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ٓخرةجامدى  17 ر 10( 1444 ا  ) 2023 ينا

 280 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرةجامدى  71  الثال ر 10ه (4144 ا  .م)3202 ينا
نيمحمد  السيد  الرئاسة: ٔول ل، ح شارن. اخلليفة ا س جملس املس  رئ
ت قةثالث وعرشون    :التوق ة  دق قة  و   امسةاخل، ابتداء من السا ق ة ا الثام

 . مساء والثالثني
ٔعاملدول   ىل:ا :ا   راسة والتصويت 

متمي القانون رمق  -1 ملاء   36.15مقرتح قانون بتغيري و   ؛ املتعلق 
متمي القانون رمق    96.21مرشوع قانون رمق    -2 املتعلق    17.95بتغيري و

ٔسهم حلاملها   اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  رشاكت املسامهة وسن 
ٔسهم ٕامسية؛   ٕاىل 

ملناطق الصناعية  102.21رمق مرشوع قانون  -3  . يتعلق 

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

س اجللسة:  ني، رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

ران احملرتمان، السيدان     الوز
شارون احملرتمون،    السادة املس

ىل ثالث  راسة والتصويت  رشيعية ل لس هذه اجللسة ال خيصص ا
اهزة، القانون رمق نصوص  متمي  قانون بتغيري و "مقرتح  بـ   36.15 سهتلها 

ملاء"  .املتعلق 
هذا  لتقدمي  لجنة  ا مقررة  ٔو  لجنة  ا ملقرر  لكمة  ا ٔعطي  البداية،    يف 

ٔمر بنائبة السيد املقرر، هاذي راه خصها التقدمي، خص  ا املقرتح، يتعلق 
  تقدمي التقرر. 

، يف بضع دقائق.  ٔال لجنة مرمي الهلواين، تفضيل    ئبة مقرر ا

ة:  ات إالنتاج ئبة مقرر جلنة القطا شارة السيدة مرمي الهلواين،    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

  والسادة الوزراء احملرتمون، السيدات  
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

دته جلنة  ٔ ي  لس املوقر نص التقرر ا ٔنظار ا ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق  ة، مبناسبة دراسهتا ملقرتح قانون بتغيري و ات إالنتاج القطا

ليه جملس    36.15 ملاء، كام وافق    النواب. املتعلق 
عها املنعقد بتارخي   ور يف اج لجنة مقرتح القانون املذ ر    4تدارست ا ينا

زار 2023 لجنة، وحبضور السيد  س ا ن الطرمونية، رئ رئاسة السيد ع  ،

ر التجهزي واملاء.    ركة، وز
ٔهدافه، واليت   راز  اله، مت ٕا ٔ ور  يف البداية عند تقدمي مقرتح القانون املذ

ٔثقاب، سواء  متثل يف ت ر وٕاجناز ا ٓ ٔوراش حفر ا عزز رشوط السالمة 
ٔو بعد التوقف عن استغاللها، فضال عن   ستغالل  ٔو  يف مر إالجناز 
ٔو  ٔشغال حفر برئ  امه ب ٔثناء ق ضيات قانونية تلزم لك من مل يعمل  سن مق

ستغناء عن استغال  ٔو بعد  اههام  ٔثناء استغالل م ٔو  هلام،  ٕاجناز ثقب مايئ 
املرتبطة  ٔخطار  ا من  الوقاية  ٔهنا  ش من  اليت  السالمة  جتهزيات  ٕاجناز  ىل 
ٔداء   ب الثقب،  ٔو  البرئ  عن  يل  لت و ستغالل  ٔعامل  وب احلفر  ٔشغال  ب

مة.    غرامات مالية 
اقشة  ر عن سعادته مبشاركته يف م رب السيد الوز  ، ويف ٕاطار تفا

متمي القانون ٔمهية   36.15رمق    مقرتح القانون القايض  ىل  ملاء، مؤكدا  املتعلق 
ر وٕاجناز   ٓ ٔوراش حفر ا رشيعية يف ٕاضافة رشوط السالمة  هذه املبادرة ال
عن   التوقف  بعد  ٔو  ستغالل  ٔو  إالجناز  مر  يف  سواء  ٔثقاب،  ا

  استغالهلام. 
ر الواقعة املؤملة اليت شهدهتا بالد املتعلقة   وقد استحرض السيد الوز

رشوط  بو  ىل  وفر  م ري  مايئ  ثقب  يف  سقوطه  بعد  ن،  ر الطفل  فاة 
ل هذه احلوادث والبحث عن  كرار م دم  ىل  السالمة، وحرص الوزارة 

ذرية لها.    لول 
اصة ٕالزام   القانون،  ٔىت هبا مقرتح  ضيات اليت  ٔمه املق كام توقف عند 

ٔشغا ام ب ٔثناء الق ىل ٕاجناز رشوط السالمة  ٔو لك من مل يعمل  ل حفر برئ 
ٔعامل  وب احلفر  ٔشغال  ب املرتبطة  ٔخطار  ا من  لوقاية  مايئ  ثقب  ٕاجناز 
(املادة  مة  مالية  ٔداء غرامات  ب الثقب  ٔو  البرئ  يل عن  لت ستغالل و

  مكررة).  143
ٔشياء   وا ٔدوات  ا مصادرة  ماكنية  ٕ املتعلق  ىض  املق ٕاضافة  عن  فضال 

الفة، ا  ٔساس ا سامه ح يف اليت اكن استعاملها  ٔن  ٔنه  ي من ش ٔمر ا
ر.  ضيات السالفة ا لمق الفني    ردع ا

انب واك احلوض   ملاء ٕاىل  ٔن ٕاضافة مصاحل إالدارة امللكفة  ٔنه من ش كام 
املادة   ضيات  مق املعنية مضن  ٔشغال يف طور   143املايئ  ا تعليق  ٕالماكنية 

جرا ٕ الل  ٔو ٕايقافها هنائيا دون إال ءات حامية املياه والسالمة العامة إالجناز 
ل قصد   التد الوزارة من  ٔهنا متكني مصاحل  ٔمر هبا، من ش ت ٔن  اليت ميكن 

ضيات القانونية الواردة يف القانون رمق  رتام املق   . 36.15ا
رشيعية املتعلقة  سامه يف جتويد املنظومة ال ٔن هذا املقرتح س ٔوحض  كام 

دا لبعض الثغرات و  ٔحاكم ملاء، وسيضع  ن عهنا تطبيق  ٔ اوزات اليت  الت
رتام رشوط السالمة العامة   36.15القانون   ملاء، الس ف يتعلق  املتعلق 

ٔشغال حفر برئ.    الواجب توفرها يف 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
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شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ال  املناقشة  رمق  شلكت  قانون  متمي  و بتغيري  قانون  ملقرتح    36.15عامة 

ضياته  مق ٔمهية  ىل  يد  ٔ لت شارن  املس السادة  ٔمام  فرصة  ملاء  املتعلق 
ٔو ثقب،  ٔشغال حفر برئ  سبة لرشوط السالمة العامة الواجب توفرها يف  ل

متمي القانون رمق  مل 36.15وعند عرض مواد مقرتح قانون بتغيري و اء املتعلق 
ٕالجامع وبدون  ه  ىل مقرتح القانون رم لجنة و لهيا ا ىل التصويت، وافقت 

  تعديل. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا السيدة املقررة. 

لحكومة ٕاىل عندمك يش..  لكمة    ا
ر احملرتم.    تفضلوا السيد الوز

ر التجهزي واملاء:  ركة، وز زار    السيد 
  سم هللا الرمحن الرحمي. 
س احملرتم،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
راسة   صصة ل رشيعية ا مك يف هذه اجللسة ال ٔشار ٔن  سعدين اليوم 

متمي القانون رمق   ىل مقرتح القانون ب ي   36.15والتصويت  ملاء، وا املتعلق 
ٔثق  ر وٕاجناز ا ٓ ٔوراش حفر ا اب، سواء  هيدف ٕاىل ٕاضافة رشوط السالمة 

ٔو بعد التوقف عن استغاللها، املقدم من   ستغالل  ٔو  يف مر إالجناز 
لس النواب. شرتايك مب   طرف الفريق 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ات القوانني الهادفة  ل إالجيايب مع لك مقرت ىل التفا ٕان حرص احلكومة 
الل وزارة ٕاىل جتويد   ي جعلنا اليوم من  افع ا القانونية هو ا النصوص 

كام  اء  واليل  ٔنظارمك،  ىل  املعروض  املقرتح  ول مضامني  ق واملاء  التجهزي 
ن رمحه هللا، بعد   ة الواقعة املؤملة اليت عشناها مع وفاة الطفل ر تعلمون ن

ىل رشوط السالمة.  وفر  ري م   سقوطه يف ثقب مايئ 
هذا ئبة   ويف  السيدة  ٔكدت  كام  قانون،  املقرتح  هاذ  فٕان  السياق، 

ٔثناء   ٔوال، يلزم لك من مل يعمل  ٔنه،  ٔمهية قصوى  د ا املقرر، فهو عندو وا
ٔو بعد   اههام  ٔثناء استغالل م ٔو  ٔو ٕاجناز ثقب مايئ  ٔشغال حفر برئ  امه ب ق

ىل ٕاجناز جتهزيات السالمة اليت من ش ٔهنا الوقاية ستغناء عن استغالهلام 
ٔو  البرئ  عن  يل  الت استعامل  ٔعامل  وب احلفر  ٔشغال  ب املرتبطة  ٔخطار  ا من 
دة  مة، ز ٔداء غرامات مالية  ام بتوفري رشوط السالمة، ب الثقب دون الق
ٔشياء اليت اكنت   ٔدوات وا ا ماكنية مصادرة  ٕ ىض املتعلق  ىل ٕاضافة املق

الفة، كام تعطات االٕ  ٔساس ا ٔشغال يف  استعاملها  ماكنية لٕالدارات لتعليق ا
جراءات حامية املياه والسالمة  ٕ الل  ٔو ٕايقافها هنائيا دون إال طور إالجناز 

ٔمر هبا.  ٔن ت   العامة، اليت ميكن 
ي تقومون به يف هذا إالطار،   ٔمثن العمل ا ٔن  ٔريد  ري،  ٔ ٕاذن يف ا

ىل  ي يؤكد مدى حرصمك  ، وا لجنة كذ ي قامت به ا دمة الوطن وا
املواطن من رضر،   ما ميس  إالجيايب مع لك  لمك  وتفا العام  الصاحل  دمة  و
ىل ما تبذلونه من   ر والشكر  ٔتقدم ٕاليمك مجيعا بعبارات التقد ٔن  ورشفين 

  ود. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

ديدة.  ٔمازيغية    وسنة 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

التجمع   بفريق   ٔ ونبد ات،  مو الفرق وا اقشة  املناقشة، م ٕاىل  منر  ٕاذن 
ٔحرار.    الوطين ل

وبة؟  الت مك   املدا
ل ذ يف احملرض.  س ٔن    والبد 

  ٕاذن شكرا لمك.
ىل مواد هاذ املقرتح.   منر ٕاىل التصويت 

  سهتلها بـ : 

ٔوىل:    املادة ا
ٕالجامع.    املوافقون: 

  شكرا.

  : 2املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 3املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

ىل التصويت:  ه  رم   ٔعرض مقرتح القانون 
  املوافقون: إالجامع. 

متمي القانون   ىل مقرتح القانون بتغيري و شارن  ٕاذن، وافق جملس املس
ملاء كام ورد من جملس النواب.  36.15رمق    املتعلق 

  شكرا.

راسة  قل ل ىل "مرشوع قانون رمق  ن ٓن  القايض   96.21والتصويت ا
متمي القانون رمق   ٔحاكم انتقالية    17.95بتغيري و املتعلق رشاكت املسامهة وسن 

ٔسهم ٕامسية".  ٔسهم حلاملها ٕاىل    اصة بتحويل ا
لحكومة لتقدمي هذا املرشوع.  لكمة يف البداية    ٔعطي ا

ر.    تفضلوا السيد الوز
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ض مزور و  ارة: السيد ر ة والت ر الصنا   ز
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل رسول هللا و   والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق   ٔقدم اليوم  ٔن   96.21سعدين 

متمي القانون   ٔحاكم انتقالية    17.95بتغيري و رشاكت املسامهة وسن  املتعلق 
ي يندرج يف ٕاطار اخنراط  ٔسهم ٕامسية، ا ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا

ة وتبادل   2011ٔكتور    18اململكة املغربية بتارخي   لشفاف يف املنتدى العاملي 
ث تعهد ب بص  ة، ح ٔغراض رضي ه عضوا يف هذا املنتدى املعلومات  ف

املعلومات  ادل  ب املتعلقة  ت  الس  ولية،  ا لمعايري  ابة  الست العاملي 
ٔسهم حلاملها يف مجيع الظروف.  اميل ا ىل    والتعرف 

ٔسهم يه   ويف هذا الصدد، تعترب رشاكت املسامهة ورشاكت التوصية 
ٔي ما   ٔسهم حلاملها  دة اليت ميكهنا ٕاصدار ا % من رشاكت 50يقارب  الوح

هنا   ب من  ٔموال،  هذه 1ا ىل  ة  ٔسايس رصا ا ا  نظا يف  تنص  اليت   %
العاملي  املنتدى  املغرب من طرف  مي  بتق املتعلق  التقرر  إالماكنية، حسب 

ة وتبادل املعلومات لسنة   ضيات القانون رمق 2022لشفاف ٔن مق ني  ، يف 
ر، الس املادتني    17.95 ح لهذه الرشاكت   245و  12السالف ا ه، ت م

ٔسهم  اميل ا ديد هوية  سمح بت ليات  ٔسهم حلاملها دون وضع  ٕاصدار ا
اء ت اليت يمت ٕاصدارها يف ٕاطار دعوة امجلهور  ست يف مجيع الظروف، 

ضيات القانون رمق    . 35.96لالكتتاب، طبقا ملق

س احملرتم،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارون احملرتمون، ال    سيدات والسادة املس
سبة  ل حلاملها  ٔسهم  ا ٕاصدار  ذف  ٕاىل  القانون  هذا  ريم مرشوع 
ٔو تفوهتا يف ٕاطار دعوة   اء ت اليت يمت ٕاصدارها  ست لرشاكت املسامهة، 

ضيات التالية: كتتاب، كام يتضمن مرشوع هذا القانون املق   امجلهور ٕاىل 
ٔسهم حلاملها الصادرة  حتديد نطاق تطبيق    -1 ىل ا مرشوع هذا القانون 

يمت   اليت  ت  اء  ست املسامهة،  الرشاكت  طرف  من  تفوهتا  مت  اليت  ٔو 
هتا يف ٕاطار دعوة امجلهور لالكتئاب؛  ٔو تفو   ٕاصدارها 

من    -2 تفوهتا  ٔو اليت مت  الصادرة  ٔسهم حلاملها  ذف  ىل  التنصيص 
ت   اء  ست املسامهة،  نطاق طرف رشاكت  لهيا يف  التنصيص  مت  اليت 

اله؛  ٔ   التطبيق املشار ٕاليه 
ىل فرتة انتقالية مدهتا  -3 ىل  18التنصيص  اللها  شهرا، واليت يتعني 

زي  القانون  ل دخول هذا  ق ٔسهم حلاملها  ٔصدرت  اليت  املسامهة  رشاكت 
ة من إالجراءات؛ ام مبجمو ذ، الق   التنف

لغاء التنصيص بعد انرصام    -4 ٕ ىل إالجراءات املتعلقة  نتقالية  الفرتة 
ٔسهم ٕامسية. ٔسهم حلاملها اليت مل يمت حتويلها ٕاىل    ا

س احملرتم،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
صار اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق   خ متمي   96.21تلمك  بتغيري و

رمق   اصة   17.95القانون  انتقالية  ٔحاكم  وسن  املسامهة  رشاكت  املتعلق 
ٔسهم ٕامسية. ٔسهم حلاملها ٕاىل    بتحويل 

ات   ٔطر جلنة القطا ٔعضاء و ٔتقدم خبالص الشكر  ٔغتمن هذه الفرصة  و
هذا   مرشوع  مضامني  مع  إالجيايب  لهم  تفا ىل  املوقر  لسمك  مب ة  إالنتاج

ٔن ينال رض ا  لجنة. القانون، راج ل هذه ا ٔمر دا ليه ا   امك كام اكن 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

.   ٕاذن تقرر املرشوع رمبا وزع هو كذ
وبة.  ل الفرق كذ قدمت مك الت د لمدا   ومنر 

ليه.  ليه وهذا ما نعمل    نعم؟ حصيح، هذا ما مت االتفاق 
ارشة ٕاىل.. ٕان شاء هللا.    ٕاذن منر م

س، لتدون ذ يف حمرض اجللسة.  ا فقط، السيد الرئ   اح
لسادة الرؤساء.     ٕاذن شكرا 

ىل مواد هذا املرشوع.    منر ٕاىل التصويت 

ٔوىل:    املادة ا
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 2املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 3املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 4املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 5املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 6املادة  
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ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 7املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 8املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 9املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 10املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 11املادة  
  ٕالجامع. املوافقون: 

  : 12املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  : 13املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

ىل التصويت:   ه  رم   ٔعرض مرشوع القانون 
ٕالجامع.    املوافقون: 

لجميع.    ٕاذن شكرا 
رمق   قانون  ىل "مرشوع  وافق  قد  شارن  املس كون جملس   ، وبذ

رمق    96.21 القانون  متمي  و رش   95.17بتغيري  وسن  املتعلق  املسامهة  اكت 
ٔسهم ٕامسية"   ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا كام ورد من  ٔحاكم انتقالية 

  جملس النواب. 

رمق   قانون  مبرشوع  واملتعلق  ري  ٔ ا النص  ٕاىل  قل  ٔن   102.21ون ش
  املناطق الصناعية. 

ر ٔخرى، السيد الوز لحكومة مرة  لكمة  امسح لنا لتقدمي هاذ    ،ٔعطي ا
  . املرشوع املهم

ارة:  ة والت ر الصنا ض مزور وز   السيد ر
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق   ٔقدم اليوم  ٔن    102.21سعدين 

السياسات  تفعيل  سياق  يف  يندرج  ي  ا الصناعية،  ملناطق  املتعلق 
ادة الرشيدية لصاحب اجلال  هنجها اململكة املغربية، حتت الق الصناعية اليت 

ة التحتية ث شهدت الب ٔيده هللا ونرصه، ح الصناعية    امل محمد السادس 
ر الصناعي ودمع  س بة  سهيل وموا املغربية تطورا مسمترا، هيدف ٕاىل 

عية.  ج صادية و ق   التمنية 
عقاري  اء  و تعبئة  من  ة  العموم رات  س ت  إالطار، مك هذا  يف 
مع  ا تدابري  مع  لتوازي  ال،  ا هذا  يف  املامرسات  ٔفضل  وفقا  ه،  وهتي

مع لتكون الكفاءات يف املهن الصناعية اجلديدة املبارش لالس  ليات ا ر و
  وكذا دمع متويل املقاوالت. 

لعجز   وقصد معاجلة بعض إالشاكالت املرتبطة بغياب التمثني الفعيل و
ارة  والت ة  الصنا وزارة  درت  الصناعية،  املناطق  بعض  تدبري  ف خيص 

ات الوزارية املعنية ٕاىل و  شاور مع القطا بة ب ضع ٕاطار قانوين ميكن من موا
مثرن  ات املس يا سجمة مع اح ديدة مستدامة وم اطق صناعية  منية م

ت الرتابية، الس يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة.    ومع الرها
ٔساسية التالية:  ٔهداف ا ق ا   هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل حتق

توفري    -1 رب  الصناعي  ال  ا يف  ر  س لهذا شجيع   ٔ املهي العقار 
  الغرض؛ 

مثني املناطق الصناعية    -2 هتيئة وتدبري و تعزز الرتسانة القانونية املرتبطة 
  بغرض حتسني اجلودة وحماربة ظاهرة املضاربة العقارية؛ 

ليات الرضورية اليت    -3 مثرن ا هتيئة واملس وضع رهن ٕاشارة امللكف 
لمن  ٔهنا ضامن تدبري مستدام وفعال    اطق الصناعية. من ش

ضيات التالية:    يتضمن مرشوع هذا القانون املق
واستغالل    ٔوال؛ داث  ٕال صصة  ا املناطق  يف  تطبيقه  نطاق  حتديد 

ضيات  اء املناطق احملدثة واملنظمة طبقا ملق ست ة،  دات الصناعية املنت الو
رسيع الصناعي؛   49.19القانون رمق    املتعلق مبناطق ال
عتباره وثيقة مرجعية حتدد وضع خمطط  نيا؛   لمناطق الصناعية،  وطين 

ات التحتية   دان الب و يف م سرتاتيجية ل السياسة العامة والتوجهيات 
  الصناعية؛ 
الصناعية، حيدد    لثا؛  املناطق  هتيئة وتطور وسويق  ام  نظام  وضع 

هتيئة وتطور ية املتعلقة  وسويق هذه   املتطلبات واملعايري واملواصفات التق
  املناطق؛ 
ام لتدبري املناطق الصناعية، حيدد املتطلبات    ا؛رابع  ىل نظام  التنصيص 

ل  ٔ هتيئة من  ٔو امللكف  ل هيئة التدبري  اهتا من ق د اليت جيب مرا والقوا
  تدبري هذه املناطق؛ 

ٓت    امسا؛ ش ٔرضية وامل ىل مسطرة ٕادارية ملعاينة القطع ا التنصيص 
ري املمثنة؛    الصناعية 

ٔرضية    سادسا؛ ا القطع  اع  السرت مسطرة  ىل  التنصيص  ريا،  ٔ و
ري املمثنة.   ٓت الصناعية  ش   وامل

ات   القطا جلنة  طرف  من  القانون  هذا  مرشوع  اقشة  م ٕاطار  يف 
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التعديال ىل  املوافقة  متت  ة،  والثالثة  إالنتاج ٔوىل  ا املواد  مشلت  اليت  ت 
ه معدال من  رم ليه  ة والتاسعة من مرشوع هذا القانون، واملصادقة  والثام

لجنة.  ٔعضاء هذه ا   طرف 
رمق   القانون  العريضة ملرشوع  اخلطوط  صار  خ املتعلق   102.21تلمك 

  ملناطق الصناعية. 
ٔتقدم خبالص الشكر   ٔغتمن هذه الفرصة  ات  و ٔطر جلنة القطا ٔعضاء و

اهتم  واقرتا القانون  هذا  مع مرشوع  جتاوهبم  ىل  املوقر  لسمك  مب ة  إالنتاج
ٔمر   ا ليه  ينال رضامك كام اكن  ٔن  ا  ٕاغنائه، راج اليت سامهت يف  البناءة، 

لجنة.  ل هذه ا   دا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ىل هذا التقدمي. شكرا، السيد ال ر،    وز

ىل امجليع.    ٕاذن التقرر قد وزع 
وبة.  ات قدمت مك مو اقشة الفرق وا   م

ىل هذا املرشوع.  ارشة ٕاىل التصويت  ليه، منر م   وبناء 
ة   والثالثة والثام ٔوىل  ا املادة  ر وقد عرفت  الوز السيد  ر بذ  كام ذ

لهيا لجنة ومتت املصادقة    ٕالجامع.  والتاسعة تعديالت من ا

ٔوىل لجنة:  املادة ا هتا ا د   كام 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 2املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

لجنة:  3املادة   هتا ا د   كام 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 4املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 5املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 6املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 7املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

لجنة:  8املادة   هتا ا د   كام 
ٕالجامع.    املوافقون: 

لجنة:  9املادة   هتا ا د   كام 

ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 10ملادة  ا 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 11املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 12املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 13املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  :كام وردت من جملس النواب 14املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 15املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  كام وردت من جملس النواب: 16املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 17املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  كام وردت من جملس النواب: 18املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

لتصويت:   ه  رم ٔعرض مرشوع القانون    بذ 
  ٕالجامع. املوافقون:  

ليه من طرف جملسنا املوقر  ال هذا املرشوع بعد املصادقة  وبذ سي
نية.    ىل جملس النواب لقراءة 

ىل مرشوع قانون   شارن قد وافق  كون جملس املس   102.21وهكذا، 
 . ملناطق الصناعية كام مت تعدي   املتعلق 

لجميع ورفعت اجللسة. شك   را 

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

وبة لرئاسة اجللسة.   لحق: امل الت املسلمة مك   املدا

I -   :ٔحرار   فريق التجمع الوطين ل

متمي القانون رمق 1 ملاء.  36.15 ) مقرتح قانون بتغيري و   املتعلق 

س احملرتم، السيد    الرئ
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رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

يف  لمسامهة  واملعارصة،  ٔصا  ا فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق   اقشة مقرتح قانون بتغيري و ي   36.15م ملاء، وا املتعلق 

ٔثقاب سواء  هيدف ٕاىل ٕاضافة رشوط السالمة   ر وٕاجناز ا ٓ ٔوراش حفر ا
استغاللها التوقف عن  بعد  ٔو  ستغالل  ٔو  إالجناز  مر  ٕالضافة   .يف 

هذه  رتام  ٔشغال  ا هذه  ىل  القامئني  ٕالزام  ٔهنا  ش من  جزرية  ضيات  ملق
ٔشغال ٕاىل ما بعد توقفها.    الرشوط انطالقا من بداية ا

اء يف ٔن هذا املقرتح  ر  ر  د لواقعة اليت  و  سياق مؤمل مرتبط 
ن يف   ادثة سقوط الطفل ر شهدهتا بالد بداية السنة املاضية املمتث يف 
ٔمام   مجيعا  جعلنا  ما  وهو  السالمة،  رشوط  ىل  وفر  م ري  مايئ  ثقب 
هذه  ل  م كرار  من  ٔطفال،  ا مهنم  اصة  املواطنني،  حامية  مسؤولية 

 احلوادث. 
ٔصا و  شلك ٕاضافة نوعية  ورى يف فريق ا ٔن هذا املقرتح س املعارصة 

مة  سد ثغرات وجتاوزات  ملاء، كام سيقوم  رشيعية املتعلقة  لمنظومة ال
وٕاجناز   ر  ٓ ا حفر  ٔشغال  ب ام  الق الل  العامة  السالمة  رشوط  مرتبطة 

ٔشغال.  ٔثقاب املتعلقة هبذه ا   ا
مصادر  ٔهنا  ش من  مة  ضيات  مق املقرتح  هذا  تضمن  ٔدوات وقد  ا ة 

الفة، سيكون لها وقعا ٕاجيابيا يف ردع  ٔساس ا ٔشياء اليت اكن استعاملها  وا
ٔن.  لهيا يف هذا الش ضيات القانونية املنصوص    لك من مل حيرتم املق

انب واك  ل ٕاىل  ملاء ٕاماكنية التد كام مت ٕاعطاء مصاحل إالدارة امللكفة 
ٔي اخ سجيل  ل فرض احلوض املايئ املعنية، عند  ٔ ٔو خمالفات، من  الل 

ضيات القانونية الواردة يف القانون رمق  رتام املق   . 36.15ا
ٕالجياب   ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا لك هذه 

  ىل هذا املقرتح قانون.  

رمق  2 قانون  مرشوع  رمق    96.21)  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 
ٔسهم حلاملها ٕاىل  رشاكت املسامهة وس  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  ن 

  ٔسهم ٕامسية: 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

اقشة مرشوع   ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ٔسامه  ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق    96.21قانون رمق   رشاكت املسامهة   17.95بتغيري و املتعلق 

ٔسهم ٕامسية. ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية    وسن 
ة  ارة والصنا ي تقوم به وزارة الت لعمل اجلبار ا ٔنوه  ٔن  ٔود  يف البداية 
لصاحب   إالسرتاتيجية  لرؤية  تزنيال  وحتصينه،  الوطين  صاد  الق لهنوض 

ب  جبعل  هللا،  نرصه  ول اجلال  ا ت  كرب تنافس  صناعية  صة  م الد 
  الصناعية. 

ر، يف ٕاطار   هودات اليت تبذلوهنا، السيد الوز ويه فرصة كذ لتمثني ا
ولية، ء تقوية وتعزز الرتسانة القانونية ومال مهتا مع خمتلف الزتامات بالد ا

الخنراط قانون جتسيدا  املرشوع  هذا  ٔيت  ي الرشيفة  ٕاذ  املغربية  يف    اململكة 
ة.  ٔغراض رضي ة وتبادل املعلومات  لشفاف   املنتدى العاملي 

ي سيلعبه يف  ور ا ٕالضافة ل ٔن هذا املرشوع قانون،  ىل يقني  ٕاننا 
مي املغرب لسنة   ليه يف تقرر تق ىل التصنيف املؤقت احملصل   2022احلفاظ 

كذ فٕانه  املعلومات،  وتبادل  ة  لشفاف العاملي  املنتدى  ل  ق دا    من  م 
سمح  ال، حبيث س ا املقارنة يف هذا  رشيعات  ل ه احلديث  رة التو ملسا
ال تعديل تقين فعال لضبط تداول القمي املنقو اليت تصدرها رشاكت  د ٕ
ٕالغاء شلك  او  مب وذ  القمي،  بورصة  يف  ٔسهمها  املسعرة  ري  املسامهة 

ىل مس  ه من ٕاشاكالت، ٕان  ٔسهم حلاملها ملا تطر اطر ا ٔو ا توى تداولها 
ا.    اليت تطر

س،    السيد الرئ
ٔن مرشوع القانون هذا يعترب ٕاضافة  ٔصا واملعارصة نعترب  ٕاننا يف فريق ا
مة لتحسني  ٔعامل، كام سيعطي دفعة  املال وا مة يف جمال  نوعية ونق 
ىل حركة  ة  سط نوع من املراق ث سميكن من  ، ح ٔعامل ببالد اخ ا م

ىل توظيف رؤوس القمي  مثرن  شجيع املس لتايل املسامهة يف  ، و  املنقو
ٔداة  عتبارها  رشيعي لرشاكت املسامهة،  اصة مع حتصني إالطار ال ٔموال،  ا

رات الضخمة.  س لب    مة ٕالدارة املقاوالت الكربى و
ض   هترب الرضييب وت لية يف جمال حماربة ا ٔن هذا املرشوع سيكون  كام 
و املستحقة يف جمال تداول  ة ل الل ضامن احلقوق الرضي ٔموال، من  ا
ار   الد لتايل احلد من التالعب  ري املسعرة يف البورصة، و القمي املنقو 
متلص الرضييب   ٔمام جحم ا اصة  ة،  الل فرض جزاءات راد الوطين من 

الالت ه من اخ ي تعرفه املزيانية العامة وما تطر صاد الوطين، ب ا وية لالق
 . و ٔسايس يف مزيانية ا ٔن الرضائب مورد    عتبار 

س احملرتم،    السيد الرئ
قانون،  املرشوع  هذا  ىل  ٕالجياب  نصوت  فٕاننا  املنطلق،  هذا  من 
ي تعرفه  رشيعي ا بة التطور ال ٔساس موا ٔنه هيدف  ضياته،  وهني مبق م

و  ر،  س شجيع  مستوى  ىل  رب  بالد  وواقعية،  ابة معلية  ٕا طرح 
فاظ   ح ٔسهم حلاملها يف  ة ملاليك ا ٔسبق ة، تعطي ا در ٕاجراءات معلية وم

ٔسهم ٕامسية.  ٔسهمهم عن طريق حتويلها    ب

ملناطق الصناعية:   102.21) مرشوع القانون رمق  3   املتعلق 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز
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شارن احملرتمني، السيدات    والسادة املس
راسة   ا ٕاطار  يف  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ىل مرشوع القانون رمق  ملناطق الصناعية.  102.21والتصويت    املتعلق 
لنظر  ٔمهية هذا املرشوع القانون، وذ  ىل  ٔن نؤكد  يف البداية نود 

ل املغرب  يبذلها  اليت  هودات  ا ٕاىل ٕاىل  وكذ  الصناعي،  لقطاع  هنوض 
مة لتحريك  عتباره قاطرة  ي ما ف يضطلع به القطاع،  دي ا ور الر ا
الوطين   صاد  ق لهيا  ويعمتد  ركز  اليت  صادية  ق ات  القطا دواليب 

 ٕالنتاج الرثوة الوطنية. 
رمق   القانون  مرشوع  فٕان  معلوم،  هو  ملناطق    102.21وكام  املتعلق 

دة الص  جتاه جعل املغرب قا لمملكة املغربية  ناعية يعزز املسار التطوري 
لجنة  ا توصيات  بتزنيل  ويقوم  العاملي،  املستوى  ىل  هبا  معرتف  صناعية 
ات حتتية صناعية  قامة ب ٕ منوذج التمنوي اجلديد، الس ف يتعلق  اخلاصة 

طلبات ذات جودة تنافسية، وكذا تطور املناطق الصناعية مب ىش مع م ا ي
ات املقاوالت الصناعية.  اج  و

ٔساسية لتعزز   امة  شلك د ٔن هذا املرشوع القانون س  ، ٔضف ٕاىل ذ
لفراغ  سدا  مث  ومن   ، بالد يف  ام  تطورا  عرف  ي  ا ر  س اخ  م
ليات احلاكمة  كرسا  هتيئة وتدبري املناطق الصناعية، و رشيعي املرتبط  ال

صاد  اجليدة ف  ت واق هيك عن حماربة املضار  خيص املناطق الصناعية، 
ىل  لتايل معاجلة العديد من إالشاكليات اليت ظلت  ال، و الريع يف هذا ا

د سواء.  ىل  يب  ٔج ر الوطين وا س ٔمام  ٔداء  ة  وام عق  ا
صادية ق ب التحوالت  ٔن هذا املرشوع قانون سيوا م  ىل يقني   ٕاننا 

لتمنية  ة  ق حق قاطرة  جلع  به  فع  وا اخلاص  القطاع  تقوية  طريق  عن 
لمقاو  التنافسية  القدرة  تعزز  ابتغاء  شودة،  امل عية  ج و صادية  ق

يب.  ٔج ر الوطين وا س اذبية اململكة ف خيص   املغربية، وتقوية 
ضيات هذا املرشوع القانو ، فٕاننا ننوه مبق ي هيدف كذ  مبوازاة ذ ن ا

ي  ٔمر ا سرتاتيجية، ا ات التحتية  الية ف خيص الب ق العدا ا ٕاىل حتق
ق التمنية املستدامة   الية، وحتق عية وا ج جتاه تقليص الفوارق  سيدفع 

لق فرص الشغل. لق الرثوة و ىل مستوى   يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة، 
ٔن لك ما سبق ال   ٔن احلكومة مدعوة ري  ٔن مينعنا من إالقرار ب غي  ي

السلمي   التزنيل  تعيق  ٔن  ميكن  اليت  إالشاكالت  اوز  لت تدابري  دة  الختاذ 
ملناطق الصناعية، ويه إالشاكليات   102.21ملرشوع القانون رمق   املتعلق 

زتالها ف ييل:  نا ا  اليت ميك
  مثر الصنا ٔمام املس ل  ة من العراق عي حتد من رغبته يف  وجود مجمو

ٔمثنة اخليالية   يل ا ر يف جمال جتزئة املناطق الصناعية، من ق س
ئق  الو ىل  احلصول  مسطرة  د  تعق ٕاىل  ٕاضافة  التجزئة،  لتلكفة 

 املطلوبة من طرف بعض إالدارات؛ 
    ٔن هناك من ملناطق الصناعية، ٕاذ  تفيش ظاهرة املضاربة العقارية 

الك البقع ذ من ام الصناعية    يت ل املناطق  العقاري دا اء  ٔو الو
رب  شاط الصناعي، وذ  ل ٔي ممارسة  د ذاته، دون  را يف  اس
اصة، ومثن ووقت حيددهام  ادة بيعه وفق رشوط  اكر العقار وٕا اح

مثر وفق ما يناسبه؛   املس
   يوازي هذا املرشوع قانون اختاذ ٔن  ت من الرضوري  ٔنه  رى 

وٕاجراءا دمات تدابري  و عية  ج املرافق  داث  ٕا اجتاه  يف  ت 
ق   ل املناطق الصناعية، وفق دفرت حتمالت دق القرب الرضورية دا
اذبية، ومن مث  وواحض يك تصبح املناطق الصناعية املغربية ذات 

امال؛  ٔو  مثرا اكن  سان فهيا مس  مراعية لوجود إال
   الرضو املوازية  التحتية  ات  الب توفري  ىل  يل:  احلرص  ق من  رية 

ات سامه شلك   ٔن هذه الب الطرق السيار، والسكك احلديدية... 
ىل   والتحفزي  ٔموال  ا لب رؤوس  و ٔعامل  ا اخ  م توفري  بري يف 

ىل مستوى املناطق الصناعية؛  ر يف القطاع الصناعي   س
    ٔكرث من لغة ف يتعلق مبلفات ىل استعامل  رضورة احلرص كذ 

مثرن    املشاريع، ذب املس لغة الفرسية حفسب حيد من  د ا ٔن اع
لغة إالجنلزيية)، تلبية لرغبات لك   ٔخرى (الس ا لغات ا الناطقني 

هتم.   س ام اكنت  صاديني  ق لني   الفا

س احملرتم،    السيد الرئ
ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا لك هذه 

مبثابة  ىل هذ إالطار  قانون  انب  ٕاىل  سامه  ٔن  ٓملني  قانون،  املرشوع  ا 
، وطنيا اكن   ر اخلاص ببالد ر يف ٕاعطاء دفعة قوية لالس س ثاق  م
اصب الشغل ومعاجلة ٕاشاكلية  ة ماسة ٕاىل توفري م ا ٔننا يف  بيا،  ٔج ٔو 

 .  البطا

II -    دة لو ستقاليل   والتعادلية: الفريق 

رمق  1 قانون  مرشوع  رمق    96.21)  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 
ٔسهم حلاملها ٕاىل   متويل ا اصة  ٔحاكم انتقالية  رشاكت املسامهة ومن 

  ٔسهم ٕامسية؛ 
ملناطق الصناعية.  102.21) مرشوع قانون رمق  2   يتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر     احملرتم، السيد الوز

شارن احملرتمني،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
اقشة  دة والتعادلية يف م لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رسين 

  مرشوعي القانون: 
رمق    -  قانون  رمق    96.21مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 

ٔسه  ا اصة بتحويل  انتقالية  ٔحاكم  م حلاملها  رشاكت املسامهة ومن 
ٔسهم ٕامسية؛    ٕاىل 
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ملناطق الصناعية.   102.21ومرشوع قانون رمق    -    يتعلق 

ة،   شلك تلقايئ يف لك ما يعزز احلاكمة والشفاف تنخرط اململكة املغربية 
سنة   خنراطها  ذ  توج  وتبادل   2011وقد  ة  لشفاف العاملي  املنتدى  يف 

ة، وقد تعهدت بالد بص  ٔغراض رضي فهتا عضوا يف هذا املنتدى املعلومات ا
ادل املعلومات  ولية، خصوصا املتعلقة مهنا ب لمعايري ا ابة  الست العاملي 

ٔسهم حلاملها يف مجيع الظروف.  اميل ا ىل    والتعرف 
دة اليت ميكهنا   ٔسهم يه الوح وتعد رشاكت املسامهة ورشاكت التوصية 

ٔسهم حلاملها، مبا يقاربـ   هنا  من رشاكت    5ٕاصدار  ٔموال من ب % اليت تنص 1ا
ىل هذه إالماكنية.  ة  ٔسايس رصا ا ا   يف نظا

ضيات القانون رمق   ٔن مق ع  245و  12خصوصا يف مادتيه    17.95ٕاال  ، ت
ديد هوية  سمح بت ليات  ٔسهم حلاملها دون وضع  لهذه الرشاكت ٕاصدار ا

ٔسهم يف مجيع الظروف.    اميل ا
ٔيت مرشوع هذ  ي الصدد  ٕاصدار  ويف هذا  ذف  روم  ي  ا القانون  ا 

ٔو  اء ت اليت يمت ٕاصدارها  ست سبة لرشاكت املسامهة  ل ٔسهم حلاملها  ا
الل املصادقة  حقق من  كتتاب، وس تفوهتا يف ٕاطار دعوة امجلهور ٕاىل 

رزها:  ٔ مة  ٔهداف    ىل مرشوع هذا القانون 
   لمملكة املغربية؛ ولية  لزتامات ا ذ    تنف
   ٔموال ل رشاكت ا ٔسهم املتداو دا ىل ا ة  ٕاضفاء طابع الشفاف

هترب الرضييب؛  ٔموال وا   ماكحفة غسل ا
    ليه يف تقرر املغرب لسنة ىل التصنيف احملصل    2022احلفاظ 

ذ؛  زي التنف ىل دخول هذا القانون  ي يتوقف تفعي    ا
   ور مما سيرتتب عنه ٕادراج املغرب تفادي الرتاجع يف التصنيف املذ

ٔورويب.  حتاد ا ري املتعاونة مع  ول    يف قوامئ ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
دة   لو ستقاليل  ٕالجياب مع مضامني  لقد تعاطى الفريق  والتعادلية 

القانون  دد نطاق تطبيق مرشوع  ٔىت لي ي  املرشوع وا ضيات هذا  ومق
ٔو اليت مت تفوهتا من طرف رشاكت املسامهة،   ٔسهم حلاملها، الصادرة  ىل ا
ٔو تفوهتا يف ٕاطار دعوة امجلهور لالكتتاب  اء ت اليت يمت ٕاصدارها  ست

ٔحاكم القانون رمق س نظام   35.96  طبقا ا ٔس داث وديع مركزي وت ٕ املتعلق 
متميه.  د بعض القمي يف احلساب، كام مت تغيريه و   ام لق

تفوهتا من   اليت مت  ٔو  الصادرة  ٔسهم حلاملها  ا ذف  ىل  لتنصيص  و
نطاق  لهيا يف  التنصيص  مت  اليت  ت  اء  ست املسامهة،  طرف رشاكت 

اله ٕاضافة ٔ ٔسهم إالمسية"   التطبيق املشار ٕاليه  دال عبارة "جسل ا س
ليه يف املادة   من هذا القانون،   245بعبارة "جسل التحويالت" املنصوص 

فرتة  ىل  والتنصيص  ر  ا السالف  احلذف  مع  املالءمة  ق  حتق ل  ٔ من 
ىل رشاكت املسامهة اليت   اللها  انتقالية مدهتا مثاين عرشة شهرا واليت يتعني 

ٔسهام حلام  ٔسهم ٔصدرت  ذ، مع ٕالغاء ا زي التنف ل دخول هذا القانون  لها ق
ٔسهم امللغاة، وٕايداع  ٔسهم ٕامسية، وتفويت ا حلاملها اليت مل يمت حتويلها ٕاىل 
ٔسهم حلاملها يف صندوق إاليداع والتدبري،   ٔو تفويت ا لغاء  ٕ ٔموال املتعلقة  ا

رتام القانون.  لني  لم ت مالية    وٕاقرار عقو
دة والتعادلية جبدوى مرشوع   وانطالقا ستقاليل لو ة الفريق  ا من ق

ة وتبادل املعلومات وسيعزز تقدم بالد  ادئ الشفاف ي سيعزز م القانون ا
ىل هذا املرشوع.    يف السمل العاملي، فٕاننا نصوت بنعم 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ش ٔعضاء جملس املس   ارن احملرتمني، السيدات والسادة 
رمق   قانون  مرشوع  الصناعية،يتعلق    102.21خبصوص   ملناطق 

اية  رية حتت الر ٔ ة املغربية شلك ملفت يف العرشن سنة ا تطورت الصنا
ٔعزه هللا، وقد شلك التقدم  ة لصاحب اجلال امل محمد السادس  السام

القد حتديد  يف  ٔساسيا  امال  التحتية  ات  الب يف  ري  التنافسية الك رة 
بريا ٕالنعاش  هيا رها  ث مكن من حتسني ٕاماكنية الولوج ٕا لمقاوالت، ح

ي خيلق قمية مضافة ووظائف دامئة.  ر املنتج ا س   وشجيع 
ات  ب قامة  ٕ التمنوي اجلديد  منوذج  لجنة اخلاصة  ا تقرر  ٔوىص  وقد 

ق ٕاطار  تنافسية، ووضع  ٔسعار  وب ات حتتية صناعية ذات جودة  لب انوين 
طلبات املقاوالت،   اطق صناعية يليب م التحتية الصناعية وتطور عرض م
لقطاع العام املعنيني، الس اجلهات يف مر  لني  ىل ٕارشاك الفا ويعمل 
ات  يا عتبار اح ذ بعني  ٔ داد ختطيط وهتيئة املناطق الصناعية مع ا ٕا

صاديني والسوق.  ق لني    الفا
ر  هذا وقد   الس ٔجريت حول املساطر املتعلقة  راسات اليت  شفت ا

الصناعية  دات  ولو لبالد  التنافسية  القدرة  ٔن  الصناعية  املناطق  يف 
ه  ويل والوطين، وتوا ىل املستويني ا ملغرب ختضع ملناقشة قوية  دة  املتوا

متثل يف:    دة ٕاشاكليات 
هتيئة  - اص ومالمئ  مثني املناطق  غياب ٕاطار قانوين  وتطور وتدبري و

  الصناعية؛ 
ري  - اع العقار    ؛ املمثن صعوبة اسرت
ات   - الب لخطر  يعرض  مما  الصناعية،  املناطق  تدبري  لك  هي غياب 

  التحتية والتجهزيات املشرتكة لهذه املناطق؛ 
الصناعية    - املناطق  ارج  و ل  دا دة  املتوا التجهزيات  مالءمة  دم 

  الصناعيني. ملتطلبات 

دة والتعادلية ينوه مببادرة   لو ستقاليل  لنظر ملا سبق، فٕان الفريق  و
شاور مع   درت لوضع مرشوع القانون هذا، ب ارة اليت  ة والت وزارة الصنا
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اطق  م منية  بة  موا من  املرشوع  هذا  وسميكن  ٔخرى،  وزارية  ات  قطا
وت مثرن  املس طلبات  م مع  تتالءم  ديدة  اليت  صناعية  ت  الرها مع  ىش 

ة يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة.  ال الرتايب واملندر   يفرضها ا
ٔنه هيدف ٕاىل   ر مرشوع القانون  الل تقدمي السيد الوز ويتضح من 
العدا  اة  مرا مع  ومستدامة  دجمة  وم جعة  وطنية  صناعية  منية  ق  حتق

صادية والبي  ق عية و ج ر  ٓ الية، وكذا ا لمناطق الصناعية، كام ا ة 
ال الصناعي مبا  ر يف ا س شجيع  ٔساسية مهنا  ٔهداف  ق  سعى لتحق
ٔ لهذا الغرض، وهتيئة   رب توفري العقار املهي يف ذ جمال اخلدمات ذات الص 
مثني وصيانة املناطق الصناعية بغرض حتسني جودهتا وحماربة ظاهرة  وتدبري و

و  العقارية،  تدبري املضاربة  ضامن  ٔهنا  ش من  اليت  الرضورية  ليات  ا وضع 
لمناطق الصناعية.    مستدام وفعال 

ىل املناطق الصناعية كام مت تعريفها   مت تطبيق مرشوع هذا القانون  وس
ضيات القانون رمق    3يف املادة   اء املناطق احملدثة طبقا ملق ست ه   19.94م

الٕ  ٕاضافة  الصناعي،  رسيع  ال مبناطق  لمناطق املتعلق  وطين  خمطط  داد 
ات  و يف جمال الب ات إالسرتاتيجية ل وثيقة مرجعية حتدد التو الصناعية 
هتيئة وتطور وسويق املناطق الصناعية،   ام  التحتية الصناعية، ووضع نظام 
يتضمن   وكذ  الصناعية.  املناطق  لتدبري  ام  نظام  ىل وضع  والتنصيص 

سو  ضيات تتعلق ب مثني املناطق الصناعية. املرشوع مق   يق وتدبري و
املقميني   مثرن  لمس انتقالية  ضيات  مق كذ  املرشوع  هذا  وضع  وقد 

ل املناطق الصناعية احملدثة.    دا
دة   لو ستقاليل  طلق املسؤولية، وانطالقا من الزتام الفريق  ومن م

والق امة،  بصفة  لبالد  التمنوي  املسلسل  يف  ملسامهة  طاع والتعادلية 
ىل مرشوع القانون.  اصة، فٕاننا نصوت بنعم    الصناعي بصفة 

III -   :الفريق احلريك  

متمي القانون رمق 1 ملاء.  36.15 ) مقرتح قانون بتغيري و   املتعلق 

 سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  احملرتمون، السيدات والسادة الوزراء  

شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس
لمسامهة يف  احلريك،  الفريق  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  الرشف  يل عظمي 

ريم ٕاىل ٕاضافة املادة   اقشة مقرتح قانون  لقانون رمق    137م  15.36مكررة 
ملاء.    املتعلق 

ىل   ر  الوز لسيد  اجلزيل  لشكر  ٔتقدم  ٔن  ٔود  البداية،  جتاوبه يف 
شرتايك  لفريق  رشيعية الهامة والشكر موصول  وتفا املبادرة مع هذه ال

ٔعضاء.  سا و لس النواب رئ   مب

س،    السيد الرئ
ريم ٕاىل توفري إالطار  ي  مثن جوهر وفلسفة هذا املقرتح قانون ا ٕاننا 
ة، وحامية املواطنات واملواطنني من  القانوين لرتسيخ رشوط السالمة العموم
وضامن   ، واستغال املاء  عن  ب  والتنق البحث  ٔشغال  ب املرتبطة  ٔخطار  ا

اطر احملمت من استغالل الرثوة املائية الوطنية.    امحلاية من ا
ة   ىل بلورة سياية معوم م  ه ىل  ويف نفس السياق نود الرتكزي 

جلبا ستدامة والشمولية، وضامن ولوج املواطن  ىل  ل حول املاء تقوم 
ىل اعتبار ان   رس لهذه املادة احليوية  شلك م والقرى واحلوارض والصحراء 

د احلاكمة اجليدة..    املاء م معويم، وطبعا وفق قوا

س،    السيد الرئ
ن رمحة   ة اليت عشناها مع الطفل ر ٔساة واملعا حىت ال تتكرر نفس امل

ة   و واملؤسسات العموم لية، وارتباطا مبسؤولية ا ات الرتابية هللا  وامجلا
سري استفادة املواطن  ة لت يف تعبئة لك إالماكنيات والوسائل املتوفرة واملتا
ة سلمية حترتم رشوط السالمة   ش يف ب ىل املاء والع من احلق يف احلصول 
ه  ٔو ا من ا ٔثقاب جللب املاء يظل و ر وا ٓ ث ان حفر ا الصحية ، وح

ٔكرث استغالال يف املناطق ال  دة من الربط شبكة ا ري املستف قروية واجلبلية 
دم  ب و ٔو التنق لعشوائية سواء يف احلفر  سم  لرشب واليت ت املاء الصاحل 
ج وشور ووضع   س ني، ودون توفر رشوط السالمة يف معظمها من  التق

ىل السواء..    المات اخلطر مما هيدد سالمة العامل واملواطنني 
ريم وٕاننا يف الفريق احل  رشيعية اليت  ضيات هذه املبادرة ال مثن مق ريك 

م، وهنيب   ٔروا ٕاىل احلد من هذه العشوائية وحامية املواطنات واملواطنني يف 
الساكنة   حق  ٕاغفال  دون  ٔن  الش ة يف هذا  املراق شديد  ب الويص  لقطاع 
ٔساس  ي هو  ىل املاء ا ش يف ظروف مالمئة وضامن حقهم يف احلصول  لع

ٔمهية هذه املبادرة احلي ا يف الفريق احلريك ب ال.. ٕاميا م ستقرار يف ا اة و
رشيعية،   ٔن يمت بلورة سياسة    واليتال ٔمل  ٔهدافها، فلكنا  هنا و مثن مضام

ٔي اكن يف اجلبل والقرية واملدينة من   ة مائية تضمن حصول املواطن  معوم
ٔمل يف الفريق احلر  ات هذه املادة احليوية كام ن يق القطا ستجيب  ٔن  يك 

ٔعضاء جمليس الربملان.  رشيعية  ة مع املبادرة ال   احلكوم
مك.  ىل حسن ٕانصا   شكرا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   السالم 

رمق  2 قانون  مرشوع  رمق    96.21)  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 
اصة   ٔحاكم انتقالية  ٔسهم حلاملها ٕاىل  رشاكت املسامهة ومن  متويل ا

  ٔسهم ٕامسية؛ 

 سم هللا الرحامن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
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اقشة مرشوع   م لمسامهة يف  احلريك  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق    96.21قانون رمق   رشاكت املسامهة املت  17.65بتغيري و علق 

ٔسهم ٕامسية وامسحوا   ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  وسن 
ىل  ارة  ة والت ر الصنا لسيد وز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  يل يف البداية 
ة املوقرة. ات إالنتاج ٔعضاء جلنة القطا ٔنظار  ٔمام  ي تقدم به    عرضه القمي ا

س احملرتم،    السيد الرئ
رشيعي    ال ٔمهية هذا النص ال ىل  ٔن نؤكد  نا يف الفريق احلريك ٕاال  ميك

لرتسانة القانونية اليت عرفها  ات الهيلكية  ٔهداف يف ٕاطار إالصال وما  من 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا.    املغرب حتت الق

هودات اليت تبذلها احلكومة يف تزنيل  مثن ا وحتيني الرتسانة القانونية  كام 
تبعا النضامم اململكة  ويل  الصعيد ا ىل  الزتامات بالد  متاشيا مع خمتلف 

ة.  ٔغراض رضي ة وتبادل املعلومات  لشفاف لمنتدى العاملي    املغربية 

ر،    السيد الوز
ة   ي يعطي مجمو ضيات هذا املرشوع ا مثن مق ٕاننا يف الفريق احلريك 

ىل حقهم يف الترصف من   ٔسهم  ت اليت تتجسد يف حمافظة ماليك ا الضام
مي لها، سواء   عتبار وضعية الرشكة عند ٕاجراء التق ذ بعني  ٔ ا فهيا، مع 

لهيا وكذا حقوق العاملني هبا.  ٔو الرضائب املفروضة  ث رٔس املال    من ح
ٔسهم حلاملها  ا ٕاصدار  ذف  ٕاىل  القانون  ٔيضا هذا  ريم  سبة كام  ل

ٔو تقوهتا يف ٕاطار دعوة   اء ت اليت يمت ٕاصدارها  ست لرشاكت املسامهة، 
كتتاب.    امجلهور ٕاىل 

ر،    السيد الوز
بة هذه القوانني ملا لها من ٕاجيابيات   ٔن تمت موا ٔمل  ٕاننا يف الفريق احلريك ن
ى  ىل تصنيف بالد  ر املبارش  ٔ لمغرب، و صادية  ق ىل الوضعية 

ة. ا ة وتبادل املعلومات الرضي   ملنتدى العاملي لشفاف

س احملرتم،    السيد الرئ
ىل هذا   ٕالجياب  عتبارات، سنصوت يف الفريق احلريك  لك هذه 

  املرشوع. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

ملناطق الصناعية:   102.21) مرشوع القانون رمق  3   املتعلق 
  الرمحن الرحمي سم هللا 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ة نظر حول  ٔعرض و مس الفريق احلريك  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

ملناطق الصناعية.  102.21مرشوع قانون رمق    يتعلق 
لسادة   إالجيايب  ل  لتفا و لجنة  ا بعمل  ٔنوه  ٔن  ٔود  البداية،  يف 

شجيع   يف  املسامهة  ٕاىل  هيدف  ي  ا الهام  املرشوع  هذا  مع  شارن  املس
وتعزز  العرض،  لهذا   ٔ املهي العقار  توفري  رب  الصناعي  ال  ا يف  ر  س

مثني املناطق ال  صناعية بغرض حتسني الرتسانة القانونية املرتبطة هتيئة وتدبري و
إالشاكالت  خمتلف  معاجلة  وكذا  العقارية،  املضاربة  ظاهرة  وحماربة  جودهتا 
املناطق  بعض  تدبري  خيص  ف  لعجز  و الفعيل،  التمثني  بغياب  املرتبطة 
اطق صناعية   منية م بة  رب وضع ٕاطار قانوين ميكن من موا الصناعية، وذ 

ات ا يا سجمة مع اح ت الرتابية،  ديدة مستدامة وم مثرن ومع الرها ملس
اليت   ليات الرضورية  ا مثرن من  هتيئة واملس ٕالضافة ٕاىل متكني امللكف 

ٔهنا ضامن تدبري مستدام وفعال.   من ش

س،    السيد الرئ
ريم ٕاىل وضع خمطط وطين   ي  مثن جوهر وفلسفة هذا املرشوع ا ٕاننا 

عتباره وثيقة مرجعية حت  ات لمناطق الصناعية،  دد السياسة العامة والتو
ٔيضا هذا   ات التحتية الصناعية، كام ينص  دان الب و يف م إالسرتاتيجية ل
ام لتدبري املناطق الصناعية، حيدد املتطلبات  داث نظام  ىل ٕا املرشوع 
ل  ٔ هتيئة من  ٔو امللكف  ل هيئة التدبري  اهتا من ق د اليت جيب مرا والقوا

  طق. تدبري هذه املنا
ضيات مرشوع هذا القانون  ٔمهية مق ىل  ويف نفس السياق، نود الرتكزي 
هتيئة وتدبري املناطق الصناعية،   رشيعي املرتبط  لفراغ ال شلكه من سد  ملا 
يف  سواء  الية  ا العدا  املرشوع  هذا  يضمن  ٔن  احلريك  الفريق  يف  ٓملني 

 ٔ رات وا س ٔقالمي اململكة من  ٔهيل استفادة خمتلف  ٔو ت قطاب الصناعية، 
ىش مع احلديثة مهنا.    املناطق الصناعية القدمية مبا جيعلها ت

س،    السيد الرئ
هودات   اليا ا مثن  ل مع هذا املرشوع القانون الهام، فٕاننا  يف ٕاطار التفا

ٕالجياب.  ليه  لتايل فٕاننا سنصوت  ل جتويده، و ٔ   املبذو من 
ليمك ورمحة هللا    تعاىل وراكته.والسالم 

VI -   :شرتايك  الفريق 

متمي القانون رمق 1 ملاء:  36.15) مقرتح قانون بتغيري و   املتعلق 

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

اقشة   شارن يف م لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق   ي تقدم مببادرة   36.15مقرتح قانون بتغيري و ملاء، ا املتعلق 

ي هيدف ٕاىل احلد من احلوادث املرتبطة بعدم  ٔوىل وا ا يف الغرفة ا من فريق
ر والثقب ا ٓ سبة ل ل ملائية، اكحلادثة املفجعة اليت  توفر رشوط السالمة 

ٔمام مسؤولية وطنية حىت ال يتكرر  ن، مما جعلنا مجيعا  ٔودت حبياة الطفل ر
السالمة  تعزز رشوط  قانونية  ضيات  مبق اء  فاملقرتح  لتايل  و دث،  ما 
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امه  ق ٔثناء  يعمل  من  وٕالزام لك  املائية  الثقب  وٕاجناز  ر  ٓ ا ٔوراش حفر 
ٕاجن  ٔو  برئ  حفر  ٔشغال  بعد  ب ٔو  اهها  م استغالل  ٔثناء  ٔو  مايئ  ثقب  از 

ٔهنا الوقاية   ىل اجناز جتهزيات السالمة اليت من ش ستغناء عن استغاللها، 
يل عن البرئ  لت ستغالل و ٔعامل  ٔشغال احلفر وب ٔخطار املرتبطة ب من ا
هتاء مهنا، وٕاال   ٔو بعد  ٔوراش احلفر  ٔو الثقب وتوفري رشوط السالمة 

ٔدوات املستعم  سيك مت مصادرة ا مة، وس ٔداء غرامات مالية  ون عرضة 
ضيات هذا القانون.  الفني ملق ل ردع ا ٔ الفة من    ٔثناء ا

س،    السيد الرئ
ل الوزارة املعنية   شارن ننوه بتفا لس املس شرتايك مب وحنن يف الفريق 

ٔمهية   ٔكدت  ال و رزت من  ٔ رشيعية  مع املقرتح قانون واليت  هذه املبادرة ال
رشيعية   ال املنظومة  جتويد  هبدف  النواب  جملس  يف  ٕاخواننا  هبا  تقدم  اليت 
ملاء، وسد الفراغ القانوين ف خيص رشوط السالمة العامة الواجب   املتعلقة 
ٔثقاب املائية، سواء يف مر إالجناز   ر واجناز ا ٓ ٔوراش حفر ا اتباعها يف 

ٔو بعد ستغالل  ٔرضار    ٔو  لمواطنني من ا التوقف عن استغاللها، حامية 
لوطن والصاحل العام.  دمة  ج عن ذ الفعل، و   واحلوادث اليت ت

ليمك.    والسالم 

رمق  2 قانون  مرشوع  رمق    96.21)  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 
ٔسهم    رشاكت اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  حلاملها ٕاىل  املسامهة وسن 

  ٔسهم ٕامسية: 

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

اقشة   شارن يف م لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
قانون   رمق    96.21مرشوع  القانون  متمي  و رشاكت املتعلق    17.95بتغيري 

ٔسهم ٕامسية،   ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  املسامهة وسن 
العاملي  املنتدى  يف  املغرب  اخنراط  مع  اما  س ا اء  ي  ا املرشوع  وهو 

ذ   ة وذ م ٔغراض رضي ة وتبادل املعلومات  ث الزتم 2011لشفاف ، ح
ولية ف خي ابة لمعايري ا الست ص تبادل املعلومات والتعرف الل املنتدى 

املساهامت  ة  شفاف لضامن  الظروف  مجيع  يف  حلاملها  ٔسهم  ا اميل  ىل 
ٕالغاء   ٕاماكنية  ني  تق ٕاىل  ٕاضافة  الرضييب،  هترب  وا ٔموال  ا غسل  وماكحفة 
اء القمي املنقو  سبة لرشاكت املسامهة، مع است ل ٔسهم حلاملها  ٕاصدار ا

ٕاصدارها وتفوهتا يف املنظمة طبقا    اليت يمت  لالكتتاب،  امجلهور  دعوة  ٕاطار 
القانون رمق   ضيات  س نظام   35.96ملق ٔس داث وديع مركزي وت ٕ املتعلق 

متميه.  د بعض القمي يف احلساب، كام مت تغيريه و   ام لق

س،    السيد الرئ
هودات اليت تقوم هبا احلكومة   مثن ا شرتايك  ل هذا حنن يف الفريق  ٔ

التصن  املستوى لتحسني  ىل  الوطين  صاد  ق حيتلها  اليت  واملراتب  يفات 
ة يف املعامالت وماكحفة  ٔعامل، وٕاضفاء طابع الشفاف ويل ف يتعلق مبناخ ا ا
هودات اليت   ٔن هذا املرشوع يندرج مضن هذه ا ٔموال، ونعترب  غسيل ا
اصة  صاديني،  ق الرشاكء  مع  الوطنية  رشيعات  ال مالءمة  روم 

 ٔ ىل ا هتا  شفاف وضامن  املعلومات  تبادل  يف  اللزتامات  لوفاء  وروبيني، 
املساهامت ملاكحفة  ىل  الظروف و ٔسهم حلاملها يف مجيع  ا اميل  مستوى 
طابق يف  ىل التصنيف املؤقت "م لحفاظ  هترب الرضييب  ٔموال وا ض ا ت

مي املغرب لسنة   ليه يف تقرر تق ٔمه" احملصل  ملنتدى من طرف ا  2022ا
ذ، ولتفادي  زي التنف ىل دخول هذا القانون  ي يتوقف تفعي  العاملي، وا
ي سيرتتب عنه ٕادراج املغرب يف قوامئ   ور، وا الرتاجع يف التصنيف املذ

ٔوريب".  حتاد ا ري املتعاونة مع  "  
ٔن هذا املرشوع سميكن من ضبط تداول القمي املنقو اليت تصدرها   كام 

ٔسهمها يف بورصة القمي، وسمتكن من ضامن رشاكت املسا ري املسعرة  مهة 
طابع   وٕاضفاء  املسامهني  حقوق  ىل  واحلفاظ  سيري  ال يف  احلامكة  حتسني 
ٔموال  ٔموال وماكحفة غسل ا ل رشاكت ا ٔسهم املتداو دا ىل ا ة  الشفاف
ىل مستوى  حلاملها  املنقو  القمي  من عيوب  لص  والت الرضييب  متلص  وا

يل الرق سبة ملالكهيا من ق ل لص من خماطرها  ة، والت ابة القانونية والرضي
ٔو الرسقة.    الضياع 

د من   ل شري ٕاىل رضورة تقوية دور املؤسسات الرقابية  ٔن  وهنا البد 
ر سنوية تقدر   هبا خسا س و  د خزينة ا متلص الرضييب اليت تتك ظاهرة ا

ب الثغرات القانون  رامه س ة وطغيان  مباليري ا ية املوجودة يف املنظومة الرضي
ي ميثل حوايل   ري املهيلك ا يل اخلام، وهو 30القطاع  ا % من الناجت ا
صاد الوطين.  منية اق ٔمام  ائقا    شلك 

ليمك.    والسالم 

ملناطق الصناعية:  102.21) مرشوع قانون رمق  3  يتعلق 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون، السيدات     والسادة املس

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
اقشة   شارن يف م لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

منية   102.21مرشوع قانون رمق   بة تطور و الصناعية ملوا ملناطق  يتعلق 
مبا هتا  وهتي اجلديدة  الصناعية  ا  املناطق  يا اح مع  لني يتالءم  الفا ت 

ال   ا يف  ر  س ىل  شجيعهم  ل مثرن  املس طلبات  وم صاديني  ق
الغرض،   لهذا  املعد  العقاري  اء  الو حتصني  ٕاىل  هيدف  ي  وا الصناعي، 
شاطات  اء العقاري يف املناطق الصناعية ملامرسة  والتصدي الستغالل الو

ىل العقار ة ال تتالءم مع ت املتعهد هبا عند احلصول  دة ٕانتاج ، كتحويل و
الثغرات  مستغلني  ال،  م اصة  تعلميية  مؤسسة  ٕاىل  صناعية  طقة  م يف 
هذه  لتدبري  لك  هي غياب  ٕاطار  يف  رية،  املد هتيئة  ا تصاممي  يف  املوجودة 
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ري املمثن.  اع العقار    املناطق وصعوبة اسرت
ل املناطق الصن ٔرضية دا راء القطع ا ٔو  لتايل، فٕان معليات بيع  اعية،  و

ضيات القانون رمق   ٔن تتضمن   102.21ستخضع ملق ىل رضورة  ي ينص  ا
ال  ٓ ا ل  دا ٔرضية  ا القطعة  مثني  ب مثر  املس املرشوع  ت  مكو عقودها 
الل  إال ا  عرض لتطبيق جزاءات والزتام يف حقه يف  احملددة، وٕاال س

ٔرض  اع القطع ا د الزتاماته، مبا يف ذ فسخ العقد واسرت ٔ   ية. ب

س،    السيد الرئ
ي يصب يف  مثن هذا املرشوع ا ٔن  سعنا ٕاال  وحنن كفريق اشرتايك ال 
مثني املناطق الصناعية، بغرض  هتيئة وتدبري و تعزز الرتسانة القانونية املرتبطة 
خمططا   سيضع  ٔنه  كام  العقارية،  ت  املضار ظاهرة  وحماربة  جودهتا  حتسني 

لمناطق الصناعية حيدد من دان    وطنيا  ات إالسرتاتيجية يف م ال التو
بتطور   يتعلق  ف  الصناعي  القطاع  ات  اج و الصناعية  التحتية  ات  الب
الية، وحتديد   اة العدا ا راب اململكة يف ٕاطار مرا رب  املناطق الصناعية 
ات  التو ين  وت تطورها،  املزمع  لمناطق  والقطاعي  سرتاتيجي  متوقع  ا

مثرن سرتاتيج  ية ف خيص سويق العقار الصناعي ووضعه رهن ٕاشارة املس
واملواصفات  واملعايري  املتطلبات  حيدد  اما  نظاما  ووضع  تنافسية،  ٔسعار  ب
لتطورها   املنظمة  القانونية  د  والقوا الصناعية  املناطق  هتيئة  املتعلقة  ية  التق

ٔهنا ضام اليت من ش ليات الرضورية  ا لية من  تدبري مستدام  وسويقها  ن 
لمناطق الصناعية.    وفعال 

ليمك.    والسالم 

V -   :حتاد العام ملقاوالت املغرب   فريق 

متمي القانون رمق 1 ملاء:  36.15) مقرتح قانون بتغيري و   املتعلق 

  سم هللا الرحامن الرحمي 
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
ٔن   حتاد العام ملقاوالت املغرب يف  يطيب يل  مس فريق  لكمة  ٔتناول ا

ىل مقرتح قانون  صصة لمناقشة والتصويت  رشيعية العامة ا هذه اجللسة ال
متمي القانون رمق  ملاء.  36.15بتغيري و   املتعلق 

اقشة   م طبعت  اليت  إالجيابية  ٔجواء  ٔشيد  ٔن  البداية  يل  وامسحوا 
ات مقرتح هذا القانون   لية وامجلا ا اقشته بلجنة ا ل دراسته وم طي مرا

ٔساسية.  ات ا   الرتابية والب

س،    السيد الرئ
شفت الواقعة املؤملة اليت شهدهتا بالد بداية سنة   واملتعلقة    2022لقد 

ىل رشوط السالمة   وفر  ري م ن بعد سقوطه يف ثقب مايئ  بوفاة الطفل ر
رش  م من الفراغ ال انب  ي شاب القانون رمق  عن  املتعلق   36.15يعي ا

هذه  ل  م كرار  دم  جتاه  وطنية  مسؤولية  ٔمام  مجيعا  وجعلتنا  ملاء، 
الل سن  ذرية لها، س من  لول  لتايل حماو البحث عن  احلوادث، و

ل هذه احلاالت.  د من م ل ضيات قانونية    مق
ي القانون ا ه مقرتح هذا  ف ٔىت  ي  السياق ا ٕاضافة    وهو  ٕاىل  ريم 

ٔثقاب، سواء يف مر إالجناز   ر وٕاجناز ا ٓ ٔوراش حفر ا رشوط السالمة 
ٔو بعد التوقف عن استغالها.  ستغالل    ٔو 

الرضورية   السالمة  جتهزيات  ٕادراج  ىل  التنصيص  الل  من  وذ 
ح  م رشوط  مضن  الثقب  ٔو  البرئ  بوجود  املرتبطة  ٔخطار  ا من  لوقاية 

وٕاىل ص،  ٔثناء    الرتخ يقم  مل  مستغ  ٔو  عقار  ما  ىل لك  غرامة  ٕاقرار 
ستغناء   ٔو بعد  ٔثناء استغالهلام  ٔو  ٔو ٕاجناز ثقب يف عقاره  ٔشغال حفر برئ 
ٔخطار   ٔهنا الوقاية من ا جناز جتهزيات السالمة اليت من ش ٕ عن استغالهلام 

ٔو  يل عن البرئ  ستغالل والت ٔعامل  ٔشغال احلفر وب   الثقب. املرتبطة ب
املغرب سنصوت   ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  فٕاننا يف   ، ذ ل  ٔ و

ىل مقرتح هذا القانون.    ٕالجياب 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

رمق  )  2 قانون  رمق    96.21مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    17.95بتغيري 
ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية    رشاكت املسامهة وسن 

  ٔسهم ٕامسية: 

  سم هللا الرحامن الرحمي 
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف   مس فريق  لكمة  ٔتناول ا ٔن  يطيب يل 
ىل مرشوع  والتصويت  لمناقشة  صصة  ا العامة  رشيعية  ال اجللسة  هذه 

متمي ا  96.21قانون رمق   رشاكت املسامهة   17.95لقانون رمق  بتغيري و املتعلق 
ٔسهم ٕامسية. ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية    وسن 

اقشة  م طبعت  اليت  إالجيابية  ٔجواء  ٔشيد  ٔن  البداية  يل  وامسحوا 
ات  ل جلنة القطا اقشته دا ل دراسته وم مرشوع هذا القانون طي مرا

ة.    إالنتاج
ر، يف جمال  ويه   الوز ٔنوه فهيا بعمل احلكومة، وبعمل السيد  اسبة  م

ٔممية اليت انضمت   ات ا نا القانونية مع خمتلف املواثيق واالتفاق ظوم مالءمة م
 . لهيا بالد   ووافقت 

س،   السيد الرئ
ٔكتور   ذ  ، م ٔيت مرشوع هذا القانون يف ٕاطار اخنراط بالد ،  2011ي

ث   ح ة،  رضي ٔغراض  املعلومات  وتبادل  ة  لشفاف العاملي  املنتدى  يف 
ادل  ب املتعلقة  ت  الس  ولية،  ا لمعايري  ابة  الست بالد  تعهدت 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

13 

ٓخرةجامدى  17 ر 10( 1444 ا  ) 2023 ينا

ٔسهم حلاملها يف مجيع الظروف.  اميل ا ىل    املعلومات والتعرف 
لزتام اجلدي  و  املنتدى  الصادرة عن  التقارر  تؤكد  التارخي،  ذ ذ  م

ه القانونية مع املواثيق الصادرة عن هذه املنظمة،   ظوم لمغرب يف مالءمة م
صيف املغرب يف تقرر املنتدى لسنة  لزتام ب مضن  2022ولقد تُّوج هذا 

ٔمه".  طابق يف ا   مؤرش "م
ٔنه مت ٔهنا كام جسل التقرر، جسل ب ىل  ام  شلك  مي اململكة املغربية   تق

ة وتبادل املعلومات عند الطلب"، مع  بري "ملعيار الشفاف د  مستجيبة ٕاىل 
هتم"  اص وحام ٔش تصنيف "مطابق" مع "املعطيات احملاسباتية" و"حقوق ا
ليات تبادل املعلومات" و"شبكة تبادل املعلومات" و"الرسية" و"حقوق  و"

  الرضائب والغري". وحامية دافعي  
سبة لعنارص   ل بري"  د  ٔنه "مطابق ٕاىل  ىل  كام مت تصنيف املغرب 
ة"  املرصف املعلومات  و"توافر  ة"  وامللك لهوية  املتعلقة  املعلومات  "توافر 

  و"الولوج ٕاىل املعلومات. 

س،    السيد الرئ
ث ٕان مرشوع هذا القانون هيدف ٕاىل:    وح

ٔس  - ىل ا ة  ٔموال؛ ٕاضفاء طابع الشفاف ل رشاكت ا  هم املتداو دا
هترب الرضييب؛  - ٔموال وا  ماكحفة غسل ا
ليه يف تقرر    - ٔمه" احملصل  طابق يف ا ىل التصنيف املؤقت "م احلفاظ 

لسنة   املغرب  مي  هذا  2022تق دخول  ىل  تفعي  يتوقف  ي  وا  ،
ذ.  زي التنف  القانون 

املغ ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  يف  ىل فٕاننا  ٕالجياب  نصوت  رب 
متمي القانون رمق    96.21مرشوع قانون رمق   رشاكت   17.95بتغيري و املتعلق 

ٔسهم ٕامسية.  ٔسهم حلاملها ٕاىل  اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية    املسامهة وسن 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

ملناطق الصناعية  102.21مرشوع القانون رمق    ) 3   : يتعلق 
  سم هللا الرحامن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
س السيد     ، رتم احمل  الرئ

ر احملرتم    ، السيد الوز
شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب مس فريق  ل  ٔتد ٔن  هذه يف    يطيب يل 
صص   اجللسة ىل  ةا راسة والتصويت  يتعلق    102.21مرشوع القانون رمق    ل

الصناعية املرشوع  ملناطق  هذا  مبضامني  لننوه  اسبة  م ي ، ويه  ا الهام 
ٔمه املش دى  ٔن يعاجل ٕا ٔمل  رلك اليت يعاين مهنا  ن ٔال ويه    س الوطين، 

رشيعي املرتبط الل سد الفراغ ال هتيئة وتدبري املناطق   العقار الصناعي، من 
لسيد   ل إالجيايب  لتنويه جبودة النقاش والتفا الفرصة  ٔغتمن  الصناعية، كام 

ل ٔ  ر دا لجنة الوز   . شغال ا
ر  ،كام رشمك ل إالجيايب مع    ،السيد الوز ٔن ىل التفا تعديالت الفريق ش

ٕاىل  ٔول  ا التعديل  هامني، هيدف  تعديلني  ول  ق ث مت  املرشوع، ح هذا 
لهاته  التحتية  ات  الب صيانة  ل  ٔ من  الالزمة  دات  ع و املوارد  توفري 

مثرن املس سهيل معل  ل الالزمة  والتعديل املناطق وتوفري مجيع اخلدمات   ،
د ىل اع سبة   الثاين الهادف ٕاىل التنصيص  ل ية مالمئة ومعقو  مدة زم

ال الصناعي.  ر يف ا س   لطبيعة 

ر    ، احملرتم   السيد الوز
لكفة   ٔمهية  ليمك  اءال خيفى   تعيق  اليت   إالنتاج اكليف مضن العقاري الو

ة دة دينام ٔعامل، ر ٔخرى اك  انب  ٕاىل ا ك عوامل  ث  الطاقةو  لوجس ، ح
اء  ٕاىل الولوج زال ال ه الصناعي العقاري الو ات،  من العديد يوا  مبا العق
ياطي حمدودية ذ يف اء اح د املساطر إالدارية املرتبطة العقاري الو ، وتعق
 به. 

اء لهذا الولوج ٕاماكنية حتسني ٔن ٕاال  لتعزز بريا حتد ميثل العقاري،  الو
ص   تنافسية ٔمر تعلق سواء الوطين، ادق  الفردية التنافسية  بتحسني ا

ة  يف اصة لمقاوالت، انب، املنافسني موا ٔ  من مزيد  لتحفزي ٔو ا
رات ة س ٔهنا من اليت  املنت  .مستدامة  شغل فرص لق ش
ظور العام يف  حتاد وينخرط منوذج م ي التمنوي  ا  ر"تطوٕاىل   يدعو ا

اطق شطة خمصصة  م ٔ ٔمثنة  ،املطلوبة اجلودة ذات ل ة تنافسية وب ا  تلف  م
اء جبعل يويص كام ،"تاملقاوال ناول  يف  الصناعي العقاري  الو  املقاوالت م
 .اص شلك الصغرية

لجوء  تفضيل ٔيضا حتاد ويقرتح  ٕاطار يف طوي ملدة إالجيار  ٕاىل ا
ٔرايض ٕاسناد ة  ا شطة العموم صادية، ٔ ٔفضلية ٕاعطاء  الل من اق  ا

 .احمللية املضافة القمية ذات لمشاريع
ىل ٔن  القصري، املدى و رى ب د  فٕاننا    حتفزي  ٕاىل هيدف  صارم تدبري اع

ٔرايض مثني يد ٕاصدار  يف متثل  املوجودة ا ٔرايض ٔحصاب مينح قانوين تق  ا
دة، سنة املستغ ري الصناعية ر، فاحت من اعتبارا  وا رات  لبدء ينا  س
ار طائ حتت  املوعودة، ادهتا ىل إالج ٔصيل الرشاء  سعر السوق ٕاىل  ٕا  .ا

عكام ندعو ٕاىل   لية ت يف    لتحمك  "العقار الصناعي   مرصد سوق"  وضع 
الل   ىل العروض احلالية من  ٔثري  الرشوع سوق العقار الصناعي وجتنب الت

ٕاجناز ب   يف  سمح  املتوفر  العقار  ٔن  من  لرمغ  ديدة  اطق  مجيع  م تلبية 
ح حق الشفعة  ، ٕاضافة ٕاىل  طلباتال  ىل م ن يتوفرون  هتيئة ا لملكفني 

اطق صناعية عروض   . يف حميط قريب من املناطق اجلديدة م
ٔولوية ختطيط  ام جيب  ك  ٔساسيةال ٕاعطاء  ا التحتية  ة  اه الرشب"  ب  م

ء/ الصحي  /الكهر الصناعية"  الطرق  /الرصف  املناطق  اة   ،لربط  مرا مع 
ئق  ٔرايض ذات الطابع الصناعي حسب و   .تعمريال ا

ٔن  ٔوكام  الل  ايل من لك اح ياطي  اء عقاري اح شاء و حتمالت   ٕا
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شاء  س   بع لجهة اء العقاري ميكن من ٕا ة مبا يف ذ الو اطق صناعية ٕاضاف م
ل  ات التحتية اخلالالزم لوصل هذه املناطق    ة. ارج ب

ر    ، احملرتم   السيد الوز
املرشوع    ٕاننا يف ىل هذا  نعول  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق 

اخ  لتعزز ر م ي س ، يف ام تطورا عرف  ا  ليات  تكرس ل و  بالد
ت  وحماربة  الصناعية املناطق  خيص ف  اجليدة احلاكمة صاد  املضار  الريع واق

ال، هذا يف وام ىل ظلت  ديدة ٕاشاكليات معاجلة وكذ ا  شلك ا
ر ٔمام عرق يب، الوطين  س ٔج بته ىل فضال وا  لتحوالت موا

صادية ة قاطرة وجع اخلاص  القطاع تقوية رب ق ق صادية لتمنية حق  ق
عية ج شودة، و  وتقوية املغربية، لمقاو  التنافسية القدرة لتعزز امل

ر خيص ف  اململكة اذبية يب و  الوطين  س ٔج ليه ا ا فٕاننا نصوت   ،
  ٕالجياب. 

ليمك   . والسالم 

IV -   :عية ج ة العدا    مجمو

رمق  1 قانون  مرشوع  رمق  بتغيري    96.21)  القانون  متمي  املتعلق    17.95و
ٔسهم حلاملها ٕاىل   اصة بتحويل ا ٔحاكم انتقالية  رشاكت املسامهة وسن 

  ٔسهم ٕامسية: 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لس   مب عية  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

شارن يف ٕاطار املناقشة العامة ملرشوع القانون رمق   متمي   96.21املس بتغيري و
رمق   اصة   17.95القانون  انتقالية  ٔحاكم  وسن  املسامهة  رشاكت  املتعلق 

ٕاطا يف  يندرج  ي  ا ٕامسية،  ٔسهم  ٕاىل  حلاملها  ٔسهم  ا مالءمة بتحويل  ر 
املنتدى  املعرب عهنا خصوصا يف  ولية  ا لزتامات  الوطنية مع  رشيعات  ال

ة.  ٔغراض رضي ة وتبادل املعلومات  لشفاف   العاملي 
سامه يف حتسني   ٔمر س ا ٔن هذا  عية  ج العدا  ة  ونعترب يف مجمو

ٔمه"، من   طابق يف ا يل "م ولية من ق الل مراتب املغرب يف التصنيفات ا
ٔسهم يف رشاكت املسامهة  ا اميل  ديد هوية  ٔحاكم تقيض بت ىل  النص 
ٔساس) وهو ما سميكن من حماربة   ٔموال  ا ورشاكت التوصية (رشاكت 

هترب الرضييب.  ٔموال وا رمة املرتبط بغسل ا ٔفعال ا   العديد من ا
ىل فرتة انتقالية لرشاكت املسامهة   من  ومثن يف هذا إالطار التنصيص 

ٔسهم ٕامسية وفق ضوابط  ٔصدرهتا حلاملها وحتويلها ٕاىل  ٔسهم اليت  ل سوية ا ٔ
جلريدة  الن  ام هبذه العملية ورش ٕا ٔسهم لق اميل ا حمددة مبا يف ذ دعوة 
ٔساسية لتتالءم مع   ٔنظمهتا ا ٕالضافة ٕاىل تغيري  الرمسية حول هذا املوضوع 

ضيات القانون.    مق

ة  ويف اخلتام، واخنرا مو ، سنصوت يف ا طا يف هذا الورش إالصال
ٕالجياب.    ىل مرشوع القانون 
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

ملناطق الصناعية  102.21) مرشوع القانون رمق  2   : املتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
 ٔ لس  رشفين  مب عية  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ٔتناول  ن 

القانون رمق   العامة ملرشوع  شارن يف ٕاطار املناقشة  املتعلق   102.21املس
لقطاع  لهنوض  هودات املبذو  ي يندرج يف ٕاطار ا ملناطق الصناعية وا

صاد الوطين، وذ   ق ز  عتباره ركزية من راك الل الصناعي ببالد  من 
ستجيب   اذبية وتنافسية ل ات حتتية صناعية ذات جودة و تعبئة وهتيئة ب

مثرن.  ات املس   حلاج
الل   ي عرفه هذا القطاع  لتطور ا عية  ج ة العدا  وننوه يف مجمو
املستوى  ىل  الل موقع ممتزي  اح رية، وهو ما مكن بالد من  ٔ ا ٓونة  ا

الصنا من  لعدد  مكنصة  ويل  ة ا صنا رٔسها  ىل  واملتطورة  الثق  ات 
ات الغذائية.  رات والصنا ٔجزاء الطا   السيارات و

اء هبا مرشوع القانون سمتكن من جتاوز   ات اليت  ٔن إالصال كام نعتقد 
العقارات  مثني  و وتدبري  ختصيص  معلية  تعرفها  اليت  إالشاكالت  خمتلف 

صصة لهذا الغرض، من مضهنا:    ا
 -    داد الل ٕا سرتاتيجي لعملية تعبئة العقار من  د التخطيط  اع

واملعايري   الكربى  ات  التو الصناعية حيدد  لمناطق  خمطط وطين 
املناطق  وهتيئة  متوقع  يف  اهتا  مرا الواجب  ٔساسية  ا واملتطلبات 

  الصناعية؛ 
 -    الصناعية املناطق  مثني  هتيئة وتطور وسويق و ام  وضع نظام 

  ام لتدبريها؛  ونظام
 -    شلك مثر  واملس هتيئة  امللكف  بني  ربط  اليت  العالقة  تنظمي 

لك طرف حقوقه؛    يضمن 
 .ٔخرى ضيات الهامة ا ريها من املق   و

عية شلك   ج ة العدا  ٔمهية هذا إالصالح، اخنرطنا يف مجمو وٕاميا ب
ة من   ا مجمو القانون، واقرتح ل بناء يف دراسة مرشوع  ٔ التعديالت من 

ٔمهها:  نه،    جتويد مضام
 -    ٕالضافة ٕاىل اجلودة مكعايري جيب توفرها ٕادراج التنافسية واجلاذبية 

ال   ا يف  مثرن  املس ات  حلاج ستجيب  ل الصناعية  املناطق  يف 
  الصناعي؛ 
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 -   طط ا داد  ٕا يف  ة  والصنا ارة  الت غرف  مسامهة  ىل  النص 
عت  الصناعية،  لمناطق  قدرة الوطين  ٔكرث  ا املؤسسات  من  بارها 

بتطور   املتعلق  الصناعي  القطاع  ات  اج عن  لتعبري  ٔهيال  وت
  املناطق الصناعية؛ 

   مي لتق الصناعية  لمناطق  الوطين  طط  ا ٕاخضاع  رضورة 
ملادة رمق   الزتاما  القانون رمق    2سرتاتيجي،  املتعلق    49.17من 

ٔنه ختضع ىل  يئ اليت تنص  الب مي  يئ    لتق سرتاتيجي الب مي  لتق
ططات والتصاممي القطاعية واجلهوية   مشاريع السياسات والربامج وا

ة؛  ات الرتابية واملؤسسات العموم و وامجلا   املعدة من طرف ا
   ططات ا مع  والتالؤم  ام  س طط  ا هذا  راعي  ٔن  وجوب 

الوطين وتصاممي سيت  لو ا طط  به اك املرتبطة  ٔخرى  هتيئة، ا ا  
وارتباطها   املناطق  لهذه  ٔفضل  متوقع  ضامن  من  سميكن  ما  وهو 
جودهتا   من  حيسن  ٔن  ٔنه  ش من  مبا  ٔساسية  ا التحتية  ات  لب

هتا؛  هتا وتنافس اذب   و
   التدبري ملوافاة إالدارة ل هيئة  رتامه من ق الواجب ا ل  ٔ ا متديد 

سويق املنطقة الصن لتقرر حول حصي  مثيهنا  وجملس اجلهة  اعية و
والتمثني  سويق  ال ٔن معلية  اعتبار  ىل  ٔشهر  ثالثة  ٕاىل  شهر  من 

اهتا.    ستغرق مدة جيب مرا

دد من هذه التعديالت  ر احملرتم مع  ل إالجيايب لسيد الوز مثن التفا كام 
ة.  ات إالنتاج ه جلنة القطا ي عرف   وننوه جبو النقاش الهادف ا

مو ا من  ا  نا واق اما،  الهام، وخ إالصال  الورش  هذا  ٔمهية  ب ة 
ٕالجياب. ىل مرشوع القانون    سنصوت 

ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

IVI -   :ا السطي شار السيد   مدا املس

ملناطق الصناعية:   102.21مرشوع قانون رمق   -    يتعلق 

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

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  هذه 

ملناطق الصناعية.  102.21ن رمق قانو   يتعلق 
تاح   ٔيت يف سياق اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف ي ي وهو النص ا
رشيعية احلالية واليت   ٔوىل من السنة الثانية من الوالية ال رشيعية ا ورة ال ا

ر.  س ديث عن  ل اللته حمورا    خصص فهيا 
ٔمهية   ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ٔيت يف سياق  ويه م ي ي هذا القانون ا

ة  ت من تطور الب ، واليت مك هنجها بالد تفعيل السياسة الصناعية اليت 
صادية  ق التمنية  ودمع  الصناعي  ر  س بة  وموا الصناعية  التحتية 

ململكة.  عية  ج   و
روم معاجلة مجمو اء هبا هذا املرشوع واليت  مثن إالجراءات اليت  ة  كام 

ما   وهو  الصناعية،  املناطق  مثني  وغياب  بضعف  املتعلقة  إالشاكالت  من 
ق العدا  مثرن وحتق ر واملس س شجيع  ىل  كون  تداعيات سلبية 

ر.  س الية والرتابية يف الولوج ٕاىل    ا

ر احملرتم،    السيد الوز
ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ا يف  انطالقا من ٕامياننا هبذا املوضوع تقدم
حتديد   ٔساس  مهت  اليت  التعديالت  من  ة  مبجمو شارن  املس لس  مب
إالدارة  ىل حتديد  التنصيص  الل  ال، من  ا يس يف هذا  الرئ اطب  ا

دال عبارة "إالدارة املعنية"   ا اس بـ"الوزارة امللكفة املعنية بدقة و اقرتح
حبقوق  املتعلقة  الشغل  رشيعات  رتام  ا وٕادراج  ر"؛  الس و ة  لصنا

مثر اللزتاماته.  رتام املس دم ا ا  ٔجراء مضن اجلزاءات املطبقة يف    ا
هتيئة   ٔو امللكف  ٔمام هيئة التدبري  ال  ٔيضا فسح ا كام مهت تعديالتنا 

إالدارات التقرر وموافاة  داد  الغرامة   ٕال ٔن  و ه، خصوصا  م ة  س ب املعنية 
لزتاماته. ل  مثر ا لمس ه إالنذار بدقة  ٕالضافة ٕاىل حتديد مدة توج   برية؛ 

حتاد الوطين  ل السليب مع تعديالتنا، فقدر قرر يف  لرمغ من التفا و
ىل مرشوع هذا   ٕالجياب  شارن التصويت  لس املس ملغرب مب لشغل 

ٓم ر  القانون،  الس هنوض  ه يف ا اة م ٔهداف املتو ق ا ٔن سهم يف حتق لني 
 .   ببالد

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 


