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  )2010نونرب  16( 1431ذو احلجة  09الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....املستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا(لس: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

الواحدة والثالثني وا5قيقة  الثالثة، ابتداء من الساعة أربعون دقيقة: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .بعد الزوال

  :صني الترشيعيني التاليني5راسة والتصويت عىل الناااا: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق بصفة القطب املايل لTار  44.10مرشوع قانون رمق  - 

 البيضاء، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛

يتعلق بإحداث الواكe املغربية لتمنية  59.09مرشوع قانون رمق  - 

  .األنشطة اللوجيستيكية

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

  :لسلسلسلسهللا، رئيس ا(هللا، رئيس ا(هللا، رئيس ا(هللا، رئيس ا(    املستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيداملستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيداملستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيداملستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  :خنصص هذه اجللسة لTراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية
يتعلق بصفة القطب املايل لTار  44.10مرشوع قانون رمق  - 1

 احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛البيضاء، 
يتعلق بإحداث الواكe املغربية لتمنية  59.09مرشوع قانون رمق  - 2

  .األنشطة اللوجيستيكية
نسـهتل هذه اجللسة |5راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

يتعلق بصفة القطب املايل لTار البيضاء، احملال علينا من جملس  44.10
  .النواب

  .مة للحكومة املوقرة، السـيد الوزير احملرتماللك

        ::::السـيد صالح ا5ين مزوار، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد صالح ا5ين مزوار، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد صالح ا5ين مزوار، وزير �قتصاد واملاليةالسـيد صالح ا5ين مزوار، وزير �قتصاد واملالية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي 

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  السادة الوزراء،
أود يف البداية أن أتقدم |لشكر (لسمك املوقر لTمع املسـمتر ا�ي 

للمبادرات احلكومية الرامية إىل تطوير وتعزيز اإلطار القانوين املنظم تولونه 
  .لسوق الرساميل

وقبل أن أعرض عىل أنظار جملسمك املوقر املقتضيات اليت يتضمهنا 
مرشوع القانون املعروض عىل أنظارمك، واملتعلق بصفة القطب املايل لTار 

مقتضيات مرشوع هذا  البيضاء، أود أن أشـيد |لنقاش البناء ا�ي عرفته
القانون من طرف جلنة املالية املوقرة رمغ ضغوط الوقت، وأريد أن أشـيد 
|لتجاوب اإلجيايب للجنة مع هذا املرشوع، وإن دل هذا عىل يشء فإمنا 
يدل عىل �ه©م ا�ي حيظى به النظام القانوين املؤطر لسوق الرساميل 

  .من طرف أعضاء اللجنة احملرتمة
ن، عرف السوق املايل الوطين مجموعة من اإلصالحات، كام تعلمو

مكنته من لعب دور هام يف جمال تعبئة �دخار وتوفري خدمات متويل 
متنوعة لفائدة الفاعلني �قتصاديني |لشلك ا�ي يدمع جمهود �ست±ر 

  .وجيعل القطاع املايل ي©ىش مع أحسن املعايري ا5ولية
ي عرفه سوقنا املايل، تبني أنه من وكتكريس ملسـتوى التطور ا�

املناسب أن يلعب هذا القطاع دورا حمور¹ عىل املسـتوى اإلقلميي، معززا 
بذ« متركزه وإشعاعه كقطب مايل ذو بعد إقلميي ودويل، وكذا ماكنة 
املغرب كو½ة إقلميية لتدفق �ست±رات، خاصة األجنبية مهنا، وتعزيز 

  .قتصاد العامليانفتاح بT¿ واندماجه يف �
ويأيت يف هذا السـياق إحداث القطب املايل لTار البيضاء مكنطقة مالية 
دولية ووضع مرشوع قانون مؤطر لها، وميكن تلخيص أمه مقتضيات 

  :مرشوع هذا القانون يف العنارص األساسـية التالية
إحداث القطب املايل لTار البيضاء مكنطقة مالية، حيدد حميطها  - 1

 بنص تنظميي؛
التنصيص عىل أن صفة القطب املايل لTار البيضاء متنح  - 2

للمقاوالت املالية وغري املالية املعنية من طرف جلنة ترتأسها اإلدارة |قرتاح 
 من الهيئة املالية املغربية، ويه املؤسسة اليت مت إنشاؤها لتدبري هذا امللف؛ 

فيد من المتيزي بني ثالثة أنواع من املؤسسات اليت ميكهنا أن تسـت  - 3
  :الصفة السالفة ا�كر، ويه اكلتايل

املقاوالت املالية اليت تعمل يف القطاع البنيك والتأمني وكذا  •
  رشاكت تدبري األصول؛

مقديم اخلدمات املهنية ا�ين ميارسون ويديرون األنشطة،  •
السـÔ األنشطة املتعلقة |ملنطقة احلرة املالية واخلدمات املعلوماتية وكذا 

  الية املتخصصة؛اخلدمات امل
املقاوالت اليت تعمل بوصفها مقار ½وية أو دولية، واليت تقوم  •

بتأمني Öمة مراقبة وتنسـيق أنشطة اخلدمات يف بT أو مجموعة من البTان 
  .األجنبية

منح بعض �متيازات الرضيبية للمؤسسات املسـتفيدة من صفة  - 4
 القطب املايل لTار البيضاء وكذا ألجراهئا؛

املقاوالت املسـتفيدة من صفة القطب املايل لTار البيضاء الزتام  - 5
بأن تتخذ من املنطقة املالية مقرا لها داخل أجل حتدده اللجنة املذكورة 
أعاله، وقبل انهتاء هذا األجل ميكن لهذه املقاوالت أن تزاول نشاطها فوق 

  .مجموع تراب عامe ا5ار البيضاء
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هاذ املرشوع، مرشوع اسرتاتيجي  هذه يه احملاور األساسـية اليل كهتم
|لنسـبة لبالد¿، ومرشوع كيدخل كذ« يف اسـتقطاب المتويالت 
و�ست±رات األجنبية، مرتبطة ببعد اسرتاتيجي مغريب هيم القارة اإلفريقية، 
قارة املسـتقبل، القارة اليت جيب عىل بT¿ يف إطار العالقات السـياسـية 

ا هبذه القارة، وبعد اخلطوات الناحجة (موعة والروحية والتارخيية اليت جتمعن
من �ست±رات املوفقة عىل املسـتوى اإلفريقي، ندخل جماال اسرتاتيجيا 
جديدا، وهذا املرشوع مرتبط هبذا البعد �سرتاتيجي، ونعرف مدى 

  . أمهيته يف متوقع بالد¿ عىل املسـتوى املايل وعىل املسـتوى اخلدمايت
  .شكرا عىل انتباهمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

اللكمة اآلن ملقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية 
  .إذن وزع... لتقدمي تقرير اللجنة أو الرئيس

 10أفتح اآلن |ب املناقشة، وقد مت �تفاق |ألمس عىل أن نعطي 
إذن اللكمة اآلن ألحد السادة للفيدرالية،  5للمعارضة و 10دقائق لألغلبية، 

  .املستشارين عن فرق األغلبية، األسـتاذ املهايش

        ::::املستشار السـيد عبد ا(يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا(يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا(يد املهايشاملستشار السـيد عبد ا(يد املهايش
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،
  السـيد الرئيس،

املتعلق  44.10يرشفين أن أتناول اللكمة يف موضوع مرشوع قانون رمق 
ر البيضاء، وقد يكون من الطبيعي أن نسـتحرض يف بصفة القطب املايل لTا

هذا الصدد صريورة انفتاح �قتصاد الوطين، حبيث ومنذ سـبعينيات القرن 
املايض، وبشلك أكرث وضوحا منذ مثانينياته اخنرط املغرب يف دينامية 

  ".اقتصاد منفتح: "متعددة التو½ات، عنواهنا العريض
 للمسـتقبل، عىل حد سواء، هذا التوجه �سرتاتيجي و�سترشايف

بدأ تزنيñ فعليا من خالل اخنراط املغرب يف تكتالت اقتصادية وجتارية 
إقلميية و½وية، هذا فضال عن انضاممه التفاقيات وهيئات دولية ترشف 

  .عىل التجارة املتعددة األطراف وغريها من اجلوانب �قتصادية واملالية
املغرب أن يبارش إصالحات كربى و|ملوازاة مع ذ«، اكن لزاما عىل 

وأن يتبىن مياكنزيمات جديدة وحداثية متكن نسـيجه �قتصادي الوطين 
من التأقمل مع �نفتاح واملنافسة املصاحبة ô، بل لتجعñ قادرا عىل است±ر 

  .املؤهالت والفرص اليت تتيحها ô السوق ا5ولية
ة لتقومي املسار لك هذا مت بعد أجيال من اإلصالحات، توالت كآلي

وتصحيح �جتاه وفق معطيات دولية شديدة التحول ومفرطة احلساسـية، 
تريم بظاللها يف لك وقت وحني دون سابق إنذار، وبعد هذا لكه وحيث 

أن �قتصاد املعومل بقدر ما ميكنه التخيل عن �قتصاد احلقيقي، اقتصاد 
مات حتتل فيه مركزا اإلنتاج، بقدر ما |ت واحضا عىل أن املالية واخلد
  .صلبا، وتشلك فيه أسـباب النجاح والمتزي عىل اآلخر

تشييد سوق مالية ممتثþ يف بورصة ا5ار  96فقد |رش املغرب منذ 
البيضاء وطور منظومته الترشيعية مبجموعة نصوص قانونية، أطرت (ال 

  .العمل يف السوق املالية واآلليات املعمتدة هبا
هاما مرتبطا بفرص �رخيية |لنسـبة للمغرب فÔ  وحيث أن هناك رها¿

يتعلق |سـتقطاب رؤوس األموال و�دخار، فإنه اكن من الطبيعي أن 
تكون طموحات املغرب وسعيه اجلاد كذ« عىل قدر أمهية هذا الرهان، 
وألجل ذ« نرى أن هذا النص ا�ي بني أيدينا ما جاء إال ليعطي اإلشارة 

ا عىل أن مغرب اليوم ليس مغرب املؤهالت وطنيا وإقلمييا ودولي
�قتصادية حفسب، وإمنا أصبح قادرا عىل لعب دور الفاعل اجلهوي 
وا5ويل يف املنظومة املالية العاملية، وقادرا كذ« عىل حتقيق لك الرشوط 
والوسائل العملية والقانونية واملؤسساتية وحىت �عتبارية جللب �دخار 

  .ا لكه يعطي فرصا حقيقية للرحب والمنو للشغلو�ست±ر، وفوق هذ
فنحن اليوم نريد أن نسجل أن املغرب  ماض قدما عىل درب حتقيق 
إسرتاتيجية متاكمþ يف اجلانب �قتصادي، تتحقق فهيا لك املسـتو¹ت 
احملققة للتمنية والضامنة السـمترارها، هذه التمنية اليت تتأكد يوما عن يوم 

ئعية مكبادرة التمنية البرشية، وكذا ورش اجلهوية بفضل املبادرات الطال
املوسعة وغريها من األوراش الكربى اليت يعرفها املغرب عىل عهد موال¿ 

  .صاحب اجلالe نرصه هللا وأيده
بقي فقط، وليك خنمت هذه املداخþ، أن نقول أن هذا النص خطوة 

واخلدمات بصفة هامة وإضافية يف ا(ال �قتصادي معوما وجمال املالية 
خاصة، غري أنه البد أن حنت احلكومة عىل رضورة توفرها عىل آليات رقابة 
وتقومي يف جمال املعامالت املالية حرصا عىل سالمة �قتصاد املايل وحتصينا 
للفاعلني اخلواص واملؤسساتيني، ولكنا يعمل أن دروس األزمات املالية 

  .النا يف لك وقت وحنيموجودة ومرتامكة، وجيب أن تكون حارضة بب
  .للك هذه �عتبارات، فإننا سـنصوت |إلجياب عىل هذا النص

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا األسـتاذ املهايش، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة، 

  .األسـتاذة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميياملستشارة السـيدة فريدة النعميي
  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  د الرئيس احملرتم،السـي
  السادة الوزراء احملرتمني،
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يرشفين أن أتدخل |مس فريق األصاe واملعارصة ألبسط أمام جملسـنا 
القايض بإنشاء  44.10املوقر موقف فريقنا خبصوص مرشوع قانون رمق 

  .قطب مايل |5ار البيضاء
  سـيدي الرئيس، 

ال ميكن أن تكرس يف البداية البد من التذكري أن |درة من هذا النوع، 
إال اخليار ا�ي اخنرط فيه املغرب والرايم إىل تدعمي �نفتاح والشفافية يف 
ا(ال املايل و�ست±ري بوجه خاص، ذ« أن هذا النوع من األقطاب 
املالية سيسامه بشلك قوي يف تعزيز الثقة يف املنظومة املالية واآلليات 

سسات املالية واملرصفية، كام من شأنه أن الرقابية والتتبع ا�ي ختضع لها املؤ 
يشلك عنرص جذب لالست±رات األجنبية والوطنية نظرا ملا يوفره املغرب 

  .منذ فرتة طويþ من بنيات وآليات خلدمة هذا الغرض
لكن، السـيد الرئيس، فبقدر ما نؤمن يف فريق األصاe واملعارصة جبدية 

تأخرا بعض اليشء عن وقته، وملحاحية هذا املرشوع ا�ي جاء مع ذ« م 
|لنظر لTينامية واألوراش اليت اخنرطت فهيا ا5وe املغربية حتت القيادة 
الرشـيدة لصاحب اجلالe نرصه هللا، فإننا نسجل مجموعة من املالحظات 
اليت جيب أخذها بعني �عتبار لضامن جناح هذا القطب املايل والتزنيل 

  . السلمي والسلس ملقتضياته
|�كر يف هذا اإلطار رضورة مراجعة وحتيني القوانني املتعلقة  وخنص

|لبورصة ومؤسسات �ئ©ن، وكذا تعزيز لك املقتضيات القانونية املتعلقة 
بشفافية املعامالت وضامن احلاكمة اجليدة، هذا فضال عن تعزيز ثقافة 

هام الكفيلتني �ست±ر وإعادة �عتبار ملنظومتنا القضائية واإلدارية |عتبار 
  .بإضفاء املصداقية والفعالية للمناخ �ست±ري  والتنافيس يف بالد¿

  سـيدي الرئيس،
انطالقا من موقعنا مكعارضة بناءة ومتفاعþ بشلك إجيايب مع لك 
املقتضيات وا5يناميات الواعدة اليت تنخرط فهيا ا5وe املغربية هبدف خلق 

ء هذا الوطن العزيز، فإننا نصوت الرثوات وتوفري مناصب الشغل ألبنا
|إلجياب لفائدة هذا املرشوع، آملني أن تأخذ احلكومة مالحظاتنا بعني 

  .�عتبار
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيدة املستشارة احملرتمة، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق 

  .الفيدرايل للوحدة وا5ميقراطية، تفضل أسـتاذ

        ::::يد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتياملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحل    
  السـيد الرئيس، 

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين،

نعتقد يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا5ميقراطية أن مرشوع القانون ا�ي 
بني أيدينا، هو مرشوع يسـتحق منا مجيعا أن نصفق ô، نصفق ô ألنه يأيت 

نتيجة إصالحات  نتيجة اختيارات اقتصادية واحضة، نصفق ô ألنه يأيت
قامت هبا احلكومات خاصة يف العرشية األخرية، إصالحات اقتصادية 

  وإصالحات مالية،
أيضا هو مرشوع قانون يسـتحقه املغرب، ألن املغرب قام خبطوات إن 
عىل مسـتوى �نفتاح عىل حميطه اإلقلميي أو اجلهوي أو ا5ويل، وكذ« 

ل احلر، من خالل املناطق قام خبطوات معلية من خالل اتفاقيات التباد
احلرة ومن خالل عالقاته املالية املنفتحة، وآخرها انفتاحه عىل السوق 
ا5ولية من خالل القرض األخري، اليل هو أول قرض بصفته كيحصلوا 

¿Tاملغرب، ألن نتيجة الثقة د¹ل األسواق املالية العاملية يف ب.  
صالحات أساسـية، نعتقد حيتاج أيضا جناح هذا املرشوع إىل مواكبته بإ

أن القانون احلايل للبورصة حيتاج إىل إعادة النظر، نعتقد كذ« أن 
السـندات اليت نتعامل هبا إىل هاته اللحظة ايضا جيب أن تكون مالمئة 
للحاجة املوضوعية اليت سـيطر�ا القطب املايل لTار البيضاء، كذ« 

كذ« حيتاج إىل هو ) le marché à terme(مسأe السوق اآلجþ أو 
  .نظر

جناح املرشوع أيضا حيتاج إىل األ½زة املصاحبة أو املتدخلني اآلخرين 
أن يكونوا يف مسـتوى هذه السوق، وأقول يف هذا الباب بأنه عىل نظامنا 
البنيك أن يكون منفتحا ومنتجا ومتعاو¿ وقادرا عىل يشء من املغامرة، ألنه 

هذا ل حىت نضمن النجاح  من الرضوري أن يكون هذا األمر واحضا
  .املرشوع

 كذ« من أسـباب حامية املرشوع أيضا رضورة حاميته من السلواكت
املضار|تية و�حتاكرية اليت ال ختدم بT¿ يف يشء، حنن بT يسـتقطب 
است±رات، حنن بT منفتح، حنن بT يبين ا5ميقراطية، وهبذا املرشوع 

  .عىل عامل اليومحناول أن نبين اقتصادا قو¹، منفتحا 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

منر اآلن إىل التصويت عىل مواد املرشوع، ويه سـبعة عرش، وأظن 
  :أهنا سـتكون معلية سلسة مادام مت التصويت عليه |إلجامع

  :املادة األوىل
  إذن إجامع؛=  :املوافقون

  إجامع؛= : املادة الثانية
  إجامع؛= : ثالثة
  جامع؛إ= : أربعة

  إجامع؛= : مخسة، سـتة
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  إجامع؛= : سـبعة
 .إجامع: 17إىل  8من 

  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته عىل التصويت
يتعلق  44.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  .بصفة القطب املايل لTار البيضاء بإجامع احلارضين
  .نشكر السـيد الوزير عىل مسامهته

يتعلق  59.09راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق Tل اآلن لننتق
  . بإحداث الواكe املغربية لتمنية األنشطة اللوجيستيكية

  .اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم، اللكمة للحكومة

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف |لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف |لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف |لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف |لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

عتذار السـيد الوزير امللكف |لتجهزي ا�ي حالت بداية أتقدم |
  .ظروف طارئة يف حضوره معنا يف هذه اجللسة الترشيعية

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
نيابة عن زمييل األسـتاذ غالب أود أن أشري إىل أن وزارة التجهزي 

حديد إسرتاتيجية وطنية مندجمة لتطوير قامت بإجناز دراسة وافية لت
التنافسـية اللوجيستيكية للمغرب، هذه ا5راسة اكنت موضوع اتفاقية متويل 
بني الوزارة وصندوق احلسن الثاين للتمنية �قتصادية و�ج©عية، وقد 
ترأس التوقيع كام نتذكر مجيعا صاحب اجلالe امل+ محمد السادس نرصه هللا 

  .2008ماي  19يوم 
مت تقدمي أهداف وحمتوى هذه اإلسرتاتيجية والتوقيع عىل عقدة بر¿مج 
بني ا5وe والقطاع اخلاص املمثل |الحتاد العام ملقاوالت املغرب حتت 

 20الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالe امل+ محمد السادس نرصه هللا يوم 
  .2010أبريل 

من القطاعات ويعد تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية، ا�ي هيم العديد 
�قتصادية، رها¿ اقتصاد¹ واز¿، تطمح احلكومة إىل الرفع من الناجت 

  .نقطة سـنو¹ وذ« خالل العرش سـنوات املقبþ 0,5ا5اخيل اخلام ب 
كام تشلك هذه اإلسرتاتيجية حتد¹ حقيقيا |لنظر إىل تعدد املتدخلني 

ني اقتصاديني، واختصاصاهتم املؤسساتية، إدارات، جامعات حملية، فاعل
وإىل أمهية تدبري الرب¿مج الوطين الطموح الهادف إىل الرفع من تنافسـية 
القطاع وإىل تطوير املناطق ا0صصة لألنشطة اللوجيستيكية، وتتطلب 
جمهودات متواصþ ومكثفة ومتناسقة والقيام بتحكÔت يف ميادين خمتلفة، 

  .اليست |لرضورة من اختصاصات وزارة التجهزي وحده
�ا، و|لنظر إىل الرها¿ت و�نعاكسات اإلجيابية املتوقعة من تطبيق 
هذه اإلسرتاتيجية، اكن البد من التفكري يف إحداث هيئة جديدة، يناط هبا 

دور التنسـيق عىل املسـتوى الوطنية بني خمتلف الفاعلني املسامهني يف 
والعمل لتحقيق مشاريع حمددة مثل تمنية حتسني التنافسـية اللوجيستيكية 

املناطق اللوجيستيكية، هذه الهيئة يه املوضوع د¹ل هاذ مرشوع قانون 
املسامة الواكe املغربية لتمنية األنشطة اللوجيستيكية، اليت ستشلك ا�راع 

  . األمين للحكومة واألداة اإلدارية لتنفيذ اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية |ملغرب
eستتخذ شلك مؤسسة معومية، ذات خشصية معنوية، تمتتع  الواك

|السـتقالل املايل، تعمل حتت وصاية ا5وe، وختضع الواكe كذ« للمراقبة 
املالية لTوe املطبقة عىل املنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص 

  . الترشيعية اجلاري هبا العمل
  :تمتثل ÖاÖا الرئيسـية يف

ليت حتدد إسرتاتيجية وخمططات العمل الرامية إىل إجناز ا5راسات ا -
 تمنية األنشطة اللوجيستيكية؛

 إعداد خمطط توجهيـي ملناطق األنشطة اللوجيستيكية؛ -

إعداد ا5راسات املتعلقة بتمنية مناطق األنشطة املذكورة وتشجيع  -
 تمنية هذه املناطق؛

ناطق البحث عن الوعاء العقاري وحتديده بغية ختصيصه لتمنية امل   -
 واألنشطة اللوجيستيكية؛

تنفيذ سـياسة احلكومة يف جمال تشجيع ظهور متعهدين مندجمني يف  -
 جمال هذه األنشطة؛

املشاركة مع السلطات احلكومية املعنية يف وضع خمططات للتكوين  -
 |لنسـبة لهذه األنشطة؛

السهر عىل تتبع مسـتوى فعالية وأداء اخلدامات اللوجيستيكية  -
 .وقياسها

  :أبواب 3مادة، موزعة عىل  14ع يتضمن املرشو

  الباب األول هو التسمية والغرض واملهام؛ -

  الباب الثاين هو أ½زة اإلدارة والتسـيري؛ -

  .الثالث هو التنظمي املايل واملسـتخدمني -
يف الهناية، ال تفوتين الفرصة دون التنويه |لروح البناءة اليت سادت 

أنظارمك داخل جلنة املالية مناقشة مرشوع هذا القانون املعروض عىل 
والتجهزيات والتخطيطات والتمنية اجلهوية، و�ه©م امللحوظ ا�ي لقيه 
من اكفة أعضاهئا، والتعاون والتسـيري ا�ي لقيه كذ« من طرف رئيسـهتا 

  .اليت سهلت Öمة عرض هذا املرشوع عىل جلستنا
  .شكرا عىل اسـ©عمك
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        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
رتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق األغلبية شكرا للسـيد الوزير احمل

  .دقائق يف احلد األقىص 10يف إطار 

        ::::املستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل نبينا األمني
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  ،السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني

يرشفين أن أتناول اللكمة |مس فرق األغلبية يف إطار مناقشة مرشوع 
واملتعلق بإحداث الواكe الوطنية لتمنية األنشطة  59.09قانون رمق 

  .اللوجيستيكية واملعروضة عىل أنظار جملسـنا املوقر
السـيد الرئيس، الشك أن املرشوع ا�ي أمامنا يشلك إضافة نوعية 

يعرف وترية Öمة من طرف احلكومة، وبصورة غري  يف مسار الترشيع ا�ي
مسـبوقة، تؤكد هذه اإلضافة و|مللموس اإلطار العام ا�ي وضعته احلكومة 
لالشـتغال وفق رؤية إسرتاتيجية مندجمة للقطاعات، عوض ما اكن سائدا 

  .من رؤية قطاعية منفصþ عن بعضها البعض
ملرشوع ا�ي حنن ولالسـتدالل عىل هذا املنظور، فإن املمتعن يف ا

بصدده سـيالحظ أنه يمتزي |لشمولية املندجمة اليت متس اجلوانب ا(متعية 
األساسـية، اقتصاد¹ واج©عيا وبيئيا، يف ترابط متاكمل بني التأهيل 
املتوازن مجليع مناطق البالد هبدف تقوية املؤرشات �قتصادية ذات 

ر وخلق منافذ Öمة للشغل املردودية اإلجيابية عىل خمتلف جماالت �ست±
وتقوية معطى اج©عي Öم، أكد عليه صاحب اجلالe امل+ محمد السادس 
حفظه هللا، واملتعلق بدمع حضور وازن للطبقة الوسطى ببالد¿ وتطوير 
البنيات التحتية مبختلف أصنافها، هبدف خلق منظور جديد يف جماالت 

  .به النقل ولك األنشطة اللوجيستيكية املرتبطة
  السـيد الرئيس احملرتم،

لقد دأبنا يف األغلبية احلكومية عىل معاجلة النصوص احملاe عىل جملسـنا 
املوقر وفق مقاربة تروم تعزيز التعاون املمثر مع احلكومة ومع |يق الرشاكء 
السـياسـيني، مسـتحرضين تغليب املصلحة الوطنية عىل ما دون سواها، 

 تطوقنا هبا توجهيات صاحب اجلالe نرصه جاعلني نصب أعيننا األمانة اليت
هللا من أجل مغرب أكرث تقدما وأكرث تأثريا يف حميطه اجلهوي واإلقلميي 

  .وا5ويل
وعكس ما ميكن أن يتبادر إىل ا�هن من أن هذا التدخل قد يبدو  

خارج السـياق، فإننا وكام ذكرت سابقا حي= نمتعن يف املرشوع وأهدافه 
ما ذكر¿ه منسجم لك �نسجام مع مضمون مرشوع، ومراميه سـنجد أن 

هدفه تطوير شـبكة وطنية مندجمة للمناطق اللوجيستيكية |لقرب من أمه 

أحواض �سـهتالك، و|لقرب من مناطق اإلنتاج وأمه نقط املبادالت 
  .التجارية، |إلضافة إىل البنيات التحتية الكربى للنقل

  السـيد الرئيس،
ترشـيد وتكثيل األصناف الرئيسـية لرواج حنن بصدد مرشوع هدفه 

البضائع بتفعيل اإلجراءات املواكبة لها، مرشوع هدفه تمنية الكفاءات من 
خالل خمطط وطين للتكوين يف  Öن اللوجيستيك، أطرا وتقنيني وعامل 
خمتصني، مرشوع هدفه خلق إطار للحاكمة يف القطاع، مرشوع هدفه 

  .ة فاعþ، مبا فهيا ت+ اخلاصة |لنقلتزويد لك ½ة أو منطقة ببنية حتتي
إنه مرشوع يواكب خيارات انفتاح �قتصاد املغريب، خاصة من خالل 
اتفاقية التبادل احلر واتفاقية الرشاكة، ويواكب اإلسرتاتيجيات القطاعية 

وامليثاق الصناعي وخمطط  "املغرب األخرض"الوطنية املندجمة مكخطط 
، وخمطط اإلسرتاتيجية "رواج"طط خمو  "Halieutis"الصيد البحري 

  .الطاقية، وغري ذ« من ا0ططات الوطنية الطموحة
إنه مرشوع سـميكن من تقليص وزن التاكليف اللوجيستيكية مقارنة مع 

  .الناجت ا5اخيل اخلام وترسيع وترية المنو �قتصادي
مرشوع من أهدافه اجلوهرية عقلنة وتبسـيط تدبري رواج البضائع، 

املرتبطة |ملواد �سـهتالكية، حامية للقدرة الرشائية عرب التقليل  خاصة ت+
  .من الوسطاء، واحلد من املضار|ت يف التجارة والتوزيع

مرشوع سـميكن من ختفيض انبعا�ت �ين أوكسـيد الكربون املرتبط 
  .%35بنقل البضائع بنسـبة 

سـندة إننا، السـيد الرئيس احملرتم، بتفحصنا للمهام واملسؤوليات امل 
 þالوطنية لتمنية األنشطة اللوجيستيكية، سـنجد لك األهداف املتاكم eللواك
اليت أرش¿ إلها، يه احملاور األساسـية املتحمكة يف البناء القانوين ملعطيات 
املرشوع بنوع من ا5قة والضبط، اليشء ا�ي جيعلنا هنE السـيد الوزير 

سامهنا مجيعا يف تقوية مناعته وأطر وزارته عىل هذا ا(هود الهام، ا�ي 
خالل مناقشتنا ملدونة السري، واليت نعتربها رحبا وطنيا ومكتسـبا لتدعمي 
الرتسانة القانونية اليت تواكب التحوالت واألوراش الكربى، اليت ترشف 

  .علهيا احلكومة وترشف عىل إجنازها وقف توجهيات جالe امل+ حفظه هللا
  السـيد الرئيس احملرتم،

سا عىل لك ما سـبق، نؤمن ونؤكد أن تصويتنا اإلجيايب عىل هذا تأسي 
املرشوع، هو تصويت عىل قناعتنا بأن املسار احلكويم ملزتم وحيرتم 
تعاقداته مع مؤسستنا احملرتمة، ومن خاللها مع الناخبني ا�ين وضعوا ثقهتم 

  .فينا مجيعا
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
 eشكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فريق األصا

  .واملعارصة
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        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين، أخيت املستشارة،
يرشفين أن أتدخل |مس فريق األصاe واملعارصة يف إطار مناقشة 

املتعلق بإحداث الواكe املغربية لتمنية األنشطة  59.09مرشوع القانون رمق 
اللوجيستيكية، هذا املرشوع ا�ي عىل الرمغ من األمهية اإلسرتاتيجية اليت 
ينطوي علهيا، فإننا نرى يف فريق األصاe واملعارصة عىل أنه قد جاء متأخرا 

ب عن موعده |لنظر حلجم األوراش وا5ينامية اخلالقة اليت أطلقها صاح
اجلالe يف العديد من ربوع اململكة ملوا½ة مد العوملة اجلارف وتوفري رشوط 
التمنية املسـتدمية، وكذ« تمنية لك ½ات اململكة من �سـتفادة من مثار 

  .التمنية
يف اسـتحضار للك هذه املعطيات، فإن خلق واكe وطنية لتمنية 

تنضاف يف رصح األنشطة اللوجيستيكية ال ميكن أن يكون إال لبنة قد 
التوجهيات الكربى اليت يرمسها وخيطوها صاحب اجلالe بثبات لتدعمي 
رسعة وشفافية املعامالت التجارية وإزاe مظاهر وأسـباب الفرق والهتميش 

  .ا�ي تعرفه العديد من املناطق بسبب بعدها عن املدار احلرضي
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارين،
ات، فإننا نرى أن متتيع هذه الواكe وضامن انسجاما مع هذه التوجهي

شفافية وجدية جماالت تدخلها وآليات اشـتغالها، يبقيان هام احملك احلقيقي 
لقياس مدى فعاليهتا وقوهتا التنظميية، خاصة وأهنا قد منحت صالحيات 
واسعة، سواء من حيث إجناز ا5راسات أو تتبع العقار وكذ« تنفيذ 

ا(االت اللوجيستيكية، بل والسهر عىل تتبع مدى السـياسات احلكومية يف 
فعالية هذه اإلسرتاتيجية، فضال عن اقرتاح نصوص ترشيعية وتنظميية يف 

  .هذا الصدد
 eلك هذه األمور، السـيد الرئيس، فهـي بقدر ما قد تؤمن لهذه الواك
مسـتقبال رشوط اسـتغالل جد مرحي، فإننا يف الوقت نفسه قد جنعل مهنا 

تصعب مراقبهتا أو توجهيها، واألمثþ هنا ال تعوز¿ خبصوص  قوة ضاربة
العديد من املنشآت واملؤسسات العمومية اليت أصبحت من املسـتحيل 
مراقبهتا أو حىت ضامن حضورها أمام الربملان السـتفسارها يف أمور حيوية 

  . ومصريية متس العيش اليويم للمواطنني
حىت ال ننعت بأننا حنامك فللك هذه �عتبارات، السـيد الرئيس، و 

النوا¹ أو نصدر أحاكم قمية جاهزة، فقد أرسد¿ العديد من املالحظات 
و�نتقادات البناءة بصدد هذا املرشوع، سواء يف اجللسة العامة أو داخل 
اللجن املعنية، وذ« سعيا منا يف تنقيح هذا املرشوع قانون وضامن الفاعلية 

حلكومة بعني �عتبار أثناء إعدادها وحسن أجرأته، عىل أن تأخذها ا

 þللمراسـمي التطبيقية اليت نعمل مجيعا أهنا املياكنزيمات احلقيقية احملركة واملفع
  .ألي مرشوع قانون
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارين،
  السادة الوزراء،

 eإن إ�رتنا لهذه املالحظات �ستباقية (ال وكيفية تدخل هذه الواك
ورها كأداة إسرتاتيجية واعدة جللب �ست±ر وخلق الرثوات يقلل من د

  . وتوفري املزيد من مناصب الشغل إن شاء هللا لشـبابنا
لهذا، فإننا سـنعزز تصويتنا اإلجيايب داخل اللجنة عىل هذا املرشوع 

  .بتصويتنا اإلجيايب عليه داخل اجللسة العامة
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .الفيدرايل للوحدة وا5ميقراطيةشكرا، اللكمة للفريق 

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السـيد�ن املستشار�ن،

  السادة املستشارين،
أتناول اللكمة |مس الفريق الفيدرايل للوحدة وا5ميقراطية يف هذه 

واكe اخلاص بإحداث ال 59.09اجللسة العامة ملناقشة مرشوع القانون رمق 
  .املغربية لتمنية األنشطة اللوجيستيكية

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
حيتل قطاع النقل واخلدمات اللوجيستيكية ماكنة هامة يف �قتصاد 

 %6ألف منصب شغل مبارش ومسامهته ب  100الوطين، نظرا لتوفريه 
  .ن والنقلختص الشح % 3يف الناجت ا5اخيل اخلام، مهنا 

وتقاس أمهية هذا القطاع أيضا بتأثريه املبارش عىل القدرة التنافسـية 
لالقتصاد، سواء عىل مسـتوى التصدير أو �سـترياد، حيث متثل التلكفة 

من الناجت ا5اخيل اخلام، وهو  %20اللوجيستيكية املتاكمþ يف املغرب 
خرى مثل الربازيل معدل يتجاوز املعدالت املسجþ يف البTان الناشـئة األ
، وبذ« %17و15واملكسـيك والصني، حيث ترتاوح هذه النسـبة مابني 

يتوفر املغرب عىل هامش لكسب نقط إضافية من الناجت ا5اخيل اخلام، 
ستتأىت من خدمات لوجيستيكية أكرث كفاءة وفعالية، ومتثل هذه النسـبة ما 

  .يستييك|لنسـبة لTول املتقدمة يف ا(ال اللوج  %12و 10بني 
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
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  السادة املستشارين،
يف هذا اإلطار، فإن قطاع اخلدمات اللوجيستيكية يف املغرب يعرف 
مجموعة من �ختالالت واإلكراهات اليت متنعه من �سـتفادة الاكمþ من 

أمه هذه مزيته التنافسـية الرئيسـية، املمتثþ يف موقعه اجلغرايف املمتزي، وتمتثل 
العقبات يف انعدام وسائل النقل الربي للسلع، مما حيول دون تقدمي عروض 

  .ذات جودة عالية ويف اآلجال احملددة، وذ« يف ظل غياب فاعلني أكفاء
ويمتزي هذا المنط من النقل بعروض جمزأة بشلك كبري، حيث يتشلك 

نظمة، مهنا فقط رشاكت م  %10ألف فاعل يف ميدان النقل،  20مما يقرب 
مما يعيق معلية املراقبة وتطبيق معايري موحدة، وذ« عىل الرمغ من التقدم 

، وا�ي أدى إىل اخنفاض حصة 2003احملرز منذ حترير القطاع سـنة 
  .%40إىل  %70القطاع غري املنظم من 

فعىل الرمغ من الطفرة النوعية اليت عرفهتا البنية التحتية يف السـنوات 
النقل املتعدد األمناط بدوره من بعض التأخر يف  األخرية، الزال يعاين

أعقاب الرتاجع التدرجيي يف النقل السكيك ا�ي يعاين من ضعف شـبكة 
اخلطوط السككية احلديدية، خاصة عىل احملاور الهامة اكلشامل واجلنوب 

  .انطالقا من ا5ار البيضاء
ل وإىل جانب ارتفاع تلكفة األرايض وخاصة يف ا5ار البيضاء، يظ

عرض اخلدمات اللوجيستيكية ضعيفا وقليل التنوع يف املغرب، كام يظل 
إحداث الرشاكت اليت تقدم مجموعة متاكمþ من اخلدمات اللوجيستيكية 

يف مجيع أحناء املغرب، حيث أن جلها مقاوالت  10هزيال، أقل من 
  .أوروبية، تعمل يف كثري من األحيان مع الرشاكت املتعددة اجلنسـيات

  الرئيس،السـيد 
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
هتدف اإلسرتاتيجية اجلديدة إىل ختفيض التاكليف اللوجيستيكية إىل 

، مما سينعكس إجيا| عىل تاكليف اإلنتاج فضال 2015يف أفق عام  15%
عن سعر البيع، وبذ« يسـتفيد خمتلف الفاعلني �قتصاديني املنتجني 

ن فرص الرحب الناجتة عن اإلسرتاتيجية واملوزعني واملسـهتلكني م
  .اللوجيستيكية

وعىل الصعيد ا5ويل، ستساعد هذه األخرية عىل حتسني القدرة 
التنافسـية للمنتجات احمللية، كام سـتعزز من جاذبية املغرب لالست±رات 

 5إىل  3اخلارجية، ومن املتوقع أيضا أن تعزز وترية المنو �قتصادي بنحو 
، أي ما يعادل ز¹دة القمية 2015ا5اخيل اخلام حبلول سـنة  نقط من الناجت
 0,7و 0,5مليار درمه، أي بنسـبة ترتاوح ما بني  20إىل  15املضافة بنحو 

  .نقطة من الناجت ا5اخيل اخلام يف السـنة
|إلضافة إىل أهدافها �قتصادية، تنخرط هذه اإلسرتاتيجية يف إطار 

غرب إىل هنجها من أجل وضع األسس املقاربة البيئية اليت يسعى امل
 %35الرضورية لتمنية مسـتدامة، و|لتايل فهـي هتدف إىل التقليص بنسـبة 

من انبعاث �ين أوكسـيد الكربون خالل امخلس سـنوات املقبþ بفضل 
  .%30خفض حركية البضائع بنسـبة تصل إىل 

ويبقى تفعيل هذه اإلسرتاتيجية اللوجيستيكية اجلديدة، ينبين عىل 
  :سة حماور رئيسـيةمخ 

  تطوير شـبكة وطنية مندجمة للمناطق اللوجيستيكية؛ -

  ترشـيد وجتميع تدفقات السلع؛ -

  تشجيع بروز فاعلني لوجيستيكيني مندجمني وفعالني؛ -

  تمنية الكفاءة عرب خمطط وطين للتكوين يف امليادين اللوجيستيكية؛ -

  .وضع إطار حلاكمة القطاع واختاذ التدابري التنظميية املالمئة -
ورمغ أمهية هذا القطاع، إال أنه يعاين من بعض املعوقات اليت تعرقل 

  :تطوره، نذكر مهنا

  ؛%70أمهية حصة القطاع غري املهيلك بنسـبة  -

من مقاوالت متت+ عىل األكرث شاحنتني،  %92تكون القطاع من  -
 من املقاوالت فردية؛ %98و

عدى سـنة، ويت 13قدم األسطول الوطين، حيث يبلغ متوسط معره  -
سـنة، بي=  15أكرث من  %34سـنوات، و 10من األسطول  %53معر 
  .سـنة 20منه يفوق معره  22%

  السـيد الرئيس، 
، فP« ومن أجل حتقيق 59.09لقد تعاطينا بشلك إجيايب مع مرشوع 

األهداف اليت أرش¿ إلهيا أعاله، سـنصوت يف الفريق الفيدرايل بإجياب 
  .لصاحل هذا املرشوع
الرئيس، شكرا السـيدان الوزيران، شكرا السادة شكرا السـيد 

  .املستشارين

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا

  :مادة 13منر اآلن إىل التصويت عىل مواد املرشوع، 
  : املادة األوىل

  اإلجامع؛=  :املوافقون
  إجامع؛= : الثانية
  إجامع؛= : الثالثة
  إجامع؛= : الرابعة

 إجامع؛= : اخلامسة
  ؛إجامع= : السادسة والسابعة

  إجامع؛ =  :الثامنة والتاسعة، العارشة، احلادية عرش
  إجامع؛= : كام عدلهتا اللجنة 12املادة 
  إجامع؛=  :13املادة 
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  إجامع؛=  :14املادة و 

  :إذن أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
  .إجامع=  :املوافقون

يتعلق بإحداث  59.09إذن وافق جملسـنا املوقر عىل مرشوع رمق 
  .ية األنشطة اللوجيستيكية بإجامع احلارضينالواكe املغربية لتمن 

  .شكرا لمك عىل انتباهمك، وعيد سعيد
 .والسالم عليمك ورمحة هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


