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  )م 2014 ليوزيو  22( هـ 1435 رمضان 24 ثال8ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لرئIس اHلس الرابع، اخلليفة ش?يخ ٔ�محدو ادبدا املس�شار الس?يد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ومخسة دقائق ابتداءا من الساNة الثالثة واRقLقة العرش�ن بعد  ساNة :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت
  .الزوال

حما_ ( Nىل النصوص ال�رشيعية التالية والتصويتاRراسة  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل
  :)Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي  142.12مرشوع قانون رمق  - 1
وإالشعاعي وlgٕداث الواك_ املغربية لhٔمن والسالمة يف اHالني النووي 

  وإالشعاعي؛
Nىل املرسوم بقانون رمق يقيض gملصادقة  105.14مرشوع قانون رمق  - 2

بuسخ ) 2014ٔ��ريل  4( 1435جامدى اYٓخرة  4الصادر يف  2.14.200
د~سمرب  30( 1381من رجب  22بتارخي  1.61.426الظهري الرشيف رمق 

  م�علق lgٕداث م�طقة حرة مبيناء طن�ة؛) 1961
يوافق مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون امجلريك  11.14مرشوع قانون رمق  - 3

g ط يف املوقعةgبني ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434من ذي احل�ة  23لر
 حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية؛

يوافق مبوج�ه Nىل مذ�رة التفامه يف جمال  10.14مرشوع قانون رمق   - 4
من ذي احل�ة  23، املوقعة gلرgط يف )الوظيفة العمومLة(اخلدمة املدنية 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434
 العربية السعودية؛

يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد يف  02.14مرشوع قانون رمق  - 5
بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا �ش�ٔن �شجيع وحامية  2013يونيو  6

 �س��رات Nىل وZه التبادل؛
ج�ه Nىل االتفاق الثنايئ حول يوافق مبو  14.14مرشوع قانون رمق  - 6

س¡مترب  5املساNدة املتباد_ إالدارية يف اHال امجلريك، املوقع gلرgط يف 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛ 2013
يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع gلرgط يف  17.14مرشوع قانون رمق  - 7
كة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية بني حكومة اململ 2013س¡مترب  5

 �ش�ٔن ٕالغاء ت�ٔشريات اRخول جلوازات السفر العادية؛
يوافق مبوج�ه Nىل تعديل االتفاقLة بني  08.14مرشوع قانون رمق  - 8

اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي �زدواج الرضييب وم�ع ا£هترب 
ٔ�غسطس  8ع بLuودله§ي يف اجلبايئ يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل، املوق

 ؛2013
يوافق مبوج�ه Nىل اتفاقLة جملس ٔ�وروg  54.13مرشوع قانون رمق  - 9

�ش�ٔن غسل اYٔموال وجتميد وجحز ومصادرة اYٔموال املتحصª من اجلرمية 

 ؛2005ماي  16و�ش�ٔن متويل إالرهاب، املوقعة بفارسوفLا يف 
ة املوlدة يوافق مبوج�ه Nىل االتفاقL 118.13مرشوع قانون رمق - 10

، املوقعة gلر³ض "املعد_"الس��ر رؤوس اYٔموال العربية يف اRول العربية 
 ؛2013ينا�ر  22يف 
يوافق مبوج�ه Nىل االتفاقLة اYٔوروبية رمق  46.13مرشوع قانون رمق  - 11

املتعلقة حبامية اYٔش·اص ا¶اتيني جتاه املعاجلة اYٓلية ´لمعطيات ذات  108
 ؛1981ينا�ر  28وقعة �سرتاس?بورغ يف الطابع الشخيص، امل

يوافق مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون القضايئ  124.13مرشوع قانون رمق  -12
بني اململكة املغربية  2013س¡مترب  18يف املادة املدنية، املوقعة بربازيليا يف 

  وامجلهورية الفLدرالية ´لربازيل؛
تفاقLة املوقعة ببلغراد يوافق مبوج�ه Nىل اال 99.13مرشوع قانون رمق  -13
بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا لتنجب �زدواج  2013يونيو  6يف 

 الرضييب يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل؛
يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد  123.13مرشوع قانون رمق  -14
ا ، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبي2013يونيو  6يف 

 �ش�ٔن ٕا¾شاء جلنة مشرتكة ´لتعاون الت�اري و�ق�صادي والعلمي والتقين؛
املتعلق ب¡Lع  14.08مقرتح قانون يقيض بتغيري وÀمتمي القانون رمق  - 15

  السمك gمجلª؛
يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق  90.12مرشوع قانون رمق  - 16

يف ش�ٔن ) 1969ا�ر فرب  21( 1388ذي احل�ة  4الصادر يف  1.69.45
  املك�ب الوطين ´لصيد البحري؛

 503تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة  134.12مرشوع قانون رمق  - 17
  املتعلق مبدونة الت�ارة؛ 15.95من القانون رمق 

مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي عنوان الك�اب اخلامس واملادة  - 18
دونة الت�ارة الصادر ب��فLذه الظهري املتعلق مب 15.95من القانون رمق  546

  ).1996غشت  01( 1417ربيع اYٔول  15بتارخي  1.96.83الرشيف رمق 

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

        ::::الس?يد ش?يخ ٔ�محدو ادبدا، رئIس اجللسةالس?يد ش?يخ ٔ�محدو ادبدا، رئIس اجللسةالس?يد ش?يخ ٔ�محدو ادبدا، رئIس اجللسةالس?يد ش?يخ ٔ�محدو ادبدا، رئIس اجللسةاملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل موالÇ رسول هللا

  وزراء احملرتمون،السادة ال
  الس?يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اHلس هاته اجللسة ´Êراسة والتصويت Nىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية احملا_ Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي  142.12مرشوع قانون رمق  - 1
 املغربية لhٔمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وlgٕداث الواك_

  وإالشعاعي؛
يقيض gملصادقة Nىل املرسوم بقانون رمق  105.14مرشوع قانون رمق  - 2
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بuسخ ) 2014ٔ��ريل  4( 1435جامدى اYٓخرة  4الصادر يف  2.14.200
د~سمرب  30( 1381من رجب  22بتارخي  1.61.426الظهري الرشيف رمق 

  �طقة حرة مبيناء طن�ة؛م�علق lgٕداث م ) 1961
يوافق مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون امجلريك  11.14مرشوع قانون رمق  - 3

بني ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434من ذي احل�ة  23املوقعة gلرgط يف 
 حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية؛

 جمال يوافق مبوج�ه Nىل مذ�رة التفامه يف 10.14مرشوع قانون رمق   - 4
من ذي احل�ة  23، املوقعة gلرgط يف )الوظيفة العمومLة(اخلدمة املدنية 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434
 العربية السعودية؛

يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد يف  02.14مرشوع قانون رمق  - 5
ومجهورية رصبيا �ش�ٔن �شجيع وحامية  بني اململكة املغربية 2013يونيو  6

 �س��رات Nىل وZه التبادل؛
يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق الثنايئ حول  14.14مرشوع قانون رمق  - 6

س¡مترب  5املساNدة املتباد_ إالدارية يف اHال امجلريك، املوقع gلرgط يف 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية؛ 2013
يوافق مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع gلرgط يف  17.14مرشوع قانون رمق  - 7
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية  2013س¡مترب  5

 �ش�ٔن ٕالغاء ت�ٔشريات اRخول جلوازات السفر العادية؛
يوافق مبوج�ه Nىل تعديل االتفاقLة بني  08.14مرشوع قانون رمق  - 8

ة ومجهورية الهند لتفادي �زدواج الرضييب وم�ع ا£هترب اململكة املغربي
ٔ�غسطس  8اجلبايئ يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل، املوقع بLuودله§ي يف 

 ؛2013
يوافق مبوج�ه Nىل اتفاقLة جملس ٔ�وروg  54.13مرشوع قانون رمق  - 9

�ش�ٔن غسل اYٔموال وجتميد وجحز ومصادرة اYٔموال املتحصª من اجلرمية 
 ؛2005ماي  16ل إالرهاب، املوقعة بفارسوفLا يف و�ش�ٔن متوي

يوافق مبوج�ه Nىل االتفاقLة املوlدة  118.13مرشوع قانون رمق - 10
، املوقعة gلر³ض "املعد_"الس��ر رؤوس اYٔموال العربية يف اRول العربية 

 ؛2013ينا�ر  22يف 
رمق  يوافق مبوج�ه Nىل االتفاقLة اYٔوروبية 46.13مرشوع قانون رمق  - 11

املتعلقة حبامية اYٔش·اص ا¶اتيني جتاه املعاجلة اYٓلية ´لمعطيات ذات  108
 ؛1981ينا�ر  28الطابع الشخيص، املوقعة �سرتاس?بورغ يف 

يوافق مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون القضايئ  124.13مرشوع قانون رمق  -12
ململكة املغربية بني ا 2013س¡مترب  18يف املادة املدنية، املوقعة بربازيليا يف 

  وامجلهورية الفLدرالية ´لربازيل؛
يوافق مبوج�ه Nىل االتفاقLة املوقعة ببلغراد  99.13مرشوع قانون رمق  -13
بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا لتنجب �زدواج  2013يونيو  6يف 

 الرضييب يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل؛

ج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد يوافق مبو  123.13مرشوع قانون رمق  -14
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا 2013يونيو  6يف 

 �ش�ٔن ٕا¾شاء جلنة مشرتكة ´لتعاون الت�اري و�ق�صادي والعلمي والتقين؛
املتعلق ب¡Lع  14.08مقرتح قانون يقيض بتغيري وÀمتمي القانون رمق  - 15

  السمك gمجلª؛
يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق  90.12قانون رمق مرشوع  - 16

يف ش�ٔن ) 1969فربا�ر  21( 1388ذي احل�ة  4الصادر يف  1.69.45
  املك�ب الوطين ´لصيد البحري؛

 503تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة  134.12مرشوع قانون رمق  - 17
  املتعلق مبدونة الت�ارة؛ 15.95من القانون رمق 

ح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي عنوان الك�اب اخلامس واملادة مقرت  - 18
املتعلق مبدونة الت�ارة الصادر ب��فLذه الظهري  15.95من القانون رمق  546

  ).1996غشت  01( 1417ربيع اYٔول  15بتارخي  1.96.83الرشيف رمق 

¾س?هتل هذه اجللسة Rgراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وlgٕداث  يتعلق 142.12

اللكمة . الواك_ املغربية لhٔمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي
   .´لحكومة لتقدمي املرشوع

  .تفضل الس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد التو�زي
 Çرشوع م  14¾س�ل ٔ�وال هاذ المك الهائل د³ل مشاريع القوانني، عند

 Çة،  2قانون وعندLلسة معومZ ات قوانني، وندوزومه يف 8لثlمقرت
اكجللسة العمومLة اYٔوىل ا´يل يه مع فلسطني احملتª، مث اYٔس?ئª الشفهية 

  . ا´يل يه Nادية، مث هذي اجللسة الثالثة ا´يل ×ادي ند�رو فهيا هاذ املشاريع
اح�ا . املؤسسة ٕاذن، هذا �يعطي كذØ مصداقLة لهاذ الربملان، لهاذ

مس�شار �رملاين، وgلتايل ماذا سوف يقال عنا Nىل  21حس¡ت هنا اك�ن 
مرشوع قانون يف نصف  16واlد دوزت  270ٔ�ن املس�شار�ن ا´يل فLه 

ساNة، هذا واlد النوع من العبث، كنقول �لك صدق، هذا نوع من 
  . العبث

×ري حمرتمة نفس اليش البارح ؤ�ول البارح دوزÇ دا¦ل ا´ل�ان بطريقة 
و×ري ذ�ية Nدد �بري بدون م�اقشة، كام l�ٔليت Nلينا من جملس النواب متت 

  . املصادقة يف دقLقة Nىل واlد العدد �بري Zدا
واlد  ؟لIس هذا هو العمل، مسحوا يل، اNالش �ٓش كنا كند�رو

العدد �بري Zدا من اYٔوقات ما كند�رو فهيا والو، وكنجيو حىت �ٓخر اRورة 
ائل من مقرتlات ومشاريع القوانني، ونطلب من الربملان ٔ�ن ون�ٔيت �مك ه

  . يصادق ويصادق بعدد قليل، مما يعطي صورة سلبية Nىل هاذ املؤسسة
  .وشكرا Ø الس?يد الرئIس، Ç�ٔ ابغيت ×ري ند�ر هاذ النقطة هذي
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        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  الس?يد املس�شار، 

لش يف معل ا´ل�ان، طبقا ملق�ضيات النظام اRا¦يل، املك�ب ما �يتد¦
ميل كتوZد مشاريع القوانني واملقرتlات، حتال Nىل املك�ب gش حيلهيا Nىل 

Çاجللسة العامة، ما كنتد¦لو يف معل ا´ل�ان، ميل ك�سايل ما معر ...  
  .واYٓن اللكمة ´لحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::ملدينملدينملدينملدينالس?يد احلبIب شوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واHمتع االس?يد احلبIب شوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واHمتع االس?يد احلبIب شوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واHمتع االس?يد احلبIب شوgين، الوز�ر امللكف gلعالقات مع الربملان واHمتع ا
  .شكرا الس?يد الرئIس

يف انتظار ٔ�ن يصل الس?يد وز�ر الطاقة واملعادن، ٕاىل اكن ممكن متروا 
  . ´لربجمة ٔ�و تقدمي املرشوع املوايل

  .شكرا لمك

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا

الس?يد املس�شار، اح�ا ما ندوزوه يف نصف ساNة، عندÇ الوقت 
ا، لكها نعرضو املواد، التصويت، الاكيف لٕالجراءات القانونية لكنا منش?يو هب

ولكن اح�ا �يجينا Zاهز من عند ا´ل�ان، ٕاىل Zاك Zاهز عند ا´ل�ان .. ال
كتحيلو Nىل اجللسة العامة، معل ا´ل�ان، ؤ�×لب هاذ املشاريع ومقرتlات 

  . القوانني اتفاقLات
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uيقيض  105.14ن

جامدى اYٓخرة  4الصادر يف  2.14.200رسوم بقانون رمق gملصادقة Nىل امل
 22بتارخي  1.61.426بuسخ الظهري الرشيف رمق ) 2014ٔ��ريل  4( 1435

م�علق lgٕداث م�طقة حرة مبيناء ) 1961د~سمرب  30( 1381من رجب 
 . طن�ة

  .اللكمة ´لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس?يد الوز�ر

دب Rى وز�ر الصناNة والت�ارة و�س��ر دب Rى وز�ر الصناNة والت�ارة و�س��ر دب Rى وز�ر الصناNة والت�ارة و�س��ر دب Rى وز�ر الصناNة والت�ارة و�س��ر الس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتالس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتالس?يد محمد عبو، الوز�ر املنتالس?يد محمد عبو، الوز�ر املنت
        ::::و�ق�صاد الرمقي، امللكف gلت�ارة اخلارجLةو�ق�صاد الرمقي، امللكف gلت�ارة اخلارجLةو�ق�صاد الرمقي، امللكف gلت�ارة اخلارجLةو�ق�صاد الرمقي، امللكف gلت�ارة اخلارجLة

 ðٓ� ىلNىل ٔ�رشف املرسلني وN سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم�
  .وحصبه ٔ�مجعني

  .شكرا الس?يد الرئIس احملرتم
  الس?يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

gس?تكامل املسطرة اRس?تورية، وقد القانون يتعلق النص ٔ�و مرشوع 
س?بق ´لجنة اóتصة، جلنة الفالlة والشؤون �ق�صادية ٔ�ن صادقت ما 
بني اRورتني Nىل املرشوع بقانون، واYٓن نعرضه Nىل جملسمك من Z�ٔل 

  .املصادقة
كام تعلمون، مت ٕاlداث املنطقة احلرة مبيناء طن�ة مبوجب الظهري 

، واليت Àمتتع بنظام ج�ايئ تفضييل، 1961د~سمرب  30الرشيف املؤرخ يف 
حLث تعفى من لك رضيبة العمليات املنجزة دا¦ل املنطقة احلرة وكذا 

  .اYٔرgح املنجزة
وفú خيص النظام امجلريك gملنطقة احلرة، تعفى البضائع املت�ٔصª من 
البÊان اYٔج�بية عند دخولها ٕاىل املنطقة احلرة و¦الل بقاهئا فهيا وعند 

üة خروLداءات إالضافYٔادة تصد�رها من مجيع احلقوق واNا مهنا ٕال
  .املفروضة Nىل �س?ترياد والرواج و�س?هتالك وإالنتاج والتصد�ر

وحبمك ٔ�ن مLناء طن�ة يعرف معلية حتويل ٕاىل مLناء Àرفهي§ي، مما اس?تلزم 
 اليت) TFZ1(لطن�ة نقل املuش�ٓت الصناعية املقامة به ٕاىل املنطقة احلرة 

  . املتعلق gملناطق احلرة ´لتصد�ر Yٔ19.94حاكم القانون ختضع 
gٕلغاء اYٔحاكم املتعلقة  2010يف هذا إالطار، نص قانون املالية لس?نة 

gٕالعفاء من الرضيبة Nىل الرشاكت والرضيبة Nىل اR¦ل اóو_ ´لمuش�ٓت 
  .2012املقامة gملنطقة احلرة مليناء طن�ة، وذØ ابتداء من فاحت ينا�ر 

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه مت متديد هذا اZYٔل ملرتني، اYٔوىل مبوجب قانون و 
مارس  31والثانية ٕاىل ×اية  2013دج�رب  31ٕاىل ×اية  2012املالية لس?نة 

  . 2014يف ٕاطار قانون املالية لس?نة  2014
مت  2014ٔ��ريل  4الصادر يف  2.14.200ومبوجب املرسوم بقانون رمق 

واملتعلق  1961د~سمرب  30الصادر يف  1.61.426¾سخ الظهري الرشيف 
  .lgٕ2014داث املنطقة احلرة مبيناء طن�ة، وذØ ابتداء من فاحت يوليوز 

وقصد اس?تكامل املسطرة اRس?تورية، N�ٔدت احلكومة مرشوع قانون 
الصادر  2.14.200يقيض gملصادقة Nىل املرسوم بقانون رمق  105.14رمق 
د~سمرب  30خ الظهري الرشيف الصادر يف ، والقايض بuس2014ٔ��ريل  4يف 

  .، واملتعلق lgٕداث املنطقة احلرة مبيناء طن�ة1961
وبعد عرضه واملوافقة Nليه من طرف جلنة الفالlة والشؤون 
�ق�صادية مب�لس املس�شار�ن، ٔ�تقدم بعرضه Nىل ٔ�نظار جملسمك املوقر 

  .قصد التصويت Nليه
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .د الوز�رشكرا الس?ي

اللكمة ملقرر جلنة الفالlة لتقدمي تقر�ر ا´لجنة حول املرشوع، وزع 
  .اك�ن يف الفرق الربملانية، توصلوا به الفرق.. التقر�ر

نف�ح gب املناقشة، اللكمة لفرق اYٔ×لبية؟ اتفق�ا Nىل ٔ�ن املدا¦الت 
مك�وبة، مدا¦ª فرق اYٔ×لبية مك�وبة، توصلنا، مدا¦ª فرق املعارضة 

  .ك�وبةم 
�قل ٕاىل التصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع؛ uن

  :ٔ�عرض املادة الفريدة ´لتصويت
  .إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت

                                                 
1 Tanger Free Zone 
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يقيض  105.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
جامدى اYٓخرة  4الصادر يف  g2.14.200ملصادقة Nىل املرسوم بقانون رمق 

 22بتارخي  1.61.426بuسخ الظهري الرشيف رمق ) 2014ٔ��ريل  4( 1435
املتعلق lgٕداث م�طقة حرة مبيناء ) 1961د~سمرب  30( 1381من رجب 

  .طن�ة
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uيوافق  11.14ون

من ذي احل�ة  23ة gلرgط يف مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون امجلريك املوقع
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434

  .العربية السعودية
  .اللكمة ´لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضيل الس?يدة الوز�رة

الس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة الس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة الس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة الس?يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا الس?يد الرئIس
  ٕاذا مسحمت الس?يدة والسادة املس�شار�ن،

  الس?يد الرئIس،
  ...ميكن

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  .الس?يدة الوز�رة، نقدمو املشاريع لكهم

        ::::الس?يدة الوز�رة م�تدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالس?يدة الوز�رة م�تدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالس?يدة الوز�رة م�تدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالس?يدة الوز�رة م�تدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاون
حقLقة هذا اكن هو �قرتاح ٕاذا ممكن، ٕاذا ق�لتو نقدمو مجيع االتفاقLات 

  ...اتفاقLات ثنائية 9هناك .. اRولية

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  الس?يدة الوز�رة، 

Ø³د ª¦اد د�ري املداN ،نقدمومه بعدا اح�ا.  
مرشوع قانون اتفاقLات، نعرضهم مجª واlدة، تفضيل الس?يدة  12

ª¦الوز�رة ´لمدا.  

        ::::الس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاونالس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاون
  .شكرا الس?يد الرئIس

  يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،الس? 
 3اتفاقLات ثنائية و 9ٔ��رشف اليوم ب�ٔن ٔ�عرض ٔ�مام جملسمك املوقر 

  .اتفاقLات م�عددة اYٔطراف
  :االتفاقLات الثنائية، كام ذ�رها الس?يد الرئIس

االتفاقLة اYٔوىل يه اتفاقLة جتنب �زدواج الرضييب يف مLدان الرضائب 
غربية ومجهورية رصبيا، هذه االتفاقLة مت التوقLع Nىل اR¦ل بني اململكة امل

هبدف �شجيع وتدعمي العالقات �ق�صادية بني  N2013لهيا يف يونيو 
املغرب ورصبيا، وتطبق مق�ضياهتا Nىل اYٔش·اص املقميني lgٕدى 

اRولتني، وذØ فú خيص الرضائب Nىل اR¦ل املفروضة حلساب دو_ 
 . ةم�عاقدة ٔ�و جامNاهتا احمللي

و�شمل هذه االتفاقLة مجيع الرضائب املفروضة  Nىل اR¦ل إالجاميل ٔ�و 
Nىل عنارص من اR¦ل، مبا فهيا الرضائب Nىل اYٔرgح الناجتة عن نقل 
ملكLة اYٔموال املنقو_ ٔ�و ×ري املنقو_، والرضائب Nىل املبالغ إالجاملية 

  .لhٔجور ٔ�و الرواتب املؤداة من ق�ل املقاوالت
هذه االتفاقLة ٕاىل تفادي �زدواج الرضييب بني الب�Êن، مما  كام هتدف

سIسامه يف توطيد وتعز�ز العالقات الت�ارية و�ق�صادية ما بني املغرب 
  .ورصبيا

االتفاقLة الثانية يه اتفاقLة ٕا¾شاء جلنة مشرتكة ´لتعاون الت�اري 
رصبيا، مت  و�ق�صادي والعلمي والتقين ما بني اململكة املغربية ومجهورية

التوقLع ٔ�يضا Nىل هذه االتفاقLة يف نفس الوقت، ٔ�ي يونيو الس?نة املاضية 
، هبدف توس?يع وتعز�ز التعاون الس?يايس و�ق�صادي والعلمي 2013

  . والتقين و�جعي والثقايف بني املغرب ورصبيا
وهتدف ا´لجنة املuش�ٔة مبوجب االتفاقLة ٕاىل توس?يع وتعز�ز التعاون 

بني الطرفني، وذN Øرب ٕاجراء مشاورات ثنائية والتuس?يق فú الثنايئ 
يتعلق gلتعاون الت�اري و�ق�صادي والعلمي والتقين والثقايف، و�شجيع 
اYٔ¾شطة املرتبطة هبا، وم�ابعة تطبيق املعاهدات املربمة ٔ�و اليت س?تربم ما 

 س?ن�ني وجتمتع ا´لجنة املشرتكة يف دورة Nادية مرة واlدة لك. بني الطرفني
Nىل اYٔقل gلتناوب ما بني الرgط وبلغراد ٔ�و يف دورة اس?ت��ائية بناءا Nىل 

  .طلب كتايب من l�ٔد الطرفني
االتفاق الثالث هو اتفاق �شجيع وحامية �س��رات Nىل وZه التبادل 

هذا االتفاق هيدف ٕاىل �شجيع وحامية . بني اململكة املغربية ومجهورية رصبيا
 وZه التبادل بني املغرب ورصبيا، وذØ رغبة من الب�Êن �س��رات Nىل

يف Àك�يف التعاون �ق�صادي من Z�ٔل املنفعة املتباد_ ل� الطرفني، 
وعزما مهنام Nىل ¦لق ظروف مواتية الس��رات الطرفني، واNرتافا ٔ�يضا ب�ٔن 
�شجيع وحامية �س��رات Nىل وZه التبادل س?يؤدي ٕاىل حتفزي اYٔعامل 

  . لت�اريةا
ويضمن هذا االتفاق ملس�مثري الطرفني معامN ªاد_ وم�صفة، مع 
م�حهم تعويضات مالمئة عند �زع امللكLة ٔ�و الت�ٔممي ٔ�و يف lا_ وقوع ٔ�ي نوع 
من �ضطراgت ٔ�و lاالت ٔ�خرى م�شاهبة، ٕاضافة ٕاىل ضامن حرية حتويل 

والعائدة ملواطين  رؤوس اYٔموال واYٔجور والرواتب gلعمª القابª ´لتحويل
  . l�ٔد الطرفني

gٕالضافة ٕاىل ذØ، فٕان �ٓلية �سوية اخلالفات قد مت وضعها يف هذا 
االتفاق من Z�ٔل �سوية الزناNات بني املس�مثر�ن ودو_ الطرف ٔ�و بني 

  .اRولتني ا´لتني ميكن ٔ�ن تتفقا Nىل ٕاجراء مشاورات عند احلاZة
ريك بني حكومة اململكة املغربية االتفاقLة الرابعة يه اتفاقLة التعاون امجل

الهدف من هذه االتفاقLة هو توطيد . وحكومة اململكة العربية السعودية
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وتطو�ر ٔ�وZه التعاون املشرتك بني الب�Êن يف اHال امجلريك، ووفقا 
ملق�ضيات هذه االتفاقLة متنح السلطات امجلر�ية يف الب�Êن ال�سهيالت 

ام يف ٕاطار ٔ�حاكم االتفاقLة إالNالمLة والت�ارية الالزمة لتIسري الت�ارة بIهن
والس?ياحLة املربمة ما بني املغرب والسعودية، كام يعمل الطرفان Nىل تبادل 
قامئة الو8ئق املصاح�ة ´لسلع اRا¦ª واخلارZة من ٔ�ي الب�Êن هبدف 
تuس?يقها والتعريف هبا Rى املتعاملني �ق�صاديني، وجيب ٔ�ن حتمل البضائع 

درة من l�ٔد الب�Êن ٕاىل البÊ اYٓخر دال_ مuش�ٔ 8بتة ×ري قابª ´لزنع املص
  . حبسب طبيعة السلعة

ومبوجب هذه االتفاقLة يعمل الطرفان Nىل تبادل املعلومات واخلربات 
الف�ية وإالدارية وفق إالماكÇت املتاlة يف اكفة اHاالت امجلر�ية ل�سهيل 

عن ¾شاط الغش الت�اري والتقليد إالجراءات و�شف اóالفات والتحري 
 .وا£هتريب امجلريك

كام ~شلك الطرفان جلنة مجر�ية مشرتكة �رئاسة املد�ر العام ٕالدارة 
امجلارك والرضائب ×ري املبارشة املغريب واملد�ر العام ´لجامرك gململكة العربية 

اكم السعودية، وجتمتع هذه ا´لجنة gتفاق مشرتك بIهنام هبدف م�ابعة تنفLذ ٔ�ح
 .هذه االتفاقLة

ٔ�ي الوظيفة -االتفاقLة اخلامسة يه مذ�رة تفامه يف جمال اخلدمة املدنية 
الهدف من هذه االتفاقLة هو توطيد . ما بني املغرب والسعودية - العمومLة

التعاون ودمع التطور إالداري يف جمال اخلدمة املدنية، ٔ�ي الوظيفة 
دنية ممتزية يف ٕاطار اYٔنظمة العمومLة، وذØ من Z�ٔل الوصول ٕاىل ¦دمة م

  . والقوانني املعمول هبا يف املغرب والسعودية
ووفقا Yٔحاكم هذه املذ�رة، �شمل جماالت التعاون بني الطرفني 

  :اYٔ¾شطة التالية

  تصنيف الوظائف؛ -

 ت�ٔهيل والتدريب والتوظيف؛ -

 قواNد وطرق �خ�يار؛ -

  . ´ل·دمة املدنية تطو�ر القLادات إالدارية ومسؤوليات اجلهاز املركزي -
كام يعمل الطرفان Nىل ٕاجراء دراسات مشرتكة يف جمال الوظيفة 
العمومLة وتبادل الز³رات بني اخلرباء واóتصني، وكذا املشاركة يف املؤمترات 

 .والندوات وورش العمل ؤ�¾شطة التدريب اليت ينفذها ٔ�ي من الطرفني
ة املتباد_ إالدارية يف االتفاقLة السادسة يه اتفاق ثنايئ حول املساNد

الهدف من هذه االتفاقLة اليت وقعت . اHال امجلريك بني املغرب والغابون
، ويه اتفاقLة ثنائية اعتبارا Yٔمهية التقد�ر اRقLق g2013لرgط يف ش?تuرب 

´لرسوم امجلر�ية و×ريها من الرضائب، وضامن التطبيق السلمي ´لتدابري 
مراق�ة سلع حمددة، وذØ لكون العمليات اخلاصة حول القLود واحلظر و 

اóالفة ´ل�رشيعات امجلر�ية ترض gملصاحل �ق�صادية واجلبائية والت�ارية 

´لطرفني املتعاقد�ن، وٕادرااك Yٔمهية التقد�ر اRقLق ´لرسوم امجلر�ية و×ريها 
من الرضائب، ¦اصة عن طريق التطبيق السلمي ´لمساطر حول القمية 

ف امجلريك ومراNاة ´لتوصيات �ش�ٔن املساNدة إالدارية واملuش�ٔ والتصني
املتباد_، وإالNالن عن تعز�ز التعاون يف جمال املساNدة املتباد_ امجلر�ية 

 1953وإالدارية، وهو ٕاNالن قربص، اليت اعمتدت Nىل التوايل يف د~سمرب 
ن من ق�ل جملس التعاون امجلريك، وكذا القرارات املتعلقة ب�ٔم 2000ويونيو 

من  2002و�سهيل السلسª ا´لوجس�LكLة اRولية اليت اعمتدت يف يونيو 
ق�ل جملس التعاون امجلريك، ا¶ي يعرف lاليا gمس املنظمة العاملية 

  . ´لجامرك
ووفقا لهذا االتفاق، يعمل الطرفان املتعاقدان Nىل مساNدة بعضهام 

�رشيعات البعض من ¦الل ٕاداريت امجلارك من Z�ٔل التطبيق املالمئ ´ل 
امجلر�ية ´لوقاية من اóالفات امجلر�ية والبحث عهنا ومعاق�هتا وكذØ لضامن 

  . ٔ�من السلسª ا´لوIZس�LكLة اRولية
وتنص هذه االتفاقLة Nىل Àزويد لك ٕادارة مجر�ية نظريهتا، سواء مببادرة 
تلقائية ٔ�و بطلب، مبعلومات حول اYٔ¾شطة املتوقعة ٔ�و اليت متت ٔ�و اليت 

  . واليت Àكون موضوع افرتاض معقول فú خيص ارÀاكب خمالفة مجر�يةس�مت، 
كام ميكن لٕالدارتني امجلر�يتني ٔ�ن تقوما ب�شكLل فرق مشرتكة ´لتف�Iش 
ٔ�و التحقLق بغية �شف وم�ع ٔ�شاكل ¦اصة من اóالفات امجلر�ية اليت 

  . تتطلب ٕاجراءات مزتام�ة ومuسقة
ش�ٔن ٕالغاء ت�ٔشريات اRخول االتفاقLة السابعة يه تتعلق gتفاق � 

وهتدف هذه االتفاقLة ٕاىل . جلوازات السفر العادية ما بني املغرب والغابون
ت¡س?يط إالجراءات املتعلقة ب��قل مواطين الب�Êن بني الب�Êن، ووفقا 
ملق�ضيات هذا االتفاق ~سمح ´لمواطنني املغاربة و´لمواطنني الغابونيني 

ابون دون ٔ�ن �كونوا ملزمني gحلصول Rgخول ٕاىل لك من املغرب والغ
مس?بقا Nىل ت�ٔشرية سفر، رشيطة ٔ�ن �كونوا lاملني جلواز سفر ساري 

  . الصالحLة
ومبوجب هذه االتفاقLة فٕانه ال ميكن ´لمواطنني املغاربة والغابونيني ا¶�ن 
�رغبون يف السفر ٕاىل املغرب ٔ�و الغابون من Z�ٔل ممارسة #نة ٔ�و ¾شاط 

�س?تفادة من مق�ضيات هذه االتفاقLة، فهم ملزمون يف ر ´لرحب مد�ٓخر ُ
مجيع احلاالت gحلصول مس?بقا Nىل الت�ٔشرية الالزمة من البعثات 

  . اRبلوماس?ية والق�صلية اóتصة يف لك الب�Êن
وحتتفظ السلطات اóتصة حبق رفض دخول وٕاقامة اYٔش·اص ا¶�ن 

تبارمه ٔ'ش·اص ×ري لIس gس?تطاعهتم توفري ٕاماكنيات العIش ٔ�و مت اع 
مرغوب فهيم، ويتفق الطرفان Nىل �شكLل جلنة ت��ع وضامن تطبيق وتقLمي 

  .تنفLذ هذا االتفاق
االتفاقLة الثام�ة يه تعديل لالتفاقLة بني اململكة املغربية ومجهورية الهند 
لتفادي �زدواج الرضييب وم�ع ا£هترب اجلبايئ يف مLدان الرضائب Nىل 

التفاقLة تفادي �زدواج الرضييب وم�ع ا£هترب اجلبايئ  اR¦ل، هذا تعديل
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، والتعديل 1998يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل اليت س?بق توقLعها س?نة 
بLuودله§ي، وطبقا ملق�ضيات هذا التعديل ت��ادل  2013وقع Nليه س?نة 

السلطات اóتصة يف اRولتني املعلومات ذات الصª يف املدى املنظور 
االتفاقLة املذ�ورة ٔ�و لتدبري وتطبيق ال�رشيع اRا¦يل املتعلق لتطبيق ٔ�حاكم 

  . gلرضائب
وتظل املعلومات احملصل Nلهيا رسية بنفس الصفة اليت تطبع املعلومات 
احملصل Nلهيا معال gل�رشيع الوطين، كام ٔ�نه ال جيوز الكشف عهنا Yٔي 

gملعلومات بدون  سلطة ٔ�و واك_ تنفLذية ٔ�خرى يف اRو_ املتعاقدة املطالبة
  .موافقة كتابية رصحية من السلطة اóتصة

وتظل اRولتان املغرب والهند ملزتم�ان بتقدمي املعلومات املطلوبة من 
ق�ل اRو_ اYٔخرى، ×ري ٔ�هنام لIس?تا ملزتم�ان gختاذ تدابري ٕادارية تتعارض 

  .مع �رشيعاهتام اRا¦لية
القضايئ يف املادة املدنية ما بني االتفاقLة التاسعة، يه اتفاقLة التعاون 

رغبة من املغرب والربازيل يف تقوية روابط . املغرب ومجهورية الربازيل
الصداقة والتعاون اليت جتمع بني شعيب الب�Êن، ووعيا مهنام مبصل*ة الطرفني 
يف Àمنية التعاون القضايئ يف املادة املدنية، مت التوقLع الس?نة املاضية Nىل 

التعاون القضايئ يف املادة املدنية بني حكومة املغرب والربازيل،  اتفاقLة �ش�ٔن
من Z�ٔل ٕاقرار نظام �Nرتاف وتنفLذ املقررات القضائية ا¶ي ~سامه يف 

  .تعز�ز الثقة املتباد_ بني املؤسسات القضائية
ووفقا لهذه االتفاقLة، يلزتم البÊان بتقدمي املساNدة القضائية يف املادة 

ضهام البعض، كام ت��ادل السلطات املركزية مبوجهبا املعلومات املدنية لبع 
  .املتعلقة ب�رشيعاهتام واجهتاداهتام القضائية

كام يمت مبوجب هذا االتفاق �سهيل معلية التقايض للك من مواطين 
الب�Êن، وم�حهم حق احلصول Nىل املساNدة القضائية، وكذا تق�ني و�سهيل 

  .ة و×ري القضائيةمعلية تبليغ اYٔوراق القضائي
gٕالضافة ٕاىل ذØ، فٕان هذه االتفاقLة تقوم Nىل �سهيل معلية �Nرتاف 
وتنفLذ اYٔحاكم القضائية واملقرات التحكميية، كام تضع مق�ضيات ¦اصة 

  .حبامية القارص�ن يف هذا اHال، وتعمل Nىل ٕاعفاء العقود العمومLة املربمة
  : وNددها ثالث gلuس?بة لالتفاقLات املتعددة اYٔطراف،

هناك االتفاقLة املوlدة املعد_ الس��ر رؤوس اYٔموال العربية يف اRول 
تقيض هذه االتفاقLة السامح لرؤوس اYٔموال العربية gلتنقل حبرية . العربية

بني اRول اYٔطراف يف االتفاقLة وفقا خلطى التمنية �ق�صادية يف اRول 
  .Rو_ املضيفة وNىل املس�مثراYٔطراف، ومبا يعود gلنفع Nىل ا

تصادق اRول اYٔطراف يف االتفاقLة املوlدة الس��ر رؤوس اYٔموال 
العربية يف اRول العربية Nىل هذه االتفاقLة املعد_ طبقا Yٔنظمهتا اRا¦لية، 

  .وتودع و8ئق التصديق Rى اYٔمانة العامة ´ل�امعة
ذه االتفاقLة املوlدة ٔ�ن تنضم كام جيوز ´Êول العربية اليت مل تنضم ٕاىل ه

ٕاىل هذه االتفاقLة املعد_، وذgٕ Øيداع وثيقة انضام#ا Rى اYٔمانة العامة 

´ل�امعة العربية، وتد¦ل lزي التنفLذ بعد ثالثة ٔ�شهر من ٕايداع و8ئق 
  .التصديق

، ويه االتفاقLة اYٔوروبية املتعلقة بغسل اYٔموال وجتميد 11االتفاقLة 
يف ٕاطار . اYٔموال املتحصª من اجلرمية ومتويل إالرهابوجحز ومصادرة 

فú خيص Nالق�ه gالحتاد  2008الوضع املتقدم ا¶ي م�ح ´لمغرب يف ٔ�كتو�ر 
اYٔورويب، اقرتح جملس ٔ�وروg انضامم املغرب بصفة تدرجيية ٕاىل Nدد من 

قLة االتفاقLات املف�وlة لالنضامم ٔ�مام اRول ×ري اYٔعضاء، من مضهنا االتفا
 ªموال املتحصYٔموال وجتميد وجحز ومصادرة اYٔوروبية املتعلقة بغسل اYٔا

  .يف فارسوفLا 2005من اجلرمية، ومتويل إالرهاب، ويه مربمة س?نة 
تعترب هذه االتفاقLة ٔ�ول معاهدة دولية �شمل 0 من م�ع وماكحفة 

ىل غسل اYٔموال ومتويل إالرهاب، وتؤكد االتفاقLة ٔ�ن الوصول الرسيع إ 
املعلومات املالية ٔ�و معلومات عن اYٔصول اليت حتتفظ هبا املنظامت 
إالجرامLة، مبا فهيا امجلاNات إالرهابية، هو املف�اح لن�اح إالجراءات الوقائية 

  .والقمعية ؤ�فضل وس?يª لوقفها
ووفقا لهذه االتفاقLة، يتوجب Nىل لك دو_ طرف ٔ�ن تعمتد تدابري 

À حاكم �رشيعية وتدابري ٔ�خرى قدYٔهنا من تطبيق اLكون رضورية £متك
، املتعلقة �متويل إالرهاب، وكذا بغسل اYٔموال الواردة يف هذه االتفاقLة

وحتديد وجتميد ومصادرات املمتلاكت املرشوNة و×ري املرشوNة اóصصة 
  .لغرض متويل إالرهاب

وقد ٔ�كدت االتفاقLة Nىل رضورة اعد تدابري يتعني اختاذها Nىل 
وى الوطين، كتدابري املصادرة، التحقLق والتدابري املؤق�ة، التجميد املس?ت

واحلجز واملصادرة، ٕادارة املمتلاكت اHمدة، سلطات التحقLق والتق�يات 
وكذا تدابري دولية Àمتثل يف . وجرامئ غسل اYٔموال ومسؤولية الرشاكت

يتعني العمل Nىل تعاون ٕا¾شاء وlدة �س?تخبارات املالية والوقاية، حLث 
Nىل لك طرف ٔ�ن يعمتد Nىل تدابري �رشيعية وتدابري ٔ�خرى قد Àكون 

  .رضورية ٕال¾شاء وlدة لالس?تخبارات املالية
االتفاقLة اYٔ¦رية يه االتفاقLة اYٔوروبية حول حامية اYٔش·اص ا¶اتيني 
جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص املتعلق �سلطات املراق�ة 

دامئا يف ٕاطار الوضع املتقدم ا¶ي حتظى به . عطياتوالتبادل اRويل ´لم 
بالدÇ مع ٔ�وروg، ويف ٕاطار اقرتاح جملس ٔ�وروg انضامم املغرب �شلك 
تدرجيي لعدد من االتفاقLات، تعترب اتفاقLة جملس ٔ�وروg اخلاصة حبامية 
اYٔش·اص ا¶اتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات طابع خشيص ٕاlدى هذه 

من هذه االتفاقLة مجليع اYٔش·اص ا¶اتيني املتواZد�ن Nىل االتفاقLات، وتض
Àراب لك دو_ عضو فهيا، بغض النظر عن uZسIهتم ٔ�و ٕاقامهتم، اlرتام 
حقوقهم وحر³هتم اYٔساس?ية، و¦اصة حقهم يف احلياة اخلاصة جتاه معاجلة 

  .املعطيات ذات الطابع الشخيص
: ية املعطيات، ٔ�مههاوlددت االتفاقLة املبادئ اYٔساس?ية اخلاصة حبام

الزتام لك دو_ طرف gلتنصيص يف قوانIهنا اRا¦لية Nىل التدابري الرضورية 
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محلاية معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص سواء من الناحLة املوضوعية 
ٔ�و إالجرائية، وٕادراج التدابري اYٔم�ية مضن قوانIهنا حامية ´لهوية و´لحقوق 

واحلياة اخلاصة من لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن ميس هبا  واحلر³ت الفردية وامجلاعية
  .Nرب اس?ت·دام املعلومLات

ؤ�كدت االتفاقLة Nىل رضورة تقوية ٔ�وZه التعاون اRويل ´لقضاء Nىل 
اجلرامئ املعلوماتية، حLث ٔ�ن من ش�ٔن تضامن ٔ�طراف هذه االتفاقLة 

ات حمار�هتا، وgلتايل حامية اYٔش·اص ا¶اتيني جتاه معاجلي املعطيات ذ
  .الطابع الشخيص

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يدة الوز�رة

دود واRفاع الوطين واملناطق اللكمة اYٓن ملقرر جلنة اخلارجLة واحل
  لتقدمي تقر�ر ا´لجنة حول املرشوع، وزع التقر�ر؟  تªاحمل 

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  
  .إالجامع: مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت ٔ�عرض

يوافق  11.14مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل 
من ذي احل�ة  23مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون امجلريك املوقعة gلرgط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434
  .العربية السعودية

�قل ´uىل ونN راسة والتصويتÊ يوافق  54.13مرشوع قانون رمق
مبوج�ه Nىل اتفاقLة جملس ٔ�وروg �ش�ٔن غسل اYٔموال وجتميد وجحز 
ومصادرة اYٔموال املتحصª من اجلرمية و�ش�ٔن متويل إالرهاب، املوقعة 

  .2005ماي  16بفارسوفLا يف 
  .التقر�ر وزع

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون uإالجامع: مهنا املرشوعن.  
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  54.13مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل 

مبوج�ه Nىل اتفاقLة جملس ٔ�وروg �ش�ٔن غسل اYٔموال وجتميد وجحز 
ومصادرة اYٔموال املتحصª من اجلرمية و�ش�ٔن متويل إالرهاب، املوقعة 

  .2005ماي  L16ا يف بفارسوف 
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  99.13مرشوع قانون رمق ون
بني اململكة املغربية  2013يونيو  6مبوج�ه Nىل االتفاقLة املوقعة ببلغراد يف 

  .ومجهورية رصبيا لتنجب �زدواج الرضييب يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل
  .التقر�ر وزع

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفuإالجامع: ريدة اليت يتكون مهنا املرشوعن.  
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  99.13مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل 

اململكة املغربية بني  2013يونيو  6مبوج�ه Nىل االتفاقLة املوقعة ببلغراد يف 
  .ومجهورية رصبيا لتنجب �زدواج الرضييب يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل

�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  02.14مرشوع قانون رمق ن
بني اململكة املغربية  2013يونيو  6مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد يف 

  . وZه التبادلومجهورية رصبيا �ش�ٔن �شجيع وحامية �س��رات Nىل
  .التقر�ر وزع

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  02.14مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل 

ة املغربية بني اململك 2013يونيو  6مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد يف 
  .ومجهورية رصبيا �ش�ٔن �شجيع وحامية �س��رات Nىل وZه التبادل

�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  124.13مرشوع قانون رمق ن
 18مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة املدنية، املوقعة بربازيليا يف 

  .رالية ´لربازيلبني اململكة املغربية وامجلهورية الفLد 2013س¡مترب 
  .التقر�ر وزع

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت

يوافق  124.13مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل 
 18عة بربازيليا يف مبوج�ه Nىل اتفاقLة التعاون القضايئ يف املادة املدنية، املوق

  .بني اململكة املغربية وامجلهورية الفLدرالية ´لربازيل 2013س¡مترب 
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  123.13مرشوع قانون رمق ن
بني حكومة اململكة  2013يونيو  6مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع ببلغراد يف 

رتكة ´لتعاون الت�اري املغربية وحكومة مجهورية رصبيا �ش�ٔن ٕا¾شاء جلنة مش
  .و�ق�صادي والعلمي والتقين

  .التقر�ر وزع
�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  123.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة  2013يونيو  6ببلغراد يف  مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع
املغربية وحكومة مجهورية رصبيا �ش�ٔن ٕا¾شاء جلنة مشرتكة ´لتعاون الت�اري 

  .و�ق�صادي والعلمي والتقين
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  118.13مرشوع قانون رمق ن

 اRول مبوج�ه Nىل االتفاقLة املوlدة الس��ر رؤوس اYٔموال العربية يف
  . 2013ينا�ر  22، املوقعة gلر³ض يف "املعد_"العربية 

  .تقر�ر ا´لجنة وزع
�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  118.13مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل 
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Nىل االتفاقLة املوlدة الس��ر رؤوس اYٔموال العربية يف اRول مبوج�ه 
  .2013ينا�ر  22، املوقعة gلر³ض يف "املعد_"العربية 

�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  10.14مرشوع قانون رمق ن
، )الوظيفة العمومLة(مبوج�ه Nىل مذ�رة التفامه يف جمال اخلدمة املدنية 

بني ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434من ذي احل�ة  23املوقعة gلرgط يف 
  . حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية

  .وزع :تقر�ر املقرر
�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  10.14مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل 

، )الوظيفة العمومLة(مبوج�ه Nىل مذ�رة التفامه يف جمال اخلدمة املدنية 
بني ) 2013ٔ�كتو�ر  29( 1434من ذي احل�ة  23املوقعة gلرgط يف 

  .حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل uيوافق  14.14مرشوع قانون رمق ن

مبوج�ه Nىل االتفاق الثنايئ حول املساNدة املتباد_ إالدارية يف اHال 
بني حكومة اململكة املغربية  2013س¡مترب  5امجلريك، املوقع gلرgط يف 

  . وحكومة امجلهورية الغابونية
  .تقر�ر ا´لجنة وزع

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuجامعاالٕ : ن.  
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
يوافق  14.14مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل 

مبوج�ه Nىل االتفاق الثنايئ حول املساNدة املتباد_ إالدارية يف اHال 
بني حكومة اململكة املغربية  2013س¡مترب  5امجلريك، املوقع gلرgط يف 

  .ورية الغابونيةوحكومة امجله
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uيوافق  08.14ن

مبوج�ه Nىل تعديل االتفاقLة بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي 
�زدواج الرضييب وم�ع ا£هترب اجلبايئ يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل، 

  . 2013ٔ�غسطس  8املوقع بLuودله§ي يف 
  .لتقر�ر وزعاللكمة ´لمقرر، ا

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuٕاجامع: ن.  
  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت

يوافق  08.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه Nىل تعديل االتفاقLة بني اململكة املغربية ومجهورية الهند لتفادي 

لرضييب وم�ع ا£هترب اجلبايئ يف مLدان الرضائب Nىل اR¦ل، �زدواج ا
  . 2013ٔ�غسطس  8املوقع بLuودله§ي يف 

�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uيوافق  46.13ن
املتعلقة حبامية اYٔش·اص ا¶اتيني  108مبوج�ه Nىل االتفاقLة اYٔوروبية رمق 

الشخيص، املوقعة �سرتاس?بورغ  جتاه املعاجلة اYٓلية ´لمعطيات ذات الطابع

  .1981ينا�ر  28يف 
  . التقر�ر وزع

�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuٕاجامع: ن.  
  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع قانون �رم�ه ´لتصويت

يوافق  46.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق حبامية اYٔش·اص ا¶اتيني  180مبوج�ه Nىل االتفاقLة اYٔوربية رمق 

جتاه املعاجلة اYٓلية ´لمعطيات ذات الطابع الشخيص املوقعة �سرتاس?بورغ يف 
  .1981ينا�ر  28

�قل ٕاىل اRراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uيوافق  17.14ن
بني حكومة اململكة  2013س¡مترب  5مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع gلرgط يف 

ة وحكومة امجلهورية الغابونية �ش�ٔن ٕالغاء ت�ٔشريات اRخول جلوازات املغربي
  . السفر العادية

  .التقر�ر وزع
�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuإالجامع: ن.  

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت
ق يواف 17.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة  2013س¡مترب  5مبوج�ه Nىل االتفاق املوقع gلرgط يف 
املغربية وحكومة امجلهورية الغابونية �ش�ٔن ٕالغاء ت�ٔشريات اRخول جلوازات 

  . السفر العادية
�قل ´Êراسة uٓن نYات، واLٕاذن ا�هتينا من مشاريع قوانني االتفاق

علق Yٔgمن والسالمة يف يت 142.12والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
اHالني النووي وإالشعاعي وlgٕداث الواك_ املغربية لhٔمن والسالمة يف 

  . اHالني النووي وإالشعاعي
  .اللكمة ´لحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::الس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIالس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIالس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIالس?يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب5555Iةةةة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئIس
  الس?يد الرئIس احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 142.12~رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ب�ٔمه اخلطوط العريضة ملرشوع القانون 

املتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وlgٕداث الواك_ 
  .املغربية لhٔمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي

ٔ�ن ٔ�تقدم ٕاىل اكفة ٔ�عضاء جلنة الفالlة والقطاNات ٔ�ود يف البداية 
  . إالنتاجLة gلشكر اجلزيل Nىل �هم ا¶ي ٔ�ولوه ملرشوع هاذ القانون

ؤ�ذ�ر ب�ٔن جمال تطبيق إالطار القانوين النووي املعمول به lاليا حمدود 
دية غياب ٔ�و Nدم كفاية اYٔحاكم املتعلقة gلسالمة وامحلاية املا: و�متزي مبا ييل

´لمuش�ٓت واملواد النووية والضامÇت وNدم �ن�شار واYٔمن النووي 
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والراديولو6 و�س?تعداد حلا_ الطوارئ النووية والراديولوجLة وتدبري 
النفا³ت املشعة ونقل املواد املشعة واخلدمات التق�ية املعمتدة يف جمال 

 Øشاط إالشعاعي، كذuاس الLغياب املراق�ة التق�ية والتكو�ن وق
�س?تقاللية بني وظائف التمنية و�س?تغالل من üة واملراق�ة القانونية من 
üة ٔ�خرى، مث غياب املطابقة مع Nدد من �لزتامات اRولية املصادقة Nلهيا 

  . من طرف اململكة املغربية
 úف Çولية لبالدRوي�ٔيت مرشوع القانون هذا اس?ت�ابة لاللزتامات ا

يف اHالني النووي إالشعاعي وNدم �ن�شار من خيص اYٔمن والسالمة 
Z�ٔل وضع ٕاطار �رشيعي وتنظميي خيص مجيع اYٔ¾شطة واملuش�ٓت ذات 
الصYٔg ªمن والسالمة، وٕاlداث سلطة مس?تقª تتوفر Nىل املوارد ال¡رشية 
واملادية ´لقLام gملهام اóو_ lاليا لقطاعي الطاقة والص*ة فú الرتخLص 

طة النووية إالشعاعية، ويتعلق اYٔمر gلواك_ املغربية لhٔمن ومراق�ة اYٔ¾ش
  . والسالمة يف اHالني النووي إالشعاعي

  : وÀمتثل املهام اYٔساس?ية ´لواك_ يف

دراسة ملفات طلبات الرتخLص املتعلقة gملuش�ٓت واYٔ¾شطة من  -
 ؛ 1الف5ة 

ة دراسة التصارحي وامللفات طلبات الرتخLص وم�ح الرخص املتعلق -
 ؛g2ملuش�ٓت واYٔ¾شطة من الف5ة 

مراق�ة املuش�ٓت واYٔ¾شطة اليت �س?ت·دم فهيا مصادر إالشعاNات  -
 املؤينة مبا فهيا املواد النووية واملواد املشعة؛ 

 م�ح �عدات ´لهيئات التق�ية اóتصة؛  -

اقرتاح النصوص ال�رشيعية والتنظميية املتعلقة Yٔgمن والسالمة يف  -
 ي وإالشعاعي لٕالدارة؛ اHالني النوو

تقدمي �س�شارة ٕاىل السلطات احلكومLة حول القضا³ املتعلقة  -
 Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي؛ 

وربط Nالقات التعاون مع الهيئات املامثª يف بÊان ٔ�خرى وكذا مع  -
  .م�ظامت دولية وٕاقلميية

س?متكن بالدÇ  وجتب إالشارة ٕاىل ٔ�ن املصادقة Nىل هذا املرشوع

  : بطبيعة احلال من

تعز�ز الرتسانة القانونية املعمول هبا lاليا، وكذا مطابقهتا مع التعهدات  -
 اRولية اليت يعد املغرب طرفا فهيا؛ 

تنظمي اYٔ¾شطة اليت �س?تعمل مصادر اYٔشعة املؤينة، وكذا حتديث  -
 عي؛ القواNد اليت تنظم اYٔمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعا

الفصل بني وظيفة التمنية و�س?تغالل من üة ووظيفة املراق�ة  -

القانونية من üة ٔ�خرى، مما س?يؤدي ٕاىل اس?تقالل هاتني الوظيف�ني عن 
 بعضهام البعض؛ 

مث تعز�ز ربط Nالقات التعاون مع بÊان ٔ�خرى، وكذا مع املنظامت  -
  . اRولية وإالقلميية

  . والسالم Nليمك
  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .املدا¦الت مك�وبة. اللكمة ´لمقرر، وزع التقر�ر، وزع
�قل ´لتصويت Nىل مواد املرشوعuٓن نYوا:   

مادة، ٔ�قرتح Nىل اHلس gش نعرضو  187يتكون هذا املرشوع من 
  .gٕالجامع: مجª واlدة 100حىت املادة  1´لتصويت من املادة 

  إالجامع؛: 187ٕاىل املادة  101ويت من املادة ونعرض ´لتص
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت

يتعلق  142.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وlgٕداث الواك_ املغربية 

  . عيلhٔمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعا
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري وÀمتمي القانون uون

  . املتعلق ب¡Lع السمك gمجلª 08.14رمق 
  . التقر�ر هو اYٔول د³ل ا´لجنة Nاد التقدمي، تفضل.. التقر�ر وزع

        ::::املس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدوراملس�شار الس?يد املعطي بنقدور
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئIس
املتعلق ب¡Lع  14.08ح قانون يقيض بتغيري وÀمتمي القانون رمق تقدمي مقرت 
ªمجلg ا¾س�اما مع املقرتح ا¶ي تقدم به فريق التجمع الوطين . السمك

لhٔحرار يف جملس النواب، نتقدم gمس فريق�ا دا¦ل جملس املس�شار�ن 
  .بتقدمي هذا املقرتح بعدما متت املصادقة Nليه يف جملس النواب

ح ا¶ي يتضمن ثالث مواد ٔ�ساس?ية، هتدف هذه املواد ٕاىل هذا املقرت 
تنظمي وضبط معلية البيع لهذا القطاع احليوي، وتوس?يع مفهوم gئع السمك 

  . لIشمل البائع ا¶ايت واملعنوي وجمهزي السفن
دد يف ثالثني شهرا، ت¡�دئ *حLث ٔ�عطى هذا املقرتح #ª معقو_ تت

، كفرتة م�اس?بة لتدبري هذه املرªl من 8رخي ¾رشه يف اجلريدة الرمسية
�نتقالية واليت �سمح لبائعي السمك gمجلª ذاتيني بتعيني و0ء يف انتظار 

  . �نضامم ٕاىل خشص معنوي
  الس?يد الرئIس، 

املقرتح ا¶ي متت املصادقة Nليه gٕالجامع يف جملس النواب، م�ادرة 
Zل ضبط القطاع �رشيعية هتدف ٕاىل ضبط النص و�رشيع تعريفاته من �ٔ 
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وحفظ حقوق gئعي السمك، مع ٕاد¦ال التعاونيات gلتقLيد يف الس�ل 
الت�اري ملامرسة بيع السمك gمجلª، وا£متيزي، يف هذا إالطار، بني gئعي 
السمك وصيادي السمك وÇقيل السمك، وخصوصا ؤ�ن النص القدمي يف 

صل ٕاىل العقوبة مادته الرابعة محل gئع السمك gمجلª مسؤولية جس?مية ت
ªمجلg دى رشوط بيع السمكlلسجن ٕاذا مل حيرتم ٕاg .  

اكنت هذه يه املس?ت�دات اليت تضمهنا هذا املقرتح، طالبا من السادة 
املس�شار�ن التفاNل معه gٕالجياب والتصويت Nليه، Yٔنه يقدم قمية مضافة 

ªمجلg لتنظمي قطاع بيع السمك .  
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا

        ::::س?يد رئIس اجللسةس?يد رئIس اجللسةس?يد رئIس اجللسةس?يد رئIس اجللسةال ال ال ال 
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

اYٓن املدا¦الت، مد¦الت الفرق مك�وبة، مدا¦الت فرق اYٔ×لبية، 
  . مدا¦الت فرق املعارضة، الفريق الفLدرايل

�قل ´لتصويت Nىل املواد املقرتlةuن:  
  إالجامع؛: 1املادة 
  إالجامع؛: 2املادة 
  .إالجامع: 3املادة 

  ن �رم�ه ´لتصويت؛ٔ�عرض مقرتح القانو
ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري وÀمتمي 

  .املتعلق ب¡Lع السمك gمجلª 14.08القانون رمق 
�قل ٕاىل اRراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uٓن نY90.12وا 

ذي احل�ة  4الصادر يف  1.69.45يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق 
  . يف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد البحري) 1969فربا�ر  21( 1388

  .اللكمة ´لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIالس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIالس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبIالس?يد وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب5555Iةةةة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس?يد الرئIس
ا¶ي هيدف  90.12~سعدين ٔ�ن ٔ�قدم Hلسمك املوقر مرشوع قانون 

لقانون احملدث ´لمك�ب الوطين ´لصيد البحري ومالءم�ه مع ٕاىل حتيني ا
التطورات اليت يعرفها قطاع الصيد البحري، والس?ú اRينامLة اليت نتجت 

  . "Halieutis"عن تفعيل ٕاسرتاتيجية 
هذا القانون سIسمح برتس?يخ دور الفاNل الشامل ´لمك�ب حىت �كون 

يغ املصطادات لIس?تفLدوا من احملاور الوحLد ملهنيي الصيد البحري عند تفر 
¦دمات مالمئة، سواء عن طريق التدبري املينايئ ٔ�و تنظمي البيع اYٔول يف 

  . املواB ٔ�و يف نقط التفريغ ٔ�و قرى الصياد�ن
ولهذا الغرض متت ٕاضافة #ام Zديدة ´لمك�ب الوطين ´لصيد ختص 

  :ٔ�ساسا

يت ٔ�وال، �س?يري واس?تغالل مواB الصيد دا¦ل lدود الفضاءات ال
  متن*ه السلطة اóتصة ام�يازا يف ش�ٔهنا؛

8نيا، �س?يري واس?تغالل لك البLuات التحتية وجتهزيات معدة يف 
الساlل من Z�ٔل معلية تفريغ مصطادات سفن الصيد دا¦ل lدود 

  . الفضاءات اليت متن*ه السلطة اóتصة ام�يازا يف ش�ٔنه
م املتعلقة ب�üٔزة وموازاة مع حتيني املهام، تب�Iت رضورة مراجعة اYٔحاك

�س?يري املك�ب، حLث متت ٕاNادة صيا×ة #ام اHلس إالداري وحتيني الحئة 
ٔ�عضائه، لتضم Nددا من املؤسسات مت ٕاlداDا مؤخرا، م�ل املك�ب 
الوطين ´لسالمة الصحية ´لمنت�ات الغذائية، وغرف الصيد البحري والواك_ 

Bالوطنية ´لموا.  
والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�مه  هذه، الس?يد الرئIس، الس?يدات

املس?ت�دات اليت Zاء هبا مرشوع القانون املعروض Nىل ٔ�نظارمك، وال تفوتين 
هذه املناس?بة دون ٔ�ن ٔ�توZه gلشكر اخلالص ´لجنة الفالlة والقطاNات 
إالنتاجLة، رئIسا ؤ�عضاء، Nىل تفهمهم وجتاوهبم مع هذا املرشوع، راجLا ٔ�ن 

  .املوقر ينال موافقة اHلس
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .شكرا الس?يد الرئIس

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

املدا¦الت ا´يل موجودة مك�وبة، مدا¦الت فرق . تقر�ر ا´لجنة وزع
  .شكرا الس?يد املس�شار.. اYٔ×لبية وفرق املعارضة والفريق الفLدرايل

�قل ´لتصويت Nىل مuٓن نYواد املرشوعوا:  
  إالجامع؛: املادة اYٔوىل، املادة الثانية

  .إالجامع: املادة الثالثة
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت

يقيض  90.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
 1388ذي احل�ة  4الصادر يف  1.69.45بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق 

  .يف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد البحري) 1969فربا�ر  21(
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق uسخ  134.12ونuت

املتعلق مبدونة  15.95من القانون رمق  503وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة 
  .الت�ارة

  .اللكمة ´لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::لربملان واHمتع املدينلربملان واHمتع املدينلربملان واHمتع املدينلربملان واHمتع املدينالس?يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع االس?يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع االس?يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع االس?يد الوز�ر امللكف gلعالقات مع ا
  .شكرا الس?يد الرئIس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حتتل املنازNات البنكLة lزيا هاما مضن القضا³ الت�ارية الس?ú ٔ�مام 
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احملامك الت�ارية gململكة، كام تنطوي Nىل قدر �بري من اYٔمهية gلنظر للكفهتا 
  . ية و�جعية�ق�صاد

ورعيا خلصوصية هذه املنازNات، ؤ�¦ذا بعني �عتبار ارتباطها الوثيق 
Zدا مبس?توى املعاجلة القانونية ´لزناNات من Zانب اYٔبناك، وكذا برضورة 
اس?تقرار ووlدة العمل القضايئ يف هذا اHال، فقد gدرت وزارة العدل 

التواصل مع القطاع واحلر³ت م�ذ Nدة س?نوات لالنف�اح ومد جسور 
البنيك، من ¦الل عقد لقاءات Nلمية لرصد ٕاشاكليات التطبيق وتعميق 

  .النقاش العلمي �ش�ٔهنا
ويف هذا إالطار، فقد مك�ت ٔ�شغال ندوة Nلمية، عقدهتا وزارة العدل 
واحلر³ت gلتعاون مع بنك املغرب واHموNة املهنية لبنوك املغرب ¦الل 

لعايل ´لقضاء حول موضوع ا�lساب الفوائد gملعهد ا 2010دج�رب س?نة 
والعموالت بني العمل القضايئ والعمل البنيك، من ٕا�راز �خ�الف احلاصل 
 Øبناك �ش�ٔن قفل حساب �طالع ´لزبون مببادرة مهنا، وذYٔيف معل ا
lني �كون الزبون قد توقف عن �شغيل حسابه، و�كون هذا احلساب قد 

  . جسل رصيدا مدينا بذم�ه
من مدونة  503اتضح لنا �خ�الف يف تطبيق مرده ٔ�حاكم املادة  وقد

الت�ارة اليت �شرتط من Z�ٔل قفل حساب الزبون مببادرة من البنك وجوب 
توجLه ٕاشعار بذØ لهذا الزبون، بHI مل تقLد هذا اYٔ¦ري ب�ٔي ٕاجراء مماثل يف 

املذ�ورة  lا_ ٕاذا ما رغب يف وضع lد حلسابه البنيك، ٔ�ي مبعىن ٔ�ن املادة
 Jني نظمت قفل حساب إالطالع مل حتدد ش� معينا لقفl ٕاال ٕاذا اكنت

املبادرة من البنك، ×ري ٔ�ن تطبيق هذه املادة �شف بوضوح ٔ�ن املؤسسة 
البنكLة توZد معليا يف وضعية اس?ت*ا_ 8مة ملعرفة نوا³ الزبون ا¶ي يتوقف 

ا ´لبنك، ٔ�ي عن �شغيل حسابه، ¦اصة lني يصبح رصيد احلساب مدين
صعوبة معرفة ما ٕاذا اكنت نية الزبون انرصفت لقفل هذا احلساب ما دام 

  .توقف عن �شغيJ ٔ�م ٔ�نه �رغب مع ذØ يف إالبقاء Nليه
واYٔمه من ذØ ٔ�ن هذا الوضع نتج عنه بداهة اخ�الف املؤسسات 
البنكLة يف حتديد 8رخي قفل احلساب، Nلام ٔ�ن هذا التارخي يعترب ٔ�ساس?يا 

معلية ا�lساب الفوائد االتفاقLة ٕاىل ×اية قفل حساب �طالع وكذا يف 
gلuس?بة لبدٔ� ا�lساب الفوائد القانونية بعد حرص احلساب �طالعي ٔ�و 
gلuس?بة ال�lساب الفائدتني معا، مىت وZد اتفاق بني البنك وزبونه حول 

  .رس³هنا حىت بعد قفل هذا احلساب
ض املؤسسات البنكLة اجهتدت يف وNىل س¡Lل املثال، فقد �رز ٔ�ن بع

�ان من 8رخي �ٓخر رصيد uاعتبار احلساب مقفال بعد ميض مدة ٔ�قصاها س
مد�ن لفائدة البنك جسJ حساب الزبون، كام �رز ٔ�ن من بني هذه 
املؤسسات من ذهب ٕاىل ٕابقاء احلساب مدة ٔ�طول من ذØ، مع ما يرتتب 

د�ن ´لبنك، ويه عن ذØ من ا�lساب الفوائد Nىل رصيد احلساب امل
الفوائد اليت تتضاعف مبيض الوقت بفعل رمسª الفوائد الناجتة عن الرصيد 
املد�ن املس�ل gحلساب، حبيث ٔ�نه يف هناية املطاف قد يت�اوز م�لغ 

  .الفوائد �شلك #ول م�لغ ا�Rن اYٔصيل املرتتب بذمة الزبون
الت�ارية ؤ�ما Nىل مس?توى العمل القضايئ، فقد �رز ٔ�ن معل احملامك 

ملدونة الت�ارة اليت تنص  503~سري يف اجتاه التطبيق احلريف ملنطوق املادة 
يوضع lد احلساب gالطالع gٕرادة ٔ�ي من الطرفني بدون : "Nىل ما ييل

ٕاشعار ٕاذا اكنت املبادرة من الزبون، مع مراNاة إالشعار املنصوص Nليه يف 
، ٕاذ لوحظ ٔ�ن "ة من البنكالباب املتعلق بف�ح �عد ٕاذا اكنت املبادر 

معل احملامك ~سري يف معومه يف اجتاه خضوع معلية قفل احلساب ´لرقابة 
القضائية، سواء من حLث الس¡ب ٔ�و التارخي ا¶ي يتعني اعده يف ÀرتIب 
�8ٓر قفل احلساب، وذØ برصف النظر عن التارخي ا¶ي حيدده �شف 

ٕاlا_ احلساب Nىل احلساب كتارخي ´لقفل، وا¶ي هو Nادة 8رخي 
املنازNات، كام ~سري يف اجتاه �س?تعانة خبربة حسابية لت*ديد التارخي 
املذ�ور، وهو اYٔمر ا¶ي يرتتب عنه ٔ�يضا اخ�الف احملامك يف حتديد 8رخي 

  .قفل هذا احلساب
وZYٔل ذØ، فقد ظهر من الرضوري معاجلة هذا املوضوع من ¦الل 

ارة مبق�ضيات تضع سقفا زم�يا ٔ�قىص عند من مدونة الت� À503متمي املادة 
Nدم �سجيل �شغيل احلساب ا¶ي ~س�ل رصيدا مدينا بذمة الزبون، 
�كون ٕالزاما بعده Nىل املؤسسة البنكLة ٔ�ن تقوم بقفل احلساب وذØ بعد 

  .اس�Lفاء ٕاجراء م�علق ب��ليغ ٕاشعار بذØ ´لزبون
  الس?يد الرئIس،

  ن،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمو
نظرا لهذه �عتبارات، فٕان وزارة العدل واحلر³ت معلت Nىل تقدمي 
مرشوع القانون املعروض Nىل ٔ�نظارمك، وا¶ي حظي مبصادقة جملس النواب 

  :gٕالجامع وذØ وفق الصيغة التالية
يوضع lد حلساب إالطالع gٕرادة ٔ�ي من الطرفني بدون ٕاشعار ٕاذا "

إالشعار gملنصوص Nليه يف الباب  اكنت املبادرة من الزبون مع مراNاة
  . املتعلق بف�ح �عد ٕاذا اكنت املبادرة من البنك

×ري ٔ�نه وجب ٔ�ن يوضع lد حلساب املد�ن مببادرة من البنك ٕاذا توقف 
الزبون عن �شغيل حسابه مدة س?نة من 8رخي �ٓخر معلية دائنة مقLدة به، 

عار الزبون بذØ ويف هذه احلا_ جيب Nىل البنك ق�ل قفل احلساب ٕاش
بواسطة رسا_ مضمونة يف �ٓخر عنوان �كون قد ٔ�دىل به لواكلته البنكLة، 

�ه  60ٕاذا مل يبادر الزبون دا¦ل Z�ٔل Iلتعبري عن نg يوما من 8رخي إالشعار
  .يف �ح�فاظ gحلساب يعترب هذا اYٔ¦ري مقفال gنقضاء هذا اZYٔل

ة ٔ�و التصفLة القضائية يقفل احلساب ٔ�يضا gلوفاة ٔ�و انعدام اYٔهلي
  ". ´لزبون

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسةالس?يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر
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  . وزع :تقر�ر جلنة الفالlة
�قل اYٓن ٕاىل مدا¦الت الفرق، مدا¦الت فرق اYٔ×لبية وفرق uن

  . رشكرا الس?يد املس�شا.. مك�وبةاملعارضة واHموNات، سلمت املدا¦الت 
�قل ´لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوعuٓن نYوا :

  . إالجامع
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه ´لتصويت

تuسخ  134.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة  95.15من القانون رمق  503وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة 

  . الت�ارة
�قل ´Êراسة والتصويت Nىل مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي uن

املتعلق مبدونة  15.95من القانون رمق  546عنوان الك�اب اخلامس واملادة 
ربيع اYٔول  15بتارخي  1.96.83الت�ارة الصادر ب��فLذه الظهري الرشيف رمق 

  ). 1996غشت  01( 1417
  . التقر�ر وزع ..اللكمة ´لمقرر

  . املقرتح، يف قراءة 8نيةتقدمي 
  . سلمت مك�وبة :مدا¦الت الفرق

�قل ´لتصويت Nىل مواد املقرتحuن :  
  ٕاجامع؛ : 545املادة 
  ٕاجامع؛ : 546املادة 

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه ´لتصويت
ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي 

املتعلق مبدونة  15.95من القانون رمق  546ادة عنوان الك�اب اخلامس وامل
ربيع اYٔول  15بتارخي  1.96.83الت�ارة الصادر ب��فLذه الظهري الرشيف رمق 

  ). 1996غشت  01( 1417
  . وشكرا السادة الوزراء احملرتمون والسادة املس�شار�ن Nىل مسامهتمك

  .ورفعت اجللسة

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

        املالحقاملالحقاملالحقاملالحق

    90.1290.1290.1290.12مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 
ذي احل�ة ذي احل�ة ذي احل�ة ذي احل�ة     4444الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     1.69.411.69.411.69.411.69.41يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق 

        يف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد البحرييف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد البحرييف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد البحرييف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد البحري) ) ) ) 1969196919691969فربا�ر فربا�ر فربا�ر فربا�ر     21212121((((    1388138813881388

  الس?يد الرئIس،
ة ملناقشة مرشوع قانون ~رشفين ٔ�ن ٔ�تد¦ل gمس فريق اYٔصا_ واملعارص 

 4الصادر يف  1.69.41يقيض بتغيري وÀمتمي الظهري الرشيف رمق  90.12رمق 
يف ش�ٔن املك�ب الوطين ´لصيد ) 1969فربا�ر  21( 1388ذي احل�ة 

البحري، وامسحوا يل gملناس?بة ٔ�ن ٔ�تقدم gلشكر ´لس?يد الوز�ر احملرتم Nىل 

ق العام ا¶ي ٔ�مىل ٕاlا_ العرض ا¶ي قدمه وا¶ي ٔ�وحض ¦الð الس?يا
  . املرشوع قانون Nىل ا´لجنة قصد املصادقة Nليه

 ªلقة يف سلسl ويف هذا إالطار، فٕان هذا املرشوع قانون يعترب
اليت اعتربÇها يف " ٔ�ليوتIس""القوانني اليت هتدف ٕاىل تفعيل ٕاسرتاتيجية 

بحري فريق اYٔصا_ واملعارصة ٕاسرتاتيجية طموlة لت�ٔهيل قطاع الصيد ال 
وجعJ قادرا Nىل �ضطالع بدوره يف حتقLق التمنية �ق�صادية 
و�جعية، فعىل الرمغ من ٔ�ن القطاع ~سامه �شلك �بري يف الناجت 
اRا¦يل اخلام ويف توفري فرص الشغل وÀمنية الصادرات الوطنية، ٕاال ٔ�نه 

ٔ�كرب الزال يف lاZة ٕاىل مزيد من الت�ٔهيل والت*ديث لالس?تفادة م�ه �شلك 
¦اصة ؤ�ن بالدÇ تتوفر Nىل مؤهالت كربى حبرية وم�اخLة مالمئة لوجود 

  . Sروات مسكLة م�نوNة
  الس?يد الرئIس، 

ٕان حتيني النص القانوين احلايل ٔ�صبح رضورة مل*ة ويق�يض gلرضورة 
Àك�يف دور املك�ب الوطين ´لصيد البحري لقLامه بدوره اكمال يف املراق�ة 

هام اجلديدة ´لمك�ب Àرتبط بتفريغ مصطادات سفن والت��ع، ¦اصة ؤ�ن امل 
املتعلق ب¡Lع السمك gمجلª كام  14.08الصيد وتفعيل مق�ضيات القانون رمق 

ٔ�ن هذا املرشوع Zاء لتوس?يع جمال التد¦ل اجلغرايف لهذا املك�ب لIشمل 
مجيع ٔ�ما�ن تفريغ املصطادات، هذا فضال Nىل ٔ�نه Zاء مبق�ضات هتم مراجعة 

ضاء جملس إالدارة وٕاlداث جلان اس�شارية �سامه يف مساNدة الحئة ٔ�ع
  . املك�ب Nىل القLام Yٔgدوار املتعددة املو�و_ ٕاليه

  الس?يد الرئIس، 
ٕاننا يف فريق اYٔصا_ واملعارصة ¾س�ل gٕجيابية مق�ضيات هذا املرشوع 
وا¶ي سIسامه يف نظرÇ يف توفري الظروف املالمئة ´لمك�ب الوطين ´لصيد 

Lام بدوره ¦اصة يف جمال مراق�ة املنتوZات املصطادة ¶Ø، فٕاننا نصوت ´لق 
  . gٕالجياب Nىل هذا املرشوع قانون

مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 
يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وٕاlداث يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وٕاlداث يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وٕاlداث يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي وإالشعاعي وٕاlداث     142.12142.12142.12142.12

        الواك_ امللكفة مبراق�هتامالواك_ امللكفة مبراق�هتامالواك_ امللكفة مبراق�هتامالواك_ امللكفة مبراق�هتام
  د الرئIس، الس?ي

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن، 

~رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة gمس فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
يتعلق Yٔgمن والسالمة يف اHالني النووي  142.12مرشوع قانون رمق 

وإالشعاعي وٕاlداث الواك_ امللكفة مبراق�هتام وهو املرشوع ا¶ي صادقت 
  .ة gٕالجامعNليه ا´لجن

وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم gلشكر ´لس?يد الوز�ر Nىل العرض 
ا¶ي قدمه وا¶ي مسح لنا يف فريق الصا_ واملعارصة من Àكو�ن صورة 
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واحضة عن ٔ�مه املس?ت�دات اليت Zاء هبا هذا املرشوع يف جمال �متزي �كونه، 
تفادة من التق�يات ٕاىل Zانب ٔ�مهيته القصوى يف اRفع بع�ª التمنية gالس? 

احلديثة يف اHال النووي وإالشعاعي، فٕان ت�ٔثرياته السلبية تبقى شديدة 
اخلطورة ٕاذا مل يمت اختاذ التدابري الكفg ªLمحلاية من �نعاكسات النامجة عن 
اYٔ¾شطة النووية وإالشعاعية واليت ٔ�ثب�ت الت�ارب ٔ�ن ت�ٔثرياهتا مدمرة �س?متر 

�بريا Nىل حصة إال¾سان والب5Iة احمليطة به Nىل ملدة طويª و�شلك خطرا 
  .lد سواء

وقد Zاء مرشوع القانون ا¶ي حنن بصدد دراس?ته اليوم لتعز�ز وتطو�ر 
 71.005القوانني املتعلقة Yٔg¾شطة النووية واليت اكن ٔ�ولها القانون رمق 

  . املتعلق gلوقاية من إالشعاNات املؤينة 1971ٔ�كتو�ر   12الصادر م�ذ 
 ٔ�ن هذا املرشوع ي�ٔيت يف ٕاطار تنفLذ الزتامات بالدÇ اجتاه اHمتع كام

اRويل والواك_ اRولية ´لطاقة ا¶رية سواء يف اجلانب املتعلق مبعاهدة Nدم 
ان�شار اYٔسل*ة النووية ٔ�و االتفاقات املرتبطة gمحلاية املادية ´لمواد 

وي ٔ�و ٕاشعاعي ؤ�من واملuش�ٓت النووية والتبليغ املبكر عن وقوع lادث نو 
  . الترصف يف النفا³ت املشعة

وقد ٔ�ملت الظروف احلالية والنواقص اليت تعرتي إالطار القانوين 
النووي املعمول به lاليا، رضورة ٕاقرار �رشيع م�قدم �راعي تفعيل املطابقة 
مع �لزتامات املصادق Nلهيا من طرف بالدÇ ويعمل Nىل جتاوز ٕاشاكلية 

اية اYٔحاكم املتعلقة Yٔgمن النووي وإالشعاعي، وسالمة غياب ٔ�و Nدم كف
املصادر املشعة، وتدبري ونقل املواد املشعة، وكذا �س?تعداد حلا_ الطوارئ 
النووية وإالشعاعية وضامن �س?تقاللية بني وظائف Àمنية �س?تعامل 

  . واملراق�ة القانونية
واك_ تتلكف كام يقرتح املرشوع ا¶ي حنن بصدد دراس?ته، ٕاlداث 

حلساب اRو_، مبراق�ة مدى اlرتام ٔ�حاكمه ونصوصه التطبيقLة، Nرب دراسة 
ملفات طلبات الرتخLص املتعلقة gملuش�ٓت واYٔ¾شطة النووية ٔ�و مuش�ٓت 
التخز�ن ا£هنايئ ´لنفا³ت النووية، ومراق�ة املuش�ٓت واYٔ¾شطة ٕاىل السلطات 

المة واقرتاح النصوص احلكومLة حول القضا³ املتعلقة Yٔgمن والس
ªال�رشيعية والتنظميية ذات الص .  

  الس?يد الرئIس، 
ٕاننا �رى يف فريق اYٔصا_ واملعارصة ٔ�ن لهذا املرشوع ٔ�مهية كربى Yٔنه 
سIسامه يف تعز�ز املق�ضيات القانونية املرتبطة Yٔg¾شطة النووية 

ل�رشيع وإالشعاعية، و~سامه يف جتاوز إالشاكالت والنواقص اليت تعرتي ا
احلايل اس?ت�ابة اللزتامات بالدÇ اجتاه املنتظم اRويل، و¶Ø فٕاننا يف فريق 

  .اYٔصا_ واملعارصة نصوت gٕالجياب Nىل هذا املرشوع قانون
  .والسالم

مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 
    15.9515.9515.9515.95نون رمق نون رمق نون رمق نون رمق من القامن القامن القامن القا    503503503503تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة     134.12134.12134.12134.12

        املتعلق مبدونة الت�ارةاملتعلق مبدونة الت�ارةاملتعلق مبدونة الت�ارةاملتعلق مبدونة الت�ارة
  الس?يد الرئIس، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
~رشفين ٔ�ن ٔ�تد¦ل gمس فريق اYٔصا_ واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

من  503تuسخ وتعوض مبق�ضاه ٔ�حاكم املادة  134.12مرشوع قانون رمق 
ي يضم مادة فريدة و�روم املتعلق مبدونة الت�ارة، وا¶ 15.95القانون رمق 

اليت تنظم مق�ضيات وضع احلد  503تعديل املق�ضيات املتعلقة gملادة 
´لحساب gٕالطالع gٕرادة l�ٔد الطرفني، وقد ٔ�ملت هذا التعديل Nدم قدرة 
املؤسسة البنكLة Nىل معرفة نوا³ الزبون يف lا_ توقفه عن �شغيل حسابه 

ء Nليه ¦اصة عندما يصبح رصيد البنيك هل يود ٕاقفال حسابه ٔ�م إالبقا
احلساب مدينا ´لبنك، وما يعن�Iه ذØ من صعوgت حتديد 8رخي ا�lساب 

  .الفوائد البنكLة، وما ~س?ت��عه من مشالك تؤSر Nىل العمليات البنكLة
وقد ث¡ت ٔ�ن تطبيق هذه املق�ضيات �ك�نفها الك�ري من الغموض وتؤSر 

ؤ�ن �8ٓرها متتد ٕاىل التعامالت  �شلك سليب Nىل املعامالت الت�ارية ¦اصة
اليومLة لhٔش·اص الطبيعيني واملعنويني، كام ٔ�ن الك�ري من املنازNات 
املعروضة Nىل القضاء الت�اري تنصب Nىل القضا³ املرتبطة gٕقفال احلساب 

  . البنيك ´لزبون
ولٕالZابة Nىل لك هذه إالشاكالت، يقرتح هذا التعديل سقفا زم�يا 

يل احلساب ا¶ي جسل رصيدا مدينا وlدده يف Z�ٔل ٔ�قىص عند Nدم �شغ 
  . س?نة ابتداء من 8رخي �ٓخر معلية دائنة يف احلساب املد�ن

  الس?يد الرئIس، 
ٕان هذا املرشوع قانون Zاء مبق�ضيات #مة س�سامه يف معاجلة 
إالشاكل العميل املرتبط gلوضعية اليت �كون Nلهيا احلساب البنيك ا¶ي مل 

ادته يف ٕاقفاð بل Àركه يف وضعية دائLuة، هذا مع العمل يعرب صاح�ه عن ٕار 
�ه ٕاقفال حسابه كام Iه ٕاشعار بنLضيات احلالية ال تلزم الزبون بتوج�ٔ�ن املق

  . هو الش�ٔن يف احلا_ اليت Àكون املبادرة من املؤسسة البنكLة
ٕاننا يف فريق اYٔصا_ واملعارصة ومن م�طلق حرصنا مكعارضة بناءة 

دمع املبادرات ال�رشيعية اليت هتدف ٕاىل تطو�ر املق�ضيات ومسؤو_ Nىل 
القانونية ¦اصة املرتبطة مب�ال اYٔعامل، فٕاننا نصوت gٕالجياب Nىل هذا 

  .املرشوع قانون
  .والسالم

مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة حول مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة حول مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة حول مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي مدا¦ª فريق اYٔصا_ واملعارصة حول مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي 
املتعلق مبدونة املتعلق مبدونة املتعلق مبدونة املتعلق مبدونة     95.1595.1595.1595.15    رمقرمقرمقرمقمن القانون من القانون من القانون من القانون     546546546546عنوان الك�اب اخلامس واملادة عنوان الك�اب اخلامس واملادة عنوان الك�اب اخلامس واملادة عنوان الك�اب اخلامس واملادة 

    ....الت�ارةالت�ارةالت�ارةالت�ارة
~رشفين gمس فريق اYٔصا_ واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ´لمسامهة يف 
م�اقشة مقرتح قانون �ريم ٕاىل تغيري وÀمتمي عنوان الك�اب اخلامس واملادة 
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  .املتعلق مبدونة الت�ارة 95.15من القانون رمق  546

نون حول عنوان الك�اب فú يتعلق gلشق اYٔول من هذا املقرتح قا
اخلامس من مدونة الت�ارة، فالك�اب اخلامس هذا يف قسمه اYٔول تطرق 

الوقاية اRا¦لية (لٕالجراءات املرتبطة gلوقاية من ¦الل التنصيص Nىل 
يف lني تضمن القسم الثاين املعاجلة عن ) والوقاية اخلارجLة وال�سوية الودية

وهو ما جيعل هذه إالجراءات ) قضائيةال�سوية القضائية والتصفLة ال(طريق 
املنصوص Nلهيا يف الك�اب اخلامس تندرج �رمهتا يف ٕاطار نظام الوقاية 

  .واملعاجلة

 546ٔ�ما فú يتعلق gلشق الثاين من هذا املقرتح قانون حول الفصل 
و��زالقات اليت ميكن ٔ�ن  فهيدف ٕاىل حتميل املسؤولية عن �خ�الالت

 ئIس املقاو_ بدال من م�دوب احلساgت ٔ�و الرشيك كام�شهدها املقاو_ لر 
 ªس مسؤوليته اكمIليه يف القانون، حىت يتحمل الرئN هو م�صوص

Zل ضامن اس?مترارية �ٔ ويتد¦ل لتصحيح �خ�الالت واح�واء الوضع من 
املقاو_ وتطو�ر ٔ�داهئا وتقوية قدراهتا التنافس?ية حىت �سامه مسامهة فعا_ يف 

Çصاد�  . الوطينتطو�ر اق
ٕاننا يف فريق اYٔصا_ واملعارصة ¾س�ل gٕجيابية هذه املبادرة اليت من 

  .ش�ٔهنا ٔ�ن حتمي مقاولتنا وتطور اق�صادÇ، ¶ا نصوت gٕالجياب


