   السيد الرئ
داث جسل روم ٕا ي  ٔمهية هذا املرشوع ا ل  س ٔن  ٔيضا   ال يفوتنا 

ٔساسية يف التخطيط ورجمة السياسات  ٔداة  ده  ا املدنية الع ل وطين 
ة، وتطور وتقريب خمتلف اخلدمات ا لمواطنني، وكذا العموم ملقدمة 

ٔمني وحفظ معطيات احلا املدنية وفق املعايري  سيط املساطر إالدارية وت ت
كون  قة  ٓنية ودق دان الرمقنة، فضال عن توفري معطيات  املعمول هبا يف م
رشيعية املتعلقة  ٔحاكم النصوص ال اما مع  س دة للك الربامج التمنوية، ا قا

ٔن املعامالت إاللكرتونية ٔمن السيرباين وخبدمات ش   .الثقة 
ٔمهية هذا املرشوع وٕاجيابياته املتعددة، فٕاننا  ويف اخلتام، وانطالقا من 

ٕالجياب ليه يف الفريق احلريك    .سنصوت 
راكته ليمك ورمحة هللا تعاىل    .والسالم 

املتعلق  103.12بتغيري ومتمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق  )3
ن والهيئات املعتربة يف حمكها؛مبؤسسات اال   ئ

متويالت الصغرية؛ 50.20ومرشوع قانون رمق ) 4   يتعلق 
قراض  83.20ومرشوع قانون رمق  )5 ٕ ٔحاكم تتعلق  سن  يتعلق 

  .السندات

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل  س احملرتم،.والصالة والسالم   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن  لسنا املوقر ملناقشة مشاريع رشفين  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد

صادية  ق القوانني اليت متت دراسهتا يف جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

ىل التجمعات  مة، الغاية مهنا تعزز إالرشاف  واليت هتم ثالث مشاريع 
شور املشرتك ا ،املالية وحامية املسهت ىل امل الل املصادقة  ي من 

سيق  ىل القطاع املايل بعد استطالع رٔي جلنة الت تصدره سلطات الرقابة 
ىل مستوى املادة  اطر الشمولية  ىل ا ي مينحها  ،21والرقابة  اليشء ا

ىل التجمعات املالية، وكذ من حتديد  ضياهتا  الطابع التنظميي لتطبيق مق
لفوائد التعاقدية للك نوع من معليا ٔقىص  ناحلد ا دم  ،ت االئ فضال عن 

تصة من  بية ا ٔج لهيا السلطات ا الكشف عن املعلومات اليت حتصل 
ل بنك املغرب دون املوافقة الرصحية من السلطات هذا ف خيص  ،ق

املتعلق  103.12بتغيري ومتمي القانون رمق  51.20مرشوع قانون رمق 
ن والهيئات املعتربة يف حمكها   .مبؤسسات االئ

لمرشوع القانون رمق ٔ  سبة  ل ٔحاكم تتعلق  83.20ما  سن  املتعلق 
اء هبا  دات اليت  مثن املست حن يف الفريق احلريك  قراض السندات، ف ٕ

ل املثال ال احلرص ىل س ر مهنا  كون  :هذا املرشوع ونذ ة  ٕالزام
ت وتوسيع الوساطة يف معليات ٕاقراض السندات وتوسيع الحئة  الضام

ٔش ىض املتعلق بتعممي ا ٔيضا املق القرتاض، و اص والهيئات املسموح لها 
نة ٔدوات املالية املق و يف معليات ٕاقراض السندات للك ا   .السندات املق

دات يؤمن املرشوع معليات ٕاقراض السندات اليت متنح  فهبذه املست
ل واملسامهة يف دمع لني يف سوق الرسام لمتد يازات  م ة من   مجمو

دة مردودية حمفظته من  ،السيو املنقو لمقرض ز خلصوص  سمح  كام 
سلمي السندات ٔي ختلف عن    .القمي املنقو ولمقرتض تفادي 

سبة ملرشوع القانون رمق  ل متويالت الصغرية 50.20ٔما   ،واملتعلق 
متويالت  شمل ا شاط هذا القطاع ل فهذا املرشوع هيدف ٕاىل توسيع 

الل حتديد املبلغ الصغري  ه من  ه يف القطاع املايل وتعزز حاكم ة وٕادما
لسلفات الصغرية مبرسوم ٔقىص  متويالت ، ا ة مجعيات ا وتوضيح نظام تصف

  .الصغرية ومالءمهتا مع القانون البنيك
ية  ىل املرشوع وٕان اكنت تق ٔضيفت  ضيات اجلديدة اليت  لك هذه املق

ي تعزز احلاكمة املالية اليت كون ٕاال يف صاحل املواطنني سواء من فه  لن 
ٔساس  ىل هذا ا ية او خللق مقاوالت صغرية، و سهتال الل السلفات 
ٕالجياب لفائدة هذه  شارن نصوت  لس املس حنن يف الفريق احلريك مب

  .املشاريع الثالثة
ليمك   .والسالم 

متــــمي القــــانون رمق  19.20قــــانون رمق  مشـــــروع) 6  17.95بتغيــــري و
رشكـــ شـــ 5.96ات املســـامهة والقـــانون رمق املتعلـــق  ركة ـاملتعلـــق 

يطة ســـ ٔســـهم  التضـــامن ورشكـــة التوصـــية ال ورشكـــة التوصـــية 
 .ركة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصةـوالش

﷽  
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ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ
 لوزراء احملرتمون،السيدات والسادة ا

شار   ن احملرتمون،والسيدات والسادة املس
مس الفريـــق احلـــريك يف هـــذه اجللســـة ـشـــ ٔتنـــاول اللكمـــة  ٔن  رفين 

ش اقشة ـال لمسامهة يف م متـمي  19.20روع قـانون رمق ـمشـ"ريعية  بتغيـري و
شـ 17.95القانون رمق  املتعلـق  5.96راكت املسـامهة، والقـانون رمق ـاملتعلق 

ٔســهم ر ـشــ ــة التوصــية  يطة ورشك ســ ــة التوصــية ال كة التضــامن ورشك
ي نعتــربه يف "ركة ذات املســؤولية احملــدودة ورشكــة احملاصــةـوالشــ ، وا

ـىل اعتبـار  لغة،  ٔمهية  ن بـالد عـرف ويعـرف تقـدما ٔ الفريق احلريك ذو 
رسـانة قانونيـة  ـىل ٕاطـار و ٔصبح يتوفر  بريا يف جمال حاكمة املقاوالت، و 

سمترارت  شلك ملحوظ و  .تحسن 

س احملرتم،  السيد الرئ
شـ ضيات هذا الـنص ال مثن مق ـاء ـٕاننا يف الفريق احلريك  ي  ريعي، ا

رتياح سعيه ٕاىل  ل  س ر، كام  س ٔعامل وتعزز  اخ ا لتحسني جودة م
 ، متيـزي يف املقـاو ر ا ٓ ىل يف تصـحيح  ية تـت ٔساسـ ٔهـداف  ق مخـس  حتق

ال ـال وذ من  سـاء والر شلك تدرجيي بـني ال ٔ املناصفة  د كرس م ل 
ـــادرات  شـــجيع املب ٔيضـــا  ـــات ٕادارة وحاكمـــة رشاكت املســـامهة، و يف هيئ

لشـ ديـد  راكت، وسـهيل ولـوج ـاملقاوالتية عن طريق وضع ٕاطـار قـانوين 
ـالل  متويليـة مـن  ل حتسني قدراهتا ا ٔ املقاوالت ٕاىل سوق السندات من 

شـاط توفري ظروف مال رتبط بضامن سندات القـرض هبـدف ٕاقـالع ال مئة 
سبة لش ل ة  ٕالضافة ٕاىل حتسني احلاكمة وتعزز الشفاف صادي،  راكت ـإالق

لصوت والصورة، وبصفة دامئـة يف  املسامهة، وكذ تعممي وسائل إالتصال 
زة ٕادارة وحاكمة رشاكت املسامهة ٔ ات   .مجيع اج

س،  السيد الرئ
رشيعي، كام نؤكد ٕاننا يف ال ٔهداف هذا النص ال اليا  مثن  فريق احلريك، 

مـة لتقويـة ماكنـة املـرٔة املغربيـة  خطوة  سني  متثيلية املتوازنة بني اجل ىل ا
ــزة ٕادارة  ٔ ــة يف  متثيلي ــذه ا ــامن ه ــع رضورة ض ــي، م ع ج يج  ســ يف ال

اد اصب ق ٔهيل املرٔة لتويل م ٔيضا ت  .يةوحاكمة رشاكت املسامهة، و

س،  السيد الرئ
ــري ٔ ٔمهيــة هــذا املشــ ،يف ا ليــه ـوانطالقــا مــن  روع فٕاننــا سنصــوت 

ضـياته مـن طـرف املشـٔ ملني ٓ ٕالجياب  بته وحتيني وجتويد مق رع ـن تمت موا
 .واحلكومة لكام دعت الرضورة 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

متمي  79.19مرشوع قانون رمق ) 7 القايض  73.00القانون رمق بتغيري و
لرتبية  عية  ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ

  :والتكون

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتم   ،نوالسيدات والسادة املس
ة نظر  سط و مس الفريق احلريك ل ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لسنا املوق اقشة مب متمي  79.19مرشوع قانون رمق "ر يف ٕاطار م بتغيري و
لهنوض  73.00القانون رمق  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ القايض 

لرتبية والتكون عية  ج طط "ٔعامل  ذ ا ٔيت يف سياق تنف ي ي ، ا
لمؤسسة  ٔمام صاحب اجلال امل  2028- 2018العرشي  ي مت تقدميه  ا

رب  17السادس نرصه هللا بتارخي  دمحم   .2018شت

س،   السيد الرئ
ىل عرضه القمي  ،يف البداية ر  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  فٕانين 

لجنة ولتفا إالجيايب اجتاه  ل ا اقشته لهذا املرشوع دا الل م واملفصل 
شارن واليت اكنت الغاية مهنا جتويد  مالحظات وتعديالت السادة املس

، والشكر موصول ٕاىل السيد ال  س نص ش ومضمو مؤسسة دمحم رئ
ي تقدم بدوره  لرتبية والتكون، ا عية  ج ٔعامل  لهنوض  السادس 
ات السادة  قة حول خمتلف استفسارات واقرتا ة ودق ات ٕاضاف بعدة رشو

شارن   .املس

س احملرتم،   السيد الرئ
ونه  ىل يف  ٔمهية هذا املرشوع تت ٔساسا ٕاىل تطوٕان  العمل  رهيدف 

ة، وحتسني  ا ىل املردودية والن رشي  ٔهيل الرٔسامل ال عي وت ج
ائالهتم ال التعلمي و ساء ور عية مجليع  ج   .الظروف 

س،   السيد الرئ
ٔمهية هذا املرشوع  جياب  ٕ ل  س ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 

عية دمات اج سعى ٕاىل تقدمي  ي  ه  ا س  تو ٔوىل ول ة ا ر
ل   :رحبي، وذ م

ح لفائدة  - رب ٕاقرار م ٔويل  ل املؤسسة يف جمال التعلمي ا توسيع تد
متدرس  ؛ٔبناء املنخرطني يف سن ا

ظمة  - شمل العاملني بصفة دامئة وم دة املنخرطني ل توسيع قا
لقطاع اخلاص  ؛ملؤسسات الرتبية والتعلمي والتكون التابعة 

عية واملاليةتوسيع  - ج خصوصا ف يتعلق  ،س اخلدمات 
ة  ؛لقروض البنك

عية ومراكز اخلدمات  - ج اية  ح واستغالل مؤسسات الر ف
ري رحبية ٔهداف   ؛الطبية 

لغ اشرتااكت املنخرطني يف املؤسسة -  ؛حتيني م
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ات مع مؤسسات الرتبية والتعلمي  - رام اتفاق ٔهيل املؤسسة ٕال ت
ملؤسسات والتكون ال  لقطاع اخلاص هبدف متكني العاملني  تابعة 

دماهتا ستفادة من  ورة من   .املذ

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل عتبارات سنصوت يف الفريق احلريك ٕاجيا  هذا  للك هذه 

  .املرشوع
  .والسالم ورمحة هللا تعاىل وراكته

متمي القانون رمق  30.21مرشوع قانون رمق  )8 املتعلق بنظام  98.15بتغيري و
ات املهنيني والعامل  ٔسايس عن املرض اخلاص بف اري ا ٔمني إالج الت

اصا  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا ري ا اص  ٔش يف (املستقلني وا
نية  ؛)ٕاطار قراءة 

متمي القانون رمق  31.21مرشوع قانون رمق  )9 داث نظام  99.15بتغيري و ٕ
ة امله  ري لمعاشات لفائدة ف اص  ٔش نيني والعامل املستقلني وا

اصا  شاطا  زاولون  ن  ٔجراء، ا نية(ا   ).يف ٕاطار قراءة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
لسنا املوقر ملناقشة  مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ثيات  الهمضامني وح ٔ رهام  ني السالفني ذ ٔهداف املرشو يف ٕاطار  ،و
ني من  ىل بعض مواد املرشو ال تعديالت شلكية  نية، بعد ٕاد قراءة 

ٔمهية مبا اكن ان نعتربهام من ا   .طرف جملس النواب، وا
راز مالحظاتنا وتصوراتنا حول هذا الورش  اسبة ساحنة لنا ٕال ويه م

اء معد ي  عي الهام، ا ٔصليني الصادرن يف ج لنصني ا  13ال 
ان يف ٕاطار تزنيل الورش املليك 2017يوليوز  ان يندر ، وهام مرشو

عية، وضامن املالءمة مع قانون إالطار  ج متعي املتعلق بتعممي امحلاية  ا
عية 09.21رمق  ج محلاية    .املتعلق 

س،   السيد الرئ
ن ش ني الهامني،  ن املرشو ٔسايس ٕالخراج  ٕان هذ ل ا املد

ات املعنية هبام لف ة املتعلقة    .املراسمي التطبيق
متمي القانون رمق  ٔهداف من تغيري و والقانون رمق  98.15ٔما خبصوص ا

ا  99.15 اقشهتام، فقد تطرق ي حنن بصدد م ني ا ن املرشو ىض هذ مبق
ن النصني يف قر  ا لهذ اقش ن م اكمل تفاصيلها ٕا هيام  ٔوىلٕا   .اءة ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ن  ىل هذ عتبارات سنصوت يف الفريق احلريك ٕاجيا  للك هذه 

نية ني يف ٕاطار قراءة    .املرشو

  .والسالم ورمحة هللا تعاىل وراكته

V -  لشغلفريق   :حتاد املغريب 

متمي القانون رمق  19.20مرشوع قانون رمق ) 1 املتعلق  17.95بتغيري و
املتعلق رشكة التضامن ورشكة  5.96املسامهة والقانون رمق  رشاكت

ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية  سيطة ورشكة التوصية  التوصية ال
  :احملدودة ورشكة احملاصة

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حت مس فريق  ٔتناول اللكمة مبناسبة رشفين  ٔن  لشغل  اد املغريب 

اقشة  متمي القانون رمق  19.20مرشوع قانون رمق "م املتعلق  17.95بتغيري و
رشكة التضامن ورشكة  5.96رشاكت املسامهة والقانون رمق  املتعلق 

ٔسهم والرشكة ذات املسؤولية  سيطة ورشكة التوصية  التوصية ال
  ."ةاحملدودة ورشكة احملاص

ىل  رة  لشكر اجلزيل ٕاىل السيدة الوز لتقدم  كام ال تفوتنا الفرصة 
اء هبا  رشيعية اليت  ضيات ال ي تفضلت بتقدميه، ومثن املق العرض القمي ا

ة ٕاىل   :املرشوع قانون والرام
-  ٔ د كرس م الل  ، وذ من  متيزي يف املقاو ر ا ٓ تصحيح 

وازنة ال يف ٕادارة وحاكمة  املناصفة بضامن متثيلية م ساء والر ل
 ؛رشاكت املسامهة

 ؛شجيع املبادرات املقاوالتية، الس املقاوالت الناشئة -
ل حتسني قدراهتا  - ٔ سهيل ولوج املقاوالت ٕاىل سوق السندات من 

متويلية  ؛ا
اصة  - سبة لرشاكت املسامهة، و ل ة  حتسني احلاكمة وتعزز الشفاف

الل تعزز است تمن  ام مراقيب احلسا  ؛قاللية 
ريا - ٔ لصوت والصورة وبصفة دامئة يف مجيع  ،و تعممي وسائل االتصال 

زة ٕادارة وحاكمة رشاكت املسامهة ٔ ات    .اج

س،   السيد الرئ
ل خبصوص هذا املرشوع  س لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

الصها ة من املالحظات واليت ميكن است   :ىل الشلك التايل قانون مجمو
مكررة مل حتدد من هو املترصف املستقل، وٕامنا اكتفى  41املادة  -

ملستقل،  بتعداد الرشوط الواجب توافرها يف املترصف، حىت ميكن نعته 
وإالشاكل املطروح هنا هو مصري استقاللية املترصف املستقل يف احلا 

لهيا يف ال د الرشوط املنصوص  ٔ ستجيب  فقرة الثالثة من املادة اليت ال 
 مكررة؟ 41

ىل  ٓمرة ال جيوز االتفاق  دة  ٔن هذه الفقرة تنص عن قا خصوصا 
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لتايل خم ٔي جزاء، و ا ما ٕاذا مت خمالفهتا ال يرتتب عن ذ  الفهتا، ويف 
ق فكرة احلاكمة اجليدة؟   ٔمام هذا الوضع، هل ميكن حتق

رصف مستقل  - ساؤل حول الغاية من تعيني م ٔكرث يف رشاكت ال ٔو 
ركه يف  ل الوجوب و ىل س املسامهة اليت تدعو امجلهور لالكتتاب 
ل إالماكن فقط؟ هل  ىل س الرشاكت اليت ال تدعو امجلهور لالكتتاب 
ٔن رشكة ملسامهة  ىل اعتبار  ار العام واملدخرن  د ب هو حامية  الس

د من الرشاكت املسموح   كوهنا النوع الوح ٔموال امجلهور تنفرد  ال  ستق
ٔموال  شلك املساهامت الصغرية رؤوس  كتتاب العام، ٕاذ  يف ٕاطار 

ٔساس النطالق املشار  ستطيع يخضمة تصلح  ع الكربى العمالقة اليت ال 
ٔخرى ا ٔهنا تضم لالرشاكت ا ٔم  ام هبا،  يت تعمتد جمرد مسامهة مؤسسهيا الق

رسام  100كرث منٔ  ٔسس  لتايل تت ٔن الرشاكت اليت مسامه، و ل خضمة و
ىل  دد حمدود من الرشاكء يتوفرون  ٔ لالكتتاب العام تنعقد بني  ال تل

ة لتغطية رٔسامل الرشكة ٔموال الاكف   .ا
به  - ت الزجرية يف  لعقو لرجوع ٕاىل القسم الرابع عرش املتعلق  و

ٔن ا سيري جند  ٕالدارة وال الفات املتعلقة  ملرشع سكت الثالث املعنون 
رك  لتايل فقد  دة، و ٔي جزاء عند خمالفة هذه القا رتب  قايض لومل 

ب هذا اجلزاء رت رية ٕالماكن    .السلطة التقد

س،   السيد الرئ
رية من املادة  ٔ لت املوقع ا 67لعل الفقرة ا ث خلاح ي من ح ٔ، فه ط

ن، ذ ري التنف  املضمون حتدد الرشوط الواجب توافرها يف املترصفني 
ام إالدارة،  لرشكة ميارسون  ٔجراء  سوا  ٔكرث من مثول ددمه  كون  ٔن   

ذ   .نييدد املترصفني التنف
لتايل ورة  ،و ٔخرى املذ لرشوط ا ٔن تلحق هذه الفقرة  ٔوىل  اكن 

رشط التنايف  48و 44 – 4ملواد  من قانون رشاكت املسامهة، واملتعلق 
ٔسهم،  دد من ا ة  ٔهلية، مت ملك ة العزلوا يف   .وكذا مدة التعيني و

ٔن املادة   ، ضيات املادة  76واملالحظ كذ  69ترضب يف الصممي مق
ٔحوال لك  ذ يف لك ا ٔوسع السلط ليت لس إالدارة  ٔن  اليت تقيض ب
لتايل فٕان املادة  ق غرضه، و ريم ٕاىل حتق مس الرشكة، واليت  القرارات 

دت 76 ٔو ة  بتقررها ملهام رقابية قد  ام املرق ا تنايف واحضة بني 
ني يف  ٔن جتمتع هاتني الصف سيري، ٕاذ ال يعقل  ق ومفهوم ال ق ا ا مبفهو
ة وحماو  ن ويف هذا ٕافراغ ملغزى الرقابة من  اص حمدد ٔش ٔو  خشص 

ٔخرى ة  لبية من  ٔ سدة    .لتكرس همينة جملس إالدارة ا
ىل ما سبق إالشارة ٕاليه حتاد املغرفٕان  ،وبناء  لشغل يبنا يف فريق   

  .ىل نص املرشوع ٕالجيابنصوت 

اقشة مرشوع قانون رمق ) 2 متمي القانون رمق  79.19م  73.00بتغيري و
ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ القايض 

لرتبية والتكون عية    :ج

س احملرتم،   السيد الرئ
  احملرتمون، السيدات والسادة الوزراء

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة  ل م ٔ ٔتناول اللكمة اليوم من  ٔن  رشف ب مرشوع قانون رمق "ٔ

متمي القانون رمق  79.19 داث وتنظمي مؤسسة  73.00بتغيري و ٕ القايض 
لرتبية والتكون عية  ج ٔعامل  لهنوض    ."دمحم السادس 

ىل  شاهئا مبوجب قانون رمق وقد محلت املؤسسة  ذ ٕا  73.00اتقها م
عية هتدف ٕاىل لرتبية والتكون رسا اج  وفقا لتوصيات امليثاق الوطين 

ٔمهها ر  ائالهتم، نذ ٔرسة التعلمي و ٔفراد  عية مجليع  ج   :حتسني الظروف 
  ىل مت سكن شجيع املنخرطني  اكمل ل وضع نظام حتفزيي م

ٔسعار تفضيلية،  يس ب  ؛ودمع مايل تقدمه املؤسسةرئ
  لتغطية الصحية التمكيلية والنقل الطيب لفائدة املنخرطني وضع نظام 

دمات طبية ذات  هنم من الولوج ٕاىل  ل متك ٔ ٔرسمه، من  ٔفراد  و
 ؛جودة، تتحمل املؤسسة لكيا لكفهتا املالية

  الل ختويل متزي، من  رايس وا ىل التفوق ا لتحفزي  مج  ر د  اع
ح  ٔبناء املنخرطني املتفوقني يف م دراسية لالستحقاق، لفائدة 

ت البااكلور ا  ؛ام
  ،لسكك احلديدية ب الوطين  عددة السنوات مع املك ة م رام اتفاق ٕا

دمات  ستفادة من  ٔرسمه من  ٔفراد  قصد متكني املنخرطني و
 ؛النقل السكيك، بتعريفة تفضيلية

 ٔرسمهٕاقامة مراكز لالصطياف والتخيمي لف ٔفراد   ؛ائدة املنخرطني و
 اسك احلج ٔداء م دات   ؛ختويل مسا
  مت ٔطفال املنخرطني س ٔويل لفائدة  لتعلمي ا ة  ح مدارس منوذج ف

ٔقالمي اململكة ىل خمتلف عامالت و  ؛تعمميها 
 بات وسائطية ومراكز سوسيو داث مك ة بعدد من مدن - ٕا ثقاف

 ؛اململكة
  اس ست ىل  لتواصل من شجيع املنخرطني  يات احلديثة  لتق

مج  ر ال  "فذة"الل  ساء ور مة من  ي مكن رشحية  ا
ت ٔنرتن شبكة ا زة معلوماتية والربط  ٔ الك   ؛التعلمي من ام

  صاصات لفائدة املنخرطني خ عددة  ضية م داث نوادي ر ٕا
ٔرسمه ٔفراد   .و

اء هب ٔخرى  ٔهداف  سبات ب ا نص مرشوع وقد مت تعزز هذه املك
  :كن ٕاجاملها ف ييلمي 79.19قانون رمق 

ٔبناء  - ٔوساط  ٔويل بني  ديدة لتوسيع وٕاشعاع التعلمي ا لية  وضع 
متدرس،  ٔطفال يف سن ا ح لفائدة ا الل ختويل م املنخرطني من 
دان التعلمي  الية يف م بغية إالسهام يف التقليص من الفوارق ا



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2021  

31 

 )2021يوليوز  06( 1442ذو القعدة  25

ٔبناء ا سري ولوج  ٔويل، وت ٔسالك التعلميية يف سن ا ملنخرطني ٕاىل ا
ة اكف كرة وحبظوظ م  ؛م

ات مع مؤسسات الرتبية والتعلمي  - رام اتفاق ٔهيل املؤسسة ٕال ت
رشيع اجلاري  ل لقطاع اخلاص، املرخص لها طبقا  والتكون التابعة 
ستفادة  ورة من  ملؤسسات املذ به العمل، هبدف متكني العاملني 

دماهتا  ؛من 
د مراج - ىل التقا د رشوط اسمترار املنخرطني احملالني  عة وتوح

دمات املؤسسة ٕاسوة بنظراهئم يف  ستفادة من  وامللحقني يف 
ات ،وضعية مزاو العمل ٔ املساواة يف احلقوق والواج  ؛ٕاعامال ملبد

اء  - ٔر ر  سا لمؤسسة  متثيليات اجلهوية واحمللية  توسيع شبكة ا
قا مل  دمات املؤسسة لفائدة الرتاب الوطين، حتق ٔ القرب وتقريب  بد

 ؛املنخرطني
ا - ا ق  رية، وتدق لجنة املد ٔليف ا ضيات املتعلقة بت  ،مراجعة املق

ضيات اجلديدة املتعلقة مبهام املؤسسة اما مع املق س  ؛ا
رشيعية ءمال - ضيات ال ٔحاكم القانون اجلاري به العمل مع املق مة 

ح واستغالل مؤسسات اجلديدة، والس املتعلقة مهن رشوط ف ا 
ري  ٔهداف  عية ومراكز تقدمي اخلدمات الطبية  ج اية  الر

 ؛رحبية
لغ اشرتااكت املنخرطني يف املؤسسة -  ؛حتيني م
عية واملالية اليت - ج ا املؤسسة  توسيع س اخلدمات  تقد

متكني  ليات معلية  الل وضع  ىل تنويعها من  ملنخرطهيا، والعمل 
رشوط ا سطة،  عية م ىل قروض اج ملنخرطني من احلصول 

ة لرشاكة مع املؤسسات البنك ات   ؛تفضيلية يف ٕاطار اتفاق
ٔو  - مس املؤسسة، ٕاما بصفة مستق  لمتويل  اصة  داث صناديق  ٕا

ل  ٔ اصة، من  ٔو  امة  لرشاكة مع هيئات  ات  يف ٕاطار اتفاق
لمش متويالت املرصودة  اريع اليت تنجزها ضامن حسن تدبري ا

ا ملنخرطهيا، وكذا ٕالجناز العمليات  املؤسسة واخلدمات اليت تقد
 .املرتبطة هبا

عي كون حبافز اج ٔن  ٔن معل املؤسسة جيب   ،والبد من إالشارة ٕاىل 
ٔرسة التعلميية تغى جتاري ورحبي ،دمة ل كون لها م ٔن  خصوصا  ،دون 

ة ٕاىل حتسني  ٔرسة التعلميية حبا ٔن ا اخلدمات املقدمة لها وتوسيع جماالهتا و
متع ات العرص وا اج   .اليت تتطور بتطور 

دماهتا قد  ىل املؤسسة لالستفادة من  ال املزتايد  ٔن إالق والشك 
ري ملنخرطي املؤسسة،  لعدد الك شود، نظرا  حيول دون هذا التوسيع امل

ٔن ي  ٔحوال فٕان رهان حتسني اخلدمات جيب  نجح يف ولكن ويف مجيع ا
ٔنه يف  اء هبا نص املرشوع، خصوصا و سرتاتيجية اجلديدة اليت  ظل 

ار  ط ا دة يف حمور الر وا ٔقطاب الصحية م ٔمه ا ٔن  ال الصحي جند  ا
دى هذه  ٕ ستدعي إالقامة  دمات هذه املؤسسات  ٔن ولوج  البيضاء، و

ادق وإالقامات هظة يف الف لكفة  ، اليشء املدن وما يتطلبه ذ من 
ادق من  ة والف ات مع إالقامات السياح ي يتطلب عقد رشااكت واتفاق ا
ٔمثنة  رامهتم وب ائالهتم من ٕاقامة حتفظ  ل متكني هؤالء املنخرطني و ٔ

ل املؤسسة اسبة مدمعة من ق   .م

س،   السيد الرئ
عية  ج يض تعزز اخلدمات  ال التعلمي تق ساء ور رامة  ٕان 

ىل ر  ،املقدمة ناء السكن، وهذا يتطلب الرفع من قمية القروض و ٔسها اق
ٔبناهئم يف  ظ ودمع  سجيل والتحف مع ٕاجراءات ال ح  ية وختصيص م السك
الل تطور  ٔرض الوطن، من  ل  ارج ودا ابعة دراسهتم اجلامعية  م

ظومة املنح اجلامعية  ٔبناء (م لطلبة املتفوقني من  اصة  ح  داث م وٕا
  ).املنخرطني

لمجمتع  ٕان ادة اعتبار  ال التعلمي يعين ٕا ساء ور عتبار ل ادة  ٕا
 ٔ ي معوما، ومس ه، وهذا ما جير ٕاىل احلديث عن اجلانب الرتفهي رم
عد جمهود سنة من العطاء من املفروض  ه اخلصوص، ف ىل و صطياف 

ست شودة و ة امل ه من الرا متتع الطامق التعلميي بعط سعيدة متك عداد ٔن 
ه العطاء واجلهد مضاعفا كون ف ديد    .ملومس درايس 

ٔصبحت تؤرق مضجع  ،هذا ٔ النقل اليت  ىس مس ٔن ن وال جيب 
ات  ادة النظر يف االتفاق الل حتسني هذه اخلدمة وٕا ٔرسة التعلميية من  ا
ري  كون اخلدمة دامئة و لسكك احلديدية، حىت  ب الوطين  املربمة مع املك

ٔوقا ٔو توارخي معنيةحمدد يف    .ت 
ىل رضورة حتسني اخلدمات  لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ٕاننا يف 

ساوية مجليع املوظفني ات  ،لتكون م ات والقطا دون متيزي يف خمتلف الف
رات  س ه  ىل توج اءات، مع رضورة العمل  ت وال است ودون تفاو

ال وساء ة لفائدة ر عية املو ج   .التعلمي يف اخلدمات 
لشغل نصوت  ،للك ما سبقت إالشارة ٕاليه حتاد املغريب  فٕاننا يف 

ىل نص املرشوع  .ٕالجياب 

VI - لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو
متمي القانون رمق  79.19مرشوع قانون رمق  -  القايض  73.00بتغيري و

عي ج ٔعامل  لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  لرتبية ٕ ة 
  :والتكون

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

 السيدات والسادة،
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2021  

32 

 )2021يوليوز  06( 1442ذو القعدة  25

اقشة  متمي القانون رمق  79.19مرشوع قانون رمق "يف ٕاطار م بتغيري و
ٔعامل 73.00 لهنوض  داث وتنظمي مؤسسة دمحم السادس  ٕ  القايض 

لرتبية والتكون عية    ."ج
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
لرتبية  عية  ج ٔعامل  لهنوض  تقدم مؤسسة دمحم السادس 

ىض القانون رمق  ت مبق ش ٔ ىل  2001سنة  73.00والتكون، اليت  بناء 
ة من اخلدمات هت لرتبية والتكون، مجمو دف ٕاىل توصية امليثاق الوطين 

ائالهتم ٔفراد  ال وساء الرتبية والتكون و  عية لر ج   .حتسني الظروف 
ات  دة تعديالت اكن الهدف مهنا ٕاما متكني ف وقد عرف هذا القانون 
ن  د ملتقا ٔمر  دمات املؤسسة ويتعلق ا ستفادة من  ٔخرى من 

دارات الرتبية و  ٕ ىض وذوي حقوق املتوفني واملوظفني امللحقني  التكون مبق
ا، القانون رمق 09.05القانون رمق  ا ٔو لتوسيع   ،03.10.  

اء مرشوع هذا القانون ة من التعديالت  79.19 رمق وقد  مبجمو
ا  ام املؤسسة وس اخلدمات اليت تقد خلصوص ٕاىل توسيع  ريم 
ن وامللحقني يف  د د رشوط اسمترار املتقا لمنخرطني، ومراجعة وتوح

دة س  دمات املؤسسة ٕاسوة ببايق املنخرطني، وتوسيع قا تفادة من 
ستفادة من  ال تعلمي القطاع اخلاص من  ساء ور متكني  املنخرطني 
رية مع مؤسسات القطاع  ٔ ا هذه ا ات ترب رب اتفاق دمات املؤسسة 

لغ اشرتاك املنخرطني يف املؤسسة   .اخلاص، ٕاضافة ٕاىل حتيني م

س،   السيد الرئ
ر،ا   لسيد الوز

  السيدات والسادة،
ا  عية اليت تقد ج ٔمهية هذه املؤسسة واخلدمات  ا ب ٕاميا م
ة الكونفدرالية  ا يف مجمو ملنخرطهيا، ورغبة يف جتويد النص، تقدم
ىل  ر مهنا  ول بعضها، نذ ة من التعديالت مت ق لشغل مبجمو ميقراطية  ا

ٔداء اخلصوص ٕالزام مؤسسات التعلمي التابع لقطاع اخلاص ب من % 2ة 
هتا ملؤسسة دمحم السادس، ٕاسوة  دة يف مزيان ٔجراهئا واملق النفقات املرصدة 
ٔن  ىل اعتبار  ال التعلمي العمويم،  ساء ور مبا تؤديه احلكومة لفائدة 
اء يف سياق  و  عية لفائدة موظفي ا ج ٔعامل  داث مؤسسات ا ٕا

ٔجور املنخر  ارش  ري م ٔجراء رفع  د  ستف ٔن  لتايل ال ميكن  طني، و
يازات ٕاال ٕاذا قامت مقاوالت هذا القطاع  م القطاع اخلاص من هذه 
ٔجراء القطاع العام،  و  ٔجراهئا تعادل ما تدفعه ا بدفع مساهامت لفائدة 
و  ارشة متنحها ا ري م ة و يازات ٕاضاف يك ال تصبح استفادهتم مبثابة ام

عية جزء ملقاوالت القطا ج ٔن توفري اخلدمات  ىل اعتبار  ع اخلاص؛ و
ىل ذ مدونة الشغل  ٔجراهئا كام تنص  ٔن تتكفل به املقاوالت  مما جيب 

اصة املادة    .466يف العديد من موادها و
ر الرتبية والتكون املهين والتعلمي العايل  لسيد وز ل  س وٕاذا كنا 

ة من ال  مو و  ٔسف والبحث العلمي ق ا هبا، فٕاننا ل تعديالت اليت تقدم
لغ اشرتاك املنخرطني كام نص  ىل م ٕالبقاء  ل رفضه لتعديلنا القايض  س

ٔسباب التالية 73.00ليه القانون رمق  داث املؤسسة، ل ٕ   :املتعلق 
  و يعترب عية لفائدة موظفي ا ج ٔعامل  داث مؤسسات ا ٕان ٕا

ٔجور املنخر  ارش  ري م الغ رفع  لتايل ال ميكن فرض م طني، و
  اشرتااكت مرتفعة؛

  سب ترتاوح بني شرتااكت السنوية ب  7ٔضعاف و 6ٕان الرفع من 
قل من  ث ست ٔدىن ٕاىل  20ٔضعاف ح د   120درمه سنو 

ٔقىص ٕاىل  80درمه ومن  د  ول ومن  600درمه  ري مق درمه، 
ٔن يثقل اكهل املنخرطني؛ ٔنه    ش

  دة ال وساء تعلمي القطاع ٕان توسيع قا نضامم ر شرتااكت 
ة قد تغنهيا عن  ىل املؤسسة موارد ٕاضاف ٔن يدر  ٔنه  اخلاص من ش

شرتااكت؛ الغ    الرفع من م
  ٔو املسامهة يف رٔساملها من ٔت  ٔو هي داث رشاكت  ٕان ٕاماكنية ٕا

ٔهداف  ق  شطة لتحق ٔ ة من ا طرف املؤسسة واليت تقوم مبجمو
رفع من  املؤسسة وتطور ٔن  ٔهنا  لها، من ش ا يف جماالت تد ا

  .موارد املؤسسة

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
ٔن مؤسسات  لشغل، نعترب  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
عية  ج ة من اخلدمات  عية تقوم بدور هام يف تقدمي مجمو ج ٔعامل  ا

ة والرتف  سواء اكنوا يف قطاع الرتبية  ،هيية اليت تثقل اكهل املوظفنيوالثقاف
ٔخرى ات  ٔو يف قطا   .والتكون 

لمنخرطني  شرتااكت السنوية  الغ  رية بني م ل التباينات الك س كام 
ة، وبني اخلدمات املقدمة من طرف لك  يف خمتلف املؤسسات من 

كرسا لعدم املساو  اة بني خمتلف مؤسسة ملنخرطهيا، وهو ما يعترب 
  .املوظفني

دة  ، د هذه املؤسسات يف مؤسسة وا نطالب احلكومة بتوح
ات الرتابية واملؤسسات  ة للك املوظفني يف القطاع العام وامجلا و مف
دة  ٔ املساواة بني خمتلف املوظفني وتوسيع قا د ق م ة، هبدف حتق العموم

و ،خنراطات رشيد نفقات ا لتايل    .و
ٔجراء القطاع اخلاص وميكن ٔيضا  ستوعب  ٔن  رشيطة  ،لهذه املؤسسة 

ٔجراهئا تعادل ما تدفعه  لمؤسسة مساهامت لفائدة  ٔن تؤدي املقاوالت 
ٔجراء القطاع العام و    .ا
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ىل رضورة  لشغل  ميقراطية  ٔخرى، نؤكد يف الكونفدرالية ا ة  ومن 
ارية والرحبي وافع الت ساء بقاء املؤسسة بعيدا عن ا ة ل ٔسبق ة وٕاعطاء ا

شطهتا ٔ ال التعلمي يف لك    .ور

  


