بالغ صحفي
عن انعقاد االجتماع األسبوعي لمجلس الحكومة
يوم الخميس فاتح ربيع الثاني 1441لموافق لـ  28نونبر2019
انعمد ٌوم الخمٌس فاتح ربٌع الثانً ،1441الموافك لـ  28نونبر،2019
االجتماع األسبوعً ،لمجلس الحكومة تحت رئاسة السٌد رئٌس الحكومة،
خصص للمدارسة والمصادلة ،على عدد من النصوص المانونٌة والتنظٌمٌة.
كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السٌد رئٌس الحكومة ،فً بداٌة االجتماع ،كلمته بحمد هللا تعالى
والصالة والسالم على رسوله الكرٌم ،ثم أبرز أهمٌة عرض ومنالشة كل من
مشروع المانون رلم  43.05المتعلك بمكافحة غسل األموال ،ومشروع
مرسوم ٌتعلك بتحدٌد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعلٌم
العالً.
واعتبر السٌد رئٌس الحكومة أن النص المتعلك بمكافحة غسل األموال
ٌكتسً أهمٌة كبٌرة وٌشكل إضافة نوعٌة ،بالنظر إلى كون غسل األموال ٌعد
جرٌمة ألنه ٌحاول إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى سواء أكانت
جرائم فساد أو غٌرها من الجرائم المنصوص علٌها فً المانون ،مشددا على
أن من آلٌات مكافحة الفساد ،مكافحة األموال المحصل علٌها وكذا مكافحة
غسل هذه األموال.
1

وأكد السٌد رئٌس الحكومة أن هذا المانون سٌمكن بالدنا من مكافحة هذه
الجرٌمة ومكافحة مختلف الجرائم األصلٌة التً تتحصل منها تلن األموال،
لذلنٌ ،ضٌف السٌد رئٌس الحكومة ،جاء هذا التعدٌل المهم ألن مكافحة
الفساد جزء أصٌل من األدوات التً ٌمكن أن تحمً أمن المجتمعات وأمن
الدول.
وفً هذا الصدد ،أشار السٌد رئٌس الحكومة إلى الخطوات التً خطتها
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
بالدنا فً مجال مكافحة الفساد عن طرٌك اعتماد
لمكافحة الفساد أو من خالل الهٌئة الوطنٌة للنزاهة ومكافحة الرشوة
ومحاربتها ،وهً هٌئة دستورٌة ،عٌن جاللة الملن دمحم السادس حفظه هللا،
منذ فترة ،رئٌسها ،وهً كلها إجراءاتٌ ،مول السٌد رئٌس الحكومة،
"ستمكن ،إلى جانب أخرى ،من إغالق منافذ الفساد على جمٌع المستوٌات".
من جانب آخر ،أشار السٌد الرئٌس إلى مشروع المرسوم المتعلك بتحدٌد
الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعلٌم العالً ،موضحا أن
الوزارة المعنٌة تتلمى سنوٌا حوالً  4000طلبا للمعادلة ،غٌر أن العملٌة
تعرف تؤخرات كثٌرة بسبب تمادم المرسوم وتعمد اإلجراءات المعمول بها
حالٌا.
وشدد السٌد رئٌس الحكومة على ضرورة تبسٌط اإلجراءات أمام الطلبة
المتخرجٌن الذٌن ٌؤتون من الخارج ،والذٌن هم فً كثٌر من األحٌان أطر فً
تخصصات متعددة ،كما أن هذا التغٌٌر فً المرسوم سٌسهم فً تسهٌل مهام
اإلدارة المعنٌة لتموم بعملٌة المعادلة بسرعة ،مشٌرا إلى إجراءات الرلمنة
وتكلٌف الوكالة الوطنٌة للتمٌٌم وضمان جودة التعلٌم بالمٌام بالخبرة.
وبهذه اإلصالحات التً تملص تعمد اإلجراءاتٌ ،مول السٌد الرئٌس،
"سنسدي خدمة لعدد كبٌر من الخرٌجٌن المغاربة الذٌن ٌحتاجون الحصول
على معادلة شهاداتهم ،من أجل تسرٌع التحالهم بسوق الشغل".
مشروع قانون
بعد ذلن ،تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12.18
بتغٌٌر وتتمٌم مجموعة المانون الجنائً رلم  43.05المتعلك بمكافحة غسل
األموال ،تمدم به السٌد وزٌر العدل.
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وٌهدف مشروع المانون إلى التمكٌن من تعمب األموال غٌرالمشروعة
ومالءمة المنظومة التشرٌعٌة
وضبطها ،تمهٌدا لمصادرتها فً النهاٌة،
مجموعة
الوطنٌة ،مع المعاٌٌر الدولٌة المعتمدة فً هذا الباب ،من طرف
العمل المالً  ،وكذا من أجل تجاوز أوجه المصور التً تضمنها نص المانون
الحالً ،والمستمدة أساسا من المإاخذات ،التً أبان عنها التمٌٌم المتبادل فً
جولته األولى والثانٌة ،وتفادٌا أٌضا للجزاءات التً ٌمكن أن تصدر عن
الهٌئات المذكورة ،والتً من شؤنها التؤثٌرعلى الجهود التً تبذلها المملكة
المغربٌة ،فً تحصٌن نظامها المالً وااللتصادي.
وتتمثل أهم مضامٌن مشروع المانون ،فٌما ٌلً:
 التؤكٌد على اختٌار نظام الالئحة ،بدل المنهج الحدي ،فً اعتمادالجرائم األصل لجرٌمة غسل األموال ،وذلن بتتمٌم الئحة الجرائم الواردة فً
الفصل  574-2من مجموعة المانون الجنائً ،وذلن بإضافة جرائم األسواق
المالٌة ،وجرٌمة البٌع ،وتمدٌم خدمات بشكل هرمً؛
 رفع الحدٌن األدنى واأللصى ،للغرامة المحكوم بها على األشخاصالذاتٌٌن ،فً جرٌمة غسل األموال ،والمنصوص علٌها فً الفصل 574-3
من مجموعة المانون الجنائً ،وذلن تماشٌا مع المعاٌٌر الدولٌة ،التً تستلزم
أن تكون العموبة المحكوم بها فً هذا النوع من الجرائم،عموبة رادعة؛
 اعتماد مفاهٌم جدٌدة ،وإعادة صٌاغة التعارٌف المنصوص علٌها فًالمادة ،1من المانون سالف الذكر رلم  43.05وذلن على ضوء متطلبات
المعاٌٌر الدولٌة ،مع مراعاة النصوص المانونٌة الجاري بها العمل؛
 تعزٌز إجراءات الٌمظة ،والمرالبة الداخلٌة ،وإرساء لواعد االعتمادعلى أطراف ثالثة ،من أجل تنفٌذ الممتضٌات المتعلمة بتحدٌد هوٌة الزبون،
والمستفٌد الفعلً ،وفهم طبٌعة عاللة االعمال؛
 ربط سلطات اإلشراف أو المرالبة ،باألشخاص الخاضعٌن المشارإلٌهم فً المادة  ،2بإضافة السلطات الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة ،والسلطات
الحكومٌة المكلفة بالمالٌة ،وذلن بالنسبة للكازٌنوهات ،ومإسسات ألعاب
الحظ ،و كذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكالء العمارٌٌن ،وإدارة
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الجمارن والضرائب غٌر المباشرة ،بالنسبة لتجار
أوالعادي ،أو األعمال الفنٌة؛
ة
المعادن النفٌسة،

األحجار الكرٌمة أو

 إضافة عموبات تؤدٌبٌة ،إلى العموبات التً تصدرها سلطة اإلشرافوالمرالبة ،فً حك األشخاص الخاضعٌن ،كالتولٌف المإلت ،أو المنع ،أو
الحد من المٌام ببعض األنشطة ،أو تمدٌم بعض الخدمات.
مشروع مرسوم
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.281
بتغٌٌر وتتمٌم المرسوم ،رلم  1.13.165الصادر فً  19من ربٌع اآلخر
19( 1435فبراٌر ،)2014بتحدٌد الشروط والمسطرة ،الخاصة بمنح شهادة
التعلٌم العالً ،تمدم به السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌة ،والتكوٌن المهنً ،والتعلٌم
العالً ،والبحث العلمً ،وذلن بناء على ممتضٌات المانون  80.12المتعلك
بالوكالة الوطنٌة لتمٌٌم وضمان جودة التعلٌم العالً ،كما ولع تغٌٌره وتتمٌمه،
وال سٌما المادة  3منه.
وٌهدف مشروع المرسوم إلى:
 إضافة معٌار اعتراف الدولة ب الشهادة التً تسلمها ،ضمن المعاٌٌرالمعمول بها لمنح المعادلة؛
 إلرار نظام اإلٌداع اإللكترونً ،لملفات معادلة الشهادات ،وذلن لصدتمرٌب اإلدارة من المرتفمٌن ،واإلسراع فً معالجة الملفات؛
 إخضاع طالبً المعادلة لشهاداتهم ،فً الطب والصٌدلة وطباألسنان ،المتحانات تنصب على تمٌٌم المإهالت والكفاءات ،على
غرار الطلبة المسجلٌن بالمإسسات الجامعٌة الوطنٌة ،لنٌل نفس
الشهادات ،و بصفة انتمالٌة ،وإلى غاٌة السنة الجامعٌة 2020-2019
بالنسبة لدبلومات دكتور فً الصٌدلة ،ودكتور فً طب األسنان،
والسنة الجامعٌة  2021-2020بالنسبة لدبلوم دكتور فً الطب،
ٌجتاز طالبو المعادلة ،امتحانا تمٌٌمٌا للمعلومات والمإهالت ،أمام
لجنة مختصة؛
 إعادة النظر فً لرار معادلة شهادة أو نسخة منها ،عند ولوع خطؤمحدد ،أو التؤكد من عدم صحة هذه الشهادة.
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اتفاقيات دولية
كما وافك المجلس ،على نصً مشروعً لانونٌن ،تمدم بهما السٌد وزٌر
الخارجٌة والتعاون اإلفرٌمً ،والمغاربة الممٌمٌن بالخارج:
وٌتعلك النص األول ،بمشروع قانون رقم ٌ ،75.19وافك بموجبه على
اتفالٌة متعددة األطراف ،لتنفٌذ اإلجراءات المتعلمة باالتفالٌات الضرٌبٌة،
وذلن لتفادي تآكل الوعاء الضرٌبً ،ونمل األرباح ،وهً اإلتفالٌة المعتمد ة
ببارٌس فً  24نونبر  ،2016حٌث ولعت علٌها المملكة المغربٌة ،فً 25
ٌونٌو .2019
وتهدف هذه االتفالٌة ،إلى التؤكٌد على أهمٌة ضمان فرض الضرائب
على األرباح ،التً تحممها األنشطة االلتصادٌة ،وضرورة ضمان التنفٌذ
السرٌع والمنسك ،لتدابٌر تفادي تآكل الوعاء الضرٌبً ،ونمل األرباح ذات
الصلة بالمعاهدات ،متعددة األطراف.
وتتطرق االتفالٌة أٌضا ،إلى مجموعة من األحكام ،من لبٌل عملٌات نمل
أرباح األسهم ،ومكافحة إساءة االستخدام للمنشآت الدائمة الوالعة فً والٌات
لضائٌة ثالثة ،وتطبٌك االتفالٌات الضرٌبٌة ،من أجل تمٌٌد حك أي طرف فً
إخضاع الممٌمٌن فٌه للضرٌبة.
أما النص الثانً ،فٌتعلك بمشروع قانون رقم ٌ ،76.19وافك بموجبه
على اتفاق متعدد األطراف ،بٌن السلطات المختصة ،بشؤن تبادل اإللرارات
عن كل بلد ،والمولع من طرف المملكة المغربٌة فً ٌ 25ونٌو .2019
وٌشكل هذا االتفاق ،نموذجا إلطار لانونً ،ذي طابع دولًٌ ،سمح للدول
تٌح إلداراتها
األعضاء ،بممارسة الشفافٌة فً المجال الضرٌبً ،وي
الضرٌبٌة ،ولوج المعلومات حول التوزٌع العالمً لألرباح ،والضرائب
المدفوعة ،ومإشرات معٌنة من مولع النشاط االلتصادي ،لمجموعات
الشركات المتعددة الجنسٌات ،وذلن بفضل التبادل اآللً للتصارٌح السنوٌة
لكل بلد.
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