يس ــعدني أن أتوج ــه اليك ــم بمناس ــبة انته ــاء الوالي ــة التش ــريعية 2015-
 2021ألق ــدم بي ــن أيديك ــم ه ــذا العم ــل ال ــذي يمث ــل حصيل ــة عم ــل لجن ــة املالي ــة
والتخطي ــط والتنمي ــة االقتصادي ــة خ ــال س ــت س ــنوات ،والت ــي عرف ــت اجتماعاتها
نقاش ــات مهم ــة دام ــت أحيان ــا س ــاعات متأخ ــرة م ــن اللي ــل س ــادها ج ــو م ــن النق ــاش
الج ــاد وااليجاب ــي وخاص ــة ف ــي بع ــض القضاي ــا الك ب ــرى الت ــي اس ــتأثرت بال ــرأي الع ــام
الوطن ــي س ــواء ذات طبيع ــة اقتصادي ــة أو اجتماعي ــة أو مالي ــة.
إن األرق ــام واالحصائي ــات املضمن ــة ف ــي ه ــذا العم ــل لدلي ــل عل ــى املجه ــود
املب ــذول م ــن ط ــرف الس ــيدات والس ــادة أعض ــاء اللجن ــة ،وبه ــذه املناس ــبة ،أتق ــدم
له ــم بالش ــكر الجزي ــل عل ــى التفان ــي واالنخ ــراط الج ــاد ف ــي العم ــل التش ــريع ي
والرقاب ــي ال ــذي تق ــوم ب ــه اللجن ــة ،ومس ــاعدة رئاس ــة اللجن ــة عل ــى حس ــن تدبيره ــا
الجتماعاته ــا واش ــغالها م ــن خ ــال حس ــن تدب ي ــر الح ي ــز الزمن ــي للدراس ــة ،الس ــيما
فيم ــا يتعل ــق بدراس ــة قواني ــن املالي ــة،
والش ــكر موصول للطاقم اإلداري واالطر العاملة ف ي اللجنة وعل ى رأس ــهم
الس ــيد رئيس املصلحة.
كم ــا أتق ــدم بالش ــكر الجزي ــل للس ــيد رئي ــس املجل ــس والس ــادة أعض ــاء
املكت ــب والس ــيدة والس ــادة رؤس ــاء الف ــرق ومنس ــق املجموع ــة الب رملاني ــة وللس ــيد
األمي ــن الع ــام للمجل ــس ،وك ــذا لألط ــر اإلداري ــة للمصال ــح والف ــرق واملجموع ــة
الب رملاني ــة عل ــى مواكبته ــم ألش ــغال اللجن ــة وتي س ــير س ــبل عمله ــا عل ــى مختل ــف
املس ــتويات واالصع ــدة.
رحال املكاوي
رئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية
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تخت ــص لجن ــة املالي ــة والتخطي ــط والتنمي ــة االقتصادي ــة طبق ــا للم ــادة 93
م ــن النظ ــام الداخل ــي ملجل ــس املستش ــارين الص ــادر س ــنة  2020بالنظ ــر ،بصف ــة
خاص ــة ،ف ــي:
مشاريع قوانين املالية؛
مش ــاريع ومقترح ــات القواني ــن التنظيمي ــة والعادي ــة املتعلق ــة باملج ــاالت
املش ــار إليه ــا ف ــي البن ــد (أ) وبالقطاع ــات واملؤسس ــات املش ــار إليه ــا ف ــي البندي ــن (ب)
و(ج) م ــن ه ــذه امل ــادة.
أ .املجاالت:
•املالية العامة؛
•االستثمار وتأهيل االقتصاد؛
•النظام الضريب ي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛
•النظام القانوني إلصدار العملة ،ونظام البنك املركزي؛
•نظام الجمارك؛
•مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة ف ي حكمها؛
•نظام شركات التأمين والتعاضديات؛
•أنظمة التقاعد العمومي؛
•إح ــداث املؤسس ــات العمومي ــة وكل ش ــخص اعتب ــاري م ــن أش ــخاص
القان ــون الع ــام ،باس ــتثناء تل ــك الت ــي ين ــدرج نش ــاطها ضم ــن اختص ــاص
لجن ــة دائم ــة أخ ــرى؛
•تأميم املنشآت ونظام الخوصصة.
ب  .القطاعات:
•رئاسة الحكومة؛
•قطاع االقتصاد واملالية؛
•قطاع الشؤون العامة والحكامة؛
•املندوبية السامية للتخطيط.
ج .املؤسسات:
•املجلس االقتصادي واالجتماع ي والبيئ ي؛
•مجلس املنافسة؛
•الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
13

السيد رحال املكاوي

رئيس اللجنة

الفريق االستقالل ي للوحدة والتعادلية

السيد محمد البكوري

السيد عبد الرحيم الكميل ي السيد موالي ادريس العلوي الحسن ي

الخليفة األول

الخليفة الثاني

فريق األصالة واملعاصرة

الفريق الحركي

فريق التجمع الوطن ي لألحرار

السيد يوسف محي ي

السيد عبد الحميد فاتيح ي

فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

الفريق االشتراكي

السيد جمال بنربيعة
الخليفة السادس

الخليفة الرابع

الخليفة الثالث

الخليفة الخامس

الفريق االستقالل ي للوحدة والتعادلية

السيد عز الدين زكري

السيد ة عائشة أيتعال

فريق االتحاد املغربي للشغل

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماع ي

مساعد األمين

األمين

السيد عبد الصمد مريم ي

السيد عبد الحق حيسان

املقرر

فريق العدالة والتنمية

مساعد املقرر

مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

17

السيد عبد العزيز بنعزوز
فريق األصالة واملعاصرة

السيد عادل البركات
فريق األصالة واملعاصرة

السيد محمد لحمامي
فريق األصالة واملعاصرة

السيد
موالي عبد الرحيم الكامل
فريق األصالة واملعاصرة

السيد عبد السالم اللبار
الفريق االستقالل ي للوحدة
والتعادلية

السيد فؤاد قديري
فريق االتحاد االشتراكي

السيد عل ي العسري
فريق العدالة والتنمية

السيد سعيد السعدوني
فريق العدالة والتنمية

السيد املهدي عثمون
الفريق الحركي

السيد عبد هللا اشن
الفريق الحركي

السيد عبد القادر سالمة
فريق التجمع الوطن ي لألحرار

السيد محمود عبا
الفريق االشتراكي

السيد عبد الحميد الصويري
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب

18

السيد عبد الكريم أمزلزي رئيس مصلحة اللجنة
أطر اللجنة :
•السيد مصطفى شكيل
•السيد اكرم اشن
•السيدة نوتة اسماعيل ي
•السيد محمد الكبش
•السيد زهير باحوس
كتابة اللجنة:
•السيدة بشرى زجل ي
•اآلنسة سناء النضضاني
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النص القانوني

مش ــروع قان ــون املالي ــة رق ــم  15.70للس ــنة
املالي ــة .2016

النص القانوني

مش ــروع قان ــون رق ــم  95.15يغ ي ــر ويتم ــم
القان ــون رق ــم  013.71الص ــادر بتاري ــخ  12م ــن
ذي القع ــدة  30(1391دجن ب ــر  )1971املح ــدث
بموجب ــه نظ ــام املعاش ــات العس ــكرية.
مش ــروع قان ــون رق ــم  71-14يغ ي ــر ويتم ــم
القان ــون رق ــم  011-71بتاري ــخ  12م ــن ذي
القع ــدة  30(1391دجن ب ــر )1971املح ــدث
بموجب ــه نظ ــام املعاش ــات املدني ــة.
مش ــروع قان ــون رق ــم  72.14املح ــددة بموجب ــه
الس ــن الت ــي يج ــب أن يح ــال فيه ــا عل ــى التقاع ــد
املوظف ــون واملس ــتخدمون ف ــي نظ ــام املعاش ــات
املدني ــة.

تاريخ التصويت
عليه

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

نتيجة التصويت

عدد التعديالت
املقدمة

 17نونبر 2015

عدد التعديالت
املقبولة

 0 3دجنبر 2015

0

0

عدد التعديالت
املقبولة
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تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 10فبراير 2016

 21يناير 2016
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تاريخ التصويت
عليه

 27يونيو 2016

 27يونيو 2016

 21يناير 2016

املوافقون9 :
املعارضون7:
املمتنعون4 :

نتيجة التصويت

االجماع

املوافقون7 :
املعارضون3:
املمتنعون2 :

 27يونيو 2016

عدد التعديالت
املقدمة

_

17

7

املوافقون7 :
املعارضون4:
املمتنعون2 :
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النص القانوني

مش ــروع قان ــون رق ــم  96.15يغ ي ــر ويتم ــم
الظه ي ــر الش ــريف بمثاب ــة قان ــون رق ــم
 1.77.216الص ــادر ف ــي  20م ــن ش ــوال 1397
( 4اكتوب ــر  )1977املتعل ــق بإح ــداث نظ ــام
جماع ــي ملن ــح روات ــب التقاع ــد.
مش ــروع قان ــون رق ــم  14.70يتعل ــق بهيئ ــات
التوظي ــف الجماع ــي العق ــاري.

مش ــروع قان ــون رق ــم  59.13يق�ض ــي بتغي ي ــر
وتتمي ــم القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق بمدون ــة
التأمين ــات.
مش ــروع قان ــون رق ــم  24.16بإح ــداث وكال ــة
حساب تحدي األلفية –املغرب( (�MCA- Mo
.)rocco
مش ــروع قان ــون رق ــم  100.15يتعل ــق بتصفي ــة
ميزاني ــة الس ــنة .2013

مش ــروع قان ــون رق ــم  19.14يتعل ــق ببورص ــة
القي ــم وش ــركات البورص ــة واملرش ــدين ف ــي
االس ــتثمار املال ــي.
مش ــروع قان ــون رق ــم  110.14يتعل ــق بإح ــداث
نظ ــام لتغطي ــة عواق ــب الوقائ ــع الكارثي ــة
وبتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق
بمدون ــة التأمين ــات.

عدد التعديالت
املقدمة

3

-

املوافقون7 :
املعارضون3:
املمتنعون2 :
االجماع
االجماع

تاريخ التصويت
عليه

 27يونيو 2016

 2 7يوليوز 2016
 27يوليوز 2016
 27يوليوز 2016

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 21يناير 2016

 16فبراير .2016
11يونيو .2016
 27يونيو 2016

نتيجة التصويت

عدد التعديالت
املقبولة

0

االجماع

-

-

 03يونيو 2016
 27يونيو 2016

-

-

 27يوليوز 2016
 04غشت 2016

 27يونيو 2016

املوافقون4 :
املعارضون1:
املمتنعون3 :
االجماع

 04غشت 2016

املوافقون6 :
املعارضون0:
املمتنعون1 :
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النص القانوني

عدد التعديالت
املقبولة

-

عدد التعديالت
املقدمة

-

نتيجة التصويت

االجماع

تاريخ التصويت
عليه

 04ماي 2017

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 03ماي 2017

مش ــروع قان ــون رق ــم  19.17ي ــؤذن بموجب ــه
للحكوم ــة بتغي ي ــر رس ــم االس ــتيراد املف ــروض
عل ــى القم ــح اللي ــن ومش ــتقاته.

مش ــروع قان ــون رق ــم  74.16يتعل ــق بتغي ي ــر
القان ــون رق ــم  112.12املتعل ــق بالتعاوني ــات.

مش ــروع قان ــون املالي ــة رق ــم  73.16للس ــنة
املالي ــة .2017
 14يونيو 2017

 13ماي 2017

 29ماي 2017
(الجزء األول)
 01يونيو 2017
(الجزء الثاني)
 21يونيو 2017

 21يناير 2016

 07يوليوز 2017

24

االجماع

 19يوليوز 2017

 26يوليوز 2017

املوافقون10 :
املعارضون6:
املمتنعون2 :

65

املوافقون3 :
املعارضون0:
املمتنعون2 :
االجماع

 2 ( 224تهم الجزء
الثاني)

33

_

-

مش ــروع قان ــون رق ــم 15.99بإح ــداث نظ ــام
للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن والعم ــال
املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن
يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا.
مش ــروع قان ــون رقــ ــم  60.16تح ــدث بموجب ــه
الوكال ــة املغربي ــة لتنمي ــة االس ــتثمارات
والص ــادرات.
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تاريخ التصويت
عليه

 22دجنبر 2017

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 7يوليوز 2017

 19دجنبر 2017

دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  82.16يتعل ــق
بتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة املالي ــة .2014

النص القانوني

عدد التعديالت
املقدمة

-

 22دجنبر 2017

نتيجة التصويت

عدد التعديالت
املقبولة

-

املوافقون3 :
املعارضون1:
املمتنعون2 :
االجماع

44

-

-

188

دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  82.17يتعل ــق
بإلغ ــاء الزي ــادات والغرام ــات والذعائ ــر
وصوائ ــر التحصي ــل املتعلق ــة بالضرائ ــب
والرس ــوم والحق ــوق واملس ــاهمات واألت ــاوى
املس ــتحقة لفائ ــدة الجه ــات والعم ــاالت
واألقالي ــم والجماع ــات
مش ــروع قان ــون املالي ــة رق ــم  68.17للس ــنة
املالي ــة 2018
 20نونبر 2017

 6دجنبر 2017

املوافقون10 :
املعارضون5:
املمتنعون3 :
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النص القانوني

عدد التعديالت
املقبولة

-

عدد التعديالت
املقدمة

-

نتيجة التصويت

االجماع

تاريخ التصويت
عليه

 01دجنبر 2018

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 15نونبر 2018

مش ــروع قان ــون رق ــم  85.18يغ ي ــر بموجب ــه
القان ــون رق ــم  18.97املتعل ــق بالس ــلفات
ا لصغ ي ــرة .

 17دجنبر 2018
 01نونبر 2018
 07دجنبر 2018

مش ــروع قان ــون املالي ــة رق ــم  80.18للس ــنة
املالي ــة .2019

 02دجنبر 2018
(التصويت عل ى
الجزء األول)
 12دجنبر 2018
(التصويت عل ى
الجزء الثاني)
 07يناير 2019
 25دجنبر 2018
 02يناير 2019

املوافقون10 :
املعارضون9:
املمتنعون1 :

االجماع
االجماع
االجماع

 2 ( 219تهم الجزء
الثاني)

36
-

 2 ( 35تهم الجزء
الثاني)

7
-

 17نونبر 2018

مش ــروع قان ــون رق ــم  47.18يتعل ــق بإص ــاح
املراك ــز الجهوي ــة لالس ــتثمار وبإح ــداث
اللج ــان الجهوي ــة املوح ــدة لالس ــتثمار.
مش ــروع قان ــون رق ــم 62.18املح ــددة بموجب ــه
الس ــن القانوني ــة الت ــي يج ــب أن يح ــال فيه ــا
عل ــى التقاع ــد أف ــراد الق ــوات املس ــاعدة.
مش ــروع قان ــون رق ــم  96.18يتعل ــق بإلغ ــاء
بع ــض الدي ــون املس ــتحقة لفائ ــدة الجه ــات
والعم ــاالت واألقالي ــم والجماع ــات.

30

النص القانوني

مش ــروع قان ــون رق ــم  36.18بتغي ي ــر الظه ي ــر
الش ــريف بمثاب ــة قان ــون رق ــم 1.76.534
املخ ــول بموجب ــه تعوي ــض إجمال ــي لبع ــض
قدم ــاء املقاومي ــن وأعض ــاء جي ــش التحري ــر
ول ــذوي حقوقه ــم.
مش ــروع قان ــون رق ــم  91.18بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  39.89امل ــأذون بموجب ــه ف ــي
تحوي ــل منش ــآت عام ــة إل ــى القط ــاع الخ ــاص.
مشروع قانون رقم  94.18يق�ض ي باملصادقة
عل ــى املرس ــوم بقان ــون رق ــم  2.18.781بإح ــداث
الصن ــدوق املغرب ــي للتأمي ــن الصح ــي.

النص القانوني

مشروع قانون رقم  21.18يتعلق بالضمانات
املنقولة.

نتيجة التصويت

تاريخ التصويت
عليه

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

عدد التعديالت
املقدمة

 01غشت 2018

عدد التعديالت
املقبولة

 07يناير 2019

-

االجماع

-

 13دجنبر 2018

7

 08يناير 2019

3
-

عدد التعديالت
املقدمة

-

-

عدد التعديالت
املقبولة

-

املوافقون7 :
املعارضون3:
املمتنعون1 :
املوافقون4 :
املعارضون5:
املمتنعون0 :

نتيجة التصويت

 04دجنبر 2018

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 01أبريل 2019

 04فبراير 2019

تاريخ التصويت
عليه

 03أبريل 2019

املوافقون10 :
املعارضون0:
املمتنعون1 :
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تاريخ التصويت
عليه

 06ماي 2019

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 06يوليوز 2018

مش ــروع القان ــون رق ــم 40.17املتعل ــق
بالقان ــون األسا�س ــي لبن ــك املغ ــرب.

مش ــروع قان ــون رق ــم  48.17بإح ــداث الوكال ــة
الوطني ــة للتجه ي ــزات العام ــة.

النص القانوني

عدد التعديالت
املقدمة

53

 17دجنبر 2018

نتيجة التصويت

عدد التعديالت
املقبولة

17

املوافقون7 :
املعارضون1:
املمتنعون1 :

 06ماي 2019

مش ــروع قان ــون التصفي ــة رق ــم  26.18املتعل ــق
بتنفي ــذ قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة .2016

_
_

_
_

10

االجماع

 14دجنبر 2018
 06فبراير 2019

املوافقون9 :
املعارضون1:
املمتنعون1 :
االجماع

23

 15ماي 2019
 26يونيو 2019

مش ــروع قان ــون رق ــم  87.18بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق بمدون ــة
ا لتأ مين ــا ت .

32

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

مش ــروع قان ــون التصفي ــة رق ــم  22.19املتعل ــق
بتنفي ــذ قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة .2017

مش ــروع قان ــون املالي ــة رق ــم 70.19للس ــنة
املالي ــة .2020

النص القانوني

تاريخ التصويت
عليه

 26دجنبر 2019
 16يناير 2020

 14نونبر 2019

 02دجنبر 2019
(التصويت عل ى
الجزء األول)
 06دجنبر 2019
(التصويت عل ى
الجزء الثاني)
 29يناير 2020
 29يناير 2020

مش ــروع قان ــون رق ــم  46.18يق�ض ــي بتغي ي ــر
وتتمي ــم القان ــون رق ــم  86.12املتعل ــق بعق ــود
الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص.

نتيجة التصويت

املوافقون9 :
املعارضون7:
املمتنعون1 :

املوافقون9 :
املعارضون1:
املمتنعون0 :
االجماع

عدد التعديالت
املقدمة

 3 ( 208تهم الجزء
الثاني)

عدد التعديالت
املقبولة

-

 (45تعديل  1يهم
الجزء الثاني)
-
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النص القانوني

مشروع قانون رقم  26.20يق�ض ي باملصادقة
عل ــى املرس ــوم بقان ــون رق ــم 2.20.320
الص ــادر ف ــي  13م ــن ش ــعبان  7( 1441أبري ــل
 )2020املتعل ــق بتج ــاوز س ــقف التموي ــات
الخارجي ــة.
مش ــروع قان ــون رق ــم  27.20بس ــن أح ــكام
خاص ــة تتعل ــق بس ــير أش ــغال أجه ــزة إدارة
ش ــركات املس ــاهمة وكيفي ــات انعق ــاد
جمعياته ــا خ ــال م ــدة س ــريان حال ــة الط ــوارئ
ا لصحي ــة .
مش ــروع قان ــون رق ــم  44.20القا�ض ــي بتغي ي ــر
وتتمي ــم القان ــون رق ــم  103.12املتعل ــق
بمؤسس ــات االئتم ــان والهيئ ــات املعت ب ــرة ف ــي
حكمه ــا .
مش ــروع قان ــون رق ــم  36.20املتعل ــق بتحوي ــل
صن ــدوق الضم ــان املرك ــزي إل ــى ش ــركة
مس ــا همة .
مش ــروع قان ــون املالي ــة املع ــدل للس ــنة املالي ــة
.2020

تاريخ التصويت
عليه

 04ماي 2020

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 30أبريل 2020

 30أبريل 2020

نتيجة التصويت

االجماع

عدد التعديالت
املقبولة

_

عدد التعديالت
املقدمة

_

 14يوليوز 2020

 14يوليوز 2020

 04ماي 2020

 15يوليوز 2020

 15يوليوز 2020

االجماع

االجماع

االجماع

_

_

_

_

_

_

 13يوليوز 2020

املوافقون7 :
املعارضون5:
املمتنعون0 :

3

 4 ( 76تهم الجزء
الثاني)

 16يوليوز 2020
(التصويت عل ى
الجزء األول)
 17يوليوز 2020
(التصويت عل ى
الجزء الثاني ).

34

النص القانوني

عدد التعديالت
املقبولة

عدد التعديالت
املقدمة
نتيجة التصويت

تاريخ التصويت
عليه

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

مش ــروع قان ــون رق ــم  32.20بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  12.96القا�ض ــي بإص ــاح
الق ــرض الش ــعب ي للمغ ــرب.

03نونبر 2020

 16نونبر 2020

 25نونبر 2020

 25نونبر 2020

االجماع

االجماع

 24نونبر 2020

-

_

 03دجنبر 2020

_

_
االجماع

_

_
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املوافقون11 :
املعارضون3:
املمتنعون0 :

4

مش ــروع قان ــون التصفي ــة رق ــم  21.20املتعل ــق
بتنفي ــذ قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة 2018

مش ــروع قان ــون رق ــم  76.20يق�ض ــي بإح ــداث
"صن ــدوق محم ــد الس ــادس لالس ــتثمار".

_

(202تعديل 1يهم
الجزء الثاني)

مش ــروع قان ــون رق ــم  66.20بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  46.02املتعل ــق بنظ ــام التب ــغ
الخ ــام والتب ــغ املصن ــع.
مش ــروع قان ــون رق ــم  07.20بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  47.06املتعل ــق بجباي ــات
الجماع ــات املحلي ــة.
مشروع قانون املالية لسنة .2021

 15دجنبر 2020
 15دجنبر 2020

 16نونبر 2020

 02دجنبر 2020
(التصويت عل ى
الجزء األول)
 04دجنبر 2020
(التصويت عل ى
الجزء الثاني)
 21دجنبر 2020
 21دجنبر 2020

املوافقون5 :
املعارضون1:
املمتنعون2 :
االجماع
_
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النص القانوني

مشروع قانون رقم  70.20يق�ض ي باملصادقة
عل ــى املرس ــوم بقان ــون رق ــم  2.20.665الص ــادر
ف ــي  12م ــن صف ــر  30( 1442س ــبتمبر )2020
املتعل ــق بإع ــادة تنظي ــم القط ــب املال ــي لل ــدار
البيض ــاء.
مش ــروع قان ــون رق ــم  15.18يتعل ــق بالتموي ــل
التعاون ــي.

مش ــروع قان ــون رق ــم 53.19يق�ض ــي بتغي ي ــر
وتتمي ــم القان ــون رق ــم  127.12املتعل ــق
بتنظي ــم مهن ــة محاس ــب معتم ــد وبإح ــداث
املنظم ــة املهني ــة للمحاس ــبين املعتمدي ــن
وبس ــن أح ــكام انتقالي ــة واس ــتثنائية خاص ــة
باكتس ــاب صف ــة محاس ــب معتم ــد.
مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام
معاش ــات أعض ــاء مجل ــس الن ــواب.

مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام
معاش ــات أعض ــاء مجل ــس املستش ــارين.

عدد التعديالت
املقبولة

عدد التعديالت
املقدمة

-

نتيجة التصويت

االجماع

تاريخ التصويت
عليه

 21دجنبر 2020

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 15دجنبر 2020

 17فبراير 2020

-

 25يناير 2021

24

 21يوليوز 2020

 22دجنبر 2020
 30دجنبر .2020

3

 01فبراير 2021

 04يناير 2021
 04يناير 2021

_

االجماع
االجماع

_

-

املوافقون6 :
املعارضون0:
املمتنعون1 :
املوافقون7 :
املعارضون0:
املمتنعون1 :

-
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النص القانوني

مش ــروع قانون-إط ــار رق ــم  09.21يتعل ــق
بالحماي ــة االجتماعي ــة.

مش ــروع قان ــون رق ــم  46.19يتعل ــق بالهيئ ــة
الوطني ــة للنزاه ــة والوقاي ــة م ــن الرش ــوة
ومحاربته ــا.

تاريخ التصويت
عليه

 08مارس 2021

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 18فبراير 2021

 15مارس 2021

 17مارس 2021

عدد التعديالت
املقدمة

54

املوافقون10 :
املعارضون0:
املمتنعون1 :
االجماع

نتيجة التصويت

عدد التعديالت
املقبولة

_

_

_
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تاريخ التصويت
عليه

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

 9يونيو 2021

النص القانوني

مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام
معاش ــات أعض ــاء مجل ــس املستش ــارين (ق ــراءة
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* مش ــروع قان ــون رق ــم  50.20يتعل ــق
الصغ ي ــرة؛
بالتموي ــات
*مش ــروع قان ــون رق ــم  83.20يتعل ــق بس ــن
أح ــكام تتعل ــق بإق ــراض الس ــندات.

مش ــروع قان ــون إط ــار رق ــم  69.19املتعل ــق
باإلص ــاح الجبائ ــي؛
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النص القانوني

مش ــروع قان ــون إط ــار رق ــم  50.21املتعل ــق
بإص ــاح املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة.

 13يوليوز 2021

_

 13يوليوز 2021

_

مش ــروع قان ــون رق ــم  01.21يق�ض ــي بإخض ــاع
األط ــر النظامي ــة لألكاديمي ــات الجهوي ــة
للتربي ــة والتكوي ــن لنظ ــام املعاش ــات املدني ــة
املحدث ــة بموج ــب القان ــون رق ــم .011.71
مش ــروع قان ــون رق ــم  82.20يق�ض ــي بإح ــداث
الوكال ــة الوطني ــة للتدب ي ــر االس ــتراتيج ي
ملس ــاهمات الدول ــة وتتب ــع نجاع ــة أداء
املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة.

ارتك ــزت الفرضي ــات الت ــي انبن ــى عليه ــا مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة 2016
عل ــى التوقع ــات اآلتي ــة:
•النمو االقتصادي3 % :
•سعر النفط 61 :دوالر للبرميل
•سعر غاز البوطان 480 :دوالر للطن
•سعر الصرف9,5 :درهم /الدوالر
•عجز امليزانية 3,5 –% :من الناتج الداخل ي الخام.
•وتنحصر أولويات مشروع القانون املال ي ف ي:
•توطي ــد أس ــس نم ــو اقتص ــادي مت ــوازن ،يواص ــل دع ــم الطل ــب ويش ــجع
الع ــرض ع ب ــر تحف ي ــز التصني ــع وإنع ــاش االس ــتثمار الخ ــاص ودع ــم
املقاول ــة.
•توطي ــد أس ــس نم ــو اقتص ــادي مدم ــج ،يقل ــص الف ــوارق االجتماعي ــة
واملجالي ــة ويوف ــر ف ــرص الش ــغل.
•تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة اإلصالحات الهيكلية الكبرى.
•تفعي ــل إص ــاح القان ــون التنظيم ــي لقان ــون املالي ــة ومواصل ــة مجه ــود
االس ــتفادة التدريجي ــة للتوازن ــات املاك ــرو اقتصادي ــة.
كم ــا ج ــاء مش ــروع القان ــون املال ــي بتداب ي ــر تتعل ــق بدع ــم وتعزي ــز االس ــتثمار
العموم ــي ال ــذي رص ــد ل ــه  189ملي ــار دره ــم ،به ــدف مواصل ــة االوراش الك ب ــرى
للبني ــة التحتي ــة ومواصل ــة دع ــم االس ــتراتيجيات القطاعي ــة ،فض ــا ع ــن مجموع ــة
م ــن اإلج ــراءات الضريبي ــة لدع ــم املقاول ــة ،باإلضاف ــة ال ــى تداب ي ــر أخ ــرى تتمث ــل ف ــي:
  -تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية .  -دعم التماسك االجتماع ي. -تفعيل املقتضيات الدستورية والقانون التنظيم ي املتعلق بالجهات. -تحقي ــق العدال ــة الجبائي ــة وتقلي ــص االس ــتثناءات وتحس ــين الخدم ــاتاملقدم ــة للملزمي ــن.
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يه ــدف مش ــروع ه ــذا القان ــون إل ــى الرف ــع التدريج ــي للح ــد األدن ــى للمع ــاش إل ــى
 1500درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير  ،2018بتعديل الحد األدنى للمعاشات
العسكرية املحدد ف ي  1000درهم ،كالتال ي:
• 1200درهم ابتداء من الشهر املوال ي لدخول القانون حيز التنفيذ؛
• 1350ابتداء من فاتح يناير 2017؛
• 1500درهما ابتداء من فاتح يناير 2018؛
كم ــا يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى اس ــتفادة حوال ــي  75أل ــف مس ــتفيد
( 50000عائل ــة و 25000م ــن ذوي الحق ــوق) ،حي ــث يق ت ــرح التوف ــر عل ــى ش ــرط
عش ــر س ــنوات م ــن الخدم ــة م ــع األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار أيض ــا مبال ــغ املعاش ــات الت ــي
يس ــتفاد منه ــا برس ــم أنظم ــة التقاع ــد األخ ــرى ،وذل ــك إلضف ــاء العدال ــة والش ــفافية
ف ــي طريق ــة تدب ي ــر من ــح ه ــذا الح ــد األدن ــى للمع ــاش.
ف ي حين أن األشخاص الذين استوفت مدة عملهم  5سنوات سيستفيدون
م ــن مع ــاش بقيم ــة  1000دره ــم كم ــا كان معم ــوال ب ــه ف ــي الس ــابق ،إال ف ــي حال ــة
إصابته ــم بعج ــز منس ــوب للعم ــل بن ــاء عل ــى ق ــرار لجن ــة اإلعف ــاء.
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يهدف مشروع هذا القانون إل ى إصالح مجموعة من املعايي ر:
الرف ــع تدريجي ــا م ــن مس ــاهمة الدول ــة واملنخرطي ــن ،كل منهم ــا ب  4نق ــاط
عل ــى م ــدى  4س ــنوات ،حي ــث س ــتصبح كالتال ــي:
 11 %ابتداء من الشهر املوال ي لدخول القانون حيز التنفيذ؛
 %12ابتداء من فاتح يناير 2017؛
 %13ابتداء من فاتح يناير 2018؛
 %14ابتداء من فاتح يناير2019؛
 اعتم ــاد األج ــر املتوس ــط للثمان ــي س ــنوات األخ ي ــرة م ــن العم ــل كقاع ــدةالحتس ــاب املع ــاش بش ــكل تدريج ــي عل ــى م ــدى  4س ــنوات ابت ــداء م ــن س ــنة 2017؛
مراجع ــة النس ــبة الس ــنوية الحتس ــاب املع ــاش م ــن  %2إل ــى  2.5%فيم ــا
يخ ــص الحق ــوق الت ــي ستكتس ــب ابت ــداء م ــن فات ــح يناي ــر 2017؛
الرف ــع تدريجي ــا م ــن مبل ــغ الح ــد األدن ــى للمع ــاش م ــن  1000دره ــم ف ــي الش ــهر
ال ــى 1500عل ــى محطتي ــن 1200 :دره ــم ابت ــداء م ــن الش ــهر املوال ــي لدخ ــول القان ــون
ح ي ــز التنفي ــذ 1350 ،دره ــم ابت ــداء م ــن فات ــح يناي ــر  2017و 1500دره ــم ابت ــداء م ــن
فات ــح يناي ــر .2018
كم ــا يق ت ــرح املش ــروع إدخ ــال مجموع ــة م ــن التعدي ــات التقني ــة عل ــى بع ــض
املقتضي ــات للمالءم ــة ،تتعل ــق بمراجع ــة امل ــدة الدني ــا لالس ــتفادة م ــن املع ــاش قب ــل
بل ــوغ ح ــد الس ــن وبالنس ــبة الس ــنوية املطبق ــة ف ــي ه ــذه الحال ــة وبتصفي ــة املع ــاش
وبس ــن اس ــتحقاق ال ــزوج للمع ــاش اآلي ــل م ــن زوجت ــه املتوف ــاة م ــع س ــن اإلحال ــة عل ــى
التقاع ــد وبإلغ ــاء ش ــرط الع ــدد األق�ص ــى لألقس ــاط الس ــنوية القابل ــة للتصفي ــة
واملح ــدد ف ــي  40قس ــطا.
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تتحدد أهم مضامين مشروع هذا القانون ف ي املقتضيات التالية:
 -تحديد سن اإلحالة عل ى التقاعد ف ي  63سنة؛ -اإلبق ــاء عل ــى س ــن اإلحال ــة عل ــى التقاع ــد بالنس ــبة لألس ــاتذة الباحثي ــنف ــي  65س ــنة.
 -تحديد سن املوظفين واملستخدمين املعينين سفراء ف ي  65سنة؛ -إمكاني ــة تمدي ــد ح ــد س ــن اإلحال ــة عل ــى التقاع ــد مل ــدة أقصاه ــا س ــنتانقابل ــة للتجدي ــد مرتي ــن ،بالنس ــبة لألس ــاتذة الباحثي ــن ،وم ــرة واح ــد
لباق ــي املنخرطي ــن ف ــي نظ ــام املعاش ــات املدني ــة بق ــرار لرئي ــس الحكوم ــة؛
وبظه ي ــر ش ــريف بالنس ــبة للموظفي ــن واملس ــتخدمين املعيني ــن س ــفراء؛
 -االحتف ــاظ باألس ــاتذة الباحثي ــن وموظف ــي التربي ــة الوطني ــة إل ــى نهاي ــةاملوس ــم الدرا�س ــي؛
 -تحديد الوثائق املعتمدة لتحديد تواريخ االزدياد.كم ــا ت ــم بموج ــب مش ــروع ه ــذا القان ــون اعتب ــار  31دجن ب ــر ي ــوم وش ــهر ازدي ــاد
املوظفي ــن واألع ــوان غ ي ــر املح ــدد ي ــوم وش ــهر ازدياده ــم.
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يه ــدف ه ــذا القان ــون إل ــى الرف ــع م ــن مبل ــغ الح ــد األدن ــى للمع ــاش بالنس ــبة
ملتقاع ــدي النظ ــام الجماع ــي ملن ــح روات ــب التقاع ــد ،عل ــى غ ــرار نظ ــام املعاش ــات
العس ــكرية ونظ ــام املعاش ــات املدني ــة ،الت ــي يدبره ــا الصن ــدوق املغرب ــي للتقاع ــد.
وذل ــك بالرف ــع م ــن مبل ــغ الح ــد األدن ــى للمع ــاش بالنس ــبة ملتقاع ــدي النظ ــام
الجماع ــي ملن ــح روات ــب التقاع ــد م ــن  1000دره ــم ش ــهريا حالي ــا ال ــى  1500دره ــم
وف ــق نف ــس الت ــدرج.
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يندرج مشروع هذا القانون ف ي سياق استراتيجية تطوير القطاع املال ي باملغرب
وتعبئة االدخار الطويل األمد وتنويع تمويل االقتصاد وقطاع العقار عل ى وجه
الخصوص ،وذلك استجابة لتزايد الطلب عل ى العقار التجاري والصناع ي
ملواكبة وتيرة النمو.
كم ــا ع ــرف مش ــروع القان ــون هيئ ــة التوظي ــف الجماع ــي العق ــاري،
باعتباره ــا أداة اس ــتثمار مقنن ــة بنظ ــام خ ــاص ،يكم ــن اله ــدف منه ــا أساس ــا ف ــي بن ــاء
أو اقتناء عقارات بغرض كرائها .وميز بين نوعين من هيئات التوظيف الجماع ي
العق ــاري ،الهيئ ــات املوجه ــة للجمه ــور ،والهيئ ــات املوجه ــة للمس ــتثمرين املؤهلي ــن
حصري ــا والت ــي تس ــتفيد م ــن قواع ــد تس ــيير مخفف ــة ،باإلضاف ــة إل ــى إمكاني ــة
اتخاذه ــا لش ــكلين ،إم ــا ش ــركة تدع ــى «ش ــركة التوظي ــف العق ــاري» ،أو صن ــدوق
يتخ ــذ ش ــكل ملكي ــة مش ــتركة يدع ــى «صن ــدوق التوظي ــف العق ــاري».
ويهدف املشروع إل ى:
•تمكي ــن املق ــاوالت العمومي ــة والخاص ــة م ــن وس ــائل إنت ــاج جدي ــدة ع ب ــر
تطوي ــر الع ــرض ف ــي مج ــال العق ــار املنه ــي كبدي ــل ع ــن اقتن ــاء العق ــار،
لتخفي ــف احتياج ــات ه ــذه املق ــاوالت املتعلق ــة باالس ــتثمار وتمكينه ــا
م ــن الترك ي ــز عل ــى هدفه ــا األسا�س ــي ،أي إنت ــاج الس ــلع والخدم ــات
•تمكي ــن الفاعلي ــن االقتصاديي ــن م ــن آلي ــة جدي ــدة لتموي ــل اس ــتثمارهم
م ــن خ ــال نق ــل العق ــارات الت ــي ف ــي ملكي ــة املق ــاوالت املعني ــة لهيئ ــات
توظي ــف جماع ــي عق ــاري بغ ــرض كرائه ــا
•يستفيد املستثمر ف ي السندات الت ي تصدرها الهيأة من:
•تأطير االستثمار ف ي مجال تمويل العقار املوجه للكراء؛
•توفير شروط ضمان سيولة أفضل من التمويل املباشر ف ي العقار؛
•اس ــتثمار ف ي س ــندات تؤس ــس مداخيلها عل ى الكراء مع حماية قانونية
خاضع ــة ملراقب ــة مجل ــس القي ــم املنقول ــة ،فض ــا ع ــن ك ــون ممتلكات ــه
معزول ــة قانوني ــا ع ــن ممتل ــكات كل م ــن املقاول ــة ومؤسس ــة التدب ي ــر
ومؤسس ــة اإلي ــداع.
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يندرج مشروع القانون ف ي إطار املراجعة املستمرة للنصوص التشريعية
املتعلقة بنشاط التأمين ببالدنا بهدف مالءمتها مع املعايير الدولية ومع التطور
املس ــتمر ال ــذي يعرف ــه ه ــذا القط ــاع وذل ــك م ــن خ ــال تقوي ــة البني ــة املالي ــة ملق ــاوالت
الـ ــتأمين وإع ــادة التأمي ــن والرف ــع م ــن مس ــتوى حكامته ــا وش ــفافيتها وتوس ــيع
املنتج ــات الت ــي تقدمه ــا للجمه ــور مم ــا س ــيمكن ه ــذا القط ــاع امله ــم م ــن مس ــايرة
التق ــدم االقتص ــادي واالجتماع ــي لبالدن ــا.
ويتناول مشروع القانون ثالث محاور أساسية:
املح ــور األول ،يتعل ــق باملراجع ــة التقني ــة لبع ــض أح ــكام مدون ــة التأمين ــات
به ــدف إع ــادة النظ ــر ف ــي اإلط ــار االح ت ــرازي لنش ــاط التأمي ــن وتقوي ــة الحكام ــة
الجي ــدة ل ــدى مق ــاوالت الـ ــتأمين وإع ــادة التأمي ــن إضاف ــة إل ــى الرف ــع م ــن فعاليته ــا
وش ــفافيتها.
أم ــا املح ــور الثان ــي ،يرم ــي إل ــى وض ــع إط ــار قانون ــي خ ــاص بالتأمي ــن التكافل ــي
وذل ــك به ــدف مس ــايرة التط ــور امللح ــوظ ال ــذي يعرف ــه ه ــذا الن ــوع م ــن التأمي ــن عل ــى
مس ــتوى ع ــدد كب ي ــر م ــن ال ــدول ،وك ــذا م ــن أج ــل تلبي ــة الحاج ــة امللح ــة إل ــى ه ــذا
الن ــوع م ــن التأمي ــن الت ــي تتأك ــد يوم ــا بع ــد آخ ــر م ــن ط ــرف املس ــتهلكين والفاعلي ــن ف ــي
قط ــاع التأمي ــن خاص ــة بع ــد املصادق ــة عل ــى القان ــون املتعل ــق بالبن ــوك التش ــاركية.
كم ــا ين ــص املش ــروع عل ــى ض ــرورة ع ــرض مش ــاريع مناش ــير الهيئ ــة املتعلق ــة
بالتأمي ــن التكافل ــي أو إع ــادة التأمي ــن التكافل ــي عل ــى املجل ــس العلم ــي األعل ــى
م ــن أج ــل إص ــدار اآلراء باملطابق ــة بش ــأنها ويعط ــي اإلمكاني ــة ل ــإدارة ب ــأن تح ــدد،
باق ت ــراح م ــن الهيئ ــة ،تداب ي ــر أخ ــرى لتطبي ــق أح ــكام مدون ــة التأمين ــات فيم ــا يخ ــص
التأمي ــن وإع ــادة التأمي ــن التكافل ــي ،م ــع مالءم ــة بع ــض أح ــكام مدون ــة التأمين ــات م ــع
خصوصي ــات التأمي ــن وإع ــادة التأمي ــن التكافل ــي.
أم ــا املح ــور الثال ــث فيتعل ــق بإرس ــاء إلزامي ــة بع ــض التأمين ــات املتعلق ــة
بالبناء وه ي «تأمين جميع أخطار الورش» و»تأمين املسؤولية املدنية العشرية»
املنص ــوص عليه ــا ف ــي الفص ــل  769م ــن الظه ي ــر الش ــريف املتعل ــق بااللتزام ــات
والعق ــود.
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يه ــدف املش ــروع إل ــى إح ــداث وكال ــة حس ــاب تح ــدي األلفية-املغ ــرب ،الت ــي
س ــيناط به ــا اإلش ــراف عل ــى إنج ــاز البرنام ــج موض ــوع ميث ــاق تح ــدي األلفي ــة املوق ــع
بتاري ــخ  30نون ب ــر  2015بي ــن املغ ــرب والوالي ــات املتح ــدة ممثل ــة ف ــي هيئ ــة تح ــدي
األلفي ــة ،وه ــو التوقي ــع الثان ــي بع ــد نج ــاح البرنام ــج األول للتع ــاون بي ــن اململك ــة
املغربي ــة وهي ــأة األلفي ــة ال ــذي ت ــم تنفي ــذه م ــا بي ــن  2008و 2013بع ــد اس ــتيفاء
املغ ــرب للمعاي ي ــر املح ــددة م ــن ط ــرف ه ــذه الهيئ ــة واملتعلق ــة بالحكام ــة الجي ــدة
وتش ــجيع الحي ــاة االقتصادي ــة واالس ــتثمار ف ــي العنص ــر البش ــري .وبموج ــب ه ــذا
امليث ــاق سيس ــتفيد املغ ــرب م ــن هب ــة تق ــدر ب  450ملي ــون دوالر ،وذل ــك به ــدف
التقلي ــص م ــن الفق ــر ع ب ــر النم ــو االقتص ــادي م ــن خ ــال مش ــروعين :مش ــروع
التربي ــة والتكوي ــن م ــن أج ــل قابلي ــة التش ــغيل ومش ــروع إنتاجي ــة العق ــار (العق ــار
الصناع ي-العق ــار الق ــروي وحكام ــة العق ــار).
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يروم مشروع القانون تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية لسنة
 ،2013وذل ــك عل ــى مس ــتوى كل م ــن امليزاني ــة العام ــة والحس ــابات الخصوصي ــة
للخزين ــة ومراف ــق الدول ــة امل س ــيرة بص ــورة مس ــتقلة ،والت ــي ج ــاءت عل ــى الش ــكل
التال ــي:
عل ى مستوى امليزانية العامة:
بلغ ــت نفق ــات التس ــيير املنج ــزة عن ــد نهاي ــة س ــنة  2013مبل ــغ  196,46ملي ــار
دره ــم ،أم ــا املتعلق ــة بنفق ــات االس ــتثمار فق ــد بلغ ــت  83,35ملي ــار دره ــم ،إس ــتعمل
منه ــا مبل ــغ  42,67ملي ــار دره ــم.
وبخص ــوص النفق ــات املتعلق ــة بالدي ــن العموم ــي ،فق ــد ت ــم إنف ــاق مبل ــغ
 39,76ملي ــار دره ــم ،موزع ــة م ــا بي ــن االس ــتهالكات ( 17,84ملي ــار دره ــم) والفوائ ــد
والعم ــوالت ( 21,92ملي ــار دره ــم).
أم ــا فيم ــا يخ ــص امل ــوارد ،أوض ــح أن تقدي ــرات امليزاني ــة العام ــة للس ــنة املالي ــة
 2013بلغ ــت م ــا ق ــدره  283,5ملي ــار دره ــم ،وق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه 259,77
ملي ــار دره ــم حي ــت ش ــكلت امل ــوارد العادي ــة نس ــبة  76,18%م ــن مجم ــوع امل ــوارد
املحصل ــة.
عل ى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة:
بلغ ــت النفق ــات املنج ــزة م ــا مجموع ــه  54,74ملي ــار دره ــم وت ــم تحصي ــل
 67,77ملي ــار دره ــم.
عل ى مستوى مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:
بلغ ــت االعتم ــادات النهائي ــة للس ــنة املالي ــة  2013برس ــم نفق ــات االس ــتغالل
 3,72ملي ــار دره ــم اس ــتعمل منه ــا  2,01ملي ــار دره ــم ،كم ــا بل ــغ مجم ــوع االعتم ــادات
النهائي ــة لنفق ــات االس ــتثمار له ــذه املراف ــق  2,26ملي ــار دره ــم أنج ــز منه ــا مبل ــغ
 527,24ملي ــون دره ــم.
أم ــا فيم ــا يخ ــص امل ــوارد ،فق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه  4,32ملي ــار دره ــم،
ف ــي حي ــن أن التقدي ــرات النهائي ــة مل ــوارد االس ــتغالل له ــذه املراف ــق بلغ ــت  4,26ملي ــار
دره ــم ،كم ــا ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه  2,32ملي ــار دره ــم ف ــي إط ــار م ــوارد االس ــتثمار.
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وف ي هذا اإلطار ،س ــجلت امليزانية العامة زيادة للنفقات عل ى املوارد قدرها
 19,11ملي ــار دره ــم ،ف ــي حي ــن عرف ــت كل م ــن الحس ــابات الخصوصي ــة ومراف ــق
الدول ــة امل س ــيرة بص ــورة مس ــتقلة زي ــادة للم ــوارد عل ــى النفق ــات عل ــى التوال ــي ب
 13,03ملي ــار دره ــم و  4,10ملي ــار دره ــم.
ان التوقعات الخاصة بقانون املالية للسنة املالية  2013قد تم تحقيقها
بنس ــب إجمالي ــة ح ــددت ف ــي  80%بالنس ــبة للم ــوارد و 74%بالنس ــبة للتكالي ــف،
كم ــا أن تنفي ــذ قان ــون املالي ــة لس ــنة  2013نت ــج عن ــه تس ــجيل زي ــادة للنفق ــات عل ــى
امل ــوارد حدده ــا مش ــروع قان ــون التصفي ــة لس ــنة  2013ف ــي  1,99ملي ــار دره ــم.
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ين ــدرج ه ــذا املش ــروع القان ــون ف ــي إط ــار مش ــروع إص ــاح كام ــل ومندم ــج يهدف
إل ــى إنع ــاش البورص ــة وتعزي ــز دور س ــوق الرس ــاميل ف ــي تموي ــل وتطوي ــر االقتص ــاد،
حي ــث يرتك ــز ه ــذا اإلص ــاح عل ــى ع ــدة مح ــاور نذك ــر منه ــا:
 تقوي ــة اس ــتقاللية ووس ــائل تدخ ــل الهي ــأة املغربي ــة لس ــوق الرس ــاميل،بغي ــة تحس ــين حماي ــة االدخ ــار وتعزي ــز ثق ــة املس ــتثمرين.
 تعزيز شفافية ونزاهة السوق عبر مراجعة القانون املتعلق بالواجباتاملطلوب ــة للهيئ ــات الت ــي تدع ــو الجمه ــور ال ــى االكتت ــاب ال ــذي ص ــادق علي ــه املجل ــس
سنة .2013
 خل ــق مجموع ــة م ــن العملي ــات واألدوات املالي ــة الجدي ــدة به ــدف تطوي ــرإمكاني ــات الس ــوق ف ــي تس ــهيل عملي ــات االس ــتثمار وتموي ــل املق ــاوالت.
 تعزي ــز حكام ــة بورص ــة للقي ــم ع ب ــر تفعي ــل مقتضي ــات مراجع ــة القان ــوناملتعل ــق بفت ــح رأس ــمال ي إل ــى مس ــتثمرين ج ــدد.
كم ــا يعت ب ــر مش ــروع القان ــون مكم ــا ملسلس ــل تحدي ــث الترس ــانة القانوني ــة
املنظم ــة لس ــوق الرس ــاميل بحي ــث يع ــزز دور ه ــذه الس ــوق ف ــي اإلس ــراع بوت ي ــرة
تطوي ــر ونم ــو االقتص ــاد.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون إل ــى إح ــداث نظ ــام تغطي ــة ض ــد عواق ــب الوقائ ــع
الكارثي ــة به ــدف التخفي ــف م ــن أث ــر ه ــذه العواق ــب ووض ــع نظ ــام متكام ــل ي ــروم
تعوي ــض الضحاي ــا وذويه ــم.
كم ــا أح ــدث نظام ــا مزدوج ــا للتعوي ــض ،يتعل ــق ش ــقه األول بتمكي ــن
األش ــخاص الذاتيي ــن غ ي ــر املتوفري ــن عل ــى أي تغطي ــة تأميني ــة م ــن ح ــد أدن ــى م ــن
التعوي ــض ع ــن الض ــرر ال ــذي ق ــد يتعرض ــون ل ــه ف ــي حال ــة ح ــدوث واقع ــة كارثي ــة
أدت إل ــى إصاب ــات بدني ــة أو فق ــدان اس ــتعمال املس ــكن الرئي�س ــي ،أم ــا ش ــقه الثان ــي،
فيخ ــص توف ي ــر ع ــرض يش ــمل تغطي ــة العواق ــب الناجم ــة ع ــن ه ــذه الوقائ ــع
الكارثي ــة الت ــي ق ــد يتع ــرض له ــا األش ــخاص املتوف ــرون عل ــى عق ــود تأمي ــن وذل ــك ع ب ــر
س ــن إجباري ــة التأمي ــن ض ــد األخط ــار الكارثي ــة عل ــى مس ــتوى ه ــذه العق ــود.
ويض ــم القس ــم األول األح ــكام املتعلق ــة بإح ــداث نظ ــام تغطي ــة عواق ــب
الوقائ ــع الكارثي ــة ،أم ــا القس ــم الثان ــي فيض ــم األح ــكام املتعلق ــة بتعدي ــل وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق بمدون ــة التأمين ــات .ويه ــدف إل ــى س ــن إجباري ــة التأمي ــن
ض ــد األخط ــار الكارثي ــة عل ــى مس ــتوى عق ــود التأمي ــن الت ــي تغط ــي األض ــرار الالحق ــة
باألموال وعقود تأمين املسؤولية املدنية املتعلقة بالعربات وكذا عقود التأمين
الت ــي تغط ــي املس ــؤولية املدني ــة بالنس ــبة لألض ــرار البدني ــة الالحق ــة باألغي ــار .كم ــا
ين ــص عل ــى أن تحدي ــد التعريف ــة املطبق ــة عل ــى الضم ــان ض ــد عواق ــب الوقائ ــع
الكارثي ــة يت ــم م ــن ط ــرف اإلدارة باق ت ــراح م ــن هيئ ــة مراقب ــة التأمين ــات واالحتي ــاط
االجتماع ــي.
ويتطرق القسم الثالث من مشروع هذا القانون إل ى مقتضيات مختلفة
تح ــدد تاري ــخ دخ ــول ه ــذا القان ــون ح ي ــز التنفي ــذ وك ــذا تاري ــخ تطبيق ــه بالنس ــبة
لعق ــود التأمي ــن.
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عرف ــت أس ــعار القم ــح ف ــي األس ــواق العاملي ــة انخفاض ــا مهم ــا من ــذ س ــنة
 ،2016ال�ش ــيء ال ــذي مك ــن بالدن ــا م ــن ال ت ــزود م ــن القم ــح الط ــري ف ــي ظ ــروف مالئم ــة
م ــن األس ــواق العاملي ــة باعتم ــاد رس ــم اس ــتيراد نس ــبته  30%مم ــا انعك ــس بش ــكل
إيجاب ــي عل ــى املخ ــزون املوج ــود عن ــد الفاعلي ــن الوطنيي ــن ،فض ــا ع ــن املس ــتوى
القيا�س ــي لإلنت ــاج الوطن ــي م ــن الحب ــوب له ــذه الس ــنة ،واأله ــداف املس ــطرة لضم ــان
تس ــويق اإلنت ــاج الوطن ــي م ــن القم ــح الط ــري ف ــي أحس ــن الظ ــروف وضم ــان مدخ ــول
مالئ ــم للفالحي ــن.
فبالنظ ــر إل ــى أن الحكوم ــة دأب ــت عل ــى اتخ ــاذ مراس ــيم لتغي ي ــر الرس ــوم
الجمركية بناء عل ى التأهيل املمنوح بموجب قانون املالية للسنة طبقا ألحكام
الفص ــل  70م ــن الدس ــتور ،وحي ــث أن مش ــروع قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة 2017
ل ــم يت ــم اعتم ــاده م ــن قب ــل الب رمل ــان ،ف ــإن الحكوم ــة غ ي ــر مؤهل ــة حالي ــا التخ ــاذ ه ــذه
املراس ــيم ،وه ــو م ــا ح ــذا به ــا إل ــى اعتم ــاد مش ــروع ه ــذا القان ــون ملن ــح الحكوم ــة اإلذن
باتخ ــاذ مراس ــيم بتغي ي ــر رس ــم االس ــتيراد املف ــروض عل ــى القم ــح اللي ــن ومش ــتقاته
إل ــى  135%ب ــدل الرس ــم الحال ــي  30%وذل ــك ابت ــداء م ــن فات ــح م ــاي  2017إل ــى غاي ــة
نهاي ــة دجن ب ــر .2017
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ارتكزت أولويات مشروع القانون املال ي لسنة  2017عل ى األسس اآلتية:
 تس ــريع التح ــول الهيكل ــي لالقتص ــاد الوطن ــي ع ب ــر الترك ي ــز عل ــى التصني ــعوالتصدي ــر؛
تعزيز تنافسية االقتصاد الوطن ي وإنعاش االستثمار الخاص؛ تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية؛تعزيز آليات الحكامة املؤسساتية.كم ــا اعتم ــدت الفرضي ــات الت ــي انبن ــى عليه ــا مش ــروع القان ــون عل ــى
التوقع ــات التالي ــة:
النمو االقتصادي5, 4 % :نسبة عجز امليزانية 3 % :من الناتج الداخل ي الخاممتوسط سعر الغاز الطبيع ي 350 :دوالر للطنسعر التضخم1,7 % :وق ــد ج ــاء ه ــذا املش ــروع قان ــون بتداب ي ــر مهم ــة تتجل ــى ف ــي توطي ــد دينامي ــة
االستثمار العمومي عبر إطالق أوراش كبرى وهيكلية للبنية التحتية ومواصلة
دع ــم االس ــتراتيجيات القطاعي ــة واالجتماعي ــة ،فض ــا ع ــن مجموع ــة م ــن التداب ي ــر
الرامي ــة لتش ــجيع االس ــتثمار الخ ــاص واملقاول ــة م ــن خ ــال تفعي ــل مخط ــط إص ــاح
االس ــتثمار ال ــذي ت ــم تقدي ــم خطوط ــه العريض ــة بي ــن ي ــدي جالل ــة املل ــك حفظ ــه هللا،
وخاص ــة فيم ــا يتعل ــق بإع ــادة هيكل ــة هيئ ــات النه ــوض باالس ــتثمار ،وإق ــرار تداب ي ــر
تحفيزي ــة لدع ــم املس ــتثمرين والش ــركات املص ــدرة .وك ــذا التداب ي ــر املتعلق ــة بدع ــم
دينامي ــة القط ــاع املال ــي ،باإلضاف ــة ال ــى بع ــض التداب ي ــر الت ــي تخ ــص إنع ــاش الش ــغل
ودع ــم البح ــث واالبت ــكار « »START-UPبتخصي ــص  500ملي ــون دره ــم ،باإلضاف ــة
إل ــى اعتم ــاد تداب ي ــر تتعل ــق بتنزي ــل الجهوي ــة املوس ــعة ع ب ــر تقوي ــة امل ــوارد املالي ــة
للجه ــات ،ع ــاوة عل ــى تداب ي ــر لتمكي ــن إدارة األم ــن الوطن ــي م ــن أداء مهامه ــا عل ــى
الوج ــه املطل ــوب ،ودع ــم حماي ــة البيئ ــة والتنمي ــة املس ــتدامة وتداب ي ــر لتبس ــيط
وتوحي ــد املس ــاطر الجبائي ــة.
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يه ــدف ه ــذا املش ــروع قان ــون إل ــى إعط ــاء دفع ــة قوي ــة للحرك ــة التعاوني ــة
املغربي ــة أس ــوة بمثيالته ــا ع ب ــر العال ــم ،وإع ــادة االعتب ــار للمؤسس ــة التعاوني ــة
وتوف ي ــر اآللي ــات القانوني ــة والتنظيمي ــة لتطوي ــر أدائه ــا وتنمي ــة موارده ــا ،وجعله ــا
مقاول ــة ق ــادرة عل ــى مواجه ــة املنافس ــة وتحدي ــات الس ــوق ،وتمكينه ــا م ــن القي ــام
بأدواره ــا ف ــي مج ــال خل ــق ال ث ــروات وتوف ي ــر ف ــرص الش ــغل واالس ــتجابة لحاجي ــات
املتعاوني ــن واملتعاون ــات.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى بل ــورة نظ ــام أسا�س ــي للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات
املهنيي ــن والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا
خاص ــا وإل ــى توس ــيع االس ــتفادة م ــن التقاع ــد لتش ــمل كل ش ــرائح املجت م ــع.
كما يعتمد عل ى مبادئ تتمحور حول ما يل ي:
•إجباري ــة النظ ــام بالنس ــبة للفئ ــات الت ــي تتوف ــر عل ــى دخ ــل يس ــمح ب ــأداء
واجب ــات االش ــتراك ف ــي نظ ــام التقاع ــد وف ــي نظ ــام التغطي ــة الصحي ــة،
وجعل ــه اختياري ــا بالنس ــبة للفئ ــات الت ــي ال يتج ــاوز الدخ ــل الجزاف ــي
املطب ــق عليه ــا مبل ــغ يح ــدد بن ــص تنظيم ــي،
•إجبارية عملية التسجيل امللقاة عل ى عاتق األشخاص املستهدفين،
• إسناد تدبير هذا النظام إل ى الصندوق الوطن ي للضمان االجتماع ي،
• إرس ــاء نم ــط للحكام ــة يح ت ــرم خصائ ــص الفئ ــات املس ــتهدفة به ــذا
النظ ــام،
• تمويل النظام بواسطة مبالغ اشتراكات األشخاص.
•تحدي ــد س ــن اإلحال ــة عل ــى التقاع ــد ف ــي  65س ــنة م ــع من ــح إمكاني ــة
الحص ــول عل ــى املع ــاش قب ــل األوان ابت ــداء م ــن  60س ــنة أو تأجيل ــه إل ــى
س ــن أقص ــاه  75س ــنة،
•تحدي ــد مبل ــغ املع ــاش ف ــي حاص ــل ض ــرب مجم ــوع النق ــاط املكتس ــبة م ــن
قب ــل املس ــتفيد ف ــي قيم ــة النقط ــة عن ــد تصفي ــة املع ــاش،
•إمكاني ــة الجم ــع بي ــن التقاع ــد وممارس ــة املهن ــة أو النش ــاط ،ش ــريطة
االس ــتمرار ف ــي أداء واجب ــات االش ــتراك م ــع احتس ــاب الحق ــوق الجدي ــدة،
•الحق ف ي الحصول عل ى معاش املتوف ى عنهم من طرف ذوي الحقوق،
•إعادة تقييم مبلغ املعاش سنويا وفق آلية شفافة،
•وض ــع قواع ــد احترازي ــة وآلي ــات تتب ــع به ــدف ضم ــان التوازن ــات املالي ــة
للنظ ــام وديمومت ــه.
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ين ــدرج ه ــذا املش ــروع قان ــون ضم ــن االوراش املهيكل ــة املعل ــن عنه ــا أم ــام
صاح ــب الجالل ــة املل ــك محم ــد الس ــادس نص ــره هللا خ ــال ش ــهر يولي ــوز ،2016
وال ــذي ي ــروم دم ــج ث ــاث مؤسس ــات تعم ــل عل ــى التروي ــج االقتص ــادي ،وه ــي الوكال ــة
املغربي ــة لتنمي ــة االس ــتثمارات ،املرك ــز املغرب ــي إلنع ــاش الص ــادرات ،ومكت ــب
األس ــواق واملع ــارض بال ــدار البيض ــاء ،وذل ــك بن ــاء عل ــى التوصي ــات الص ــادرة ف ــي
تقاري ــر املجل ــس األعل ــى للحس ــابات وتقاري ــر وزارة االقتص ــاد واملالي ــة والداعي ــة
إل ــى دم ــج املؤسس ــات الث ــاث ،وذل ــك بس ــبب وج ــود تداخ ــل وارتب ــاك ف ــي عمله ــا
واالس ــتغالل الضعي ــف للمؤه ــات التجاري ــة واالقتصادي ــة للمغ ــرب ،فض ــا عل ــى
أن االس ــتراتيجيات والوس ــائل املعتم ــدة ال تتما�ش ــى م ــع أولوي ــات املغ ــرب وفاعلي ــه
االقتصاديي ــن.
وتعت ب ــر الوكال ــة جه ــازا لتنفي ــذ االس ــتراتيجيات القطاعي ــة ملختل ــف
القطاع ــات الوزاري ــة ،ومخاط ــب وحي ــد للمصدري ــن واملس ــتثمرين ،حي ــث تعم ــل
عل ــى تجمي ــع وتوحي ــد م ــوارد التروي ــج ل «ع ــرض املغ ــرب» وت ــروم تنس ــيق الجه ــود
املتعلق ــة بالتس ــوق والج ــذب التج ــاري ،كم ــا تعم ــل عل ــى توحي ــد اس ــتراتيجية
التواص ــل ح ــول ص ــورة املغ ــرب ،وتعت ب ــر ق ــوة اقتراحي ــة لتح س ــين من ــاخ األعم ــال
باملغ ــرب.
وتكم ــن أه ــداف الوكال ــة ف ــي تنفي ــذ اس ــتراتيجية الدول ــة ف ــي مج ــال تنمي ــة
االس ــتمارات الوطني ــة واألجنبي ــة وتش ــجيعها وإنعاش ــها وك ــذا تنمي ــة ص ــادرات
املنتوج ــات والخدم ــات ،باس ــتثناء تل ــك املتعلق ــة منه ــا حس ــب الحال ــة ،بقطاع ــات
الفالح ــة والصي ــد البح ــري.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى تثبي ــت النتائ ــج النهائي ــة لتنفي ــذ قان ــون
املالي ــة لس ــنة  ،2014وذل ــك عل ــى مس ــتوى كل م ــن امليزاني ــة العام ــة والحس ــابات
الخصوصي ــة للخزين ــة ومراف ــق الدول ــة امل س ــيرة بص ــورة مس ــتقلة ،والت ــي ج ــاءت
عل ــى الش ــكل التال ــي:
عل ى مستوى امليزانية العامة:
بلغ ــت نفق ــات التس ــيير املنج ــزة عن ــد نهاي ــة س ــنة  2014مبل ــغ  194,77ملي ــار
دره ــم ،ف ــي حي ــن بلغ ــت نفق ــات االس ــتثمار املنج ــزة  69,91ملي ــار دره ــم ،اس ــتعمل
منه ــا مبل ــغ  48,00ملي ــار دره ــم.
وبخص ــوص النفق ــات املتعلق ــة بالدي ــن العموم ــي ،فق ــد ت ــم إنف ــاق مبل ــغ
 64,87ملي ــار دره ــم ،موزع ــة م ــا بي ــن االس ــتهالكات ( 40,59ملي ــار دره ــم) والفوائ ــد
والعم ــوالت ( 24,28ملي ــار دره ــم).
أم ــا فيم ــا يخ ــص امل ــوارد ،بلغ ــت تقدي ــرات امليزاني ــة العام ــة للس ــنة املالي ــة
 2014م ــا ق ــدره  262,33ملي ــار دره ــم ،وق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه  302,67ملي ــار
دره ــم ،حي ــت ش ــكلت امل ــوارد العادي ــة نس ــبة  67,42%م ــن مجم ــوع امل ــوارد املحصل ــة.
عل ى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة:
بلغ ــت النفق ــات املنج ــزة م ــا مجموع ــه  67,01ملي ــار دره ــم وت ــم تحصي ــل
 81,29ملي ــار دره ــم.
عل ى مستوى مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:
بلغ ــت االعتم ــادات النهائي ــة للس ــنة املالي ــة  2014برس ــم نفق ــات االس ــتغالل
 4,10ملي ــار دره ــم ،اس ــتعمل منه ــا  1,94ملي ــار دره ــم ،كم ــا بل ــغ مجم ــوع االعتم ــادات
النهائي ــة لنفق ــات االس ــتثمار له ــذه املراف ــق  2,70ملي ــار دره ــم ،أنج ــز منه ــا مبل ــغ
 941,51ملي ــون دره ــم.
أم ــا فيم ــا يخ ــص م ــوارد االس ــتغالل ،فق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه 4,62
ملي ــار دره ــم ،ف ــي حي ــن أن التقدي ــرات النهائي ــة مل ــوارد االس ــتغالل له ــذه املراف ــق
بلغ ــت  4,36ملي ــار دره ــم ،كم ــا ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه  2,29ملي ــار دره ــم ف ــي إط ــار
م ــوارد االس ــتثمار.
وف ي هذا اإلطار ،س ــجلت امليزانية العامة زيادة للنفقات عل ى املوارد قدرها
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 4,96ملي ــار دره ــم ،ف ــي حي ــن عرف ــت كل م ــن الحس ــابات الخصوصي ــة ومراف ــق
الدول ــة امل س ــيرة بص ــورة مس ــتقلة زي ــادة للم ــوارد عل ــى النفق ــات عل ــى التوال ــي ب
 14,28ملي ــار دره ــم و  4,03ملي ــار دره ــم.
إن التوقعات الخاصة بقانون املالية للسنة املالية  2014قد تم تحقيقها
بنس ــب إجمالي ــة ح ــددت ف ــي  94%بالنس ــبة للم ــوارد و  81%بالنس ــبة للتكالي ــف،
حي ــث أن تنفي ــذ قان ــون املالي ــة لس ــنة  2014نت ــج عن ــه تس ــجيل زي ــادة للم ــوارد عل ــى
النفق ــات حدده ــا مش ــروع قان ــون التصفي ــة لس ــنة  2014ف ــي  13,35ملي ــار دره ــم.
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يهدف مشروع القانون إل ى:
 وض ــع اإلط ــار القانون ــي ملس ــاعدة الجماع ــات الترابي ــة عل ــى تعبئ ــة موارده ــاالذاتي ــة بامل ــوازاة م ــع م ــا ت ــم اعتم ــاده ف ــي قان ــون املالي ــة لس ــنة  2018بالنس ــبة
للضرائ ــب والواجب ــات والرس ــوم العائ ــدة للدول ــة واملنص ــوص عليه ــا ف ــي املدون ــة
العام ــة للضرائ ــب.
 تش ــجيع امللزمي ــن عل ــى أداء م ــا بذمته ــم م ــن دي ــون لفائ ــدة ميزاني ــاتالجماع ــات الترابي ــة والص ــادر ف ــي ش ــأنها أم ــر بالتحصي ــل قب ــل فات ــح يناي ــر ،2016
والت ــي ل ــم يت ــم اس ــتخالصها قب ــل فات ــح يناي ــر 2018؛
 اإللغ ــاء التلقائ ــي للزي ــادات والغرام ــات والذعائ ــر وصوائ ــر التحصي ــلاملتعلق ــة بالضرائ ــب والرس ــوم والحق ــوق واملس ــاهمات واألت ــاوى ،املس ــتحقة
لفائ ــدة الجماع ــات الترابي ــة قب ــل فات ــح يناي ــر  ،2018ش ــريطة أن يقوم ــوا بتس ــديد
أص ــل ه ــذه الضرائ ــب والرس ــوم والحق ــوق واملس ــاهمات واألت ــاوى قب ــل فات ــح يناي ــر
2019؛
 اس ــتفادة املديني ــن فق ــط بالغرام ــات والذعائ ــر والزي ــادات وصوائ ــرالتحصيل غير املستخلصة إل ى غاية  31دجنبر  ،2017من إلغائها كليا وتلقائيا؛
 تعزي ــز مالي ــة الجماع ــات الترابي ــة بتمكينه ــا م ــن تحصي ــل امل ــوارد الجبائي ــةاملس ــتحقة لفائدته ــا ،باإلضاف ــة إل ــى تقلي ــص حج ــم الباق ــي اس ــتخالصه ال ــذي طامل ــا
طالب ــت ه ــذه الجماع ــات الترابي ــة بإيج ــاد الحل ــول املناس ــبة ل ــه.
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بخص ــوص الفرضي ــات الت ــي انبن ــى عليه ــا مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة
 ،2018فق ــد اعتم ــدت التوقع ــات اآلتي ــة:
 -نسبة النمو3,2% : -نسبة عجز امليزانية 3% :من الناتج الداخل ي الخام -متوسط سعر الغاز الطبيع ي 380 :دوالر للطن -معدل التضخم%1,5 : -املحصول الزراع ي 70 :مليون قنطار.أم ــا فيم ــا يتعل ــق بأولوي ــات ه ــذا مش ــروع القان ــون ،فإنه ــا تس ــتند إل ــى أرب ــع
مرتك ــزات أساس ــية:
 -دع ــم القطاع ــات االجتماعي ــة :التعلي ــم والصح ــة والتش ــغيل وتقلي ــصالف ــوارق املجالي ــة ،م ــع إي ــاء عناي ــة خاص ــة بالعال ــم الق ــروي؛
 -تطوي ــر التصني ــع وتحف ي ــز االس ــتثمار الخ ــاص ودع ــم املق ــاوالت الصغ ــرىواملتوس ــطة؛
 -ترسيخ الجهوية املتقدمة؛- -إصالح اإلدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل اإلصالحات.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى الرف ــع م ــن س ــقف املبل ــغ األق�ص ــى للس ــلفات
الصغ ي ــرة امل ح ــدد حالي ــا ف ــي  50.000دره ــم ف ــي امل ــادة  2م ــن القان ــون رق ــم 97-18
املتعل ــق بالس ــلفات الصغ ي ــرة إل ــى  150.000دره ــم م ــن اج ــل االس ــتجابة لطلب ــات
تموي ــل املق ــاوالت الصغ ي ــرة ج ــدا ،باإلضاف ــة إل ــى أن ــه بن ــاء عل ــى نتائ ــج الدراس ــة الت ــي
قام ــت به ــا مصال ــح ال ــوزارة ،ف ــان نس ــبة  31%م ــن املق ــاوالت الصغ ي ــرة ج ــدا البال ــغ
عدده ــا نح ــو  21.600وح ــدة ،الغ ي ــر زبون ــة ل ــدى جمعي ــات الس ــلفات الصغ ي ــرة
ترغ ــب ف ــي الحص ــول عل ــى س ــلف بقيم ــة تزي ــد ع ــن  50.000دره ــم ،وعل ــى ه ــذا
األس ــاس ث ــم اق ت ــراح تعدي ــل امل ــادة  2م ــن القان ــون رق ــم  97-18الس ــالف الذك ــر للرف ــع
م ــن الح ــد األق�ص ــى ملبل ــغ الس ــلف الصغ ي ــر ال ــذي ال يمك ــن أن يتج ــاوز 150.000
دره ــم.
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يأت ــي مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة  2019ف ــي س ــياق دول ــي يتس ــم باس ــتمرار
ارتف ــاع أس ــعار الب ت ــرول والغ ــاز بامل ــوازاة م ــع خف ــض التوقع ــات األولي ــة ملع ــدل النم ــو
االقتص ــادي عل ــى املس ــتوى العالم ــي دون إغف ــال ارتف ــاع ح ــدة التوت ــرات التجاري ــة
خاص ــة بي ــن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة والصي ــن.
كم ــا يأت ــي مش ــروع قان ــون املالي ــة ف ــي ظ ــل إكراه ــات متع ــددة تس ــتلزم توف ي ــر
تموي ــات إضافي ــة م ــن أبرزه ــا:
 مراجعة الفرضيات نحو االرتفاع؛ تراجع موارد التعاون؛ ارتفاع االرجاعات برسم الضريبة عل ى القيمة املضافة؛ الزيادة ف ي النفقات املخصصة للقطاعات االجتماعية؛ زيادة اعتمادات االستثمار العمومي.وق ــد ت ــم إع ــداد مش ــروع قان ــون املالي ــة عل ــى أس ــاس التوجيه ــات امللكي ــة
الس ــامية الت ــي س ــطرت مجموع ــة م ــن األولوي ــات أهمه ــا:
•دعم السياسات االجتماعية؛
•تقليص الفوارق؛
•إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة؛
•إدماج الرسم عل ى عقود التأمين ف ي املدونة العامة للضرائب
•إلغاء الديون املستحقة لفائدة الدولة املوضوعة قيد التحصيل؛
•إلغ ــاء الدي ــون املتعلق ــة بالق ــروض املمنوح ــة للمقاولي ــن الش ــباب م ــن
ط ــرف الدول ــة ف ــي إط ــار اآللي ــة الت ــي ت ــم وضعه ــا لتس ــهيل حص ــول ه ــذه
الفئ ــة عل ــى الق ــروض البنكي ــة؛
•إح ــداث تخفي ــض بنس ــبة  60%عل ــى األرب ــاح املوزع ــة عل ــى الش ــركات
املس ــاهمة ف ــي هيئ ــات التوظي ــف الجماع ــي العق ــاري؛
•تخفي ــض س ــقف مبل ــغ النفق ــات املدفوع ــة نق ــدا القابل ــة للخص ــم عل ــى
املس ــتوى الضريب ــي؛
•إلغ ــاء النظ ــام الجبائ ــي االس ــتثنائي الخ ــاص بمراك ــز التنس ــيق والبن ــوك
الح ــرة والش ــركات القابض ــة الح ــرة؛
•الرفع من الضريبة الداخلية عل ى االستهالك بالنسبة للسجائر؛
•التنص ي ــص عل ــى تخصي ــص مناص ــب مالي ــة وف ــق النس ــبة املئوي ــة
املح ــددة بموج ــب النص ــوص التش ــريعية والتنظيمي ــة الج ــاري به ــا
63

العم ــل؛
•إعفاء الدراجات وجميع أنواع الكرا�س ي؛
•االبقاء عل ى املس ــاهمة االجتماعية للتضامن املطبقة عل ى ما يس ــلمه
الش ــخص لنفس ــه من مبن ى معد للس ــكن الش ــخ�ص ي؛
•تمكي ــن الجمعي ــات املح ــددة الئحته ــا بن ــص تنظيم ــي والت ــي أبرم ــت
اتفاقي ــة ش ــركة م ــع الدول ــة به ــدف انج ــاز مش ــاريع ذات مصلح ــة عام ــة،
م ــن خص ــم الهب ــات املمنوح ــة لفائدته ــا م ــن الحصيل ــة الخاضع ــة
للضريب ــة عل ــى الش ــركات أو الضريب ــة عل ــى الدخ ــل؛
•تمكي ــن مؤسس ــات االئتم ــان والهيئ ــات املعت ب ــرة ف ــي حكمه ــا أن تقتن ــي
لفائ ــدة زبنائه ــا الس ــكن االجتماع ــي املعف ــى م ــن الضريب ــة عل ــى القيم ــة
املضاف ــة؛
•تقلي ــص الح ــد األدن ــى للج ــزاءات والغرام ــات الناتج ــة ع ــن ع ــدم اإلدالء
أو اإلدالء املتأخ ــر باإلق ــرار أو اإلق ــرار الناق ــص املتعل ــق برق ــم أعم ــال
املق ــاول الذات ــي؛
•إعف ــاء املضخ ــات املائي ــة الت ــي تعم ــل بالطاق ــة الشمس ــية وكل الطاق ــات
املتج ــددة املس ــتخدمة ف ــي القط ــاع الفالح ــي م ــن الضريب ــة عل ــى القيم ــة
املضافة؛
•إعف ــاء األدوي ــة املخصص ــة لع ــاج م ــرض الته ــاب الس ــحايا م ــن الضريب ــة
عل ــى القيم ــة املضاف ــة ف ــي الداخ ــل؛
•إخض ــاع عق ــود الوع ــد بالبي ــع املبرم ــة أم ــام الع ــدول واملوثقي ــن لواج ــب
التس ــجيل الثاب ــت ( 200دره ــم)؛
•الزي ــادة بنس ــبة  50%م ــن مق ــدار الضريب ــة الداخلي ــة عل ــى االس ــتهالك
املطب ــق عل ــى املي ــاه الغازي ــة أو غ ي ــر الغازي ــة واملي ــاه املعدني ــة ومي ــاه
املائ ــدة وغيره ــا املعط ــرة واملحتوي ــة عل ــى س ــكر؛
•الرف ــع م ــن م ق ــدار الضريب ــة الداخلي ــة عل ــى االس ــتهالك املطب ــق عل ــى
املش ــروبات املقوي ــة م ــن  500دره ــم إل ــى  600دره ــم للهيكتول ت ــر؛
•الرف ــع م ــن مق ــدار الضريب ــة الداخلي ــة عل ــى االس ــتهالك املطبق ــة عل ــى
تب ــغ الشيش ــة م ــن  350دره ــم إل ــى  450دره ــم ل ــكل أل ــف غ ــرام؛
•تخصي ــص  114منص ــب مال ــي إضاف ــي لفائ ــدة قط ــاع التربي ــة الوطني ــة،
وذل ــك م ــن أج ــل تس ــوية الوضعي ــة اإلداري ــة واملادي ــة لبع ــض األس ــاتذة.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى تمكي ــن املراك ــز الجهوي ــة لالس ــتثمار م ــن لع ــب
دور مح ــوري ف ــي تنش ــيط وتس ــهيل االس ــتثمار عل ــى املس ــتوى الجه ــوي ومواكب ــة
املقاول ــة الصغ ــرى واملتوس ــطة ،وك ــذا توف ي ــر من ــاخ تناف�س ــي م ــاءم ومش ــجع
لالس ــتثمار واالبت ــكار واملب ــادرة الح ــرة.
كما أن مشروع القانون يرتكز عل ى املحاور التالية:
• إع ــادة هيكل ــة املراك ــز الجهوي ــة لالس ــتثمار وتحويله ــا ال ــى مؤسس ــات
عمومي ــة تتمت ــع بالش ــخصية االعتباري ــة وباالس ــتقالل املال ــي ،ويطاب ــق
نفوذه ــا التراب ــي نف ــوذ جه ــات اململك ــة؛
•توس ــيع نط ــاق اختصاص ــات املراك ــز الجهوي ــة لالس ــتثمار ،قص ــد
تس ــهيل االس ــتثمار ،وك ــذا املس ــاهمة م ــع الفاعلي ــن الجهويي ــن املعنيي ــن
ف ــي التحف ي ــز االقتص ــادي للجه ــة؛
•إح ــداث اللجن ــة الجهوي ــة املوح ــدة لالس ــتثمار التخ ــاذ الق ــرارات
املتعلق ــة بملف ــات االس ــتثمار؛
•إح ــداث اللجن ــة الوزاري ــة للقي ــادة تح ــت رئاس ــة الس ــيد رئي ــس الحكوم ــة
الت ــي يعه ــد إليه ــا قي ــادة إص ــاح ه ــذه املراك ــز ،وتقيي ــم أدائه ــا.
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يهدف مشروع القانون إل ى:
•مالءم ــة ح ــد الس ــن القانوني ــة إلحال ــة اف ــراد الق ــوات املس ــاعدة عل ــى
التقاع ــد ،وذل ــك بالرف ــع م ــن ح ــد ه ــذه الس ــن ال ــى  62س ــنة بالنس ــبة
لرتب س ــلك املفتش ــين املمتازين و 57س ــنة بالنس ــبة لس ــلك املفتش ــين،
عل ــى غ ــرار نظرائه ــم بالق ــوات املس ــلحة امللكي ــة؛
•فتح إمكانية االحتفاظ بأفراد هذه الهيئة بعد بلوغ السن القانونية،
بصف ــة اس ــتثنائية ،وذل ــك وف ــق نف ــس الش ــروط والكيفي ــات الج ــاري به ــا
العمل بالنس ــبة ألفراد القوات املس ــلحة امللكية.
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ين ــدرج مش ــروع القان ــون ف ــي إط ــار مالءم ــة مقتضي ــات الجباي ــات املحلي ــة م ــع
التداب ي ــر املتخ ــذة بالنس ــبة لجباي ــات الدول ــة ف ــي إط ــار قان ــون املالي ــة لس ــنة 2019
الس ــيما امل ــادة  8من ــه.
يه ــدف ه ــذا املش ــروع قان ــون ال ــى تحس ــين عالق ــة الجماع ــات الترابي ــة م ــع
الخاضعين للضريبة وتسريع وتيرة تصفية ملفات املنازعات الضريبية ،فضال
ع ــن تخفي ــف الضغ ــط عل ــى العاملي ــن باملصال ــح الضريبي ــة ،بامل ــوازاة م ــع تس ــهيل
امله ــام عل ــى امللزمي ــن ،كم ــا أن ــه يس ــع ى ال ــى وض ــع الوس ــائل القانوني ــة واملالي ــة ره ــن
إش ــارة الجماع ــات الترابي ــة ملس ــاعدتها عل ــى تح س ــين مس ــتوى تدخالته ــا؛
كم ــا أن ــه س ــيمكن م ــن املس ــاهمة ف ــي تقلي ــص حج ــم الباق ــي اس ــتخالصه
والتخفي ــف م ــن حدت ــه وتج ــاوز الصعوب ــات واالخت ــاالت الت ــي تعي ــق مردودي ــة
الجباي ــات املحلي ــة وتعزي ــز مالي ــة الجماع ــات الترابي ــة بالترك ي ــز عل ــى تحصي ــل
الدي ــون املهم ــة وحديث ــة اإلص ــدار والقابل ــة لتوف ي ــر م ــوارد إضافي ــة للجماع ــات
الترابي ــة.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون إل ــى تح س ــين األوض ــاع املادي ــة واالجتماعي ــة
واألح ــوال املعيش ــية للمنتمي ــن ألس ــرة املقاوم ــة وجي ــش التحري ــر ،م ــن خ ــال الرف ــع
م ــن س ــقف الدخ ــل املخول ــة عل ــى أساس ــه منح ــة التعوي ــض االجمال ــي م ــن املبل ــغ
املطاب ــق للرق ــم االس ــتدالل ي  148ال ــذي يس ــاوي مبلغ ــه الحال ــي  1142درهم ــا ش ــهريا
إل ــى املبل ــغ املطاب ــق للرق ــم االس ــتدالل ي  ،235ليصب ــح بذل ــك أس ــاس تقدي ــم الحال ــة
االجتماعي ــة للمنتمي ــن ألس ــرة املقاوم ــة وجي ــش التحري ــر املس ــتحقين له ــا يتح ــدد
ف ــي  1516,18درهم ــا.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى عصرن ــة االقتص ــاد املغرب ــي ،وتنش ــيط وتنمي ــة
س ــوق الرس ــاميل لل ــدار البيض ــاء وإتاح ــة انفت ــاح أك ب ــر عل ــى االقتص ــاد العالم ــي
واملس ــاهمة الفعال ــة ف ــي املب ــادالت الدولي ــة لتعزي ــز الجهوي ــة ،إضاف ــة إل ــى تش ــجيع
إح ــداث مناص ــب ش ــغل جدي ــدة واملس ــاهمة ف ــي خل ــق صن ــف جدي ــد م ــن املقاولي ــن،
حي ــث أصب ــح م ــن الض ــروري إدراج الخوصص ــة ف ــي إط ــار منهجي ــة ش ــمولية للتدب ي ــر
النش ــيط للمحفظ ــة العمومي ــة ،وته ــدف ه ــذه الرؤي ــة أيض ــا إل ــى وض ــع نظ ــام يس ــمح
بتحقي ــق أه ــداف أساس ــية منه ــا تثمي ــن مل ــك الدول ــة وتموي ــل االس ــتثمار العموم ــي
وتطوي ــر الش ــراكة م ــع القط ــاع الخ ــاص.
كم ــا أن آث ــار عملي ــات الخوصص ــة طال ــت ع ــدة مج ــاالت منه ــا ،تس ــهيل إدم ــاج
ع ــدد م ــن القطاع ــات ف ــي الس ــوق العاملي ــة ،وتحقي ــق عائ ــدات مهم ــة بالنس ــبة
للميزاني ــة العام ــة للدول ــة ،وتحري ــر بع ــض القطاع ــات كقط ــاع االتص ــاالت والتب ــغ
واملوان ــئ ،وك ــذا إح ــداث آث ــار ايجابي ــة عل ــى التش ــغيل وإنتاجي ــة الش ــركات املعني ــة
وجل ــب مس ــتثمرين أجان ــب ،ث ــم تنش ــيط الس ــوق املالي ــة لل ــدار البيض ــاء ،لتحقي ــق
نم ــو ملح ــوظ .ويع ــزى الس ــبب ف ــي ح ــذف املنش ــآت املق ت ــرح حذفه ــا م ــن الالئح ــة إم ــا
إل ى فشل محاوالت تحويلها للقطاع الخاص منذ انطالق برنامج الخوصصة ،أو
إل ــى تواج ــد بع ــض منه ــا قي ــد مس ــطرة تصفي ــة أو بالنظ ــر ملش ــاكل ترتب ــط بتصفي ــة
وعاءه ــا العق ــاري أو بنزاع ــات متعلق ــة باملس ــتخدمين.
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يأت ــي مش ــروع القان ــون  94.18ف ــي إط ــار اس ــتكمال مس ــطرة املصادق ــة عل ــى
مش ــروع املرس ــوم بقان ــون رق ــم  ،2.18.781تفعي ــا للمقط ــع األخ ي ــر م ــن الفق ــرة
األول ــى م ــن الفص ــل  81م ــن الدس ــتور ،القاضي ــة بع ــرض مراس ــيم القواني ــن عل ــى
الب رمل ــان للمصادق ــة خ ــال ال ــدورة العادي ــة املوالي ــة.
ويه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى إح ــداث مؤسس ــة عمومي ــة تح ــت اس ــم
«الصندوق املغربي للتأمين الصح ي» تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل
املال ــي م ــع إخضاعه ــا للوصاي ــة اإلداري ــة للدول ــة وللمراقب ــة املالي ــة املطبق ــة عل ــى
املؤسس ــات العمومي ــة ،وحل ــول الصن ــدوق مح ــل الصن ــدوق الوطن ــي ملنظم ــات
االحتي ــاط االجتماع ــي ال ــذي يعت ب ــر اتح ــادا لثماني ــة تعاضدي ــات مح ــدث طبق ــا
لظه ي ــر  1963املتعل ــق بالتع ــاون املتب ــادل ،ف ــي مهم ــة تدب ي ــر نظ ــام التأمي ــن اإلجب ــاري
األسا�س ي عن املرض بالقطاع العام ،وامكانية تكليف الصندوق الجديد بتدبير
تأمي ــن إجب ــاري أسا�س ــي ع ــن امل ــرض لفائ ــدة فئ ــات أخ ــرى  ،ث ــم تفعي ــل توجه ــات
و إس ــتراتيجية الدول ــة املتعلق ــة بإص ــاح وتطوي ــر منظوم ــة التغطي ــة الصحي ــة
األساس ــية ف ــي أف ــق تعميمه ــا.
كم ــا يح ــدد أه ــم اختصاص ــات الصن ــدوق املغرب ــي للتأمي ــن الصح ــي
واملتمثل ــة باألس ــاس ف ــي الب ــت ف ــي طلب ــات انخ ــراط املش ــغلين  ،وتس ــجيل األش ــخاص
التابعي ــن له ــم وتحصي ــل مس ــاهمات املش ــغلين واش ــتراكات املأجوري ــن و أصح ــاب
املعاش ــات ف ــي إط ــار نظ ــام التأمي ــن اإلجب ــاري األسا�س ــي ع ــن امل ــرض ،وإرج ــاع
مصاري ــف الخدم ــات املضمون ــة بموج ــب نظ ــام التأمي ــن اإلجب ــاري األسا�س ــي ع ــن
امل ــرض أو تحمله ــا مباش ــرة وك ــذا إب ــرام االتفاقي ــات الوطني ــة م ــع مقدم ــي الخدم ــات
الطبي ــة وف ــق الش ــروط املح ــددة ف ــي النص ــوص التش ــريعية والتنظيمي ــة املتعلق ــة
بنظ ــام التأمي ــن االجب ــاري األسا�س ــي ع ــن امل ــرض.
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يه ــدف ه ــذا املش ــروع إل ــى تس ــهيل حص ــول املق ــاوالت ،خاص ــة املق ــاوالت
الصغ ــرى واملتوس ــطة الت ــي ال تمتل ــك إال بع ــض األم ــوال املنقول ــة ،عل ــى التموي ــل
إلنج ــاز مش ــاريعها ،إح ــداث س ــجل وطن ــي إلكترون ــي للضمان ــات املنقول ــة ،ووض ــع
ط ــرق جدي ــدة لتحقي ــق الضمان ــات املنقول ــة ،وتوس ــيع مج ــال الحري ــة التعاقدي ــة
بي ــن األط ــراف وك ــذا تقوي ــة نظ ــام تمثيلي ــة الدائني ــن .وال ــذي تتجل ــى أهداف ــه
الرئيس ــية ف ــي:
أوال :تجمي ــع املقتضي ــات القانوني ــة املتعلق ــة بالضمان ــات املنقول ــة ف ــي
قان ــون واح ــد.
ثانيا :توسيع مجال إعمال الضمانات املنقولة.
ثالثا :تسهيل إنشاء الضمانات املنقولة.
رابعا :إحداث السجل الوطن ي اإللكتروني للضمانات املنقولة.
خامسا :تعزيز الحرية التعاقدية ف ي مجال الضمانات املنقولة.
سادس ــا :التأس ــيس القانون ــي ملب ــدأ التناس ــبية بي ــن الدي ــن وامل ــال املخص ــص
لضمان ــه
سابعا :إحداث مهمة وكيل الضمانات
ثامنا :تسهيل تحقيق الضمانات املنقولة.
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يس ــع ى ه ــذا املش ــروع قان ــون إل ــى املطابق ــة األفض ــل للمعاي ي ــر املعم ــول
به ــا دولي ــا م ــن خ ــال تعزي ــز اس ــتقاللية البن ــك ف ــي ممارس ــة السياس ــة النقدي ــة
واإلش ــراف البنك ــي ،كم ــا ي ب ــرز ه ــذا املش ــروع امله ــام األساس ــية للبن ــك والت ــي تتجل ــى
ف ــي:
•ممارس ــة امتي ــاز إص ــدار األوراق البنكي ــة والقط ــع النقدي ــة الرائج ــة
قانون ــا ف ــي اململك ــة املغربي ــة؛
•تطبيق أدوات السياسة النقدية قصد تحقيق استقرار األسعار؛
•السهر عل ى حسن سير السوق النقدية وتول ي مراقبتها؛
•تدبير االحتياطات العمومية للصرف؛
•التحق ــق م ــن حس ــن س ــير النظ ــام البنك ــي والس ــهر عل ــى تطبي ــق األح ــكام
التش ــريعية والتنظيمي ــة املتعلق ــة بممارس ــة ومراقب ــة أنش ــطة
مؤسس ــات االئتم ــان والهيئ ــات املعت ب ــرة ف ــي حكمه ــا؛
•الس ــهر عل ــى مراقب ــة وس ــامة وس ــائل األداء ومالءم ــة املعاي ي ــر الت ــي
تطب ــق عليه ــا.
أما مضامين مشروع القانون فتمحور حول النقاط الخمس التالية:
•تعزيز استقاللية بنك املغرب ف ي مجال السياسة النقدية؛
•توسيع مهام البنك لتشمل الحفاظ عل ى االستقرار املال ي؛
•توضي ــح صالحي ــات البن ــك ف ــي مج ــال سياس ــة س ــعر الص ــرف وتس ــهيل
تدب ي ــر احتياطي ــات الص ــرف؛
•تعزيز الحكامة الجيدة؛
•إضفاء شفافية أكثر عل ى عالقة البنك مع الحكومة.
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يه ــدف ه ــذا املش ــروع إل ــى مالئم ــة اإلط ــار املؤسس ــاتي ملديري ــة التجه ي ــزات
العام ــة م ــع محيطه ــا الخارج ــي ،حت ــى تتمك ــن م ــن إنج ــاز املش ــاريع بالج ــودة الالزم ــة
وبأق ــل تكلف ــة وف ــي اآلج ــال املح ــددة ،وف ــق نق ــاط الق ــوة واإلكراه ــات والف ــرص
املتاح ــة واألخط ــار املطروح ــة.
وعل ــى املس ــتوى الدول ــي» »Benchmarkت ــم االعتم ــاد عل ــى مقارن ــة آلي ــات
تدب ي ــر مش ــاريع البن ــاء العمومي ــة ف ــي العدي ــد م ــن ال ــدول ،حي ــث تبي ــن توج ــه رئي�س ــي
يق�ض ــي بإنش ــاء وكاالت منفصل ــة ع ــن املصال ــح اإلداري ــة للدول ــة تتمت ــع بصالحي ــات
الس ــلطات العمومي ــة.
وق ــد ت ــم إنج ــاز دراس ــة الج ــدوى املالي ــة إلح ــداث الوكال ــة ،والت ــي صادق ــت
عليه ــا املصال ــح املختص ــة ل ــوزارة االقتص ــاد واملالي ــة ،حي ــث أبان ــت ه ــذه الدراس ــة
ع ــن نجاع ــة املش ــروع.
كم ــا أن الوق ــع املرتق ــب م ــن إح ــداث الوكال ــة الوطني ــة للتجه ي ــزات العام ــة،
ق ــد ت ــم عل ــى مس ــتويين ،املس ــتوى الداخل ــي للوكال ــة املزم ــع إحداثه ــا ومس ــتوى
الش ــركاء الخارجيي ــن م ــن إدارات ومؤسس ــات الدول ــة.
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يه ــدف املش ــروع قان ــون ال ــى تثبي ــت النتائ ــج النهائي ــة لتنفي ــذ قان ــون املالي ــة،
وذل ــك عل ــى مس ــتوى كل م ــن امليزاني ــة العام ــة والحس ــابات الخصوصي ــة للخزين ــة
ومراف ــق الدول ــة املس ــيرة بص ــورة مس ــتقلة ،والت ــي ج ــاءت عل ــى الش ــكل التال ــي:
عل ى مستوى امليزانية العامة :
* نفقات التسيير :
 االعتمادات املفتوحة 190,31 :مليار درهم النفقات املنجزة 189,17 :مليار درهم* نفقات االستثمار:
 االعتمادات النهائية املفتوحة 82,34 :مليار درهم املبالغ املستعملة 61,72 :مليار درهم.حيث عرفت نفقات االستثمار تطورا بنسبة  8%مقارنة مع سنة .2015
* النفقات املتعلقة بخدمة الدين العمومي:
 االعتمادات املفتوحة 69,19 :مليار درهمباإلضاف ــة إل ــى مبل ــغ  61,04ملي ــار دره ــم ت ــم إنفاق ــه م ــا بي ــن االس ــتهالكات وبي ــن
الفوائد والعموالت.
عل ى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة:
 النفقات املنجزة 76,38 :مليار درهم املوارد 78,94 :مليار درهم.عل ى مستوى مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:
 مجموع نفقات االستغالل 2,08 :مليار درهم موارد استغالل املرافق 5,50 :مليار درهم مبلغ التحصيل 3,27 :مليار درهمأم ــا عل ــى مس ــتوى نس ــب االنج ــاز ،ف ــإن التوقع ــات الخاص ــة بقان ــون املالي ــة
للس ــنة املالي ــة  ،2016ق ــد تحقق ــت بنس ــبة إجمالي ــة ح ــددت ف ــي:
 املوارد83% : -التكاليف% 75 :
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى تعدي ــل مدون ــة التأمين ــات ملالءم ــة أحكامه ــا
م ــع أراء اللجن ــة الش ــرعية للمالي ــة التش ــاركية واعتم ــاد بع ــض املعاي ي ــر بالنس ــبة
للتأمي ــن التكافل ــي وذل ــك م ــن أج ــل تمكي ــن ه ــذا الن ــوع م ــن التأمي ــن م ــن مس ــايرة
التق ــدم االقتص ــادي واالجتماع ــي الس ــيما عل ــى املس ــتوى الوطن ــي أو الدول ــي.
وتتحدد أهم مقتضيات مشروع القانون فيما يل ي:
•إع ــادة النظ ــر ف ــي منظوم ــة تغطي ــة األخط ــار املنص ــوص عليه ــا ف ــي عق ــد
التأمي ــن التكافل ــي حي ــث أصب ــح صن ــدوق التأمي ــن التكافل ــي وحس ــاب
إع ــادة التأمي ــن التكافل ــي هم ــا الل ــذان يتحم ــان األخط ــار املنص ــوص
عليه ــا ف ــي عق ــد التأمي ــن م ــع تمتعيهم ــا بالش ــخصية االعتباري ــة وك ــذا
الذم ــة املالي ــة املس ــتقلة؛
•العم ــل عل ــى إعط ــاء املقاول ــة املعتم ــدة لتدب ي ــر التأمي ــن التكافل ــي صف ــة
وكي ــل للتس ــيير بأج ــر ،والتنصي ــص عل ــى ض ــرورة إع ــداد نظ ــام لتس ــيير
صن ــدوق التأمي ــن التكافل ــي وذل ــك لتوضي ــح البيان ــات الت ــي يج ــب أن
يتضمنه ــا ه ــذا النظ ــام م ــع تحدي ــد املب ــادئ واألس ــس الت ــي تل ت ــزم به ــا
املقاول ــة ف ــي تس ــييرها للصن ــدوق؛
•التمي ي ــز بي ــن إمض ــاء امل ش ــترك عل ــى نظ ــام تس ــيير صن ــدوق التأمي ــن
التكافل ــي وبي ــن االش ــتراك ف ــي عق ــد التأمي ــن التكافل ــي وتوزي ــع الفوائ ــض
التقني ــة واملالي ــة املحقق ــة ف ــي التأمي ــن التكافل ــي؛
•التنصي ــص عل ــى إل ــزام املقاول ــة بإخب ــار امل ش ــتركين بوج ــود فوائ ــض
تقني ــة ومالي ــة وك ــذا عل ــى أداء ه ــذه الفوائ ــض داخ ــل أج ــل ال يتع ــدى 6
أش ــهر م ــن تاري ــخ اختت ــام حس ــابات صن ــدوق التأمي ــن التكافل ــي؛
•اإلش ــارة إل ــى إضاف ــة قس ــم خ ــاص بتس ــيير صنادي ــق التأمي ــن التكافل ــي
وإعادت ــه وإق ــرار مب ــدأ الفص ــل بي ــن حس ــابات التأمي ــن التكافل ــي؛
•التنصي ــص عل ــى أن دف ــع امل ش ــترك ملبل ــغ االش ــتراك يت ــم عل ــى أس ــاس
االل ت ــزام بالت ب ــرع ،م ــا ع ــدا عندم ــا يتعل ــق بعق ــود االس ــتثمار التكافل ــي
وعل ــى ع ــدم تق ــادم الدع ــوى الناتج ــة ع ــن عق ــود التأمي ــن التكافل ــي؛
•ضرورة احترام األحكام الشرعية ف ي عقود التأمين التكافل ي العائل ي؛
•ض ــرورة إح ــداث وظيف ــة للتقي ــد ب ــآراء املجل ــس العلم ــي األعل ــى ف ــي إط ــار

75

نظ ــام الحكام ــة ملق ــاوالت التأمي ــن؛
•اعتماد مصطلح التأمين التكافل ي العائل ي بدل تأمينات األشخاص؛
•تس ــليم املؤم ــن ل ــه نس ــخة م ــن نظ ــام تس ــيير صن ــدوق التأمي ــن التكافل ــي
قب ــل اكتت ــاب العق ــد ،وذل ــك باإلضاف ــة إل ــى وثائ ــق أخ ــرى؛
•التنصيص عل ى إدراج االستثمار التكافل ي ضمن عمليات التأمين؛
•إخض ــاع كل م ــن صنادي ــق التأمي ــن التكافل ــي وإع ــادة التأمي ــن التكافل ــي
ف ــي مدون ــة التأمين ــات؛
•تمكي ــن مقاول ــة التأمي ــن وإع ــادة التأمي ــن التكافل ــي م ــن مزاول ــة كل
أصن ــاف التأمي ــن التكافل ــي؛
•مالءم ــة املقتضي ــات املتعلق ــة بعملي ــات اإلدم ــاج أو االنفص ــال أو
الض ــم م ــع خصوصي ــات التأمي ــن التكافل ــي وك ــذا تل ــك الخاص ــة بتحويل
ج ــزء أو مجم ــوع محفظ ــات عق ــود التأمي ــن م ــع التنصي ــص عل ــى ض ــرورة
التحوي ــل م ــن حس ــاب التأمي ــن التكافل ــي إل ــى حس ــاب آخ ــر م ــن نف ــس
الصن ــف؛
•التنص ي ــص عل ــى أن س ــحب اعتم ــاد مقاول ــة التأمي ــن أو إع ــادة التأمي ــن
التكافل ــي يترت ــب عن ــه تصفي ــة الصنادي ــق الت ــي ت س ــيرها م ــع ض ــرورة
إل ــزام املصف ــي بتصفي ــة املقاول ــة بص ــورة منفصل ــة ع ــن الصنادي ــق
الت ــي ت س ــيرها؛
•تخص ــص البن ــوك التش ــاركية ف ــي ع ــرض عملي ــة التأمي ــن التكافل ــي
العائل ــي والتأمين ــات التكافلي ــة املتعلق ــة باإلس ــعاف والق ــرض إضاف ــة
إل ــى تخص ــص جمعي ــات الس ــلفات الصغ ي ــرة ملزاول ــة عملي ــة التموي ــل
التش ــاركي ض ــد الحري ــق والس ــرقة املبرم ــة م ــن ط ــرف عمالئه ــا.
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اعتم ــدت الفرضي ــات الت ــي انبن ــى عليه ــا مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة ،2020
عل ــى التوقع ــات اآلتية:
 نمو الناتج الداخل ي الخام3,7% : محصول الحبوب 70 :مليون قنطار سعر البترول 67 :دوالر للبرميل سعر البوتان 350 :دوالر للطن سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم9,5 : الطل ــب الدول ــي املوج ــه للمغ ــرب (دون احتس ــاب منتوج ــات الفوس ــفاطومش ــتقاته).3,5% :
واستندت أولويات مشروع القانون املال ي إل ى ثالث مرتكزات أساسية:
• مواصلة دعم السياسات االجتماعية
• تقلي ــص الف ــوارق االجتماعي ــة واملجالي ــة وإرس ــاء آلي ــات الحماي ــة
ا الجتما عي ــة
• إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة
كم ــا ج ــاء مش ــروع القان ــون املال ــي بمجموع ــة م ــن التداب ي ــر املهم ــة املتمثل ــة
ف ــي:
 تفعيل القانون اإلطار ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلم ي، مواصلة تفعيل مخطط «الصحة 2025؛ تخصيص ما يناهز  18مليار درهم لتقليص الفوارق؛ تخصيص حوال ي  26مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشةوالطبق ــة املتوس ــطة،
 تخصي ــص  9,6ملي ــار دره ــم لتفعي ــل الجهوي ــة املتقدم ــة ( 10%منه ــالفائ ــدة صن ــدوق التضام ــن بي ــن الجه ــات)؛
 مواصلة دينامية االستثمار العمومي ( 198مليار درهم)؛ إعطاء دينامية جديدة لالستثمار ودعم املقاولة. مالئمة املنظومة التشريعية الوطنية للمعايير الدولية؛ تقوية عالقة الثقة مع امللزمين.باإلضافة إل ى تدابير أخرى للحفاظ عل ى التوازنات املالية تتجل ى ف ي:
•ترش ــيد النفق ــات املرتبط ــة بالس ــير الع ــادي ل ــإدارة م ــن خ ــال تقلي ــص
ه ــذه النفق ــات ب  1ملي ــار دره ــم؛
•اللج ــوء إل ــى آلي ــات التموي ــل املبتك ــرة ف ــي إط ــار الش ــراكة املؤسس ــاتية
م ــع القط ــاع الخ ــاص ،فض ــا ع ــن التدب ي ــر النش ــيط ألم ــاك الدول ــة
واملؤسس ــات العمومي ــة؛
•مواصل ــة عملي ــات الخوصص ــة الت ــي س ــتمكن م ــن تحصي ــل  3ملي ــار
دره ــم.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون إل ــى تثبي ــت النتائ ــج النهائي ــة لتنفي ــذ قان ــون
املالي ــة لس ــنة  .2017وذل ــك عل ــى مس ــتوى كل م ــن امليزاني ــة العام ــة ،والحس ــابات
الخصوصي ــة للخزين ــة ،ومراف ــق الدول ــة املس ــيرة بص ــورة مس ــتقلة والت ــي ج ــاءت
عل ــى الش ــكل التال ــي:
عل ى مستوى امليزانية العامة:
بلغ ــت النفق ــات املنج ــزة عن ــد نهاي ــة الس ــنة  329.95ملي ــار دره ــم وفيم ــا
يخ ــص امل ــوارد فق ــد بلغ ــت التقدي ــرات م ــا ق ــدره  292.28ملي ــار دره ــم .أي بنس ــبة
انج ــاز بلغ ــت .105,33%
عل ى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة:
بلغ ــت النفق ــات املنج ــزة عن ــد نهاي ــة الس ــنة  81.38ملي ــار دره ــم وفيم ــا
يخ ــص امل ــوارد ه ــذه الحس ــابات  77.87ملي ــار دره ــم.
عل ى مستوى مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
بلغ ــت نفق ــات االس ــتغالل  1.87ملي ــار دره ــم أم ــا م ــوارد االس ــتغالل فق ــد
بلغ ــت م ــا ق ــدره  3.87مالي ي ــر دره ــم ف ــي حي ــن بلغ ــت نفق ــات االس ــتثمار له ــذه املراف ــق
 4.11ملي ــار دره ــم وق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه  4.07ملي ــار دره ــم.
ه ــذا وأب ــرز الس ــيد الوزي ــر أن التوقع ــات الخاص ــة بقان ــون املالي ــة للس ــنة
املالي ــة  2017ق ــد تحقق ــت بنس ــب إجمالي ــة ح ــددت ف ــي:
•املوارد109% :
•التكاليف% 77 :
وكنتيج ــة لذل ــك فق ــد ت ــم تقلي ــص عج ــز امليزاني ــة إل ــى  3,5%م ــن النات ــج
الداخل ي الخام مقابل %4.5س ــنة  ،2016مع تس ــجيل نس ــبة إنجاز قياس ــية عل ى
مس ــتوى تنفي ــذ ميزاني ــة االس ــتثمار بلغ ــت  % 79مقاب ــل  75%س ــنة .2016
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ي ــروم مش ــروع القان ــون إل ــى تنزي ــل التوجيه ــات امللكي ــة الس ــامية املتعلق ــة
بانفت ــاح اإلدارة عل ــى الش ــركاء االقتصاديي ــن املحليي ــن والدوليي ــن ،وك ــذا الرف ــع
م ــن وت ي ــرة وج ــودة ومردودي ــة االس ــتثمار العموم ــي وف ــق مقارب ــة منس ــجمة تلب ــي
حاجي ــات املواط ــن وتوف ــر املن ــاخ األنس ــب لالس ــتثمار.
كما يهدف باألساس إل ى توفير إطار قانوني ومؤسساتي عصري ومنسجم
يعتم ــد عل ــى مس ــاطر مرن ــة ،تس ــتجيب إل ــى احتياج ــات املرف ــق الع ــام بم ــا يحم ــي
املصلح ــة العام ــة ويضم ــن حق ــوق الش ــركاء ،ويعط ــي دفع ــة قوي ــة لالس ــتثمار
بش ــقيه الع ــام والخ ــاص ،وذل ــك م ــن خ ــال م ــا يل ــي:
•توس ــيع مج ــال تنفي ــذ القان ــون ليش ــمل كل أش ــخاص القان ــون الع ــام
م ــن جماع ــات ترابي ــة ومجموعاته ــا وهيئاته ــا ،م ــع مراع ــاة خصوصي ــة
ه ــذه األخ ي ــرة واحتياجاته ــا؛
•إح ــداث لجن ــة وطني ــة للش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص برئاس ــة
الس ــيد رئي ــس الحكوم ــة ،تضطل ــع بتحدي ــد البرنام ــج الوطن ــي للش ــراكة
بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص الس ــنوي و/أو املتع ــدد الس ــنوات م ــن
جه ــة ،وتتخ ــذ الق ــرارات وترخ ــص باإلج ــراءات االس ــتثنائية املتعلق ــة
بمس ــطرة التقيي ــم القبل ــي واملس ــطرة التفاوضي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى؛
•إح ــداث لجن ــة دائم ــة تعن ــى بمش ــاريع الجماع ــات الترابي ــة يعه ــد إليه ــا
بتحديد األولويات املجالية ف ي نطاق الشراكة مع مراعاة خصوصيات
الش ــأن الجه ــوي واملحل ــي ،ويترأس ــها الس ــيد وزي ــر الداخلي ــة؛
•تبس ــيط وعقلن ــة املس ــاطر وضم ــان س ــرعتها وفعاليته ــا فيم ــا يخ ــص
إب ــرام عق ــود الش ــراكة ،ع ــن طري ــق تبس ــيط مس ــطرة الع ــرض التلقائ ــي
وتوضي ــح ش ــروط اللج ــوء إل ــى امل س ــطرة التفاوضي ــة؛
•ضم ــان االنس ــجام والتناس ــق بي ــن مقتضي ــات القان ــون الحال ــي
والقواني ــن الخاص ــة والقطاعي ــة الت ــي تحي ــل عل ــى آلي ــة الش ــراكة بي ــن
القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى اس ــتكمال املس ــطرة املنص ــوص عليه ــا ف ــي
الفص ــل  81م ــن الدس ــتور ،وذل ــك بع ــرض املرس ــوم بقان ــون الس ــالف الذك ــر عل ــى
الب رمل ــان للمصادق ــة علي ــه خ ــال ال ــدورة العادي ــة الحالي ــة ،حي ــث أصــــــــــــ ــدرت
الحكوم ــة بع ــد موافقـــــ ــة لجنــــــ ــت ي املالي ــة بالب رملــــــــــــــ ــان ،بتــــ ــاريخ  7ابري ــل ،2020
املرس ــوم بقان ــون رق ــم  2.20.320املتعل ــق بتج ــاوز س ــقف التموي ــات الخارجي ــة،
وت ــم نش ــره بالجري ــدة الرس ــمية بتاري ــخ  8ابري ــل  ،2020وذل ــك طبق ــا ألح ــكام
الفص ــل  81م ــن الدس ــتور.
كم ــا يه ــدف ال ــى تمكي ــن بالدن ــا م ــن توف ي ــر حاجياته ــا م ــن العمل ــة الصعب ــة
ّ
َ
اقتصادن ــا م ــن الحف ــاظ عل ــى قدرت ــه عل ــى تلبي ــة احتياج ــات بالدن ــا
مم ــا ُي َم ِك ــن
م ــن م ــواد مس ــتوردة أساس ــية وغذائي ــة وطاقي ــة ،إضاف ــة ال ــى تغطي ــة التزامات ــه
الخارجي ــة وأداء خدم ــة الدي ــن الخارج ــي ،واملس ــاهمة ف ــي تموي ــل عج ــز امليزاني ــة
ال ــى جان ــب التموي ــل الداخل ــي .كم ــا أن م ــن ش ــأن التموي ــات الخارجي ــة أن تمك ــن
م ــن ض ــخ س ــيولة إضافي ــة بالنظ ــام البنك ــي ال�ش ــيء ال ــذي س ــيعزز م ــن قدرت ــه عل ــى
تموي ــل االقتص ــاد الوطن ــي.
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يسع ى مشروع القانون إل ى استكمال اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة
لفائ ــدة املق ــاوالت من خالل:
•اعتم ــاد مس ــاطر مرن ــة ف ــي تس ــيير املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة
والخاص ــة ،م ــن أج ــل الحف ــاظ عل ــى اس ــتمرارية القطاع ــات الحيوي ــة؛
•التنصي ــص عل ــى مقتضي ــات تس ــتثن ي القواع ــد املنص ــوص عليه ــا
ف ــي قان ــون ش ــركات املس ــاهمة ،واملتعلق ــة بالدع ــوة واإلع ــام ومداول ــة
وانعق ــاد اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة وأجه ــزة اإلدارة والرقاب ــة لش ــركات
املس ــاهمة ،خ ــال م ــدة حال ــة الط ــوارئ الصحي ــة ،وذل ــك به ــدف وض ــع
إج ــراءات مرن ــة ومالئم ــة لفائ ــدة ه ــذه الش ــركات؛
•الس ــماح لش ــركات املس ــاهمة أن تعق ــد ،خ ــال م ــدة س ــريان حال ــة
الط ــوارئ الصحي ــة ،مجالس ــها اإلداري ــة ع ب ــر وس ــائل االتص ــال بالص ــوت
والص ــورة أو أي وس ــائل مماثل ــة ،م ــن أج ــل حص ــر الحس ــابات الس ــنوية
واملصادق ــة عل ــى تقري ــر التس ــيير؛
•تمكي ــن اإلدارة العام ــة للش ــركة م ــن إع ــداد حس ــابات مؤقت ــة تك ــون له ــا
حجي ــة قانوني ــة ملزم ــة للغ ي ــر ،خ ــال ف ت ــرة حال ــة الط ــوارئ الصحي ــة،
إذ ل ــم تتوف ــر إمكاني ــة الول ــوج إل ــى الوس ــائل التقني ــة املذك ــورة أع ــاه،
ش ــريطة تقدي ــم تل ــك الحس ــابات املؤقت ــة للمجل ــس اإلداري ف ــي أج ــل
أقص ــاه  15يوم ــا بع ــد اإلع ــان ع ــن رف ــع حال ــة الط ــوارئ الصحي ــة؛
•الترخي ــص لش ــركات املس ــاهمة ذات مجل ــس الرقاب ــة وذات مجل ــس
اإلدارة الجماعي ــة ،باس ــتعمال الحس ــابات الس ــنوية لس ــنة ،2019
خ ــال ف ت ــرة حال ــة الط ــوارئ الصحي ــة ،ف ــي العالق ــات م ــع الغ ي ــر ،ش ــريطة
إحال ــة الحس ــابات املذك ــورة والوثائ ــق عل ــى مجل ــس الرقاب ــة ف ــي أج ــل
ال يتع ــدى  15يوم ــا يحتس ــب ابت ــداء م ــن تاري ــخ رف ــع حال ــة الط ــوارئ
الصحي ــة؛
•الس ــماح للمجال ــس اإلداري ــة أو مجال ــس اإلدارة الجماعي ــة للش ــركات
الت ــي تدع ــو الجمه ــور لالكتت ــاب ،بمن ــح الترخي ــص ،خ ــال ف ت ــرة
الط ــوارئ الصحي ــة ،م ــن أج ــل إص ــدار س ــندات الق ــرض دون اللج ــوء إل ــى
الجمعي ــة العام ــة العادي ــة للمس ــاهمين.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى مالئم ــة بع ــض أح ــكام القان ــون البنك ــي م ــع
أح ــكام مش ــروع القان ــون املتعل ــق بتحوي ــل صن ــدوق الضم ــان املرك ــزي إل ــى ش ــركة
مس ــاهمة ،وذل ــك م ــن خ ــال :اس ــتبدال تس ــمية « صن ــدوق الضم ــان املرك ــزي «
بالتس ــمية الجدي ــدة للش ــركة ،وإخض ــاع الش ــركة لجمي ــع مقتضي ــات القان ــون
البنك ــي ،وذل ــك وف ــق ش ــروط خاص ــة مح ــددة بمنش ــور لوال ــي بن ــك املغ ــرب.

ي ــروم مش ــروع القان ــون ال ــى تحوي ــل ص ن ــدوق الضم ــان املرك ــزي لش ــركة
مس ــاهمة تحم ــل اس ــم «الش ــركة الوطني ــة للضم ــان ولتموي ــل املقاول ــة» ،م ــع
مراجع ــة مختل ــف املقتضي ــات املؤط ــرة لنش ــاط الش ــركة وخصوص ــا فيم ــا يتعل ــق
بالحكام ــة ،التس ــيير ،امله ــام ،التموي ــل ،والرقاب ــة .مم ــا س ــيمكن م ــن تعزي ــز
واس ــتدامة الس ــامة املالي ــة لنظ ــام الضم ــان ،تعزي ــز نظ ــام حكام ــة الش ــركة،
توس ــيع مه ــام الش ــركة وإع ــادة تحدي ــد وتعري ــف أهدافه ــا ،تحدي ــد إط ــار تعاق ــدي
جدي ــد بي ــن الدول ــة والش ــركة.
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ت ــم إع ــداد مش ــروع القان ــون املال ــي املع ــدل ال ــذي تم ي ــز بإح ــداث الصن ــدوق
الخ ــاص بتدب ي ــر جائح ــة ف ي ــروس كورون ــا «كوفي ــد »-19بتعليم ــات ملكي ــة س ــامية
بغ ــاف مال ــي بل ــغ  33.7ملي ــار دره ــم ،منه ــا  10ملي ــار دره ــم مخصص ــة م ــن امليزاني ــة
العام ــة و 1.5ملي ــار دره ــم م ــن ميزاني ــة الجه ــات باإلضاف ــة إل ــى  22.2ملي ــار دره ــم
كمس ــاهمة للفاعلي ــن املؤسس ــاتيين والقط ــاع الخ ــاص واملواطني ــن .فيم ــا ت ــم
االل ت ــزام ب  30.5ملي ــار دره ــم م ــن م ــوارد الصن ــدوق ته ــم باألس ــاس:
•الحفاظ عل ى صحة املواطن ،واستقرار عمله ،وقدرته الشرائية؛
•إتخاذ تدابير استعجالية لفائدة املقاوالت املتضررة؛
•التخفيف من آثار األزمة والحفاظ عل ى مناصب الشغل؛
•الحف ــاظ عل ــى االحتياط ــي م ــن العمل ــة الصعب ــة ف ــي مس ــتوى يضم ــن
تغطي ــة أك ث ــر م ــن  6أش ــهر م ــن ال ــواردات.
واعتم ــدت الفرضي ــات الت ــي انبن ــى عليه ــا مش ــروع قان ــون املالي ــة املع ــدل عل ــى
التوقع ــات اآلتية:
 -نمو الناتج الداخل ي الخام.%-5 : -محصول الحبوب 30 :مليون قنطار. -سعر البوتان 290 :دوالر للطن. -الطل ــب الدول ــي املوج ــه للمغ ــرب (دون احتس ــاب منتوج ــات الفوس ــفاطومش ــتقاته)%20- :
 -كما اس ــتندت التوجهات العامة ملش ــروع قانون املالية املعدل عل ى ثالثمرتك ــزات أساس ــية متمثل ــة ف ــي مواكب ــة االس ــتئناف التدريج ــي للنش ــاط
االقتص ــادي والحف ــاظ عل ــى مناص ــب الش ــغل وتس ــريع تنزي ــل اإلصالح ــات
اإلداري ــة.
ع ــاوة عل ــى ذل ــك س ــطرت الحكوم ــة اتخ ــاذ مجموع ــة م ــن التداب ي ــر هم ــت
أساس ــا:
 -تخصي ــص  5مالي ي ــر دره ــم ملواكب ــة تفعي ــل آلي ــات الضم ــان ،لفائ ــدة كلأصن ــاف الش ــركات بم ــا ف ــي ذل ــك املق ــاوالت العمومي ــة؛
 -إطالق إصالح مؤسساتي لصندوق الضمان املركزي؛ -تخصي ــص مبل ــغ  15ملي ــار دره ــم ،م ــن أج ــل تس ــريع اس ــتعادة االقتص ــادالوطن ــي لديناميت ــه؛
 -إيالء اهتمام خاص لتشجيع استهالك املنتوج املحل ي؛ -االس ــتمرار ف ــي املواكب ــة االجتماعي ــة واالقتصادي ــة للقطاع ــات الت ــيس ــتعرف صعوب ــات حت ــى بع ــد رف ــع الحج ــر الصح ــي ،وذل ــك طبق ــا
للتوجيه ــات الس ــامية لجالل ــة املل ــك نص ــره هللا؛
 -تفعيل املواكبة الخاصة ملختلف القطاعات.83

ج ــاء ه ــذا املش ــروع م ــن أج ــل دع ــم طموح ــات مجموع ــة الق ــرض الش ــعب ي
للمغ ــرب ،حي ــث ب ــات م ــن الض ــروري مواصل ــة ه ــذه الجه ــود ،م ــن خ ــال إدخ ــال
تعدي ــات عل ــى القان ــون رق ــم  ،12.96بغي ــة ترس ــيخ الطاب ــع التعاون ــي للمجموع ــة،
وأيض ــا مالئم ــة إط ــاره القانون ــي م ــع مقتضي ــات القان ــون رق ــم  103.12املتعل ــق
بمؤسس ــات االئتم ــان والهيئ ــات املعت ب ــرة ف ــي حكمه ــا والت ــي ته ــم عل ــى الخص ــوص
حكام ــة اللجن ــة املديري ــة وتقوي ــة القاع ــدة املالي ــة للمجموع ــة.
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يه ــدف ه ــذا املش ــروع إل ــى املالئم ــة م ــع مقتضي ــات مش ــروع قان ــون املالي ــة
لس ــنة  2021ال ــذي ن ــص عل ــى إح ــداث ضريب ــة داخلي ــة عل ــى االس ــتهالك ،مطبق ــة
عل ــى جي ــل جدي ــد م ــن منتج ــات التب ــغ املصن ــع ،واملوس ــومة «بـ ــالسجائر املس ــخنة «
كش ــكل بدي ــل للس ــجائر التقليدي ــة الت ــي تح ــرق التب ــغ أثن ــاء االس ــتهالك .م ــع العل ــم
َ
أن ه ــذه النوعي ــة م ــن الس ــجائر ل ــم ت ـ ِـرد بش ــكل صري ــح ف ــي الفص ــل  10م ــن القان ــون
رق ــم  46.02املتعل ــق بنظ ــام التب ــغ الخ ــام والتب ــغ املصن ــع ،وعل ــى ه ــذا األس ــاس ف ــإن
مش ــروع ه ــذا القان ــون يق ت ــرح أن يش ــمل الفص ــل  10م ــن القان ــون  46.02وكذل ــك
الس ــجائر املس ــخنة.
وبالنظ ــر إل ــى تركيب ــة الس ــجائر الت ــي يت ــم تس ــويقها حالي ــا ف ــي املغ ــرب،
والت ــي تحت ــوي عل ــى نس ــب أعل ــى م ــن م ــادة القط ــران وم ــادة النيكوتي ــن وأول أكس ــيد
الكرب ــون مقارن ــة م ــع املعاي ي ــر الدولي ــة ذات الصل ــة ،يق ت ــرح أيض ــا إج ــراء تعدي ــل عل ى
القانون املتعلق بنظام التبغ الخام واملصنع ،لس ــن تش ــريعات تنس ــجم واملعايير
الدولي ــة فيم ــا يرتب ــط بالنس ــب القص ــوى للم ــواد الكيميائي ــة الت ــي تحت ــوي عليه ــا
منتج ــات التب ــغ.
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ي ــروم مش ــروع قان ــون رق ــم  07.20إل ــى مالئم ــة النظ ــام الجبائ ــي املحل ــي
م ــع التح ــوالت الت ــي عرفه ــا مسلس ــل الالمركزي ــة ببالدن ــا بع ــد دخ ــول القواني ــن
التنظيمي ــة املتعلق ــة بالجماع ــات الترابي ــة ح ي ــز التنفي ــذ س ــنة .2015
يرتكز مشروع القانون ،عل ى املحاور التالية :
أوال :مالئمة منظومة الجبايات املحلية مع محيطها القانوني:
وذل ــك م ــن خ ــال مالئم ــة األح ــكام الحالي ــة املتعلق ــة بجباي ــات الجماع ــات
الترابي ــة م ــع املضامي ــن الت ــي ج ــاء به ــا دس ــتور اململك ــة ،وك ــذا املس ــتجدات الت ــي
ط ــرأت عل ــى املحي ــط القانون ــي ملنظوم ــة الجباي ــات املحلي ــة من ــذ اإلص ــاح الجبائ ــي
ال ــذي دخ ــل ح ي ــز التنفي ــذ ف ــي فات ــح يناي ــر .2008
كم ــا ته ــدف تل ــك التعدي ــات إل ــى مالئم ــة األح ــكام الحالي ــة م ــع تل ــك ال ــواردة
باملدون ــة العام ــة للضرائ ــب وبمجموع ــة م ــن النص ــوص القانوني ــة الت ــي ص ــدرت
بع ــد س ــنة .2008
ثانيا :مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم املحلية:
انطالق ــا م ــن التفعي ــل التدريج ــي لتوصي ــات املناظ ــرة الوطني ــة الثالث ــة
للجباي ــات ،والت ــي تن ــص واح ــدة منه ــا عل ــى دم ــج مجموع ــة م ــن الرس ــوم ذات نف ــس
الوع ــاء ف ــي إط ــار رس ــمين اثني ــن ع ــوض  17رس ــما :الرس ــم التراب ــي العق ــاري والرس ــم
التراب ــي عل ــى األن ش ــطة.
كم ــا اس ــتعرض الس ــيد الوزي ــر مختل ــف التعدي ــات الرامي ــة إل ــى الرف ــع م ــن
امل ــوارد الذاتي ــة للجماع ــات الترابي ــة واملتمثل ــة فيم ــا يل ــي:
•توس ــيع مج ــال تطبي ــق رس ــم الس ــكن ،رس ــم الخدم ــات الجماعي ــة،
الرس ــم عل ــى األرا�ض ــي الحضري ــة غ ي ــر املبني ــة والرس ــم عل ــى عملي ــات
تجزئ ــة األرا�ض ــي ليش ــمل املناط ــق املش ــمولة بتصمي ــم التهيئ ــة؛
•مراجع ــة توزي ــع عائ ــد الرس ــم املنه ــي م ــن خ ــال رف ــع الحص ــة املخصص ــة
لفائ ــدة ميزاني ــات الجماع ــات الت ــي يف ــرض به ــا ه ــذا الرس ــم داخ ــل
مجاله ــا التراب ــي م ــن  %80إل ــى %87؛
•توس ــیع وع ــاء الرس ــم عل ــى عملي ــات البن ــاء ليش ــمل عملي ــات اإلص ــاح
وتس ــوية البناي ــات غ ي ــر القانوني ــة واله ــدم؛
•توس ــیع وع ــاء الرس ــم عل ــى اإلقام ــة باملؤسس ــات الس ــياحية ليش ــمل
الش ــقق الت ــي يؤجره ــا مالكوه ــا إلي ــواء الس ــياح والس ــيما ع ب ــر املواق ــع
اإللكتروني ــة ملنص ــات الحج ــز؛
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ثالثا :تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم املحلية
يق ت ــرح مش ــروع القان ــون الرف ــع م ــن الح ــد األدن ــى إلص ــدار وأداء الرس ــوم
م ــن  100إل ــى  200دره ــم بالنس ــبة للرس ــم املنه ــي ،رس ــم الس ــكن ،رس ــم الخدم ــات
الجماعي ــة والرس ــم عل ــى األرا�ض ــي الحضري ــة غ ي ــر املبني ــة.
رابعا :مراجعة التحفيزات الجبائية
تضم ــن مش ــروع القان ــون مقترح ــات بش ــأن مراجع ــة اإلعف ــاءات الجبائي ــة
املتعلق ــة بالرس ــوم املحلي ــة وذل ــك م ــن خ ــال:
•مالئم ــة اإلعف ــاءات الخاص ــة بالرس ــوم املحلي ــة الت ــي ت س ــيرها املديري ــة
العامة للضرائب ،مع تلك الواردة باملدونة العامة للضرائب بالنسبة
للضريب ــة عل ــى الش ــركات؛
•تقلي ــص وعقلن ــة اإلعف ــاءات الخاص ــة بالرس ــوم املحلي ــة الت ــي ت س ــيرها
املصال ــح الجبائي ــة للجماع ــات الترابي ــة .كم ــا تج ــدر اإلش ــارة ،إل ــى أن ــه
س ــيتم ف ــي مرحل ــة الحق ــة إدراج التعدي ــات الكفيل ــة بتفعي ــل باق ــي
توصي ــات املناظ ــرة الوطني ــة الثالث ــة للجباي ــات.
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اس ــتندت التوجهات العامة ملش ــروع قانون املالية رقم  65.20لس ــنة 2021
ال ــذي اس ــتند عل ــى ث ــاث مرتك ــزات أساس ــية متمثل ــة ف ــي:
•تس ــريع تنزي ــل خط ــة إنع ــاش االقتص ــاد الوطن ــي ع ب ــر تخوي ــل صن ــدوق
محم ــد الس ــادس لالس ــتثمار الش ــخصية املعنوي ــة ومواصل ــة دينامي ــة
الق ــروض املضمون ــة م ــن ط ــرف الدول ــة؛
•الش ــروع ف ــي تعمي ــم التغطي ــة الصحي ــة اإلجباري ــة 2021-2022لفائ ــدة
املهنيي ــن والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن يزاول ــون
نش ــاطا خاصا والفئات املعوزة املس ــتفيدة من نظام املس ــاعدة الطبية
رامي ــد؛
•تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
كم ــا اعتم ــدت الفرضي ــات الت ــي انبن ــى عليه ــا مش ــروع قان ــون املالي ــة عل ــى
التوقع ــات اآلتي ــة:
•نمو الناتج الداخل ي الخام% 4.8 :؛
•محصول الحبوب 70 :مليون قنطار؛
•معدل التضخم1% :؛
•سعر البوتان 350 :دوالر للطن؛
•الطل ــب الدول ــي املوج ــه للمغ ــرب( 12.6 % :دون احتس ــاب منتوج ــات
الفوس ــفاط ومش ــتقاته)؛
•سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم. 9,5 :
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يه ــدف مش ــروع القان ــون إل ــى إثب ــات النتائ ــج النهائي ــة مل ــوارد ونفق ــات امليزاني ــة
العام ــة والحس ــابات الخصوصي ــة للخزين ــة ومراف ــق الدول ــة امل س ــيرة بص ــورة
مس ــتقلة؛ وعل ــى مس ــتوى امليزاني ــة العام ــة ،بلغ ــت النفق ــات املنج ــزة عن ــد نهاي ــة
الس ــنة  327,40ملي ــار دره ــم .و فيم ــا يخ ــص امل ــوارد ،فق ــد بلغ ــت تقدي ــرات امليزاني ــة
العام ــة للس ــنة املالي ــة  2018م ــا ق ــدره  302,92ملي ــار دره ــم .وق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا
مجموع ــه  329,12ملی ــار دره ــم ،أي بنس ــبة إنج ــاز بلغ ــت  . %108,65حي ــث ش ــكلت
امل ــوارد العادي ــة نس ــبة  82,52 %م ــن مجم ــوع امل ــوارد املحصل ــة.
أم ــا عل ــى مس ــتوى الحس ــابات الخصوصي ــة ،بلغ ــت النفق ــات املنج ــزة م ــا
مجموع ــه  109,79ملي ــار دره ــم ،حي ــث تمث ــل نفق ــات الحس ــابات املرص ــدة ألم ــور
خصوصي ــة نس ــبة  87,66 %م ــن مجم ــوع ه ــذه النفق ــات .أم ــا فيم ــا يخ ــص م ــوارد
هذه الحس ــابات ،فقد حددها قانون املالية للس ــنة املالية  2018ف ي  83,80مليار
دره ــم ،وق ــد ت ــم تحصي ــل  92,37ملی ــار دره ــم.
وفيم ــا يخ ــص مراف ــق الدول ــة امل س ــيرة بص ــورة مس ــتقلة ،بلغ ــت نفق ــات
االس ــتغالل م ــا مجموع ــه  2,13ملي ــار دره ــم .أم ــا م ــوارد االس ــتغالل له ــذه املراف ــق،
فق ــد بلغ ــت تقديراته ــا النهائي ــة م ــا ق ــدره  4,23مالي ي ــر دره ــم ،وت ــم تحصي ــل 4,70
مالي ي ــر دره ــم.
ف ــي حي ــن بلغ ــت نفق ــات االس ــتثمار له ــذه املراف ــق  0,72ملي ــار دره ــم.
وباملقاب ــل ،بلغ ــت التقدي ــرات النهائي ــة مل ــوارد االس ــتثمار له ــذه املراف ــق  3,58ملي ــار
دره ــم .وق ــد ت ــم تحصي ــل م ــا مجموع ــه  3,44ملي ــار دره ــم.
وفيم ــا يخ ــص التوقع ــات الخاص ــة بقان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة ،2018
ق ــد تحقق ــت بنس ــب إجمالي ــة ح ــددت ف ــي :امل ــوارد بنس ــبة  109%والتكالي ــف
بنس ــبة  80%مم ــا مك ــن االقتص ــاد الوطن ــي م ــن تحقي ــق نم ــو يق ــدر ب  3.1%وعج ــز
للميزاني ــة ف ــي ح ــدود  3,8%م ــن النات ــج الداخل ــي الخ ــام م ــع تس ــجيل نس ــبة انج ــاز
مهم ــة عل ــى مس ــتوى تنفي ــذ ميزاني ــة االس ــتثمار بلغ ــت .79%
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إن إحداث صندوق االس ــتثمار االس ــتراتيج ي س ــيمكن من تعبئة ما قيمته
 45ملي ــار دره ــم ت ــم تخصي ــص غ ــاف مال ــي يبل ــغ  15ملي ــار دره ــم م ــن امليزاني ــة
العام ــة للدول ــة.
كما أنه لتمكين هذا الصندوق من االضطالع بمهامه عل ى الوجه األمثل،
فق ــد تق ــرر تحويل ــه لش ــخصية اعتباري ــة وتمكين ــه م ــن هيئ ــات التدب ي ــر املالئم ــة
حت ــى يك ــون نموذج ــا للحكام ــة الجي ــدة والنجاع ــة والش ــفافية ،حي ــث أن الغ ــرض
األسا�س ــي م ــن الصن ــدوق يتمث ــل ف ــي اإلس ــهام ف ــي تموي ــل املش ــاريع االس ــتثمارية
الك ب ــرى وتعزي ــز رأس ــمال الش ــركات ودع ــم األنش ــطة املنتج ــة.
يتمث ــل اله ــدف م ــن إعط ــاء الصن ــدوق ش ــكل ش ــركة املس ــاهمة ه ــو إخضاع ــه
مل ــا تفرض ــه أح ــكام القان ــون رق ــم  17.95املتعل ــق بش ــركات املس ــاهمة م ــن إرس ــاء
آللي ــات املراقب ــة وم ــن ال ت ــزام بمب ــادئ الش ــفافية والنزاه ــة بش ــكل يه ــدف تعزي ــز ثق ــة
املس ــتثمرين والش ــركاء الخ ــواص ،فض ــا ع ــن وض ــع آلي ــات ووس ــائل للتدخ ــل تالئ ــم
طبيع ــة الغ ــرض املح ــدد ل ــه وم ــن تعبئ ــة أفض ــل للم ــوارد الضروري ــة وم ــن الول ــوج
إل ــى س ــوق الرس ــاميل حس ــب هيكل ــة قانوني ــة ومؤسس ــاتية ومالي ــة مبتك ــرة تعتم ــد
عل ــى التكام ــل بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص.
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يه ــدف ه ــذا املش ــروع إل ــى إنج ــاح اإلصالح ــات املرتبط ــة بتح س ــين اإلط ــار
التش ــريع ي للقط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء وخاص ــة م ــا فرض ــه ،م ــن جه ــة ،الطاب ــع
االس ــتعجال ي لض ــرورة وف ــاء اململك ــة املغربي ــة بالتزاماته ــا فيم ــا يتعل ــق بمالءم ــة
النظ ــام الضريب ــي الخ ــاص بالقط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء م ــع أحس ــن املعاي ي ــر
الدولي ــة ،وبالخص ــوص تل ــك املعتم ــدة م ــن ط ــرف اإلتح ــاد االوروب ــي واملتعلق ــة
بحس ــن الحكام ــة الضريبي ــة ،وم ــن جه ــة أخ ــرى ،تأكي ــد التقيي ــم االيجاب ــي للتدابير
املتخ ــذة م ــن ط ــرف اململك ــة ف ــي ه ــذا املج ــال م ــن قب ــل منظم ــة التع ــاون االقتص ــادي
والتنمي ــة.
كما أن الخطوط العريضة للمرسوم بقانون تتمثل ف ي:
* توس ــيع فئ ــات الوح ــدات واألنش ــطة املؤهل ــة للحص ــول عل ــى صف ــة القط ــب
لتش ــمل ،باإلضافة إل ى الوحدات املنصوص عليها ف ي القانون الجاري به العمل،
الخدم ــات املرتبط ــة بمنص ــات التموي ــل التعاون ــي ( )crowdfundingواإلرش ــاد ف ــي
االس ــتثمار املال ــي وش ــركات االس ــتثمار وهيئ ــات التوظي ــف الجماع ــي وش ــركات
التج ــارة ( )sociétés de négoceونش ــاط فوت ــرة الس ــلع م ــن قب ــل مقدم ــي الخدم ــات
التقني ــة «املق ــار اإلقليمي ــة س ــابقا»؛
* تعزي ــز مه ــام هيئ ــة القط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء لتش ــمل كذل ــك أي مهم ــة
أخ ــرى تعه ــد إليه ــا بمقت�ض ــى التش ــريعات الج ــاري به ــا العم ــل؛
* مراجع ــة حكام ــة من ــح صف ــة القط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء ،حي ــث س ــيتم
منحه ــا بمق ــرر للس ــلطة الحكومي ــة املكلف ــة باملالي ــة باق ت ــراح م ــن الهيئ ــة ب ــدال م ــن
ق ــرار لجن ــة القط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء .وس ـ ٌـي صحب اق ت ــراح الهيئ ــة ،حس ــب
طبيع ــة نش ــاط املقاول ــة الت ــي قدم ــت طل ــب الحص ــول عل ــى صف ــة القط ــب ،ب ــرأي
هيئ ــة اإلش ــراف املعني ــة (بن ــك املغ ــرب ،الهيئ ــة املغربي ــة لس ــوق الرس ــاميل أو
هيئ ــة مراقب ــة التأمين ــات واالحتي ــاط االجتماع ــي) ،مم ــا س ــيعزز ثق ــة املس ــتثمرين
الس ــيما األجان ــب؛
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* مراجع ــة ش ــروط اكتس ــاب صف ــة القط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء م ــن حي ــث
املعاي ي ــر الواج ــب التقي ــد به ــا ،وك ــذا الوثائ ــق الت ــي يج ــب أن يك ــون طل ــب الحص ــول
عل ــى ه ــذه الصف ــة مش ــفوعا به ــا للتأك ــد م ــن اس ــتيفاء املق ــاوالت للش ــروط
املنص ــوص عليه ــا؛
*توس ــيع االس ــتفادة م ــن صف ــة القط ــب املال ــي لنش ــاط التدب ي ــر الخ ــاص
للممتل ــكات ،بالنس ــبة ملؤسس ــات االئتم ــان ،لتش ــمل األش ــخاص الذاتيي ــن س ــواء
املغارب ــة منه ــم أو األجان ــب؛
* مراجع ــة ح ــاالت س ــحب صف ــة القط ــب م ــن املق ــاوالت الت ــي اكتس ــبت ه ــذه
الصف ــة وذل ــك بإقراره ــا بن ــاء عل ــى تقري ــر معل ــل تع ــده هيئ ــة القط ــب املال ــي لل ــدار
البيض ــاء ٌوت حيل ــه عل ــى الس ــلطة الحكومي ــة املكلف ــة باملالي ــة؛
* إدراج أح ــكام انتقالي ــة بالنس ــبة للمق ــاوالت الحاصل ــة عل ــى صف ــة القط ــب
املال ــي لل ــدار البيض ــاء ،تل ــزم بموجبه ــا االمتث ــال ألح ــكام مش ــروع ه ــذا املرس ــوم
بقان ــون.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون ال ــى تعبئ ــة مص ــادر تموي ــل جدي ــدة لفائ ــدة
الش ــركات الصغ ي ــرة ج ــدا والصغ ي ــرة ،وك ــذا الش ــباب حامل ــي املش ــاريع ،ودع ــم
البح ــث واالبت ــكار وتحري ــر اإلمكاني ــات اإلبداعي ــة والثقافي ــة للش ــباب ،ناهي ــك ع ــن
املش ــاركة الفعال ــة للمانحي ــن واملمولي ــن ملس ــاندة مش ــاريع التنمي ــة ف ــي بالدن ــا م ــن
خ ــال آلي ــة تموي ــل بس ــيطة وآمن ــة وش ــفافة ،وتعزي ــز جاذبي ــة وإش ــعاع القط ــب
املال ــي لل ــدار البيض ــاء .كم ــا م ــن املتوق ــع أن يس ــهم مش ــروع القان ــون ف ــي تموي ــل
املش ــاريع الصغ ي ــرة واملتوس ــطة وتحقي ــق أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة وتوف ي ــر
م ــوارد مالي ــة لدع ــم االبت ــكار إضاف ــة إل ــى زي ــادة مس ــتويات الش ــمول املال ــي.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون إل ــى تنزي ــل إص ــاح ش ــمول ي ومندم ــج ق ــادر عل ــى الرق ــي
باملهن ــة وح ــل املش ــاكل الناجم ــة ع ــن تطبي ــق القان ــون رق ــم  12-127اآلن ــف الذك ــر
ف ــي صيغت ــه الحالي ــة.
وهك ــذا ،ف ــإن مش ــروع القان ــون يتضم ــن تعدي ــا متكام ــا يمك ــن م ــن معالج ــة
ش ــاملة ومندمج ــة عل ــى النح ــو التال ي:
•تمكي ــن املنظم ــة املهني ــة للمحاس ــبين املعتمدي ــن م ــن تحدي ــد ع ــدد
املناص ــب املخصص ــة لول ــوج املهن ــة وفق ــا الحتياجاته ــا م ــن املهنيي ــن.
•تج ــاوز حال ــة الجم ــود الت ــي تعرفه ــا املنظم ــة املهني ــة للمحاس ــبين
املعتمدي ــن م ــن خ ــال الح ــد م ــن تداخ ــل االختصاص ــات بي ــن رئيس ــها
ومجلس ــها الوطن ــي م ــن جه ــة ،وتمكي ــن ال ــوزارة املكلف ــة باملالي ــة م ــن
التدخ ــل ف ــي حال ــة غي ــاب املجال ــس الجهوي ــة أو ف ــي وج ــود اخت ــاالت ف ــي
تس ــيير وتدب ي ــر املنظم ــة م ــن جه ــة أخ ــرى.
•حل إشكالية النصاب القانوني باملجلس الوطن ي واملجالس الجهوية
للمنظمة.
•إضاف ــة  5م ــواد جدي ــدة تخ ــص األح ــكام االنتقالي ــة واالس ــتثنائية
الخاص ــة باكتس ــاب صف ــة محاس ــب معتم ــد لتمكي ــن ج ــل املهنيي ــن
غ ي ــر املصنفي ــن ضم ــن الئح ــة املحاس ــبين املعتمدي ــن الس ــيما املهنيي ــن
املس ــجلين ف ــي ج ــدول الضريب ــة املهني ــة بع ــد ص ــدور القان ــون م ــن حم ــل
صف ــة محاس ــب معتم ــد دون اجتي ــاز امتح ــان األهلي ــة املهني ــة ش ــريطة
اإلدالء بم ــا يثب ــت املمارس ــة الفعلي ــة للمهن ــة.
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يأت ــي إع ــداد مق ت ــرح قان ــون ال ــذي يه ــدف إل ــى إلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام معاش ــات
أعض ــاء مجل ــس الن ــواب ف ــي س ــياق العج ــز ال ــذي يعرف ــه نظ ــام املعاش ــات املذك ــور
من ــذ أكتوب ــر  2017وي س ــير النظ ــام بصف ــة مس ــتقلة م ــن ط ــرف صن ــدوق اإلي ــداع
والتدب ي ــر لالحتي ــاط ،ع ب ــر الصن ــدوق الوطن ــي للتقاع ــد والتأمي ــن بمقت�ض ــى
اتفاقي ــة أبرم ــت س ــنة .1994
وه ــو نظ ــام اجب ــاري يضم ــن مع ــاش عم ــري لفائ ــدة الس ــادة الن ــواب وم ــوارده
تنحص ــر ف ــي واجب ــات اش ــتراك األعض ــاء وه ــي مح ــددة ف ــي  2900دره ــم ش ــهريا،
مس ــاهمات ملجل ــس الن ــواب ،عائ ــدات االس ــتثمار املالي ــة ،ت ــم مداخي ــل أخ ــرى.
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يأت ــي إع ــداد ه ــذا املق ت ــرح قان ــون ال ــذي ي ــروم إل ــى إلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام
معاش ــات أعض ــاء مجل ــس املستش ــارين ف ــي س ــياق النق ــاش ال ــذي أث ــاره ه ــذا املوض ــوع
ل ــدى ال ــرأي الع ــام واعتب ــارا للعالق ــة الت ــي ترب ــط املواط ــن باملؤسس ــات املنتخب ــة.
وم ــن خ ــال املعطي ــات يتض ــح أن ه ــذا النظ ــام س ــيعرف عج ــزا ابت ــداء م ــن
س ــنة  ،2023حي ــث تبي ــن أن االقتص ــار عل ــى احتس ــاب االش ــتراك فق ــط ف ــي عملي ــة
التصفي ــة س ــيحرم  360مستش ــار س ــابق م ــن االس ــتفادة م ــن املع ــاش وم ــن أي قن ــوة
ناتج ــة ع ــن عملي ــة التصفي ــة مباش ــرة بع ــد دخ ــول ه ــذا القان ــون ح ي ــز التنفي ــذ،
وعل ــى إث ــر ذل ــك ت ــم االتف ــاق بإجم ــاع مختل ــف مكون ــات املجل ــس عل ــى ض ــرورة
تصفي ــة وإلغ ــاء النظ ــام م ــع األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار جمي ــع الوضعي ــات الت ــي يوج ــد
عليه ــا امل ش ــتركين س ــواء كان ــوا منخرطي ــن أو مس ــتفيدين.
وقد تم تقديم املقترح من طرف الفرق واملجموعة الب رملانية بشكل يراع ي
خصوصي ــة ووضعي ــة ه ــذا النظ ــام ال ــذي ترتب ــت علي ــه حق ــوق للمس ــتفيدين ،م ــن
خ ــال اعتم ــاد صيغ ــة قانوني ــة تضم ــن قس ــطا م ــن حقوقه ــم.
وي س ــير النظ ــام بصف ــة مس ــتقلة م ــن ط ــرف صن ــدوق اإلي ــداع والتدب ي ــر
لالحتي ــاط ،ع ب ــر الصن ــدوق الوطن ــي للتقاع ــد والتأمي ــن بمقت�ض ــى اتفاقي ــة أبرم ــت
س ــنة .2000
وه ــو نظ ــام اجب ــاري يضم ــن مع ــاش عم ــري لفائ ــدة الس ــادة املستش ــارين
وم ــوارده تنحص ــر ف ــي واجب ــات اش ــتراك األعض ــاء وه ــي مح ــددة ف ــي  2900دره ــم
ش ــهريا ،مس ــاهمات ملجل ــس الن ــواب ،عائ ــدات االس ــتثمار املالي ــة ،ت ــم مداخي ــل
أخ ــرى.
وف ــي إط ــار الق ــراءة الثاني ــة ،وبع ــد إدخ ــال مجل ــس الن ــواب تعدي ــل عل ــى امل ــادة
الرابع ــة م ــن مق ت ــرح القان ــون ،اعت ب ــر أعض ــاء اللجن ــة أن ه ــذا التعدي ــل ال يضم ــن
حق ــوق جمي ــع املنخرطي ــن واملس ــتفيدين م ــن نظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس
املستش ــارين ب ــل يس ــتثن ى بع ــض الفئ ــات ويحرمه ــا م ــن حقوقه ــا مم ــا ارت ــأى به ــم
الرج ــوع ال ــى صيغ ــة ه ــذه امل ــادة كم ــا واف ــق عليه ــا ف ــي إط ــار الق ــراءة األول ــى م ــع إضاف ــة
مقت�ض ــى يضم ــن حق ــوق أعض ــاء املجل ــس الذي ــن توقف ــت اش ــتراكاتهم قب ــل دخ ــول
ه ــذا القان ــون ح ي ــز التنفي ــذ.
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يه ــدف مش ــروع القان ــون اإلط ــار إل ــى تنزي ــل التوجيه ــات امللكي ــة الس ــامية
ال ــواردة ف ــي الخط ــاب امللك ــي بمناس ــبة عي ــد الع ــرش املجي ــد ف ــي  31يولي ــوز ،2020
والخط ــاب امللك ــي بمناس ــبة افتت ــاح الس ــنة التش ــريعية للب رمل ــان بتاري ــخ  10أكتوب ــر
 ،2020والت ــي تضمن ــت إط ــاق عملي ــة تعمي ــم التغطي ــة االجتماعي ــة لفائ ــدة جميع
املغارب ــة بش ــكل تدريج ــي عل ــى م ــدى الس ــنوات الخم ــس املقبل ــة ،وبل ــورة مخط ــط
عم ــل ش ــامل لتنزي ــل ه ــذا اإلص ــاح يتضم ــن البرنام ــج الزمن ــي واإلط ــار القانون ــي
وخي ــارات التموي ــل وك ــذا آلي ــات الحكام ــة املعتم ــدة بم ــا فيه ــا تفعي ــل الس ــجل
االجتماع ــي املوح ــد ،بتنس ــيق م ــع كاف ــة الش ــركاء االجتماعي ــن وإص ــاح عمي ــق
لألنظم ــة والبرام ــج االجتماعي ــة املعم ــول به ــا حالي ــا.
كم ــا يه ــدف القان ــون اإلط ــار إل ــى تعمي ــم التأمي ــن اإلجب ــاري األسا�س ــي ع ــن
امل ــرض م ــن خ ــال توس ــيع االس ــتفادة م ــن ه ــذا التأمي ــن ليش ــمل كل الفئ ــات املعني ــة
ومنه ــا الفئ ــات املع ــوزة املس ــتفيدة م ــن نظ ــام املس ــاعدة الطبي ــة ،وتوس ــيع التنزي ــل
الت ــام للتأمي ــن اإلجب ــاري األسا�س ــي ع ــن امل ــرض الخ ــاص بفئ ــات املهنيي ــن والعم ــال
املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا ،كم ــا تط ــرق
ارتباط ــا بذل ــك ال ــى كيفي ــات أداء وتحصي ــل االش ــتراكات املتعلق ــة به ــذا التأمي ــن،
وك ــذا الجدول ــة الزمني ــة ،باإلضاف ــة إل ــى تعمي ــم التعويض ــات العائلي ــة م ــن
خ ــال إرس ــاء التعويض ــات املتعلق ــة بالحماي ــة م ــن املخاط ــر املرتبط ــة بالطفول ــة
والتعويض ــات الجزافي ــة املنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا القان ــون اإلط ــار ،وك ــذا توس ــيع
قاع ــدة املنخرطي ــن ف ــي أنظم ــة التقاع ــد لتش ــمل األش ــخاص الذي ــن يمارس ــون عم ــا
وال يس ــتفيدون م ــن أي مع ــاش ،م ــن خ ــال تحقي ــق التنزي ــل الت ــام لنظ ــام املعاش ــات
الخ ــاص بفئ ــات املهنيي ــن والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن
يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا ،وأخ ي ــرا تعمي ــم االس ــتفادة م ــن التعوي ــض ع ــن فق ــدان
الش ــغل ،ومراجع ــة املنظوم ــة الحالي ــة الخاص ــة ب ــه.
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ين ــدرج مش ــروع القان ــون ضم ــن التنزي ــل القانون ــي األمث ــل للصالحي ــات
الت ــي خوله ــا الدس ــتور للهيئ ــة الوطني ــة للنزاه ــة والوقاي ــة م ــن الرش ــوة ومحاربته ــا؛
تفاعال مع تنامي آفة الفساد وامتداداتها الوخيمة عل ى مختلف مجاالت الحياة
العام ــة ،ويأت ــي كذل ــك اس ــتجابة للتوجيه ــات امللكي ــة الس ــامية الت ــي دع ــت ،م ــا م ــن
م ــرة ،إل ــى تخلي ــق الحي ــاة العام ــة وتعزي ــز النزاه ــة ومحارب ــة كل مظاه ــر الفس ــاد،
كم ــا يأت ــي ف ــي س ــياق التج ــاوب م ــع انتظ ــارات املواطني ــن وتطلعاته ــم إل ــى االس ــتفادة
م ــن الخدم ــات العمومي ــة وف ــق متطلب ــات الش ــفافية والنزاه ــة والج ــودة س ــعيا ال ــى
ُ
دم ج ــة
توف ي ــر ش ــروط اإلنص ــاف والفعالي ــة م ــن أج ــل تحقي ــق تنمي ــة مس ــتدامة وم ِ
لجمي ــع الطاق ــات ،تضم ــن الكرام ــة والرفاهي ــة لألجي ــال الحالي ــة واملس ــتقبلية.
كم ــا يأت ــي مش ــروع القان ــون تنفي ــذا ملقتضي ــات الدس ــتور خاص ــة الفص ــل
 36من ــه ،ال ــذي ين ــص عل ــى إح ــداث الهيئ ــة الوطني ــة للنزاه ــة والوقاي ــة م ــن الرش ــوة
ومحاربته ــا ،والت ــي َخ َّ
ص ه ــا الدس ــتور إل ــى جان ــب هيئ ــات ومؤسس ــات دس ــتورية
أخ ــرى ،بتوطي ــد قي ــم ومب ــادئ الحكام ــة الجي ــدة .وأوكل له ــا ،بمقت�ض ــى الفص ــل
 ،167مه ــام املب ــادرة والتنس ــيق واإلش ــراف وضم ــان تتب ــع تنفي ــذ سياس ــات محارب ــة
الفس ــاد ،وتلق ــي ونش ــر املعلوم ــات ف ــي ه ــذا املج ــال ،واملس ــاهمة ف ــي تخلي ــق الحي ــاة
العام ــة ،وترس ــيخ مب ــادئ الحكام ــة الجي ــدة وثقاف ــة املرف ــق الع ــام وقي ــم املواطن ــة
املس ــؤولة.
وف ــي س ــياق آخ ــر ،ذك ــر الس ــيد الوزي ــر بص ــدور القان ــون رق ــم  113.12الص ــادر
بتاري ــخ  9يوني ــو  ،2015ال ــذي ي ه ــدف ال ــى تنزي ــل مه ــام الهيئ ــة الوطني ــة للنزاه ــة
والوقاي ــة م ــن الرش ــوة ومحاربته ــا ،وال ــذي تبي ــن بع ــد تنزيل ــه أن االختصاص ــات
املخول ــة له ــذه الهيئ ــة وآلي ــات تفعيله ــا ال ترق ــى للتج ــاوب موضوعي ــا م ــع املواصف ــات
املعيارية ملكافحة الفساد كما تضمنتها االتفاقيات الدولية والتجارب الفضل ى
ذات الصل ــة ،ف ــي مقدمته ــا أح ــكام اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة الفس ــاد ال س ــيما
املادتي ــن  6و 36منه ــا؛ بم ــا م ــن ش ــأنه أن َي َ
كب ــح قدرته ــا عل ــى املكافح ــة الناجع ــة آلف ــة
الفس ــاد ،وه ــو م ــا اس ــتدع ى مراجع ــة القان ــون رق ــم  113.12الس ــالف الذك ــر انطالق ــا
م ــن اإلرادة امللكي ــة املع ب ــر عنه ــا ف ــي ع ــدة مناس ــبات ،وأخ ــذا بعي ــن االعتب ــار س ــقف
الصالحي ــات الت ــي منحه ــا الدس ــتور له ــذه الهيئ ــة ،حي ــث أت ــى مش ــروع القان ــون
ليس ــاهم ف ــي إذكاء الدينامي ــة املطلوب ــة ف ــي املجه ــود الوطن ــي ملكافح ــة آف ــة الفس ــاد،
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بم ــا يجع ــل ه ــذه الهيئ ــة تعم ــل كإط ــار مؤس�س ــي ق ــادر عل ــى إش ــاعة قي ــم النزاه ــة
والش ــفافية والتدب ي ــر الرش ــيد ،ومؤه ــل ملواجه ــة التط ــور الكم ــي والنوع ــي ملظاه ــر
الفس ــاد ،م ــع االس ــتئناس باملعاي ي ــر املتع ــارف عليه ــا بخص ــوص هيئ ــات مكافح ــة
الفس ــاد ،خاص ــة م ــا يتعل ــق منه ــا باالس ــتقاللية وتوس ــيع مج ــال التدخ ــل والجم ــع
بي ــن الحكام ــة والوقاي ــة واملكافح ــة.
وعل ــى ه ــذا األس ــاس ج ــاء ه ــذا املش ــروع قان ــون متضمن ــا ملقتضي ــات تتوخ ــى
التصري ــف القانون ــي الفع ــال للمه ــام الدس ــتورية للهيئ ــة ،واملتعلق ــة باملب ــادرة
واإلش ــراف والتنس ــيق وضم ــان تتب ــع تنفي ــذ سياس ــات محارب ــة الفس ــاد وتلق ــي
ونش ــر املعلوم ــات ف ــي ه ــذا املج ــال ،واملس ــاهمة ف ــي تخلي ــق الحي ــاة العام ــة ،وترس ــيخ
مب ــادئ الحكام ــة الجي ــدة ،وثقاف ــة املرف ــق الع ــام ،وقي ــم املواطن ــة املس ــؤولة،
وذل ــك وف ــق رؤي ــة يؤطره ــا مب ــدأ التع ــاون املؤسس ــاتي وتكام ــل الجه ــود بي ــن الهيئ ــة
ومختل ــف املؤسس ــات وس ــلطات إنف ــاذ القان ــون ،ف ــي اح ت ــرام ملقتضي ــات الدس ــتور.
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يحت ــل قط ــاع الس ــلفات الصغ ي ــرة يحت ــل مكان ــة خاص ــة ف ــي النظ ــام املال ــي
املغرب ــي ،حي ــث يش ــكل رافع ــة مهم ــة ف ــي تعزي ــز الش ــمول املال ــي وادم ــاج االش ــخاص
الضعف ــاء م ــن الناحي ــة االقتصادي ــة م ــن خ ــال خل ــق ف ــرص الش ــغل واالنش ــطة
امل ــدرة للدخ ــل.
كم ــا أن الس ــلطات العمومي ــة دأب ــت عل ــى مواكب ــة ه ــذا القط ــاع ،ع ب ــر وض ــع
إطار قانوني مناسب ملمارسة نشاط السلفات الصغيرة من خالل تبن ي القانون
رق ــم  18.97املتعل ــق بالس ــلفات الصغ ي ــرة س ــنة .1999
ع ــرف االط ــار القانون ــي تط ــورا مس ــتمرا ف ــي الس ــنوات األخ ي ــرة ،حي ــث ت ــم تبن ــي
ع ــدة تعدي ــات له ــذا القان ــون أس ــفر ع ــن تحقيق:
•املصادق ــة عل ــى القان ــون رق ــم  58.03س ــنة  2004القا�ض ــي بتوس ــيع
نش ــاط الس ــلفات الصغ ي ــرة ليش ــمل تموي ــل الس ــكن االجتماع ــي،
وتزوي ــد املس ــاكن بالكهرب ــاء وامل ــاء الصال ــح للش ــرب لفائ ــدة األش ــخاص
الضعف ــاء م ــن الناحي ــة االقتصادي ــة؛
•املصادقة عل ى القانون رقم  04.07سنة  2007الذي يهدف إل ى تمكين
جمعي ــات الس ــلفات الصغ ي ــرة م ــن تموي ــل اكتت ــاب عق ــود التأمي ــن ل ــدى
مق ــاوالت التأمي ــن وإع ــادة التأمي ــن م ــن ط ــرف األش ــخاص الضعف ــاء م ــن
الناحي ــة االقتصادي ــة؛
•املصادق ــة عل ــى القان ــون رق ــم  41.12س ــنة  2013ال ــذي يه ــدف إل ــى تخوي ــل
جمعي ــات الس ــلفات الصغ ي ــرة الت ــي تمتل ــك الق ــدرات واملؤه ــات املالي ــة
واملهني ــة الضروري ــة ملمارس ــة ان ش ــطتها ع ب ــر مؤسس ــات االئتم ــان
املرخ ــص له ــا ف ــي إط ــار القان ــون البنك ــي؛
•املصادق ــة عل ــى القان ــون رق ــم  85.18ال ــذي ي ه ــدف إل ــى االس ــتجابة
لطلب ــات تموي ــل املق ــاوالت الصغ ي ــرة ج ــدا.
كم ــا أن جمعي ــات الس ــلفات الصغ ي ــرة حقق ــت انج ــازات هام ــة ومتس ــارعة
رغ ــم حداث ــة القط ــاع ،م ــن حي ــث ع ــدد املس ــتفيدين م ــن الس ــلفات الصغ ي ــرة واملبل ــغ
اإلجمال ــي للق ــروض ،معت ب ــرا أن مش ــروع ه ــذا القان ــون ين ــدرج ف ــي إط ــار مواصل ــة
ادم ــاج قط ــاع الس ــلفات الصغ ي ــرة ف ــي القط ــاع املال ــي وتعزي ــز حكامت ــه ،ويه ــدف
أساس ــا إل ى توس ــيع نش ــاط هذا القطاع ليش ــمل كذلك تلقي األموال من الجمهور
وعملي ــات التأمي ــن الصغ ي ــرة وفق ــا للتش ــريع الج ــاري ب ــه العم ــل.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ت ــم تعري ــف «مؤسس ــات التموي ــل الصغ ي ــرة» بكونه ــا أي
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ش ــخص اعتب ــاري يق ــوم بأنش ــطة التموي ــل الصغ ي ــرة لفائ ــدة األش ــخاص ذوي
الدخ ــل املح ــدود به ــدف إح ــداث أو تطوي ــر أن ش ــطة االنت ــاج أو األن ش ــطة امل ــدرة
للدخ ــل واملحدث ــة للش ــغل.
ج ــاء مش ــروع القان ــون بع ــدة مقتضي ــات جدي ــدة يمك ــن تلخيصه ــا فيم ــا
يل ــي:
 .1تحدي ــد املبل ــغ األق�ص ــى للس ــلفات الصغ ي ــرة بمرس ــوم ،ويح ــدد ه ــذا
املبل ــغ وفق ــا لصن ــف وأه ــداف كل مؤسس ــة للتموي ــات الصغ ي ــرة وك ــذا
موارده ــا املالي ــة؛
 .2توضيح نظام تصفية جمعيات التمويالت الصغيرة؛
 .3وض ــع تمثيلي ــة وحي ــدة لقط ــاع التموي ــات الصغ ي ــرة بغ ــض النظ ــر ع ــن
الش ــكل القانون ــي ملؤسس ــة التموي ــات الصغ ي ــرة؛
 .4مالئم ــة مقتضي ــات مش ــروع ه ــذا القان ــون م ــع القان ــون البنك ــي،
وذل ــك بإضاف ــة قس ــم يتعل ــق بتغي ي ــر وتتمي ــم أح ــكام القان ــون رق ــم
 103.12الس ــالف الذك ــر بغي ــة تحيي ــن ب ع ــض العب ــارات ،كاعتم ــاد
عب ــارة «مؤسس ــة التموي ــات الصغ ي ــرة» ع ــوض «جمعي ــة الس ــلفات
الصغ ي ــرة» ،وك ــذا تغي ي ــر تس ــمية تمثيلي ــة قط ــاع التموي ــات الصغ ي ــرة
ف ــي ه ــذا القان ــون.
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ته ــدف عملي ــات إق ــراض الس ــندات ته ــدف إل ــى زي ــادة مردودي ــة محفظ ــة
الس ــندات الت ــي يتوف ــر عليه ــا املق ــرض ،وذل ــك بالحص ــول عل ــى مكاف ــأة عل ــى
الس ــندات املقرض ــة ،وك ــذا االس ــتفادة م ــن الف ــرص االس ــتثمارية الت ــي يوفره ــا
س ــوق الرس ــاميل بالنس ــبة للمق ت ــرض وتغطي ــة التزامات ــه ف ــي ه ــذه الس ــوق ،فض ــا
ع ــن كونه ــا تعبئ ــة للتموي ــات م ــن ط ــرف األبن ــاك ل ــدى البن ــك املرك ــزي ع ــن طري ــق
اس ــتحفاظ الس ــندات املقترض ــة (س ــندات الخزين ــة).
كم ــا اب ــرز أن األبن ــاك والش ــركات الغ ي ــر املالي ــة تعت ب ــر أه ــم املقترضي ــن م ــن
حج ــم الت ــداوالت ،ف ــي حي ــن تمث ــل هيئ ــات التوظي ــف الجماع ــي للقي ــم املنقول ــة أه ــم
املقرضي ــن م ــن حج ــم الت ــداوالت ،كم ــا تش ــكل س ــندات الخزين ــة األداة املالي ــة األك ث ــر
ت ــداوال فيم ــا يخ ــص عملي ــات إق ــراض ال س ــندات املنج ــزة س ــنة  2020م ــن الحج ــم
اإلجمال ــي له ــذه العملي ــات.
كم ــا أن ه ــذا املش ــروع القان ــون رق ــم  83.20املتعل ــق بس ــن أح ــكام يتعل ــق
باق ــراض الس ــندات ج ــاء لتعدي ــل القان ــون رق ــم  45.12املتعل ــق باق ــراض الس ــندات
ومراجع ــة بع ــض املقتضي ــات الت ــي تن ــص عل ــى:
* حص ــر ه ــذه العملي ــات عل ــى األش ــخاص املقيمي ــن وعل ــى بع ــض الس ــندات
املت ــداول ف ــي الس ــوق؛
* منع اقراض السندات املقترضة؛
* ع ــدم التنصي ــص عل ــى إلزامي ــة تكوي ــن الضمان ــات املالي ــة لتحصي ــن
وس ــامة عملي ــات اق ــراض الس ــندات؛
* محدودي ــة العقوب ــات التأديبي ــة والجنائي ــة املرتبط ــة باإلخ ــال
باملقتضي ــات القانوني ــة املتعلق ــة بمزاول ــة نش ــاط اق ــراض الس ــندات.
أم ــا فيم ــا يخ ــص املس ــتجدات الت ــي ج ــاء به ــا مش ــروع القان ــون فتتمث ــل فيم ــا
يل ــي:
•إلزامي ــة تكوي ــن الضمان ــات وتوس ــيع الوس ــاطة ف ــي عملي ــات إق ــراض
الس ــندات؛
•توسيع الئحة األشخاص والهيئات املسموح لها باالقتراض؛
•تعمي ــم الس ــندات املقبول ــة ف ــي عملي ــات اق ــراض الس ــندات ل ــكل األدوات
املالي ــة املقنن ــة.
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كم ــا أض ــاف الس ــيد الوزي ــر أن ــه به ــدف مالئم ــة ه ــذه املس ــتجدات م ــع باق ــي
القواني ــن ذات الصل ــة ،كان م ــن الض ــروري أيض ــا تعدي ــل وتتمي ــم القواني ــن التالي ــة:
•القانون رقم  43.12املتعلق بالهيئة املغربية لسوق الرساميل.
•الظه ي ــر الش ــريف املعت ب ــر بمثاب ــة قان ــون رق ــم  213-93-1املتعل ــق
بالهيئ ــات املكلف ــة بالتوظي ــف الجماع ــي للقي ــم املنقول ــة.
•القان ــون رق ــم  35.96املتعل ــق باح ــداث ودي ــع مرك ــزي وتأس ــيس نظ ــام
ع ــام لقي ــد بع ــض القي ــم.
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يع ــرف القط ــاع البنك ــي تنظيم ــا دقیق ــا س ــواء ف ــي جانب ــه املؤسس ــاتي أو
العمل ــي أو الرقاب ــي ،م ــن أج ــل ضم ــان االس ــتقرار واالس ــتمرارية لل ــدورة املالي ــة
وتمكي ــن القط ــاع البنك ــي م ــن القي ــام ب ــدوره ف ــي تعبئ ــة االدخ ــار وتوزي ــع الق ــروض
ف ــي أحس ــن الظ ــروف ،وبالش ــكل ال ــذي يحق ــق التنمي ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة.
كما تهدف التعديالت الت ي جاء بها هذا املشروع قانون إل ى:
أوال :منح الطابع التنظيم ي للمنشور املشترك الذي يحدد طرق اإلشراف
عل ــى التجمع ــات املالي ــة نظ ــرا لألهمي ــة النظامي ــة الت ــي تكتس ــيها ه ــذه التجمع ــات
املالي ــة ولتعزي ــز االش ــراف عليه ــا ،يق ت ــرح مش ــروع القان ــون إضاف ــة مقت�ض ــى يس ــمح
باملصادق ــة عل ــى املنش ــور امل ش ــترك بق ــرار للوزي ــر املكل ــف باملالي ــة وينش ــر ف ــي
الجري ــدة الرس ــمية .بحي ــث يمن ــح املنش ــور املش ــترك الطاب ــع التنظيم ــي لتطبي ــق
مقتضيات ــه عل ــى التجمع ــات املالي ــة.
ثاني ــا :الس ــماح بتطبي ــق ح ــد أق�ص ــى للفوائ ــد التعاقدي ــة بالنس ــبة ل ــكل
ن ــوع م ــن أن ــواع عملي ــات االئتم ــان ب ــدل ح ــد أق�ص ــى واح ــد يطب ــق حالي ــا عل ــى جمي ــع
العملي ــات فتطبي ــق ح ــد أق�ص ــى للفوائ ــد التعاقدي ــة بالنس ــبة ل ــكل ن ــوع م ــن
أن ــواع عملي ــات االئتم ــان ،س ــواء كان العق ــار أو االس ــتهالك أو املع ــدات ،م ــن ش ــأنه
اس ــتهداف أفض ــل ملع ــدالت الفائ ــدة وضبطه ــا بم ــا يمك ــن حماي ــة أك ث ــر للمس ــتهلكين
وك ــذا تعزي ــز الش ــمول املال ــي.
ثالث ــا :تحقي ــق اح ت ــرام الس ــرية املهني ــة املعم ــول به ــا ف ــي بل ــدان االتح ــاد
األوروب ــي :حي ــث يق ت ــرح مش ــروع القان ــون إضاف ــة فق ــرة عل ــى مس ــتوى امل ــادة 112
تن ــص عل ــى أن ــه ال يج ــوز لبن ــك املغ ــرب الكش ــف ع ــن املعلوم ــات الت ــي حص ــل عليه ــا
م ــن الس ــلطات األجنبي ــة املتخصص ــة دون موافق ــة صريح ــة م ــن ه ــذه الس ــلطات،
وعن ــد االقتض ــاء حصري ــا ،للغاي ــة الت ــي وافق ــت عليه ــا مس ــبقا ه ــذه الس ــلطات.
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يواك ــب مش ــروع قان ــون -إط ــار املتعل ــق باإلص ــاح الضريب ــي وال ــذي ت ــم اع ــداد
ف ــي ظ ــل النق ــاش املجتمع ــي الواس ــع ال ــذي يه ــدف إل ــى بن ــاء تص ــور م ش ــترك ح ــول
نظ ــام ضريب ــي جدي ــد املس ــتجدات عل ــى املس ــتويين الوطن ــي والدول ــي ،ويس ــتحضر
التعليم ــات امللكي ــة الس ــامية الرامي ــة ال ــى بن ــاء اقتص ــاد ق ــوي وتناف�س ــي ،م ــن
خ ــال مواصل ــة تحف ي ــز املب ــادرة الخاص ــة ،وإط ــاق برام ــج جدي ــدة م ــن االس ــتثمار
املنت ــج ،وخل ــق املزي ــد م ــن ف ــرص الش ــغل ،وينس ــجم كذل ــك م ــع الرؤي ــة امللكي ــة
الس ــامية الهادفة ال ى إنجاز ثورة حقيقية ثالثية األبعاد عل ى مس ــتوى التبس ــيط
والنجاع ــة والتخلي ــق.
كم ــا ينس ــجم م ــع الرؤي ــة امللكي ــة الرامي ــة ال ــى االنفت ــاح عل ــى الخ ب ــرات
والتجارب العاملية لالستفادة من فرص الرفع من تنافسية املقاوالت والفاعلين
وجل ــب االس ــتثمارات ،ونق ــل املعرف ــة والخ ب ــرة األجنبي ــة .ويتما�ش ــى أيض ــا م ــع اإلرادة
املولوي ــة الس ــامية ف ــي تحقي ــق العدال ــة االجتماعي ــة واملجالي ــة وتعزي ــز الثق ــة بي ــن
اإلدارة واملواطني ــن.
كش ــف التقيي ــم الدقي ــق لنظامن ــا الجبائ ــي ع ــن وج ــود العدي ــد م ــن
االخت ــاالت والنواق ــص فيم ــا يخ ــص الفعالي ــة والعدال ــة تح ــول دون تحقي ــق
أهداف ــه التحفيزي ــة وإع ــادة توزي ــع الدخ ــل وتنش ــيط نم ــوذج التنمي ــة االقتصادي ــة
وتحس ــين قدرته عل ى االدماج االجتماع ي ومواكبة متطلبات االس ــتدامة البيئية،
مس ــتعرضا هات ــه االخت ــاالت فيم ــا يل ــي:
•ك ث ــرة التحف ي ــزات الضريبي ــة وانع ــدام وس ــائل ناجع ــة لتقييمه ــا مم ــا
يؤث ــر س ــلبا عل ــى خزين ــة الدول ــة ويح ــدث ض ــررا بقواع ــد املنافس ــة
الح ــرة كم ــا يتناف ــى م ــع مب ــدأ املس ــاواة أم ــام الضريب ــة؛
•ضع ــف تنافس ــية املقاول ــة خصوص ــا فيم ــا يخ ــص القط ــاع الصناع ــي
والتكنولوجي ــات الحديث ــة مم ــا يقت�ض ــي تخفي ــض مع ــدالت الضريب ــة
عل ــى الش ــركات عل ــى غ ــرار التوج ــه املس ــجل عل ــى املس ــتوى العالم ــي؛
•ضعف مردود الضريبة عل ى الدخول املهنية؛
•النظ ــام الضريب ــي الخ ــاص باملهنيي ــن الصغ ــار معق ــد وال يت ــاءم م ــع
الق ــدرات املح ــدودة له ــذه الفئ ــة م ــن امللزمي ــن؛
•إش ــكالية حيادي ــة الضريب ــة عل ــى القيم ــة املضاف ــة وضع ــف مردوده ــا
م ــع وج ــود ح ــاالت املص ــدم ( )butoirوضع ــف االمتث ــال الضريب ــي
للخاضعي ــن خصوص ــا فيم ــا يخ ــص التصري ــح بالدي ــن الدائ ــم (crédit
)chronique؛
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•اإلكراه ــات املترتب ــة ع ــن ال ت ــزام املغ ــرب بتطبي ــق التوصي ــات الهادف ــة إل ــى
تعديل ومراجعة األنظمة الضريبية الت ي تدخل ف ي حكم «التعامالت
الضارة»؛
•خض ــوع بع ــض القطاع ــات للضريب ــة حس ــب األس ــعار العادي ــة رغ ــم أنه ــا
تس ــتفيد م ــن امتي ــاز» اإلحت ــكار» و « الحماي ــة»؛
•تطبي ــق الح ــد األدن ــى للضريب ــة م ــن خ ــال املس ــاهمة الدني ــا يتناف ــى م ــع
مب ــدأ تضري ــب األرب ــاح ويثق ــل كاه ــل املق ــاوالت الت ــي تص ــرح بعج ــز م ب ــرر؛
•وج ــود ع ــدد كب ي ــر م ــن الرس ــوم تثق ــل كاه ــل املقاول ــة باإلضاف ــة إل ــى ع ــدم
اس ــتقرار النظ ــام الضريب ــي وتعقي ــد القواع ــد الوعائي ــة واملس ــطرية؛
•اس ــتفحال ظاه ــرة الغ ــش والته ــرب الضريبيي ــن وع ــدم ال ت ــزام بع ــض
الفئ ــات ب ــأداء الواجب ــات الضريبي ــة واآلث ــار الس ــلبية لألنش ــطة
االقتصادي ــة غ ي ــر املهيكل ــة؛
•وج ــود اخت ــال ف ــي الت ــوازن بي ــن حق ــوق اإلدارة واملل ــزم ي ــؤدي إل ــى ضع ــف
االمتث ــال الضريب ــي ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــدم اس ــتقرار التش ــريع الضريب ــي
وتعاق ــب التعدي ــات املرتبط ــة ب ــه؛
•رقمن ــة االدارة الضريبي ــة يتطل ــب تطوي ــر أداء العنص ــر البش ــري
بصفت ــه أح ــد ركائ ــز نج ــاح االص ــاح الضريب ــي؛
•اختالالت وضعف مردودية الجبايات املحلية؛
إن التوصي ــات املنبثق ــة ع ــن املناظ ــرة الوطني ــة الثالث ــة ح ــول الجباي ــات
ش ــكلت القاع ــدة الت ــي ت ــم عل ــى أساس ــها صياغ ــة مش ــروع القان ــون اإلط ــار املتعل ــق
باإلص ــاح الجبائ ــي ،وم ــن أه ــم ه ــذه التوصي ــات:
•تعزي ــز دور الضريب ــة ف ــي تموي ــل السياس ــات االجتماعي ــة ،وتيه ــئ
الظ ــروف املالئم ــة لالس ــتثمارات املنتج ــة للقيم ــة املضاف ــة والت ــي م ــن
ش ــأنها تعزي ــز النس ــيج االقتص ــادي الوطن ــي وتحس ــين التنافس ــية؛
•مالئم ــة التش ــريعات الت ــي تؤط ــر النظ ــام الجبائ ــي الوطن ــي م ــع القواع ــد
واملعاي ي ــر الدولي ــة ف ــي مج ــال الحكام ــة الجي ــدة والسياس ــة الجبائي ــة
وفق ــا اللتزام ــات املغ ــرب عل ــى الصعي ــد الدول ــي؛
•تعزيز األمن القانوني ووضوح الرؤية لدى املستثمرين؛
•مس ــاهمة الجباي ــة الوطني ــة والجباي ــة املحلي ــة ف ــي تموي ــل سياس ــات
التنمي ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة ،وخف ــض الع ــبء الجبائ ــي
املتحم ــل م ــن ط ــرف امللزمي ــن تزامن ــا م ــع توس ــيع قاع ــدة الوع ــاء ،وذل ــك
بغي ــة ضم ــان التوزي ــع الع ــادل للتحم ــات الجبائي ــة حس ــب االمكاني ــات
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الفعلي ــة للمواطني ــن؛
•إح ــداث نظ ــام جبائ ــي مبس ــط ومالئ ــم للمهنيي ــن ذوي الدخ ــل املح ــدود
م ــن التج ــار والحرفيي ــن ومقدم ــي الخدم ــات؛
•ضم ــان التقائي ــة املقتضي ــات الجبائي ــة م ــع املب ــادئ العام ــة الت ــي يس ــري
آثاره ــا عل ــى القان ــون الجبائ ــي وتوافقه ــا م ــع القواع ــد املحاس ــباتية
الج ــاري به ــا العم ــل؛
•التحف ي ــز عل ــى تنافس ــية املق ــاوالت وتعبئ ــة االدخ ــار م ــع توجيه ــه نح ــو
القطاع ــات املنتج ــة وذات القيم ــة املضاف ــة؛
•إدم ــاج القط ــاع غ ي ــر املهي ــكل ف ــي االقتص ــاد النظام ــي وتعزي ــز آلي ــات
محارب ــة الغ ــش الضريب ــي ،وتبس ــيط وترش ــيد رس ــوم الجماع ــات
الترابي ــة م ــع إدماجه ــا ف ــي املدون ــة العام ــة للضرائ ــب؛
•من ــح التحف ي ــزات الضريبي ــة بع ــد تقيي ــم دقي ــق قبل ــي أو بع ــدي آلثاره ــا
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة؛
•إعادة بناء عالقة الثقة مع امللزمين ف ي إطار من الشفافية والوضوح؛
واعت ب ــر الس ــيد الوزي ــر أن تطاب ــق مخرج ــات املناظ ــرة الوطني ــة الثالث ــة
للجباي ــات وتوصي ــات النم ــوذج التنم ــوي الجدي ــد مكن ــت م ــن بل ــورة مش ــروع
متكام ــل إلص ــاح النظ ــام الجبائ ــي الوطن ــي ،م ــن خ ــال تحدي ــد مكونات ــه ومبادئ ــه
وأهداف ــه وآلي ــات تطبيق ــه ،وتحدي ــد اإلج ــراءات املواكب ــة لتنزيل ــه ،بصف ــة متدرج ــة،
ووف ــق أولوي ــات وطني ــة مح ــددة وبرمج ــة زمني ــة متدرج ــة.
يه ــدف مش ــروع إص ــاح النظ ــام الجبائ ــي إل ــى وض ــع األس ــس واملرتك ــزات،
وتحدي ــد املرجعي ــة الت ــي تؤط ــر سياس ــة الدول ــة ف ــي مج ــال اإلص ــاح الجبائ ــي وف ــق
األه ــداف األساس ــية التالي ــة:
•تحقي ــق العدال ــة الجبائي ــة وضم ــان مس ــاواة الجمي ــع أم ــام الضريب ــة
م ــن خ ــال تكري ــس مب ــدأ حيادي ــة الضريب ــة عل ــى القيم ــة املضاف ــة
وتخفي ــض الع ــبء الجبائ ــي عل ــى الخاضعي ــن للضريب ــة ،وذلك باعتماد
توجه تدريج ي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة عل ى الشركات
والتطبي ــق التدريج ــي ملب ــدأ ف ــرض الضريب ــة عل ــى الدخ ــل اإلجمال ــي
بش ــكل تصاع ــدي فيم ــا يخ ــص األش ــخاص الذاتيي ــن ،وم ــن خ ــال إدم ــاج
القط ــاع غ ي ــر املهي ــكل كه ــدف اس ــتراتيج ي باإلضاف ــة إل ــى تعزي ــز آلي ــات
محارب ــة الغ ــش والته ــرب الضريبيي ــن.
•تعزي ــز الحق ــوق والثق ــة املتبادل ــة بي ــن امللزمي ــن واإلدارة ع ب ــر ضم ــان
حق ــوق امللزمي ــن وحق ــوق اإلدارة وتعزي ــز عالق ــات الثق ــة بينهم ــا م ــن
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خ ــال تأط ي ــر الس ــلطة التقديري ــة ل ــإدارة فيم ــا يتعل ــق بتفس ــير
النص ــوص الجبائي ــة وتحدي ــد أس ــس ف ــرض الضريب ــة وع ــبء تقدي ــم
اإلثبات ــات الالزم ــة.
•تعبئ ــة اإلمكانــ ــات الضريبيــ ــة لتموي ــل السياس ــات العمومي ــة م ــن
خ ــال توس ــيع الوع ــاء الضريب ــي وترش ــيد التحف ي ــزات الجبائي ــة بع ــد
تقيي ــم أثره ــا االجتماع ــي واالقتص ــادي ،والح ــرص عل ــى إع ــادة توجيهه ــا
للقطاع ــات ذات األولوي ــة م ــع التقي ــد بتفضي ــل اللج ــوء للدع ــم
العموم ــي املباش ــر كلم ــا أمك ــن ذل ــك ،إضاف ــة ال ــى تش ــجيع املق ــاوالت عل ــى
االس ــتثمار املنت ــج للقيم ــة املضاف ــة واملح ــدث لف ــرص الش ــغل.
•إص ــاح منظوم ــة الرس ــوم الجماعي ــة وش ــبه الضريبي ــة ع ب ــر تبس ــيطها
وترش ــيدها ومالءمته ــا م ــع جباي ــات الدول ــة وضم ــان م ــوارد ق ــارة لفائ ــدة
الجماع ــات الترابي ــة م ــع وض ــع نم ــط حكام ــة مناس ــب له ــا .وذل ــك بن ــاء
عل ــى التجمي ــع التدريج ــي للرس ــوم املحلي ــة املطبق ــة عل ــى املمتل ــكات
العقاري ــة وتل ــك املتعلق ــة باألنش ــطة االقتصادي ــة ،وك ــذا مراجع ــة
وتجمي ــع الرس ــوم ش ــبه الضريبي ــة والواجب ــات والرس ــوم املس ــتخلصة
لفائ ــدة الدول ــة املنص ــوص عليه ــا ف ــي نص ــوص تش ــريعية أو تنظيمي ــة.
•تعزي ــز نظ ــام الحكام ــة الفعال ــة والناجعةع ــن طريقتعزي ــز مه ــام
املش ــورة واإلرش ــاد وتحس ــين وس ــائل اإلع ــام والتواص ــل م ــع امللزمي ــن
والتقيي ــم ال ــدوري ألدائه ــا ،وإنج ــاز تقيي ــم دوري لآلث ــار االجتماعي ــة
واالقتصادي ــة للتداب ي ــر الجبائي ــة وستس ــهر له ــذه الغاي ــة عل ــى وض ــع
مرص ــد للجباي ــات.
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يه ــدف مش ــروع قان ــون اإلط ــار ال ــى تنزي ــل التوجيه ــات امللكي ــة الس ــامية
الرامي ــة ال ــى اإلس ــراع بإط ــاق إص ــاح عمي ــق للقط ــاع الع ــام ،وإح ــداث وكال ــة
وطني ــة مهمته ــا التدب ي ــر االس ــتراتيج ي ملس ــاهمات الدول ــة ومواكب ــة أداء املؤسس ــات
العمومي ــة ،حي ــث ي ــروم ه ــذا اإلص ــاح االس ــتراتيج ي ال ــى القي ــام بمراجع ــة جوهري ــة
ومتوازن ــة ملكون ــات قط ــاع املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة وف ــق مب ــادئ الحكام ــة
الجي ــدة ورب ــط املس ــؤولية باملحاس ــبة ،م ــع الترك ي ــز عل ــى ال ــدور املح ــوري ال ــذي
س ــتقوم ب ــه الوكال ــة املذك ــورة ف ــي ه ــذا املج ــال.
كم ــا س ــيمكن ه ــذا اإلص ــاح م ــن الرف ــع م ــن الفعالي ــة االقتصادي ــة
واالجتماعي ــة للمؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة م ــن خ ــال معالج ــة االخت ــاالت
الهيكلي ــة الت ــي تعي ــق تطوره ــا وتحقي ــق االنس ــجام والتكام ــل ف ــي مهامه ــا.
أثبت ــت االفتحاص ــات املنج ــزة م ــن ل ــدن هيئ ــات املراقب ــة ،وال س ــيما التقري ــر
ال ــذي أص ــدره املجل ــس األعل ــى للحس ــابات ف ــي يوني ــو  ،2016وك ــذا التقري ــر
األخ ي ــر للجن ــة الخاص ــة بالنم ــوذج التنم ــوي ،أو االفتحاص ــات والدراس ــات الت ــي
قام ــت به ــا وزارة املالي ــة وإص ــاح االدارة ،أن القط ــاع الع ــام بالرغ ــم م ــن إس ــهاماته
املتع ــددة ف ــي تحقي ــق التنمي ــة االجتماعي ــة واالقتصادي ــة ،ف ــي مج ــاالت البني ــة
التحتي ــة والخدم ــات العمومي ــة والتموق ــع الدول ــي ،فالزال ــت تعوق ــه مجموع ــة م ــن
االخت ــاالت والنقائ ــص م ــن قبي ــل تكاث ــر ع ــدد املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة،
ال س ــيما ذات الطبيع ــة غ ي ــر التجاري ــة ،وتداخ ــل مهامه ــا ف ــي بع ــض األحي ــان م ــع
مؤسس ــات ومق ــاوالت عمومي ــة أخ ــرى أو م ــع بني ــات تابع ــة للقطاع ــات الوزاري ــة،
واالعتم ــاد الكل ــي للمؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة ذات الطبيع ــة غ ي ــر التجاري ــة
عل ــى امليزاني ــة العام ــة للدول ــة ،وإش ــكالية اس ــتدامة النم ــاذج التنموي ــة لبع ــض
املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة ذات الطبيع ــة التجاري ــة ،إضاف ــة إل ــى غي ــاب
التکام ــل القطاع ــي.
باإلضاف ــة ال ــى أن صياغ ــة مش ــروع ه ــذا القان ــون اإلط ــار تم ــت وف ــق مقارب ــة
إصالحي ــة ش ــاملة مندمج ــة وإرادي ــة تمك ــن م ــن تطوي ــر التكام ــل واالنس ــجام بي ــن
مكون ــات القط ــاع الع ــام وضب ــط حجمه ــا وتح س ــين حكامته ــا والرف ــع م ــن كفاءته ــا
االقتصادي ــة واالجتماعي ــة وه ــو م ــا سيس ــاهم ف ــي تس ــريع االنتق ــال إل ــى نم ــوذج
تنم ــوي جدي ــد وتس ــريع التح ــول الهيكل ــي لالقتص ــاد الوطن ــي.
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وتتمث ــل األه ــداف األساس ــية له ــذا اإلص ــاح ف ــي تعدي ــل حج ــم القط ــاع الع ــام
وتأط ي ــر توس ــعه وتدعي ــم قدرات ــه وتحدي ــث قواع ــد قيادت ــه وحكامت ــه ومراقبت ــه
وف ــق املب ــادئ التالي ــة :اس ــتمرارية املرف ــق الع ــام وقابليت ــه للتغي ي ــر واملالءم ــة،
والش ــفافية واملنافس ــة الح ــرة ،واملحافظ ــة عل ــى الحق ــوق املكتس ــبة والرب ــط بي ــن
املس ــؤولية واملحاس ــبة ،والتخصي ــص األمث ــل للم ــوارد العام ــة إضاف ــة إل ــى إش ــراك
مختل ــف األط ــراف املعني ــة ،وه ــو م ــا تعكس ــه املقتضي ــات ال ــواردة ف ــي ه ــذا املش ــروع:
 -وض ــع برنام ــج إلع ــادة هيكل ــة املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة ،م ــن خ ــالتجميعه ــا أو إدماجه ــا أو حله ــا وتصفيته ــا ،وتأط ي ــر عملي ــة إح ــداث املؤسس ــات
واملق ــاوالت العمومي ــة الجدي ــدة ،ومس ــاهماتها ف ــي رأس ــمال املق ــاوالت الخاص ــة؛
 -إضف ــاء دينامي ــة جدي ــدة عل ــى القط ــاع الع ــام ،والرف ــع م ــن نجاع ــة الرقاب ــةاملالي ــة للدول ــة ،وإرس ــاء آلي ــات لضم ــان االنس ــجام والتنس ــيق والتكام ــل بي ــن
مختل ــف املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة؛
 -اعتم ــاد مقارب ــة تعاقدي ــة بي ــن الدول ــة وه ــذه املؤسس ــات واملق ــاوالت ،به ــدفالرف ــع م ــن أدائه ــا ،وتحس ــين حكامته ــا وتعزي ــز ثقاف ــة األداء والنتائ ــج؛
 -تحوي ــل املؤسس ــات العمومي ــة الت ــي له ــا نش ــاط تج ــاري إل ــى ش ــركاتاملس ــاهمة م ــن أج ــل حكام ــة أفض ــل وتوج ــه ناج ــع نح ــو الس ــوق املال ــي؛
 -انتق ــال املق ــاوالت العمومي ــة ،كلم ــا كان ذل ــك ممكن ــا ومالئم ــا ،إل ــى نظ ــامالحكام ــة املعتم ــد عل ــى مجل ــس إداري يترأس ــه رئي ــس مدي ــر ع ــام ،مم ــا يس ــمح
بتحدي ــد وتوضي ــح أفض ــل املس ــؤولية مس ــيري املق ــاوالت العمومي ــة؛
 -إرس ــاء هيئ ــة التش ــاور والتنس ــيق م ــع القطاع ــات الوزاري ــة واألط ــرافاملعني ــة؛
 -إجراء تقييم دوري ملهام ونشاط املؤسسات لتكريس مسلسل التطويراملستمر؛
 -تكري ــس أفض ــل ممارس ــات الحكام ــة ،خاص ــة ف ــي مج ــال مس ــاواة الن ــوعوإدم ــاج متصرفي ــن مس ــتقلين وتنش ــيط اللج ــان املتخصص ــة والتقيي ــم املنتظ ــم؛
 -توضيح دور وصاية الدولة عل ى املؤسسات واملقاوالت العمومية؛كم ــا س ــتعمل الدول ــة عل ــى تنزي ــل ه ــذا القان ــون اإلط ــار عل ــى م ــدى خم ــس
( )05س ــنوات ابت ــداء م ــن تاري ــخ نش ــره بالجري ــدة الرس ــمية.
يتضم ــن ه ــذا القان ــون اإلط ــار بع ــض التداب ي ــر الت ــي ستس ــاهم ف ــي تأط ي ــر دور
وحكام ــة ه ــذه الوكال ــة م ــن خ ــال التنصي ــص عل ــى إلزامي ــة:
•وض ــع اس ــتراتيجية مس ــاهماتية للدول ــة توض ــح األه ــداف والنتائ ــج
املنتظ ــرة م ــن املحفظ ــة العمومي ــة؛
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•إص ــاح نظ ــام الخوصص ــة ال ــذي س ــيمكن م ــن تحدي ــث وتأهي ــل
املنظوم ــة الحالي ــة ف ــي اتج ــاه إنج ــاز أمث ــل لعملي ــات رأس امل ــال وتيس ــير
تخل ــي الدول ــة ع ــن األنش ــطة التنافس ــية؛
•إص ــاح منظوم ــة الحكام ــة واملراقب ــة املالي ــة للمؤسس ــات واملق ــاوالت
العمومي ــة ووض ــع التداب ي ــر التش ــريعية والتنظيمي ــة الضروري ــة
لتأط ي ــر العملي ــات املتعلق ــة بتعيي ــن أعض ــاء األجه ــزة التداولي ــة
للمؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة س ــواء املس ــتقلين أو الذي ــن يمثل ــون
الدول ــة م ــع تحدي ــد دور الوكال ــة الوطني ــة ف ــي ذل ــك؛
•مواكب ــة الوكال ــة لعملي ــات إع ــادة هيكل ــة املؤسس ــات واملق ــاوالت
العمومي ــة املنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا القان ــون اإلط ــار؛
أم ــا فيم ــا يتعل ــق باملؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة التابع ــة للجماع ــات
الترابي ــة ،ق ــد ن ــص مش ــروع القان ــون اإلط ــار عل ــى اس ــتثنائها م ــن مقتضيات ــه إال تل ــك
الت ــي تتعل ــق بالحكام ــة واملراقب ــة املالي ــة.
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تتلخص مقتضيات مشروع القانون ،ف ي املحاور التالية:
 -تأط ي ــر دور الدول ــة املس ــاهمة م ــن ل ــدن الوكال ــة م ــن خ ــال إرس ــاء رؤي ــةطويل ــة امل ــدى وواضح ــة املعال ــم وفعال ــة للدول ــة املس ــاهمة ع ب ــر تنظيمه ــا ف ــي إط ــار
وح ــدة مس ــتقلة وفصل ــه ع ــن األدوار األخ ــرى للدول ــة؛
 -تحدي ــد املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة الت ــي تدخ ــل ف ــي نط ــاق اش ــتغالالوكال ــة م ــن خ ــال وض ــع الئح ــة أولي ــة للهيئ ــات الت ــي تمث ــل مج ــال اختص ــاص
الوكال ــة ،مم ــا يضم ــن تتبع ــا دقيق ــا له ــا.
 -تحدي ــد مه ــام الوكال ــة ف ــي عملي ــات املحفظ ــة العمومي ــة وعملي ــات رأسامل ــال الت ــي تش ــمل إح ــداث املق ــاوالت العمومي ــة والش ــركات التابع ــة والف ــروع
وعملي ــات مس ــاهمات الدول ــة واملؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة ،واق ت ــراح عملي ــات
رأس امل ــال ومش ــاريع املس ــاهمة املباش ــرة للدول ــة عل ــى الس ــلطة الحكومي ــة املكلف ــة
باملالي ــة وك ــذا القي ــام بتنفيذه ــا .كم ــا س ــتتول ى الوكال ــة مس ــؤولية جمي ــع اإلج ــراءات
الت ــي ته ــدف إل ــى تعزي ــز وتثمي ــن مس ــاهمات الدول ــة؛
 -تحدي ــد مه ــام الوكال ــة ف ــي مج ــال الخوصص ــة حي ــث س ــتتخذ الوكال ــةاإلج ــراءات الالزم ــة لدراس ــة إمكاني ــات عملي ــات التحوي ــل إل ــى القط ــاع الخ ــاص،
وذل ــك ف ــي إط ــار رؤي ــة ش ــمولية لتدب ي ــر مس ــاهمات الدول ــة وفق ــا لسياس ــة تس ــيير
ه ــذه املس ــاهمات؛
 -إضف ــاء الطاب ــع املنه ــي عل ــى حكام ــة الوكال ــة م ــن خ ــال مجلس إدارة الوكالةال ــذي س ــيتألف ،ع ــاوة عل ــى الرئي ــس ،م ــن خمس ــة ممثلي ــن للدول ــة وثالث ــة أعض ــاء
مس ــتقلين يت ــم تعيينه ــم بموج ــب ن ــص تنظيم ــي ،م ــع إس ــناد مهم ــة رئاس ــة ه ــذا
املجل ــس للوزي ــر املكل ــف باملالي ــة؛
 -إح ــداث هيئ ــة استش ــارية تتول ــى إب ــداء ال ــرأي ف ــي مش ــروع السياس ــةاملس ــاهماتية للدول ــة وبرنام ــج تنفيذه ــا واق ت ــراح أي إج ــراء ي ه ــدف إل ــى تعزي ــز
مساهمات الدولة وتحسين نجاعة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية وإصدار
جميع التوصيات الت ي تخص انس ــجام عمل املؤسس ــات واملقاوالت العمومية مع
السياس ــات العمومي ــة وك ــذا االس ــتراتيجيات القطاعي ــة الت ــي تعتمده ــا الحكوم ــة؛
 -تحس ــين الش ــفافية ف ــي نجاع ــة أداء املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة112

م ــن خ ــال تقري ــر س ــنوي تع ــده الوكال ــة يه ــم دور الدول ــة املس ــاهمة ونجاع ــة أداء
املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة الت ــي تدخ ــل ف ــي نط ــاق اش ــتغالها وعرض ــه عل ــى
األجه ــزة التداولي ــة وك ــذا الس ــلطة الحكومي ــة املكلف ــة باملالي ــة؛
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يه ــدف مش ــروع القان ــون إل ــى إخض ــاع األط ــر النظامي ــة لألكاديمي ــات
الجهوي ــة للتربي ــة والتكوي ــن لنظ ــام املعاش ــات املدني ــة املح ــدث بموج ــب القان ــون
رق ــم  011.71عل ــى غ ــرار موظف ــي الدول ــة والجماع ــات الترابي ــة وبع ــض املؤسس ــات
العمومي ــة األخ ــرى مم ــا س ــيوفر ألط ــر األكاديمي ــات االس ــتقرار املنه ــي واألم ــن
الوظيف ــي ،ويتي ــح له ــا النه ــوض بامله ــام التربوي ــة املنوط ــة به ــا ،ويع ــزز مكانته ــا ضم ــن
ورش إص ــاح املنظوم ــة التربوي ــة وخاص ــة التوصي ــات ال ــواردة ف ــي تقري ــر اللجن ــة
املكلف ــة بالنم ــوذج التنم ــوي الجدي ــد وك ــذا القان ــون اإلط ــار.
كم ــا أن ه ــذا االج ــراء يه ــم حالي ــا  102أل ــف إط ــار ابت ــداء م ــن س ــنة  2017ال ــى
 ،2021فض ــا ع ــن األث ــر اإليجاب ــي ال ــذي سيعكس ــه ه ــذا املش ــروع س ــواء بالنس ــبة
ألط ــر األكاديمي ــات أو الدول ــة وك ــذا نظ ــام املعاش ــات املدني ــة .ففيم ــا يتعل ــق بأط ــر
األكاديمي ــات س ــيمكنهم مش ــروع القان ــون م ــن االس ــتفادة م ــن كاف ــة الحق ــوق
واملزاي ــا املخول ــة ملوظف ــي الدول ــة ف ــي مج ــال التقاع ــد وتوحي ــد نس ــبة االقتطاع ــات
ألج ــل التقاع ــد لكاف ــة أط ــر قط ــاع التربي ــة الوطني ــة ،إضاف ــة ال ــى تح س ــين مع ــدل
التعوي ــض ( taux de remplacementأول مع ــاش /آخ ــر أج ــرة) م ــن (RCAR) 53%
إل ى ( ،CMR) 70%وذلك باعتماد فرضية تطور األجور بنسبة  % 4,5وهو املعدل
املعتم ــد بالنس ــبة ألج ــور موظف ــي الدول ــة ناهي ــك ع ــن تحم ــل زي ــادة ف ــي االقتطاع ــات
ب  8نق ــط لتص ــل إل ــى  14%أي بمبل ــغ إضاف ــي ش ــهري ص ــاف ق ــدره  425درهم ــا.
وفيم ــا يتعل ــق بأث ــر مش ــروع القان ــون بالنس ــبة للدول ــة ،فإن ــه س ــيمكن م ــن
توحي ــد مع ــدل املس ــاهمات ألج ــل التقاع ــد لجمي ــع أط ــر قط ــاع التربي ــة الوطني ــة
والح ــد م ــن التوت ــرات االجتماعي ــة ذات الصل ــة باملوض ــوع ،كم ــا س ــيعمل عل ــى
توس ــيع القاع ــدة الديمغرافي ــة للنظ ــام وض ــخ م ــوارد إضافي ــة ف ــي نظ ــام املعاش ــات
املدني ــة إضاف ــة ال ــى تأجي ــل تاري ــخ نف ــاذ االحتياطي ــات بس ــنة و 4أش ــه ر.
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الدورة

اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة املالي ــة والتنمي ــة
االقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب ولجن ــة
املالي ــسـة دورة أبريل.2016
والتخطي ــط والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ـ
املستش ــارين لتقدي ــم اإلط ــار الع ــام إلع ــداد مش ــروع
قان ــون املالي ــة لس ــنة 2017
اجتم ــاع مش ــترك للجن ــة املالي ــة والتخطي ــط والتنمي ــة
االقتصادي ــة بمعي ــة لجن ــة الع ــدل والتش ــريع وحق ــوق
اإلنس ــان ولجن ــة التعلي ــم والش ــؤون الثقافي ــة
واالجتماعي ــة ،يخص ــص لالس ــتماع لع ــرض الس ــيد دورة أكتوبر.2016
الرئي ــس األول للمجل ــس األعل ــى للحس ــابات ح ــول
تقري ــر ه ــذا املجل ــس املتعل ــق بالصن ــدوق املغرب ــي
للتقاع ــد.
لق ــاء تواصل ــي بمعي ــة لجن ــة املالي ــة والتنمي ــة
االقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب يق ــدم خالل ــه الس ــيد
وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة عرض ــا ح ــول خالصة الدراس ــة
املتعلق ــة بإع ــادة ق ــراءة املدون ــة العام ــة للضرائ ــب.
اجتم ــاع مش ــترك بي ــن كل م ــن لجن ــة املالي ــة والتخطيط
والتنمي ــة االقتصادي ــة ولجن ــة الفالح ــة والقطاع ــات
اإلنتاجي ــة ،ولجن ــة التعلي ــم والش ــؤون الثقافي ــة
واالجتماعي ــة ،ولجن ــة الداخلي ــة والجماع ــات الترابي ــة
لالس ــتماع لع ــرض الس ــيد رئي ــس املجل ــس االقتص ــادي
واالجتماع ــي والبيئ ــي بخص ــوص الدراس ــة الت ــي
أنجزه ــا ه ــذا املجل ــس ح ــول "الرأســـــ ــمال غ ي ــر امل ــادي دورة أكتوبر .2017
عام ــل لخلـــ ــق ال ث ــروة وتوزيعـــ ــها املنص ــف.
اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة املالي ــة والتخطي ــط
والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس املستش ــارين ولجن ــة
املالي ــة والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب ح ــول
موض ــوع نظ ــام ص ــرف الدره ــم ،بحض ــور الس ــيد وزي ــر
االقتص ــاد واملالي ــة والس ــيد وال ــي بن ــك املغ ــرب.
مناقش ــة الع ــرض ال ــذي قدم ــه وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة
ووال ــي بن ــك املغ ــرب ح ــول موض ــوع نظ ــام ص ــرف
الدره ــم ،بحض ــور الس ــيد وال ــي بن ــك املغ ــرب.
اجتم ــاع مش ــترك م ــع لجن ــة املالي ــة والتنمي ــة
االقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب لالس ــتماع لع ــرض
الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ح ــول حصيل ــة تنفي ــذ
الس ــتة أش ــهر األول ــى م ــن قان ــون املالي ــة واإلط ــار الع ــام
دورة ابريل .2018
ملش ــروع ميزاني ــة 2019
مناقش ــة ع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ح ــول
حصيل ــة تنفي ــذ الس ــتة أش ــهر األول ــى م ــن قان ــون املالي ــة
واإلط ــار الع ــام ملش ــروع ميزاني ــة 2019
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اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة الفالح ــة ولجن ــة املالي ــة
ولجن ــة التعلي ــم ولجن ــة الداخلي ــة ولجن ــة الع ــدل،
برئاس ــة الس ــيد رئي ــس مجل ــس املستش ــارين وبحض ــور
الس ــيد الرئي ــس األول للمجل ــس األعل ــى للحس ــابات
ال ــذي ق ــدم التقري ــر املوضوعات ــي للمجل ــس" :ح ــول
م ــدى جاهزي ــة املغ ــرب لتنفي ــذ أه ــداف التنمي ــة
املس ــتدامة ." 2015/2030
اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة املالي ــة والتخطي ــط
والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس املستش ــارين ولجن ــة
املالي ــة والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب
لتقدي ــم ع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ح ــول
حصيل ــة تنفي ــذ الس ــتة أش ــهر األول ــى م ــن قان ــون املالي ــة
واإلط ــار الع ــام ملش ــروع ميزاني ــة س ــنة .2020

دروة أبريل .2019

تدارس" :التدابير واإلجراءات ذات الطابع االقتصادي
الت ــي اتخذته ــا الحكوم ــة ملواجه ــة جائح ــة كورونا".

دورة أبريل .2020

تقدي ــم اإلط ــار الع ــام إلع ــداد مش ــروع قان ــون املالي ــة
لس ــنة  2021من طرف الس ــيد وزير االقتصاد واملالية
وإص ــاح اإلدارة.
االس ــتماع لع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة
وإص ــاح اإلدارة ،يه ــم إخب ــار اللجن ــة بخص ــوص إح ــداث
حس ــاب مرص ــد ألم ــور خصوصي ــة يس ــم ى صن ــدوق
الفترة الفاصلة بين
االس ــتثمار االس ــتراتيج ي.
دورة ابريل 2020
االس ــتماع ومناقش ــة ع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد ودورة أكتوبر .2020
واملالي ــة وإص ــاح اإلدارة ح ــول تنفي ــذ ميزاني ــة س ــنة
 ،2020وإع ــداد مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة 2021
والبرمج ــة امليزانياتي ــة للث ــاث س ــنوات القادم ــة.
االس ــتماع ملمثل ــي صن ــدوق اإلي ــداع والتدب ي ــر لالحتياط
لتقدي ــم بع ــض البيان ــات التقني ــة املرتبط ــة بمقترح ــي
قانوني ــن يقضي ــان بإلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام معاش ــات دورة أكتوبر .2020
أعض ــاء مجل ــس الن ــواب ونظ ــام معاش ــات أعض ــاء
مجل ــس املستش ــارين.
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املدة الزمنية

الثالثاء  17نونبر  2015بعد جلسة األسئلة الشفهية

3

1

ساعة
االثنين  23نونبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا

مواصلة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة  2016االثنين  23نونبر  2015عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال

4

تقدي ــم وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ملش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة
2016
الش ــروع ف ــي املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة
2016

 3ساعات و نصف
 3ساعات و نصف

مواصلة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 2016

الثالثاء  24نونبر  2015بعد جلسة األسئلة الشفهية

ساعتان

5

6

7

مواصلة املناقشة العامة ملشروع قانون املالية لسنة 2016

االربعاء  25نونبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا

االس ــتماع لج
ينــواب الس ــيد الوزي ــر عل ــى تدخ ــات الس ــادة االربعاء  25نونبر  2015عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
ا ملستش ــا ر

الشروع ف ي مناقشة املواد ملشروع قانون املالية لسنة  2016الخميس  26نونبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا

8

 3ساعات
ساعتان ونصف
 3ساعات و نصف

مواصلة مناقشة املواد ملشروع قانون املالية لسنة 2016

9

 3ساعات

 6ساعات

مواصلة مناقشة املواد ملشروع قانون املالية لسنة 2016

10

الخميس  26نونبر  2015عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال
الجمعة  27نونبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا

مواصلة مناقشة املواد ملشروع قانون املالية لسنة 2016

الجمعة  27نونبر  2015عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال

 3ساعات ونصف
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دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمندوبي ــة الس ــامية االثنين  30نونبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا
للتخطي ــط برس ــم الس ــنة املالي ــة 2016
دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للب ــاط امللك ــي؛ دراس ــة االثنين  30نونبر  2015عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة لرئي ــس الحكوم ــة؛ دراس ــة مش ــروع
امليزاني ــة الفرعي ــة لل ــوزارة املنتدب ــة ل ــدى رئي ــس الحكوم ــة
املكلف ــة بالش ــؤون العام ــة والحكام ــة برس ــم الس ــنة املالي ــة
2016
دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمجل ــس االقتص ــادي االربعاء  2دجنبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا
واالجتماع ــي والبيئ ــي برس ــم الس ــنة املالي ــة 2016
دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ل ــوزارة االقتص ــاد واملالي ــة االربعاء  2دجنبر  2015عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
برس ــم الس ــنة املالي ــة 2016
الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى م ــواد الج ــزء األول م ــن الخميس  3دجنبر  2015ابتداء من الساعة العاشرة
صباحا
مش ــروع القان ــون املال ــي لس ــنة 2016
دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــس الن ــواب ومش ــروع الجمعة  4دجنبر  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا
امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــس املستش ــارين برس ــم الس ــنة املالي ــة
2016
التصويت عل ى مواد الجزء الثاني من مشروع القانون املال ي األربعاء  9دجنبر  2015عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
لس ــنة  ،2016وعل ــى مش ــروع القان ــون برمت ــه ،والتصوي ــت
عل ــى مش ــاريع امليزاني ــات الفرعي ــة الت ــي تدخ ــل ف ــي اختص ــاص
اللجن ــة.

املدة الزمنية

 4ساعات
 3ساعات

 3ساعات 45د
 4ساعات
 12ساعة و 30د
 4ساعات
30دقيقة
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مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 71.14
يغ ي ــر ويتم ــم القان ــون رق ــم  011.71بتاري ــخ  12م ــن
ذي القع ــدة 30( 1391ديس ــمبر  )1971املح ــدث
بموجب ــه نظ ــام املعاش ــات املدني ــة؛
مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 72.14
الجمعة  13ماي 2016
املح ــددة بموجب ــه الس ــن الت ــي يج ــب أن يح ــال فيه ــا
عل ــى التقاع ــد املوظف ــون واملس ــتخدمون ف ــي نظ ــام عل ى الساعة العاشرة صباحا
املعاش ــات املدني ــة؛
مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  96.15يغ ي ــر
ويتم ــم الظه ي ــر الش ــريف بمثاب ــة قان ــون رق ــم
 1.77.216الص ــادر ف ــي  20م ــن ش ــوال 4( 1397
اكتوب ــر  )1977املتعل ــق بإح ــداث نظ ــام جماع ــي
ملن ــح روات ــب التقاع ــد
الش ــروع ف ــي دراس ــة :مش ــروع قان ــون رق ــم 95.15
يغ ي ــر ويتم ــم القان ــون رق ــم  013.71الص ــادر بتاري ــخ
 12م ــن ذي القع ــدة  30( 1391دجن ب ــر )1971
املح ــدث بموجب ــه نظ ــام املعاش ــات العس ــكرية؛
األربعاء  25ماي 2016
مش ــروع قان ــون رق ــم  99.15بإح ــداث نظ ـ
ـام عل ى الساعة العاشرة صباحا
للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن والعم ــال
املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن
يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا.؛
ومش ــروع قان ــون رق ــم  70.14يتعل ــق بهيئ ــات
التوظي ــف الجماع ــي العق ــاري.
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ساعة ونصف
ساعتان و 30د
 3ساعات
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الخميس  26ماي 2016
عل ى الساعة العاشرة صباحا
االثنين  13يونيو 2016
عل ى الساعة العاشرة صباحا
األربعاء  15يونيو
عل ى الساعة العاشرة والنصف
صباحا 2016
الخميس 16يونيو 2016
عل ى الساعة العاشرة صباحا
الثالثاء  21يونيو 2016
عل ى الساعة العاشرة صباحا
لثالثاء  21يونيو 2016
عل ى الساعة الثانية عشرة زواال
االثنين  27يونيو 2016
عل ى الساعة الواحدة بعد
الزوال

املوضوع

تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  72.14؛ ومش ــروع
قان ــون رق ــم  71.14؛ ومش ــروع قان ــون رق ــم .96.15
مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  72.14؛ ومش ــروع
قان ــون رق ــم  71.14؛
ومشروع قانون رقم .96.15
مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون رق ــم  72.14؛
ومش ــروع قان ــون رق ــم  71.14؛ ومش ــروع قان ــون
رق ــم .96.15
مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون رق ــم
 72.14؛ ومش ــروع قان ــون رق ــم  71.14؛ ومش ــروع
قان ــون رق ــم .96.15
مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون رق ــم
 72.14؛ ومش ــروع قان ــون رق ــم  71.14؛ ومش ــروع
قان ــون رق ــم ،96.15
املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــون رق ــم 99.15
بإح ــداث نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن
والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء
الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا
التصوي ــت عل ــى مش ــروع قان ــون رق ــم  95.15يغ ي ــر
ويتم ــم القان ــون رق ــم  013.71الص ــادر بتاري ــخ 12
م ــن ذي القع ــدة  30( 1391دجن ب ــر  )1971املح ــدث
بموجب ــه نظ ــام املعاش ــات العس ــكرية
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االثنين  27يونيو 2016
الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى امل ــواد وعل ــى
مش ــروع قان ــون رق ــم 72.14؛ ومش ــروع قان ــون رق ــم عل ى الساعة الواحدة والنصف
 71.14؛ ومش ــروع قان ــون رق ــم 96.15
بعد الزوال
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  100.15يتعل ــقبتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة 2013؛
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  59.13يق�ض ــياالثنين  4يوليوز 2016
بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق عل ى الساعة الحادية عشرة
بمدون ــة التأمين ــات؛
صباحا
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  24.16بإح ــداثوكال ــة حس ــاب تح ــدي األلفي ــة – املغ ــرب (MCA-
.)Morocco
-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  99.15بإح ــداثنظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن والعم ــال االثنين  4يوليوز  2016عل ى
املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن الساعة الثانية عشرة زواال
يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا.
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 99.15بإح ــداث نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن االثنين  4يوليوز  2016عل ى
والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الساعة الثالثة بعد الزوال
الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا.
-اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة املالي ــة والتنمي ــةاالقتصادي ــة بمجل ـ
ـسـة الن ــواب ولجن ــة املالي ــة الخميس  21يوليوز 2016
ـ
االقتصادي
والتخطي ــط والتنمي ـ
الع ــةـام بمجل ــس عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
ـداد
ـ
إلع
املستش ــارين لتقدي ــم اإلط ــار
مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة 2017
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-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  19.14يتعل ــقببورص ــة القي ــم وش ــركات البورص ــة واملرش ــدين
ف ــي االس ــتثمار املال ــي؛
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  110.14يتعل ــقبإح ــداث نظ ــام لتغطي ــة عواق ــب الوقائ ــع الكارثي ــة
وبتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق
بمدون ــة التأمين ــات؛
-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  24.16بإح ــداث االربعاء  27يوليوز  2016عل ىالساعة العشرة صباحا
وكال ــة حس ــاب تح ــدي األلفي ــة – املغ ــرب ؛
-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  100.15يتعل ــقبتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة املالي ــة 2013؛
-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  59.13يق�ض ــيبتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق
بمدون ــة التأمين ــات؛
-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  70.14يتعل ــقبهيئ ــات التوظي ــف الجماع ــي العق ــاري.
-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  99.15بإح ــداث 3غشت 2016
نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن والعم ــال
املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن عل ى الساعة العاشرة صباحا
يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا
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-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 99.15بإح ــداث نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن
والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء
الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا؛
 4غشت 2016
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 19.14يتعل ــق ببورص ــة القي ــم وش ــركات البورص ــة عل ى الساعة العاشرة صباحا
واملرش ــدين ف ــي االس ــتثمار املال ــي؛
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 110.14يتعل ــق بإح ــداث نظ ــام لتغطي ــة عواق ــب الوقائ ــع
الكارثي ــة وبتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم 17.99
املتعل ــق بمدون ــة التأمين ــات؛

املوضوع

تاريخ االجتماع

-اجتم ــاع مش ــترك للجن ــة املالي ــة والتخطي ــطوالتنمي ــة االقتصادي ــة بمعي ــة لجن ــة الع ــدل
 23يناير 2017
والتش ــريع وحق ــوق اإلنس ــان ولجن ــة التعلي ــم
والش ــؤون الثقافي ــة واالجتماعي ــة ،يخص ــص عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
لالستماع لعرض السيد الرئيس األول للمجلس
األعل ــى للحس ــابات ح ــول تقري ــر ه ــذا املجل ــس
املتعل ــق بالصن ــدوق املغرب ــي للتقاع ــد
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الثالثاء  16ماي 2017
عل ى الساعة السابعة مساء

-تقدي ــم ومناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 19.17الخميس  4ماي 2017
ي ــؤذن بموجب ــه للحكوم ــة بتغي ي ــر رس ــم
االس ــتيراد عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
املف ــروض عل ــى القم ــح اللي ــن ومش ــتقاته
-تقدي ــم الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ملش ــروعقان ــون املالي ــة لس ــنة 2017

-الش ــروع ف ــي املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2017

-مواصل ــة املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة  2017و االس ــتماع لج ــواب الس ــيد
الوزي ــر عل ــى تدخ ــات الس ــادة املستش ــارين

-الش ــروع ف ــي مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2017

-مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون املالي ــةلس ــنة 2017

-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ل ــوزارةاالقتص ــاد واملالي ــة

االربعاء  17ماي 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا
الخميس  18ماي 2017
من الساعة العاشرة صباحا ال ى
13h30؛ ومن الساعة الثالثة
بعد الزوال ال ى الساعة 20h50
مساء
الجمعة  19ماي 2017
من الساعة العاشرة صباحا ال ى
الساعة الواحدة بعد الزوال
االثنين  22ماي 2017
االثنين  22ماي 2017
ابتداء من الساعة العاشرة
صباحا ال ى 1315؛ ومن الساعة
الثالثة ونصف بعد الزوال ال ى
الساعة  19.00مساء
األربعاء  24ماي 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا
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-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للب ــاطامللك ــي؛ * دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة
األربعاء  24ماي 2017
لرئي ــس الحكوم ــة؛* دراس ــة مش ـ
ـروع امليزاني ــة عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
ـة
ـ
الحكوم
الفرعي ــة لل ــوزارة املنتدب ــة ل ــدى رئي ــس
املكلف ــة بالش ــؤون العام ــة والحكام ــة.
األربعاء  24ماي
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــسالن ــواب ومش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــس عل ى الساعة السادسة مساء
2017
ا ملستش ــا ر ين .
الخميس  25ماي 2017
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمجل ــسعل ى الساعة العاشرة صباحا
االقتص ــادي واالجتماع ــي والبيئ ــي

الخميس  25ماي 2017
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمندوبي ــةعل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
الس ــامية للتخطي ــط

االثنين  29ماي 2017
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى الج ــزءاألول م ــن مش ــروع القان ــون املال ــي لس ــنة  2017عل ى الساعة العاشرة صباحا
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى الج ــزء الثان ــي م ــنالخميس  1يونيو 2017
مشروع قانون املالية لسنة  2017وعل ى مشروع
القان ــون برمت ــه  ،والتصوي ــت عل ــى مش ــاريع عل ى الساعة الواحدة و45د بعد
الزوال
امليزاني ــات الفرعي ــة الت ــي تدخ ــل ف ــي اختص ــاص
ا للجن ــة

-دراسة مشروع قانون رقم  74.16يتعلق بتغييرالقانون رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات.

االربعاء  21يونيو 2017
عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا

املدة الزمنية

 3ساعات

 4ساعات
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املوضوع

-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 99.15بإح ــداث نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن
والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء
الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا.
-مواصل ــة دراس ــة م ــواد مش ــروع قان ــون رق ــم 99.15بإح ــداث نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن
والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء
الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا
-مواصل ــة دراس ــة م ــواد مش ــروع قان ــون رق ــم 99.15بإح ــداث نظ ــام للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن
والعم ــال املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء
الذي ــن يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا
-الش ــروع ف ــي دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 60.16تح ــدث بموجب ــه الوكال ــة املغربي ــة لتنمي ــة
االس ــتثمارات والص ــادرات.
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى م ــوادمش ــروع قان ــون رق ــم  99.15بإح ــداث نظ ــام
للمعاش ــات لفائ ــدة فئ ــات املهنيي ــن والعم ــال
املس ــتقلين واألش ــخاص غ ي ــر األج ــراء الذي ــن
يزاول ــون نش ــاطا خاص ــا.
-الش ــروع ف ــي دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 82.16يتعل ــق بتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة املالي ــة .2014
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى م ــوادمش ــروع قان ــون رق ــم  60.16تح ــدث بموجب ــه
الوكال ــة املغربي ــة لتنمي ــة االس ــتثمارات
والص ــاد رات
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االربعاء  21يونيو 2017
عل ى الساعة الثانية عشرة زواال
الخميس  6يوليوز 2017
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
اإلثنين  10يوليوز 2017
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
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األربعاء 12يوليوز 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا
االربعاء  19يوليوز 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا
االثنين  24يوليوز 2017
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال

تاريخ االجتماع
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عل ى الساعة الحادية عشرة
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تاريخ االجتماع

-لق ــاء تواصل ــي بمعي ــة لجن ــة املالي ــة والتنمي ــةاالربعاء  25اكتوبر 2017
االقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب يق ــدم خالل ــه
الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة عرض ــا ح ــول عل ى الساعة التاسعة والنصف
صباحا
خالص ــة الدراس ــة املتعلق ــة بإع ــادة ق ــراءة املدون ــة
العام ــة للضرائ ــب
-تقدي ــم ع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــةملش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة 2018

4

5

6

7

-الش ــروع ف ــي املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2018

-مواصل ــة املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2018

-مواصل ــة املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2018

-االس ــتماع لج ــواب الس ــيد الوزي ــر عل ــى تدخ ــاتالس ــادة املستش ــارين حول مش ــروع قانون املالية
لس ــنة 2018

-الش ــروع ف ــي مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2018

الثالثاء  21نونبر 2017
عل ى السادسة مساءا
األربعاء  22نونبر 2017
عل ى الساعة الرابعة بعد
الزوال
الخميس  23نونبر 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا
الخميس  23نونبر 2017
عل ى الساعة الثالثة والنصف
بعد الزوال
الجمعة  24نونبر 2017
عل ى الساعة العاشرة والنصف
صباحا
الجمعة  24نونبر 2017
عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال

املدة الزمنية
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املوضوع

-مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون املالي ــةلس ــنة 2018

-مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون املالي ــةلس ــنة 2018

-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى الج ــزءاألول م ــن مش ــروع القان ــون املال ــي لس ــنة .2018

الرقم .ت

8

9
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األربعاء  29نونبر 2017
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمندوبي ــةعل ى الساعة العاشرة صباحا
الس ــامية للتخطي ــط

االثنين  27نونبر 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا
االثنين  27نونبر 2017
عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال
األربعاء  6دجنبر 2017
عل ى الساعة العاشرة صباحا

11

12

13

14

15

األربعاء  29نونبر 2017
ـروع
ـ
مش
-دراس ــةواملالي ــةامليزاني ــة الفرعي ــة ل ــوزارة عل ى الساعة الثالثة بعد
االقتص ــاد
الزوال
الخميس  30نونبر 2017
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمجل ــسعل ى الساعة العاشرة صباحا
االقتص ــادي واالجتماع ــي والبيئ ــي.
 *-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للب ــاطالخميس  30نونبر 2017
امللك ــي؛ *دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة
لرئي ــس الحكوم ــة؛ * دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة عل ى الساعة الثالثة والنصف
بعد الزوال
الفرعي ــة لل ــوزارة املنتدب ــة ل ــدى رئي ــس الحكوم ــة
املكلف ــة بالش ــؤون العام ــة والحكام ــة.
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــسالن ــواب ومش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــس
ا ملستش ــا ر ين .
الخميس  7دجنبر 2017
عل ى الساعة الرابعة بعد
الزوال
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تاريخ االجتماع

-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى الج ــزء الثان ــي م ــناالثنين  11دجنبر 2018
مش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة  ،2018والتصوي ــت
عل ــى مش ــاريع امليزاني ــة الفرعي ــة الت ــي تدخ ــل ف ــي عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
اختص ــاص اللجن ــة

الجمعة  22دجنبر 2017
82.
1
6
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم .2014عل ى الساعة الرابعة بعد
يتعل ــق بتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة املالي ــة
الزوال
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  82.17يتعل ــقبإلغ ــاء الزي ــادات والغرام ــات والذعائ ــر وصوائ ــر
الجمعة  22دجنبر 2017
التحصي ــل املتعلق ــة بالضرائ ــب
والرس ــوم عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
ـتحقة
والحق ــوق واملس ــاهمات واألت ــاوى املس ـ
لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات
-اجتم ــاع مش ــترك بي ــن كل م ــن لجن ــة املالي ــةوالتخطي ــط والتنمي ــة االقتصادي ــة ولجن ــة
الفالح ــة والقطاع ــات اإلنتاجي ــة ،ولجن ــة التعلي ــم
والش ــؤون الثقافي ــة واالجتماعي ــة ،ولجن ــة
األربعاء  10يناير 2018
الداخلي ــة والجماع ــات الترابي ــة لالس ــتماع لع ـ
ـرضـي عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
الس ــيد رئي ــس املجل ــس االقتص ــادي واالجتماع ـ
والبيئ ــي بخص ــوص الدراس ــة الت ــي أنجزه ــا ه ــذا
املجل ــس ح ــول "الرأســـــ ــمال غ ي ــر امل ــادي عام ــل
لخلـــ ــق ال ث ــروة وتوزيعـــ ــها املنص ــف
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تاريخ االجتماع

-اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة املالي ــة والتخطي ــطوالتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس املستش ــارين
األربعاء  17يناير 2018
ولجن ــة املالي ــة والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس
الن ــواب ح ــول موض ــوع نظ ــام ص ــرف الدره ــم ،عل ى الساعة الخامسة مساء
بحض ــور الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة والس ــيد
وال ــي بن ــك املغ ــرب
-مناقش ــة الع ــرض ال ــذي قدم ــه وزي ــر االقتص ــاداالثنين  22يناير 2018
واملالي ــة ووال ــي بن ــك املغ ــرب ح ــول موض ــوع نظ ـ
ـام عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
ص ــرف الدره ــم ،بحض ــور الس ــيد وال ــي بن ــك املغرب

املدة الزمنية

ساعة ونصف
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تاريخ االجتماع

-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  53.17يتعل ــقاالربعاء  16مارس 2018
بتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة املالي ــة  ،2015دراس ــة
مش ــروع قان ــون رق ــم  69.17بتغي ي ــر وتتمي ــم عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
القان ــون رق ــم  33.06املتعل ــق بتس ــنيد األص ــول

-مناقش ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  69.17بتغي ي ــراالربعاء  21مارس 2018
ـم
ـ
وتتمي
ـول.القان ــون رق ــم  33.06املتعل ــق بتس ــنيد عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
األص ـ
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى م ــواداالثنين  26مارس 2018
ـم
ـ
وتتمي
مش ــروع قان ــون رق ــم  69.17بتغي ي ــر
ـول عل ى الساعة العاشرة صباحا
القان ــون رق ــم  33.06املتعل ــق بتس ــنيد األص ـ

املوضوع

تاريخ االجتماع

االثنين  25يونيو 2018
 -مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 53.17املتعل ــق بتصفي ــة ميزاني ــة الس ــنة املالي ــة  2015عل ى الساعة العاشرة صباحا
-اجتم ــاع مش ــترك م ــع لجن ــة املالي ــة والتنمي ــةاالقتصادي ــة بمجل ــس الن ــواب
لالسحـ ــتماع لع ــرض الخميس  19يوليوز 2018
ـة
ـ
حصيل
ـول
الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة
عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
ـة
ـ
املالي
ـون
تنفي ــذ الس ــتة أش ــهر األول ــى م ــن قان ـ
واإلط ــار الع ــام ملش ــروع ميزاني ــة 2019

املدة الزمنية

املالحظون

األعضاء

عدد
الحضور

6
10

6
9

0
1

ساعة وربع
ساعتان
7

عدد
الحضور

6

9

7

األعضاء

5

6

0

املالحظون

1

3

 45دقيقة

املدة الزمنية

ساعتان و 15
دقيقة
ساعة

136

الرقم .ت

3

4

الرقم .ت

1

2

3

4

5

املوضوع

تاريخ االجتماع

-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  40.17املتعل ــقاالثنين  23يوليوز 2018
بالقان ــون االسا�س ــي لبن ــك املغ ــرب (  45دقيق ــة)
-مناقش ــة ع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــةحـ
قان ــول حصيل ــة تنفي ــذ الس ــتة أش ــهر األول ــى م ــن عل ى الساعة التاسعة صباحا
ـة
ـ
ميزاني
ـروع
ـ
ملش
ـام
ـ
الع
ـار
ـ
واإلط
ـة
ـ
املالي
ـون
2019

املوضوع

تاريخ االجتماع

الخميس  22نونبر2018
-تقدي ــم الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ملش ــروععل ى الساعة العاشرة صباحا
قان ــون املالي ــة رق ــم  80.18للس ــنة املالي ــة 2019

الخميس  22نونبر2018
-الش ــروع ف ــي املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــونعل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
املالي ــة

-مواصل ــة املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــونالجمعة  23نونبر 2018
ـ
الس
املالي ــة واالس ــتماع لج ــواب
ـارينـيد الوزي ــر عل ــى عل ى الساعة العاشرة صباحا
تدخ ــات الس ــادة املستش ـ
الجمعة  23نونبر 2018
-الش ــروع ف ــي مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــونعل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
ا ملا لي ــة

--مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون املالية

السبت  24نونبر 2018
عل ى الساعة العاشرة صباحا
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السبت  24نونبر 2018
-مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون املالية عل ى الساعة الثالثة بعد الزوالاألحد  2دجنبر 2018
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى الج ــزءاألول م ــن مش ــروع قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة عل ى الساعة العاشرة صباحا
2019

-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمندوبي ــةالس ــامية للتخطي ــط برس ــم الس ــنة املالي ــة 2019

الخميس  29نونبر 2018
عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال

-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمجل ــسالخميس  29نونبر 2018
ـادي
ـ
االقتص
2019واالجتماع ــي والبيئ ــي .برس ــم الس ــنة عل ى الساعة السادسة مساء
املالي ــة
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للب ــاطا مللك ــي ؛
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة لرئي ــسالجمعة  30نونبر 2018
ا لحكوم ــة ؛
عل ى الساعة الثالثة بعد
ـوزارة
ـ
لل
ـة
ـ
الفرعي
ـة
ـ
امليزاني
-دراس ــة مش ــروعالزوال
ـؤون
ـ
بالش
ـة
ـ
املكلف
ـة
ـ
الحكوم
املنتدب ــة ل ــدى رئي ــس
العام ــة والحكام ــة.
-برسم السنة املالية 2019-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  85.18يغ ي ــربموجب ــه القان ــون رق ــم  18.97املتعل ــق بالس ــلفات
السبت  1دجنبر 2018
الصغ ي ــرة؛
عل ى الساعة العاشرة صباحا
ـوزارة
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ل ـاالقتص ــاد واملالي ــة برس ــم الس ــنة املالي ــة 2019
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-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــسالثالثاء  4دجنبر 2018
الن ــواب ومش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة
ملجل ــس عل ى الساعة السادسة مساءا
املستش ــارين برس ــم الس ــنة املالي ــة 2019
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى م ــواد الج ــزء الثان ــيم ــن مش ــروع قان ــون املالي ــة برس ــم الس ــنة املالي ــة
األربعاء  12دجنبر 2018
 ،2019وعل ــى مش ــروع قان ــون املالي ــة برمت ــه؛
عل ى الساعة ****
التصوي ــت عل ــى مش ــاريع امليزاني ــات القطاعي ــة
الت ــي تدخ ــل ضم ــن اختص ــاص اللجن ــة برس ــم س ــنة
.2019
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  91.18بتغي ي ــروتتمي ــم القان ــون رق ــم  39.89امل ــأذون بموجب ــه ف ــي
الثالثاء  18دجنبر 2018
-تحوي ــل منش ــآت عام ــة إل ــى القط ــاع الخ ــاص؛ بعد الجلسة العامة (السابعة26.
1
8
ـم
ـ
رق
ـة
ـ
التصفي
ـون
ـ
قان
ـروع
ـ
مش
ـم
ـ
تقدي
مساء)
ـة
ـ
املالي
ـنة
ـ
للس
ـة
ـ
املالي
ـون
ـ
قان
ـذ
ـ
بتنفي
ـق
املتعل ـ
2016
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 91.18بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  39.89امل ــأذون
االثنين  24دجنبر 2018
ـه
ـ
بموجب
ـاص؛ف ــي تحوي ــل منش ــآت عام ــة إل ــى القط ــاع عل ى الساعة الرابعة والنصف
الخ ـ
بعد الزوال
40.
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 17املتعل ــق بالقان ــون األسا�س ــي لبن ــك املغ ــرب.
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-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع قان ــون رق ــم 62.18املح ــددة بموجب ــه الس ــن القانوني ــة الت ــي
الثالثاء  25دجنبر 2018
يج ــب أن يح ــال فيه ــا عل ــى التقاع ــد أف ــراد الق ــوات
عل ى الساعة الثانية عشرة
املس ــاعدة؛
زواال
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  47.18يتعل ــقبإص ــاح املراك ــز الجهوي ــة لالس ــتثمار وبإح ــداث
اللج ــان الجهوي ــة املوح ــدة لالس ــتثمار
الثالثاء  25دجنبر 2018
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  48.17بإح ــداثبعد جلسة االسئلة الشفهية
الوكال ــة الوطني ــة للتجه ي ــزات العام ــة.
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع قان ــونرق ــم  96.18يتعل ــق بإلغ ــاء بع ــض الدي ــون
املس ــتحقة لفائ ــدة الجه ــات والعم ــاالت واألقالي ــم
األربعاء  2يناير 2019
والجماع ــات؛
-املناقش ــة العامة ومناقش ــة مواد مش ــروع قانون عل ى الساعة الثالثة بعد الزوالرق ــم  47.18يتعل ــق بإص ــاح املراك ــز الجهوي ــة
لالس ــتثمار وبإح ــداث اللج ــان الجهوي ــة املوح ــدة
لالس ــتثمار.
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروعاالثنين  7يناير 2019
قان ــون رق ــم  47.18يتعل ــق بإص ــاح املراك ــز
الجهوي ــة لالس ــتثمار وبإح ــداث اللج ــان الجهوي ــة عل ى الساعة العاشرة صباحا
املوح ــدة لالس ــتثمار.
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-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع قان ــون رق ــم 36.18بتغي ي ــر الظه ي ــر الش ــريف بمثاب ــة قان ــون
االثنين  7يناير 2019
رق ــم
 1.76.534املخ ــول بموجب ــه تعوي ــض إجمال ــي عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
ـر
ـ
التحري
ـش
ـ
جي
ـاء
ـ
وأعض
ـن
ـ
املقاومي
لبع ــض قدم ــاء
ول ــذوي حقوقه ــم
الثالثاء 8يناير 2019
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروعبعد الجلسة العامة
قان ــون رق ــم  91.18بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم
(السابعة مساء)
 39.89امل ــأذون بموجب ــه ف ــي تحوي ــل منش ــآت عام ــة
إل ــى القط ــاع الخ ــاص
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  94.18يق�ض ــياالثنين  4فبراير 2019
8.781
باملصادق ــة عل ــى املرس ــوم بقان ــون رق ــم
الصح1ــي 2.عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
بإح ــداث الصن ــدوق املغرب ــي للتأمي ــن
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الساعة العاشرة صباحا

تاريخ االجتماع

االربعاء  24ابريل 2019

االثنين  29ابريل 2019

املوضوع

-مش ــروع قان ــون رق ــم  21.18املتعل ــق بالضمان ــاتاملنقول ــة
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ساعة واحدة
11

-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 48.17بإح ــداث الوكال ــة الوطني ــة للتجه ي ــزات العام ــة
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  87.18بتغي ي ــروتتمي ــم القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق بمدون ــة
ا لتأ مين ــا ت
1

--عل ى الساعة العاشرة صباحا
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-اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة الفالح ــة ولجن ــةاملالي ــة ولجن ــة التعلي ــم ولجن ــة الداخلي ــة
ولجن ــة الع ــدل ،برئاس ــة الس ــيد رئي ــس مجل ــس
املستش ــارين وبحض ــور الس ــيد الرئي ــس األول
للمجل ــس األعل ــى للحس ــابات ال ــذي ق ــدم التقري ــر
املوضوعات ــي للمجل ــس" :ح ــول م ــدى جاهزي ــة
املغ ــرب لتنفي ــذ أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة
." 2015/2030
-مواصل ــة الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــىمش ــروع القان ــون رق ــم 40.17املتعل ــق بالقان ــون
األسا�س ــي لبن ــك املغ ــرب
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروعقان ــون رق ــم  48.17بإح ــداث الوكال ــة الوطني ــة
للتجه ي ــزات العام ــة
-مواصل ــة الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروعقان ــون التصفي ــة رق ــم  26.18املتعل ــق بتنفي ــذ
قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة 2016
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 87.18بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  17.99املتعل ــق
بمدون ــة التأمين ــات
-اجتم ــاع مش ــترك بي ــن لجن ــة املالي ــة والتخطي ــطوالتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس املستش ــارين
ولجن ــة املالي ــة والتنمي ــة االقتصادي ــة بمجل ــس
الن ــواب لتقدي ــم ع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد
واملالي ــة ح ــول حصيل ــة تنفي ــذ الس ــتة أش ــهر األول ــى
م ــن قان ــون املالي ــة واإلط ــار الع ــام ملش ــروع ميزاني ــة
س ــنة .2020

املالحظون

22

0
0
0
3

8

األعضاء

10

10
9
11
7

9

عدد
الحضور

32

10
9
11
10

17

االربعاء  26يونيو 2019
عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال

الخميس  25يوليوز 2019
عل ى الساعة السادسة مساء

يوم االثنين  6ماي 2019
عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال
االربعاء  15ماي 2019
عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا

االثنين  6ماي 2019
عل ى الساعة العاشرة صباحا

االثنين  29ابريل 2019
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال

تاريخ االجتماع

املدة الزمنية

 3ساعات

ساعتان
ساعتان
 3ساعات
ساعة ونصف

ساعة واحدة
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املوضوع
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3

تاريخ االجتماع

 27نونبر  2019عل ى الساعة
الثالثة بعد الزوال

 23نونبر 2019
عل ى الساعة العاشرة صباحا
 25نونبر 2019
عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا
 27نونبر 2019
عل ى الساعة العاشرة صباحا

 15نونبر 2019
-تقدي ــم الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ملش ــروعقان ــون املالي ــة رق ــم  70.19للس ــنة املالي ــة  2020عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال

-املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة2020

-االس ــتماع لج ــواب الس ــيد الوزي ــر والش ــروع ف ــيمناقش ــة مواد مش ــروع قانون املالية لس ــنة 2020

4

-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ل ــوزارةاالقتص ــاد واملالي ــة وإص ــاح اإلدارة

-مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون املالي ــةلس ــنة 2020

5

6

7

8

 28نونبر 2019
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمجل ــسعل ى الساعة العاشرة صباحا
االقتص ــادي واالجتماع ــي والبيئ ــي
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للب ــاط 28نونبر 2019
ا مللك ــي ؛
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة لرئي ــس عل ى الساعة الخامسة مساءا لحكوم ــة ؛
 29نونبر 2019
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمندوبي ــةعل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
الس ــامية للتخطي ــط

املدة الزمنية

ساعة واحدة
 10ساعات
 9ساعات
 5ساعات
ونصف
 3ساعات
 4ساعات
ساعة ونصف
 3ساعات
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13
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-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى الج ــزءاألول م ــن مش ــروع القان ــون املال ــي لس ــنة 2020
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــسالن ــواب ومش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــس
ا ملستش ــا ر ين
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى الج ــزء الثان ــي م ــنمش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة 2020؛
-التصوي ــت عل ــى مش ــاريع امليزاني ــات الفرعي ــةالت ــي تدخ ــل ف ــي اختص ــاص اللجن ــة
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون التصفي ــة رق ــم 22.19املتعل ــق بتنفي ــذ قان ــون املالي ــة للس ــنة املالي ــة
2017؛
-تقدي ــم مش ــروع قان ــون رق ــم  46.18يق�ض ــيبتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  86.12املتعل ــق
بعق ــود الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص .
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون التصفي ــة رق ــم 22.19املتعل ــق بتنفي ــذ قان ــون املالي ــة للس ــنة
املالي ــة 2017؛
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 46.18يق�ض ــي بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم 86.12
املتعل ــق بعق ــود الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام
والخ ــاص .

املدة الزمنية

 10ساعات
 5ساعات
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املالحظون
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10

األعضاء

17
11

عدد
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27
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تاريخ االجتماع

االثنين 2دجنبر 2019
عل ى الساعة العاشرة صباحا
األربعاء  4دجنبر 2019
عل ى الساعة العاشرة صباحا
الجمعة  6دجنبر 2019
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
األربعاء  22يناير 2020
عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا

األربعاء  29يناير 2020
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال

18

8

17

17

8

12

1

0

5

ساعة واحدة

ساعة واحدة

 3ساعات
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تاريخ االجتماع

 18مارس 2020
عل ى الساعة الحادية عشرة
والنصف صباحا
 7ابريل 2020
عل ى الساعة الواحدة بعد
الزوال

تاريخ االجتماع

املوضوع

-تقدي ــم مش ــروع مرس ــوم بإح ــداث الحس ــاباملرص ــد ألم ــور خصوصي ــة تح ــت اس ــم "الصن ــدوق
الخ ــاص بتدب ي ــر جائح ــة ف ي ــروس كورون ــاCovid 19
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع مرس ــومبقان ــون رق ــم  2.20.320يتعل ــق بتج ــاوز س ــقف
التموي ــات الخارجي ــة

املوضوع

الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع قان ــون رق ــم
 26.20يق�ض ــي باملصادق ــة عل ــى املرس ــوم بقان ــون
 4ماي 2020
رق ــم  2.20.320الص ــادر ف ــي  13م ــن ش ــعبان
 7( 1441أبري ــل  )2020املتعل ــق بتج ــاوز س ــقف عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا
التموي ــات الخارجي ــة
دراس ــة »:االنعكاس ــات االقتصادي ــة واملالي ــة
لتف�ش ــي ف ي ــروس كوفي ــد  19عل ــى بالدن ــا»
الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع قان ــون رق ــم
 27.20بس ــن أح ــكام خاص ــة تتعل ــق بس ــير أش ــغال
 4ماي 2020
أجه ــزة
إدارة ش ــركات املس ــاهمة وكيفي ــات انعق ــاد عل ى الساعة الثانية بعد الزوال
ـوارئ
ـ
الط
ـة
ـ
حال
ـريان
ـ
س
ـدة
ـ
م
ـال
ـ
خ
ـا
جمعياته ـ
ا لصحي ــة

املدة الزمنية

ساعتان
والنصف
ساعتان

املدة الزمنية

ساعة واحدة

 30دقيقة
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0
0
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1

1

األعضاء

9
9

األعضاء

7
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9
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8

7
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تاريخ االجتماع

 11ماي 2020
ت ــدارس" :التداب ي ــر واإلج ــراءات ذات الطاب ــع
االقتص ــادي الت ــي اتخذته ــا الحكوم ــة ملواجه ــة عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا
جائح ــة كورون ــا".
تقدي ــم مش ــروع قان ــون املالي ــة املع ــدل للس ــنة
الثالثاء 14يوليوز2020
املالي ــة 2020؛
عل ى الساعة العاشرة صباحا
الشروع ف ي املناقشة العامة
*مواصلة املناقشة العامة؛
* االستماع لجواب السيد الوزير
الثالثاء 14يوليوز2020
عل ى الساعة السادسة مساء

االربعاء 15يوليوز2020
الش ــروع ف ــي املناقش ــة التفصيلي ــة ملش ــروع
عل ى الساعة العاشرة صباحا
ا لقا ن ــو ن
*دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  36.20املتعل ــق
بتحوي ــل صن ــدوق الضم ــان املرك ــزي إل ــى ش ــركة
االربعاء 15يوليوز2020
مس ــا همة
*دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  44.20القا�ض ــي عل ى الساعة الثانية عشرة
والنصف زواال
بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  103.12املتعل ــق
بمؤسس ــات االئتم ــان والهيئ ــات املعت ب ــرة ف ــي
حكمه ــا

الخميس  16يوليوز2020
ـ
م
ـى
ـ
الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل
ـدل.ـواد الج ــزء عل ى الساعة الحادية عشرة
األول م ــن مش ــروع قان ــون املالي ــة املع ـ
صباحا
الدراس ــة والتصوي ــت عل ـ
املعـى ـ الج ــزء الثان ــي م ــن الجمعة  17يوليوز 2020
ـروع
ـ
مش
ـى
ـ
وعل
ـدل،
مش ــروع قان ــون املالي ــة
عل ى الساعة الخامسة مساء
قان ــون املالي ــة املع ــدل برمت ــه
تقديم اإلطار العام إلعداد مش ــروع قانون املالية
لس ــنة  2021م ــن ط ــرف الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد
واملالي ــة وإص ــاح اإلدارة.
األربعاء  22يوليوز 2020
عل ى الساعة الحادية عشرة
صباحا

املدة الزمنية
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تاريخ االجتماع

االثنين  28شتنبر 2020
عل ى الساعة السابعة مساء

-االس ــتماع لع ــرض الس ــيد وزي ــر االقتص ــادواملالي ــة وإص ــاح اإلدارة ،يه ــم إخب ــار اللجن ــة
 11غشت 2020
بخص ـ
ـوصـة إح ــداث حس ــاب مرص ــد ألم ــور عل ى الساعة الثانية عشرة زواال
ـتثمار
ـ
االس
ـدوق
ـ
صن
ى
ـم
ـ
يس
خصوصي ـ
ا الس ــترا تيج ي .
-االس ــتماع ومناقش ــة ع ــرض الس ــيد وزي ــراالقتص ــاد واملالي ــة وإص ــاح اإلدارة ح ــول تنفي ــذ
االثنين  28شتنبر 2020
ميزاني ــةـةلس ـس ــنةـنة  ،2020وإع ــداد مش ــروع قان ــون عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
ـاث
ـ
للث
ـة
ـ
امليزانياتي
ـة
ـ
والبرمج
2021
املالي ـ
س ــنوات القادم ــة
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع مرس ــومبقان ــون رق ــم  665.20.2يتعل ــق بإع ــادة تنظي ــم
القط ــب املال ــي لل ــدار البيض ــاء

املوضوع

تاريخ االجتماع

الثالثاء  17نونبر :2020
-تقدي ــم الس ــيد وزي ــر االقتص ــاد واملالي ــة ملش ــروعالقان ــون املال ــي رق ــم  65.20للس ــنة املالي ــة  2021بعد جلسة األسئلة الشفهية
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-الش ــروع ف ــي املناقش ــة العام ــة ملش ــروع قان ــوناملالي ــة لس ــنة 2021
-مواصل ــة املناقش ــة العام ــة واالس ــتماع لج ــوابالس ــيد الوزي ــر ملش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة
 ،2021والش ــروع ف ي مناقش ــة مواد مش ــروع قانون
املالي ــة لس ــنة 2021
-مواصل ــة مناقش ــة م ــواد مش ــروع قان ــون املالي ــةلس ــنة 2021
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  66.20بتغي ي ــروتتمي ــم القان ــون رق ــم  46.02املتعل ــق بنظ ــام
التب ــغ الخ ــام والتب ــغ املصن ــع؛
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  32.20بتغي ي ــروتتمي ــم القان ــون رق ــم  12.96القا�ض ــي بإص ــاح
الق ــرض الش ــعب ي للمغ ــرب؛
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ل ــوزارةاالقتص ــاد واملالي ــة وإص ــاح اإلدارة.
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تاريخ االجتماع

الخميس 19نونبر : 2020
عل ى الساعة العاشرة صباحا
الجمعة  20نونبر :2020
عل ى الساعة العاشرة صباحا
االثنين  23نونبر :2020
عل ى الساعة العاشرة صباحا

10

14

8

11

10

2

9

4

 4ساعات

2

 5ساعات

 8ساعات

األربعاء  25نونبر :2020
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال

-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــسالخميس  26نونبر :2020
ومش
الن ــواب
ينـ .ـروع امليزاني ــة الفرعي ــة ملجل ــس عل ى الساعة العاشرة صباحا
ا ملستش ــا ر
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  07.20بتغي ي ــرالخميس  26نونبر :2020
ـون
ـ
القان
وتتمي ــم
املحلي ـرق ــة.ـم  47.06املتعل ــق بجباي ــات عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
الجماع ــات
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تاريخ االجتماع

-الش ــروع ف ــي مناقش ــة م ــواد مش ــروع القان ــوناالثنين  30نونبر :2020
رق
رق ــم  07.20بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون
ـة.ــم  47.06عل ى الساعة العاشرة صباحا
املتعل ــق بجباي ــات الجماع ــات املحلي ـ
االثنين  30نونبر 2020
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للمجل ــسعل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
االقتص ــادي واالجتماع ــي والبيئ ــي

االثنين  30نونبر 2020
ـة
ـ
للمندوبي
ـة
ـ
الفرعي
ـة
ـ
امليزاني
-دراس ــة مش ــروععل ى الساعة الخامسة
الس ــامية للتخطي ــط
والنصف مساء
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة للب ــاطالثالثاء  1دجنبر 2020
ا مللك ــي ؛
-دراس ــة مش ــروع امليزاني ــة الفرعي ــة لرئي ــس بعد جلسة األسئلة الشفهيةا لحكو م ــة

االربعاء  2دجنبر 2020
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى الج ــزء عل ى الساعة الحادية عشرة
األول م ــن مش ــروع القان ــون املال ــي لس ــنة .2021
صباحا
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع القان ــون رق ــم 07.20الخميس  3دجنبر 2020
بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  47.06املتعل ــق
بجباي ــات الجماع ــات املحلي ــة ،والب ــت ف ــي عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
التعدي ــات املقدم ــة والتصوي ــت عل ــى مش ــروع
القان ــون.
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى الج ــزء الثان ــي م ــنمش ــروع قان ــون املالي ــة لس ــنة  ،2019والتصوي ــت
عل ــى مش ــاريع امليزاني ــة الفرعي ــة الت ــي تدخ ــل ف ــي
اختص ــاص اللجن ــة
الجمعة  4دجنبر 2020
عل ى الساعة السابعة مساء
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-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  76.20يق�ض ــيبإح ــداث «صن ــدوق محم ــد الس ــادس لالس ــتثمار»،
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  70.20يق�ض ــيباملصادق ــة عل ــى املرس ــوم بقان ــون رق ــم 2.20.665
الثالثاء  15دجنبر 2020
12
الص ــادر ف ــي
ـق م ــن صف ــر  30( 1442س ــبتمبر عل ى الساعة السابعة مساء
ـي
ـ
املال
ـب
ـ
القط
ـم
ـ
تنظي
ـادة
ـ
بإع
 )2020املتعل ـ
لل ــدار البيض ــاء،
-دراس ــة مش ــروع قان ــون يتعل ــق بتصفي ــة ميزاني ــةالس ــنة املالي ــة .2018
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 76.20يق�ض ــي بإح ــداث «صن ــدوق محم ــد الس ــادس
لالس ــتثمار»،
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 70.20االثنين  21دجنبر 2020
يق�ض ــي باملصادق ــة عل ــى املرس ــوم بقان ــون رق ــم
 2.20.665الص ــادر ف ــي  12م ــن صف ــر  30( 1442عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
س ــبتمبر  )2020املتعل ــق بإع ــادة تنظي ــم القط ــب
املال ــي لل ــدار البيض ــاء،
-مواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بتصفيةميزانية السنة املالية
-مق ت ــرح قان ــون بش ــأن إلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــاماملعاش ــات املح ــدث لفائ ــدة أعض ــاء مجل ــس
الن ــواب.
-دراس ــة مش ــروع القان ــون رق ــم  07.20بتغي ي ــروتتمي ــم القان ــون رق ــم  47.06املتعل ــق بجباي ــات
الجماع ــات املحلي ــة ق ــراءة ثاني ــة.
االربعاء  23دجنبر 2020
عل ى الساعة العاشرة والنصف
صباحا
االثنين  28دجنبر 2020
عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال
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-مواصل ــة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون بش ــأن إلغ ــاءوتصفي ــة نظ ــام املعاش ــات املح ــدث لفائ ــدة أعض ــاء
مجل ــس الن ــواب
-الدراس ــة والتصوي ــت عل ــى مق ت ــرح قان ــون بش ــأنإلغ ــاء وتصفي ــة نظ ــام املعاش ــات املح ــدث لفائ ــدة
أعض ــاء مجل ــس الن ــواب.
-االس ــتماع ملمثل ــي صن ــدوق اإلي ــداع والتدب ي ــرلالحتي ــاط لتقدي ــم بع ــض البيان ــات التقني ــة
املرتبط ــة بمقترح ــي قانوني ــن يقضي ــان بإلغ ــاء
وتصفي ــة نظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس الن ــواب
ونظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس املستش ــارين.
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  15.18يتعل ــقبالتموي ــل التعاون ــي؛
-دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم 53.19يق�ض ــيبتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم  127.12املتعل ــق
بتنظي ــم مهن ــة محاس ــب معتم ــد وبإح ــداث
املنظم ــة املهني ــة للمحاس ــبين املعتمدي ــن وبس ــن
أح ــكام انتقالي ــة واس ــتثنائية خاص ــة باكتس ــاب
صف ــة محاس ــب معتم ــد
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االثنين  28دجنبر 2020
عل ى الساعة الخامسة مساءا
االثنين  4يناير 2021
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
االربعاء  13يناير 2021
عل ى الساعة العاشرة والنصف
صباحا

االثنين 18يناير 2021
عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
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تاريخ االجتماع

االثنين  25يناير 2021
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروعقان ــون رق ــم  15.18يتعل ــق بالتموي ــل التعاون ــي؛ عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
-مواصل ــة دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم53.19يق�ض ــي بتغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم 127.12
االثنين  25يناير 2021
وبإحداث
املتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد
ـن عل ى الساعة الخامسة مساء
املنظم ــة املهني ــة للمحاس ــبين املعتمدي ــن وبس ـ
أح ــكام انتقالي ــة واس ــتثنائية خاص ــة باكتس ــاب
صف ــة محاس ــب معتم ــد.
-الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروعقان ــون رق ــم  19-53القا�ض ــي بتغي ي ــر وتتمي ــم
القان ــون رق ــم  12-127املتعل ــق بتنظي ــم مهن ــة يوم االثنين  1فبراير 2021
عل ى الساعة الرابعة بعد
محاس ــب معتم ــد وبإح ــداث املنظم ــة املهني ــة
الزوال
للمحاس ــبين املعتمدي ــن وبس ــن أح ــكام انتقالي ــة
واس ــتثنائية خاص ــة باكتس ــاب صف ــة محاس ــب
معتم ــد ؛
-مواصل ــة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاءوتصفي ــة نظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس الن ــواب؛
-مواصل ــة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاءوتصفي ــة نظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس
املستش ــا رين .
االثنين  1فبراير 2021
عل ى الساعة الخامسة و30د
مساء
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*مواصل ــة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء
وتصفي ــة نظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس الن ــواب؛
االثنين  8فبراير 2021
*مواصل ــةـة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء عل ى الساعة العاشرة صباحا
ـس
ـ
مجل
ـاء
ـ
أعض
ـات
ـ
معاش
ـام
ـ
نظ
وتصفي ـ
ا ملستش ــا ر ين
-مواصل ــة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاءوتصفي ــة نظ ــام معاش ــات أعض ــاء مجل ــس الن ــواب؛
الثالثاء  9فبراير 2021
-مواصل ــةـة دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء عل ى الساعة العاشرة صباحا
ـس
ـ
مجل
ـاء
ـ
أعض
ـات
ـ
معاش
ـام
ـ
نظ
وتصفي ـ
ا ملستش ــا ر ين
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 22فبراير 2021
-تقدي ــم مش ــروع قانون-إط ــار رق ــم  09.21يتعل ــقعل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
بالحماي ــة االجتماعي ــة عل ــى اللجن ــة.

 24فبراير 2021
-مواصلة دراسة مشروع قانون-إطار رقم 09.21عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
يتعلق بالحماية االجتماعية عل ى اللجنة.
 1مارس 2021
-مواصل ــة املناقش ــة التفصيلي ــة مل ــواد مش ــروعقانون-إط ــار رق ــم  09.21يتعل ــق بالحماي ــة عل ى الساعة الثالثة والنصف
بعد الزوال
ا الجتما عي ــة

املوضوع

تاريخ االجتماع

 8مارس 2021
-التصوي ــت والب ــت ف ــي التعدي ــات املقترح ــة عل ــىمش ــروع قانون-إط ــار رق ــم  09.21يتعل ــق بالحماي ــة عل ى الساعة الثالثة بعد
الزوال
االجتماعية.
-الشر 16مارس 2021
-وع ف ــي دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  46.19يتعل ــقبالهيئ ــة الوطني ــة للنزاه ــة والوقاي ــة م ــن الرش ــوة عل ى الساعة الرابعة بعد الزوال
ومحاربته ــا.
-الش ــروع ف ــي املناقش ــة العام ــة واملناقش ــة 17مارس 2021
التفصيلي ــة مل ــواد مش ــروع قان ــون رق ــم 46.19
يتعل ــق بالهيئ ــة لوطني ــة للنزاه ــة والوقاي ــة م ــن عل ى الساعة العاشرة صباحا
الرش ــوة ومحاربته ــا.

املدة الزمنية

ساعتان
 8ساعات

املالحظون

9
3

األعضاء

13
11

عدد
الحضور

22
16
13

عدد
الحضور

17
15

13

4

األعضاء

11
13

9

9

املالحظون

6
2

4

 3ساعات

املدة الزمنية

ساعتان
 50دقيقة
 4ساعات و
 30د

155

الرقم .ت

1

2

3

املوضوع

تاريخ االجتماع

دراس ــة مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بإلغ ــاء وتصفي ــة
االثنين  28يونيو 2021
نظ ــام
معاش ــة)ـات أعض ــاء مجل ــس املستش ــارين عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
(ق ــراءة ثاني ـ
*دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  51.20بتغي ي ــر
وتتميم القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسس ــات
االئتم ــان والهيئ ــات املعت ب ــرة ف ــي حكمه ــا؛
األربعاء  30يونيو 2021
ـون
*دراس ــة مش ــروع قان ـ
ـرة؛ رق ــم  50.20يتعل ــق عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
بالتموي ــات الصغ ي ـ
*دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  83.20يتعل ــق بس ــن
أح ــكام تتعل ــق بإق ــراض الس ــندات.
*دراس ــة مش ــروع قانون-إط ــار رق ــم  69.19يتعل ــق
الجمعة  9يوليوز 2021
باإلص ــاح الجبائ ــي؛
*دراس ــة مش ــروع قانون-إط ــار رق ــم  50.21يتعل ــق عل ى الساعة الثالثة بعد الزوال
بإص ــاح املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة.
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املوضوع

تاريخ االجتماع

*الش ــروع ف ــي املناقش ــة التفصيلي ــة مل ــواد مش ــروع
قانون-إط ــار رق ــم  69.19يتعل ــق باإلص ــاح
الجبائ ــي؛
*الش ــروع ف ــي املناقش ــة التفصيلي ــة مل ــواد
االثنين  12يوليوز 2021
ش ــروع قانون-إط ــار رق ــم  50.21يتعل ــق بإص ــاح
عل ى الساعة العاشرة والنصف
املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة.
صباحا
*دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  01.21يق�ض ــي
بإخض ــاع األط ــر النظامي ــة لألكاديمي ــات الجهوي ــة
للتربي ــة والتكوي ــن لنظ ــام املعاش ــات املدني ــة
املحدث ــة بموج ــب القان ــون رق ــم .011.71

*الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروع
قانون-إط ــار رق ــم  69.19يتعل ــق باإلص ــاح
الثالثاء  13يوليوز 2021
ا لجبائ ــي؛
*الب ــت ف ــي التعدي ــات والتصوي ــت عل ــى مش ــروع عل ى الساعة العاشرة صباحا
قانون-إط ــار رق ــم  50.21يتعل ــق بإص ــاح
املؤسس ــات واملق ــاوالت العمومي ــة.
دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  82.20يق�ض ــي
بإح ــداث الوكال ــة الوطني ــة للتدب ي ــر االس ــتراتيج ي
ملس ــاهمات الدول ــة وتتب ــع نجاع ــة أداء املؤسس ــات
واملق ــاوالت العمومي ــة.

دراس ــة مش ــروع قان ــون رق ــم  109.12بمثاب ــة مدون ــة
التعاض ــد ف ــي إط ــار ق ــراءة ثاني ــة.

الثالثاء 13يوليوز  2021مباشرة
بعد انتهاء الجلسة التشريعية
للدراسة والتصويت عل ى
النصوص الجاهزة
األربعاء  14يوليوز 2021
مباشرة بعد انتهاء الجلسة
السنوية لتقييم السياسات
العمومية املرتبطة بالتشغيل
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مشروع القانون

تاريخ اإلحالة عل ى
اللجنة

الوزارة املختصة

مالحظات

مشروع قانون رقم  109.12بمثابة
مدونة التعاضد -قراءة ثانية-

 4غشت 2016

وزارة الشغل
واإلدماج املنه ي

برمج ف ي
اجتماع
اللجنة
املنعقد يوم
األربعاء 14
يوليوز ،2021
وتقرر عدم
الشروع ف ي
مناقشته
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مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بتتميم
الفص ــل العاش ــر م ــن امللح ــق I
باملرس ــوم رق ــم 1151-58-2
الص ــادر ف ــي  12م ــن جم ــادى
اآلخ ــرة  24( 1378ديس ـ
ـمبر  18فبراير 2021
 )1958بتدوي ــن النص ــوص
بالتس ــجيل
املتعلق ــة
والتنم ب ــر كم ــا ت ــم تغي ي ــره
وتتمي ــه بقواني ــن املالي ــة
ابت ــداء م ــن س ــنة .1984
مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بتتميم
القان ــون رق ــم  47.06املتعل ــق
بجباي ــات الجماع ــات املحلي ــة.
تق ــدم ب ــه أعض ــاء فري ــق
والتنمي ــة
العدال ــة
مق ت ــرح قان ــون يتعل ــق بتغي ي ــر
القان ــون رق ــم  112.12املتعل ــق
الص ــادر
بالتعاوني ــات
بتنفي ــذه الظه ي ــر الش ــريف
رق ــم  1.14.189الص ــادر ف ــي 27
م ــن مح ــرم  21( 1436نوفم ب ــر
.)2014
تق ــدم ب ــه أعض ــاء فري ــق
والتنمي ــة
العدال ــة

مالحظات

تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــر
االقتص ــاد واملالي ــة وإص ــاح االداري تح ــت
اش ــراف الس ــيد رئي ــس مجل ــس املستش ــارين
بتاري ــخ  09م ــارس  ،2021وذل ــك قص ــد تحدي ــد
موع ــد لدراس ــته داخ ــل اللجن ــة.

تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــر
الداخلي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس مجل ــس
املستش ــارين بتاري ــخ  30يولي ــوز  ،2020وذل ــك
 26يولي ــوز قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل اللجن ــة.
توصل ــت رئاس ــة اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــس2020
املجل ــس بتاري ــخ  13اكتوب ــر  2020يخ ب ــر م ــن
خالله ــا تحدي ــد الحكوم ــة ملوقفه ــا بش ــأن
مق ت ــرح القان ــون.
تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيدة وزي ــرة
الس ــياحة والصناع ــة التقليدي ــة والنق ــل
الج ــوي واالقتص ــاد االجتماع ــي تح ــت اش ــراف
الس ــيد رئي ــس مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ
 9مارس  16 2020م ــارس  ،2020وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد
لدراس ــته داخ ــل اللجن ــة.
توصل ــت رئاس ــة اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــساملجل ــس بتاري ــخ  06يوني ــو  2020يخ ب ــر م ــن
خالله ــا تحدي ــد الحكوم ــة ملوقفه ــا بش ــأن
مق ت ــرح القان ــون.
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مالحظات

مق ت ــرح قان ــون يتعل ــق بتغي ي ــر
القان ــون رق ــم  011.71بتاري ــخ
 12ذي القع ــدة 30( 1391
ـدث
ديس ــمبر  )1971يح ـ
لروات ــب  9مارس 2020
بموجب ــه نظ ــام
التقاع ــد املدني ــة.
تق ــدم ب ــه أعض ــاء فري ــق
والتنمي ــة
العدال ــة

تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد
االقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  17م ــارس ،2020
وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل
اللجن ــة.
توصل ــت رئاس ــة اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــساملجل ــس بتاري ــخ  13اكتوب ــر  2020يخ ب ــر م ــن
خالله ــا تحدي ــد الحكوم ــة ملوقفه ــا بش ــأن
مق ت ــرح القان ــون.

مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي
بإح ــداث مؤش ــر خ ــاص
با ل ـ
ـكا ز ب ـو اـه ل .أعض ــاء فري ــق  9يوليوز 2018
تق ــدم
االتح ــاد الع ــام ملق ــاوالت
ا ملغ ــر ب

تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــراالقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  11يولي ــوز 2018
كم ــا ت ــم إحال ــة تذك ي ــر بطل ــب عق ــد اجتم ــاع عل ــى
ال ــوزارة املعني ــة بتاري ــخ  21م ــارس  ،2020وذل ــك
قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل اللجن ــة.
توصل ــت رئاس ــة اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــساملجل ــس بتاري ــخ  06يوني ــو  2020يخ ب ــر م ــن
خالله ــا تحدي ــد الحكوم ــة ملوقفه ــا بش ــأن
مق ت ــرح القان ــون.

مق ت ــرح قان ــون يق�ض ــي بتغي ي ــر
وتتمي ــم الفص ــول  223و 224
و  242م ــن مدون ــة الجم ــارك
والضرائ ــب غ ي ــر املباش ــرة
املص ــادق عليه ــا بمقت�ض ــى
ـر
الظه ي ــر الش ــريف املعت ب ـ
 30 1.77.339نونبر 2017
بمثاب ــة قان ــون رق ــم
الص ــادر بتاري ــخ  09أكتوب ــر
 1977املواف ــق ل  25ش ــوال
1397
تق ــدم ب ــه أعض ــاء فري ــق
التجم ــع الوطن ــي لألح ــرار

تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــر
االقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  26دجن ب ــر ،2017
وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل
اللجن ــة.
توصل ــت اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــس املجل ــسبتاري ــخ  04فبراي ــر  2020يخ ب ــر م ــن خالله ــا
أن الحكوم ــة تع ب ــر ع ــن ع ــدم قب ــول مق ت ــرح
القان ــون.
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مق ت ــرح قان ــون يغ ي ــر ويتم ــم
القان ــون رق ــم  72.14املح ــددة
بموجب ــه الس ــن الت ــي يج ــب
أن يح ــال فيه ــا عل ــى التقاع ــد
املوظف ــون واملس ــتخدمون
املنخرط ــون ف ــي نظ ــام
املعاش ــات املدني ــة الص ــادر  30نونبر 2017
بتنفي ــذه الظه ي ــر الش ــريف
رق ــم  1.16.110بتاري ــخ  16ذي
القع ــدة  20 ( 1437أغس ــطس
)2016
تق ــدم ب ــه أعض ــاء فري ــق
التجم ــع الوطن ــي لألح ــرار
مق ت ــرح قان ــون يرم ــي إل ــى تغي ي ــر
القان ــون رق ــم  43.95الص ــادر
بتنفي ــذه الظه ي ــر الش ــريف
رق ــم  1.96.106ص ــادر ف ــي 21
ربي ــع األول  7( 1417غش ــت
 )1996القا�ض ــي بإع ــادة  15غشت 2017
هيكل ــة الصن ــدوق املغرب ــي
للتقا ع ــد
تق ــدم ب ــه أعض ــاء فري ــق
والتنمي ــة
العدال ــة

مالحظات

 تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــراالقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  26دجن ب ــر ،2017
وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل
اللجن ــة؛
 توصل ــت رئاس ــة اللجن ــة بتاري ــخ  22يناي ــر 2019بمراس ــلة م ــن رئي ــس املجل ــس يخ ب ــر فيه ــا
اس ــتعداد الحكوم ــة للتعب ي ــر ع ــن موقفه ــا
بش ــأن مق ت ــرح القان ــون ،كم ــا توصل ــت بمراس ــلة
أخ ــرى بتاري ــخ  04فبراي ــر  2020م ــن رئي ــس
املجل ــس يخ ب ــر م ــن خالله ــا ب ــأن الحكوم ــة ع ب ــرت
ع ــن قب ــول مق ت ــرح القان ــون م ــع اق ت ــراح تعدي ــل
بش ــأنه.
تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــر
االقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  26دجن ب ــر ،2017
وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل
اللجن ــة- .توصل ــت اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــس
املجل ــس بتاري ــخ  04فبراي ــر  2020يخ ب ــر م ــن
خالله ــا أن الحكوم ــة تع ب ــر ع ــن ع ــدم قب ــول
مق ت ــرح القان ــون.
*تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــر
االقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  15يوني ــو ،2017
وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل
اللجن ــة.
*بع ــد توص ــل رئاس ــة اللجن ــة بمراس ــلة م ــن
فري ــق االصال ــة واملعاص ــرة تح ــت ع ــدد 613/18
بتاري ــخ  30يناي ــر  2018يطل ــب م ــن خالله ــا
عق ــد اجتم ــاع اللجن ــة لدراس ــة املق ت ــرح قان ــون،
تم ــت إحال ــة ه ــذا الطل ــب ال ــى وزي ــر االقتص ــاد
واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس مجل ــس
املستش ــارين بتاري ــخ  5فبراي ــر  2018تح ــت ع ــدد
.77/18
توصل ــت اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــس املجل ــسبتاري ــخ  04فبراي ــر  2020يخ ب ــر م ــن خالله ــا أن
الحكوم ــة تعت ب ــر مق ت ــرح القان ــون ش ــأن ب رملان ــي.

مق ت ــرح قان ــون بإح ــداث نظ ــام
املعاش ــات لفائ ــدة أعض ــاء
مجل ــس الن ــواب ومجل ــس
 9يونيو 2017
ا ملستش ــا ر ين .
تق ــدم ب ــه املستش ــار الس ــيد
عب ــد العزي ــز بنع ــزوز عض ــو
فري ــق األصال ــة واملعاص ــرة.
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مقترح القانون

تاريخ اإلحالة
عل ى اللجنة

مق ت ــرح قان ــون يرم ــي ال ــى
تعدي ــل امل ــادة  301وامل ــادة
 306م ــن القان ــون رق ــم 17.99
يتعل ــق بمدون ــة التأمين ــات
ـون  13يناير 2016
كم ــا ت ــم تتميم ــه بالقان ـ
رق ــم 09.03
تق ــدم ب ــه أعض ــاء الفري ــق
ا الش ــترا كي .

مالحظات

تم ــت إحال ــة مق ت ــرح القان ــون ال ــى الس ــيد وزي ــراالقتص ــاد واملالي ــة تح ــت اش ــراف الس ــيد رئي ــس
مجل ــس املستش ــارين بتاري ــخ  26يناي ــر ،2016
وذل ــك قص ــد تحدي ــد موع ــد لدراس ــته داخ ــل
اللجن ــة.
توصل ــت اللجن ــة بمراس ــلة م ــن رئي ــس املجل ــسبتاري ــخ  04فبراي ــر  2020يخ ب ــر م ــن خالله ــا
أن الحكوم ــة تع ب ــر ع ــن ع ــدم قب ــول مق ت ــرح
القان ــون.

مق ت ــرح قان ــون يرم ــي ال ــى
ت ــم إرجاع ــه م ــن ط ــرف املجل ــس ال ــى لجن ــة
تغي ي ــر وتتمي ــم القان ــون رق ــم
 89.15املنظ ــم ملهن ــة الخب ي ــر 13يوليوز  2000املالي ــة ف ــي جلس ــة عمومي ــة بتاري ــخ  10يناي ــر
 2002وذل ــك بطل ــب م ــن رئي ــس فري ــق التجم ــع
املحاس ــب واملح ــدث لهيئ ــة
الوطن ــي لألح ــرار.
الخ ب ــراء املحاس ــبين.
أحيل من مجلس النواب
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عدد االجتماعات

179

عدد ساعات العمل

557

عدد مشاريع القوانين املصادق عليها

59

عدد مشاريع القوانين املحالة عل ى اللجنة والت ي
الزالت قيد الدراسة

1

عدد مقترحات القوانين املصادق عليها

2

عدد مقترحات القوانين املحالة عل ى اللجنة
والت ي لم تبرمج بعد

11

عدد طلبات االستماع واملواضيع العامة الت ي
تدارستها اللجنة

15

عدد التعديالت املقدمة

1408

عدد التعديالت املقبولة

242
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