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اللي أصدر مرسوم ،فالتعبئة على مستوى الفرق قائمة ،والدليل
على ذلك احلضور املكثف الذي حيضر اليوم هذه اجللسة ،من
كل مكان .لكن لألسف أنه اجلهة اليت أصدرت املرسوم غائبة،
بل أكثر من ذلك ،أنه هذه اجلهة اليت أصدرت املرسوم مل تستطع
أن تعبئ املكوانت احلكومية دايهلا ،فلذلك عليها احلضور السيد
الرئيس.

حمضر اجللسة الثامنة واألربعني بعد املائة
التاريخ :االثنني  52رجب 0441ه ( 10أبريل 5109م).

هذه دورة استثنائية كان من املفروض لرئيس احلكومة يكون

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

حاضر ،وكان من املفروض أنه مكوانت احلكومة كذلك يكونوا
حاضرين .لألسف دورة استثنائية حيضرها وزير واحد .هذا عيب
وعار ،هذا إستخفاف السيد الرئيس ،هادو نواب الشعب ،أهنم

التوقيت :مثانية وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال
والدقيقة الرابعة والعشرين.

كيحضرو ولكن احلكومة حتضر بوزير يتيم .هذا ما كيدخلش
بطبيعة احلال يف سياسة اإلستخفاف ،يعين واملصطلحات كثرية
ميكن قوهلا يف هذا ،مبعىن أنه احلكومة يعين لألسف هو أهنا تقلل
من قيمة نواب الشعب ،وكذلك أهنا ال تستطيع كما قلت أهنا

جدول األعمال :جلسة عمومية خمصصة للدراسة والتصويت

على مشروع قانون رقم  50.02يتعلق ابلضماانت املنقولة.

السيد احلبيب املالكي ،رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

تعبأ املكوانت دايهلا ،وكيفاش غادي تعبأ الشعب وختدم وتعبأ
النواب ،ولو أنه النواب حضروا بكثافة ،شكرا.

شكرا للسيدة األمينة،
ننتقل اآلن السيدات والسادة النواب ،إىل اجللسة الثانية
للدراسة والتصويت وفق جدول أعمال الدورة االستثنائية ،مبشروع
قانون رقم  50.02املتعلق ابلضماانت املنقولة .تفضل السيد
الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،السيد النائب.
النائب السيد عبد اللطيف وهيب (نقطة نظام):

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل

أان ما بغيتش نكرر ما قاله السيد الرئيس ألن فعال ،ألنه

للوحدة والتعادلية (نقطة نظام):

حىت السيد الوزير حضر اليوم ليمرر قانوان ،ماشي جا كممثل
للسيد رئيس احلكومة ،جا ابش يدوز واحد القانون ،وزير العالقة
مع الربملان ما كاينش ،اللي ميكن نقولو هو ،ما حتضرش احلكومة
يف فمحطات أخرى ،ميكن نقبلها ،ولكن اآلن هذا مرسوم هو

بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

من دعاان وحنن لبينا دعوته وجينا للربملان ومل جند من دعاان ،زعما
كاين نوع دايل النكران السياسي هلذه املؤسسة التشريعية ،أان ما
استغربتش السيد الرئيس ،احلكومة دائما كتحتقر الربملان وتزدريه

فعال هو أنه النواب بصفة عامة والنائبات ،استجابوا لطلب
احلكومة من أجل عقد هذه الدورة ،والسيد رئيس احلكومة هو
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بتيسري ولوج املقاوالت وخاصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت
ال متتلك إال بعض األموال املنقولة على التمويل إلجناز مشاريعها.

وطبيعي أهنا تتعامل هباد الشكل هكذا ،والدليل هو أن هاد
القوانني كان ميكن ندوزوهم يف الدورات السابقة ،ولكن دارو
دورات االستثناء .دورة االستثناء نيت فعال ألهنا استثناء نيت،
الدورة االستثنائية داروها ابش يشعروان أبنه مها كيتحكمو يف مسار
الربملان ،لذلك كاين واحد الطلب دايل واحد الدورة استثنائية

إن مشروع القانون رقم  50.02املتعلق إبصالح نظام الضماانت
املنقولة املعروض على حضراتكم ،ينتظره أغلب الفاعلني
اإلقتصاديني ،ينتظره أغلب الفاعلني اإلقتصاديني ملا له من
انعكاسات إجيابية سواء على مستوى حصول املقاوالت على
التمويل ،وكذا يف جمال تيسري وحتسني مناخ األعمال ابملغرب
لفائدة املستثمرين.

اثنية خصنا نديروها حىت احنا ،وما حنضروش احلكومة ،شكرا
السيد رئيس.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا للسيد النائب ،توصلت اآلن ابعتذار السيد الوزير املكلف
ابلعالقات مع الربملان ،اعتذار لظروف طارئة ،الكلمة للسيد
الوزير ،السيد الوزير لكم الكلمة.

نستمعو للسيد الوزير السيدات والسادة النواب.
السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

السيد حممد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية:

وأود التذكري ،أن هذا اإلصالح كان حمورا من حماور املذكرة
املوجهة إىل احلكومة من طرف اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب،

السيد الرئيس احملرتم،

واجملموعة املهنية لبنوك املغرب ،وكذا بنك املغرب سنة ،5102
هبدف إعطاء دفعة جديدة لإلقتصاد الوطين ،ونظرا لألمهية اليت
حيظى هبا هذا املشروع ،فقد مت إدراجها منذ سنة  5104ضمن
برانمج عمل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ،ويشكل اإلصالح

حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر هبذا العرض حول مشروع
القانون رقم  50.02املتعلق إبصالح نظام الضماانت املنقولة يف
بالدان .وأود التذكري هنا ،أبن مشروع هذا القانون قد متت
املصادقة عليه ابإلمجاع من طرف جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية

املذكور لبنة إضافية وأساسية يف بناء صرح املنظومة القانونية واملالية
احلديثة لبالدان ،واليت تعد أحد أهم ركائز النظام املايل وأداة فعالة
يف إسرتاتيجية دعم القطاع اخلاص.

يف اجتماعها بتاريخ  52مارس ،مما يعكس اخنراط مجيع الفرق
الربملانية من أغلبية ومعارضة يف مشروع هذا اإلصالح البالغ األمهية
لبالدان.

ويهدف هذا القانون املتعلق إبصالح نظام الضماانت املنقولة
ابألساس إىل تسهيل حصول املقاوالت اليت متتلك بعض األموال
املنقولة فقط على التمويل إلجناز مشاريعها.

ويف هذا الصدد ،أود تقدمي شكري ملختلف املتدخلني خالل
جلسة جلنة املالية على املستوى العايل للمناقشات ،وعلى حرصهم

ولتحقيق هذا اهلدف ،يقرتح هذا القانون تبين نظام جديد

الشديد على تبين نظام جديد للضماانت املنقولة ،يرتكز على
أفضل املمارسات على الصعيد الدويل ،الشيء الذي سيسمح

للضماانت املنقولة ،ميكن بالدان من تطويرهم مستوايت اإلئتمان
وتسجيل اخنفاض لتكلفته ،ابإلضافة إىل التقليص من نسبة
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القروض املتعثرة ،ويعتمد هذا النظام اجلديد على عدة ركائز
خاصة:

استخدام سن األصول املنقولة املادية وغري املادية كضمان،
وتتمحور اخلطوط العريضة ملشروع هذا القانون يف النقط التالية:

أوال -إحداث سجل وطين إلكرتوين للضماانت املنقولة؛

أوال :جتميع املقتضيات اخلاصة ابلضماانت املنقولة املوجودة يف

اثنيا -وضع طرق جديدة لتحقيق الضماانت املنقولة؛

نصوص متفرقة يف مشروع قانون موحد ،وعليه فمشروع القانون
 50.02يتضمن بعض املقتضيات اخلاصة منها أحكام عامة،
وأحكام متعلقة ابلسجل الوطين اإللكرتوين للضماانت املنقولة،
وكذا بوكيل الضماانت ابإلضافة إىل أحكام انتقالية وختامية.

اثلثا -توسيع جمال احلرية التعاقدية بني األطراف؛
ورابعا -تقوية نظام متثيلية الدائنني؛

كما يتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تنسخ وتغري أو

وكنتيجة لذلك ،سيمكن هذا اإلصالح من حتسني صورة
بالدان يف التقارير الدولية اليت تعىن مبناخ األعمال وتقوية مكانتها
كقاطرة الستقطاب اإلستثمارات الكربى جهواي ودوليا ،وتعزيز
ثقة املستثمرين.

تتمم الظهري مبثابة قانون اإللتزامات والعقود والقانون رقم 02.92
املتعلق مبدونة التجارة ،وسيمكن مشروع القانون من إعطاء رؤية
واضحة حول نظام الضماانت املنقولة ببالدان ،سواء للمستثمرين
احملليني أو األجانب ويضمن سهولة يف القراءة القانونية.

حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اثنيا :توضيحا املصطلحات املستعملة يف منظومة الضماانت

لقد شكلت املنهجية املتبعة يف إعداد مشروع هذا اإلصالح

املنقولة من أجل جتاوز صعوابت تفسري بعض مقتضيات نظام
الضماانت املنقولة املعمول به حاليا ،وهكذا فقد مت الرتكيز على
حتديد املفاهيم املعتمدة الواردة يف مشروع القانون هبدف احلد من
القراءات املتضاربة ،وضمان وضوح أكثر وتناسق للنظام التشريعي
يف هذا اجملال.

منوذجا متميزا يف جمال إعداد وصياغة مشاريع القوانني ،حيث
ارتكزت من جهة على مقاربة مهنية عرب إجناز تشخيص قانوين
لنظام الضماانت املنقولة ،كان هو األساس للتوجهات الكربى
اليت مت اعتمادها يف مشروع القانون املعد ،كما أن هذا اإلصالح
عمل من جهة أخرى على اتباع منهجية تشاركية ميزت املسار
الطويل من التشاور مع خمتلف الشركاء الرئيسيني ،والذي مسح
ابألخذ بعني اإلعتبار آراء الفاعلني املعنيني وخربة الشركاء
الدوليني.

اثلثا :توسيع جمال احلرية التعاقدية بني األطراف مع احلرص
على حتقيق األمن القانوين التعاقدي ،وقد مت على سبيل املثال
التنصيص على إمكانية استبدال األموال املرهونة كليا أو جزئيا
وإمكانية رفع اليد جزئيا عن هذه األموال املرهونة ،وكذا إمكانية
تقييد وعد الرهن يف السجل الوطين اإللكرتوين للضماانت املنقولة.

ويرتكز مشروع اإلصالح املقدم حلضراتكم على مراجعة
النصوص القانونية املؤطرة لنظام الضماانت املنقولة سواء تلك
الواردة يف الظهري الشريف مبثابة قانون اإللتزامات والعقود ،الذي
يعود اتريخ استصداره إىل  0909أو يف القانون املتعلق مبدونة
التجارة ،واهلدف من ذلك وضع نظام حديث للضماانت املنقولة

رابعا :تسهيل إنشاء الضماانت املنقولة ،فبهدف تسريع

املعامالت اإلئتمانية ،وضمان احلماية الالزمة للدائنني واملدينني،
مت العمل على مالءمة وترصيد قواعد إنشاء الضماانت املنقولة،
ومتكن القواعد اجلديدة من تقوية اإلمكاانت املتاحة أمام املدينني،

يسهل ولوج املقاوالت وخاصة الصغرى واملتوسطة للتمويل عرب
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يتجلى يف آليات وكيل الضماانت ،ومتكن هذه اآللية تسهيل

من أجل إنشاء ضماانت على جزء أو كل أمواهلم املنقولة مبا فيها
األموال الالزمة ملزاولة أنشطتهم املهنية.

عملية إنشاء وتنفيذ وحتقيق الضماانت املنقولة من طرف هذا
األخري ،وهكذا سيمكن تفعيل هذا اإلصالح املقاوالت املغربية
من اإلستفادة من اإلمكاانت التمويلية املتاحة عرب إستعمال
أصوهلم املنقولة املادية وغري املادية كضمان من أجل احلصول على

خامسا :إحداث سجل وطين إلكرتوين للضماانت املنقولة،
ويهدف هذا السجل إىل تقييد الرهون وبعض الضماانت األخرى
يف سجل موحد ،وسيمكن السجل املذكور من تسهيل عملية
إشهار الضماانت املنقولة ،وإثبات حجيتها لتفادي النزاعات،

التمويل مما سيسمح هلم بلعب الدور املنوط هبم واملتعلق خبلق
الثروات وتشغيل اليد العاملة؛

وحتديد وترتيب أولوية الدائنني وفقا لتاريخ وساعة إجراء التقييد،
وقد مت وضع آليات بسيطة وميسرة هتدف إىل إجراء عمليات
التقييد والتعديل والتشطيب بصفة سريعة .وأود التذكري هنا أبن
وزارة العدل ،وزارة العدل ستتكلف بتوطيد وتدبري هذا السجل

تلكم ،أيها السيدات والسادة ،تلكم هي اخلطوط العريضة ملشروع
هذا القانون ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

الوطين اإللكرتوين ،وسيتم حتديد كيفيات تسيري هذا السجل
مبوجب نص تنظيمي.

شكرا للسيد وزير اإلقتصاد واملالية ،وكذلك إبمسكم مجيعا
شكرا ملقررة جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية السيدة النائبة إميان
اليعقويب ،أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم فرق األغلبية
للسيد النائب حممد اليمالحي.

سادسا :تسهيل حتقيق الضماانت املنقولة ،فبالنظر إىل
الصعوابت اليت تعرتض حاليا الدائنني من أجل تقدمي ضماانهتم
خاصة الضماانت املنقولة ،وأخذا بعني اإلعتبار اآلجال الطويلة

النائب السيد حممد اليمالحي:

اليت تستغرقها عمليات حتقيق الضماانت ،فقد مت استحداث
آليات جديدة وعصرية تسمح إبجناز عملية التحقيق يف وقت
وجيز وأبقل التكاليف مما سيشجع الدائنني على اإلقراض .ويف

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على موالان رسول
هللا وآله وصحبه،

هذا الصدد مت وضع آليات تعاقدية جديدة ال تستلزم اللجوء إىل
القضاء ،كالتملك عند عدم الوفاء ،والبيع الغري القضائي ،وقد مت
التنصيص على أن آليات التحقيق ابلرتاضي ال يتم تطبيقها إال إذا
مت االتفاق عليها مسبقا يف عقد الضمان ،وذلك محاية للمدينني،

السيد رئيس جملس النواب احملرتم،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

كما أاتح مشروع هذا القانون إمكانية التملك القضائي للدائن
عند عدم األداء.

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية
الربملانية مبجلس النواب لبسط وجهة نظران وقراءتنا ملشروع القانون

سابعا وأخريا :وضع نظام لتمثيلية الدائنني ،فمن أجل تعزيز

املتعلق ابلضماانت املنقولة واملعروضة للمصادقة أمام جملسنا
املوقر ،وأود أن نسجل يف البداية أن هذا القانون أييت تزامنا مع
النقاش الوطين حول مقومات النموذج التنموي اجلديد الذي

منظومة متثيلية الدائنني مت العمل على ضمان استقرار أكرب لعملية
متثيل الدائنني مقارنة ابلوضعية احلالية عرب وضع نظام خاص
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يتوخاه املغرب ،والذي يطمح أن جيعل من املقاولة املغربية املواطنة

قانون  50.02سرتقي ابإلطار التشريعي اخلاص بنظام الضماانت

واملسؤولة اجتماعيا واحملرك األساسي للتنمية واإلقالع اإلقتصادي
الوطين ،وأسجل كذلك إبسم األغلبية أن هذا القانون أييت يف
مناخ حتوالت إقتصادية إقليمية مهمة تفرض على املغرب تفاعال
إجيابيا مع خمتلف التوصيات الصادرة عن اهليئات ذات

املنقولة إىل مستوى جيعله دعامة أساسية لنظامنا املايل وتسمح
بتعطيل ومحاية الدائنني واملدينني وذلك من خالل عدد من
املرتكزات وأمهها:
-أوال :تسهيل إنشاء الضماانت وحتقيقها ،لقد جاء

االختصاص ،ومن مت مالءمة تشريعية مبا يساهم اندماج املغرب
يف جمموعات والتكتالت اإلقتصادية ويؤسس لبيئة اقتصادية
جذابة لإلستثمار الوطين واألجنيب ،فهذا القانون أييت لتعزيز

القانون اجلديد آبلية تساهم يف ترسيخ قواعد إنشاء الضماانت
على مجيع األموال املنقولة وكذا عمليات تقييد ا لرهون املنشأة
واملستقبلية ،وهو ما سيمكن املدينني من إنشاء ضماانت على
مجيع أمواهلم مبا فيها األموال املعنوية أو الالزمة ملزاولة أنشطتهم
املهنية ،كما يوفر هذا القانون من خالل تسهيل حتقيق الضماانت

التشريعات الوطنية يف جمال تسيري ولوج املقاولة الوطنية الصغرى
واملتوسطة إىل التمويل مع ما سيرتتب عن ذلك من انعكاسات
إجيابية من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية ،وهنا ال بد من التذكري
والتنويه ابلتفاعل اإلجيايب للمؤسسة التشريعية وحرصها على تثمني

املنقولة وإنشاء آليات تعاقدية بديلة على املساطر القضائية إجابة
على عملية عن الصعوابت اليت تعرتي املتعاقدين يف إحقاق
ضماانهتم مبناسبة البيع ابملزاد العلين وما يرتتب عن ذلك من
تكاليف ومساس مبصاحل الراهن.

اجملهودات والتنسيق املثمر بني خمتلف القطاعات احلكومية
واهليئات واجملموعة املهنية وخمتلف املعنية ،وذلك من خالل
التفاعل اإلجيايب مع مشروع القانون الذي حنن بصدده ومسامهة

-اثنيا :توسيع جمال إعمال الضماانت املنقولة يتوخى

أعضاء جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية أغلبية ومعارضة حبس وطين
يف مناقشته والتصويت عليه يف اآلجال املعقولة.

القانون املعروض على أنظاران تعزيز املقتضيات القانونية املنظمة
للره ن احليازي والرهن بدون حيازة املعمول هبما يف قانون
اإللتزامات والعقود ومدونة التجارة لتشمل كافة أنواع املنقوالت
دون حصرها يف اجملال التجاري أو املهين أو املدين.

السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

اثلثا :التأسيس القانوين ملبدأ التناسبية بني الدين واملالاملخصص لضمانه ،لقد شكلت الضماانت املقدمة من طرف
األشخاص الذاتيني واملعنويني مقابل استفادهتم من التمويل أحد
اإلختالالت الكبرية يف عالقة املتعاقدين حيث ال زالت قيمة

لقد جاء القانون الذي بني أيدينا أبشكال جديدة لتسهيل
حصول املقاوالت على التمويل وتعزيز ضماانت املمولني يف األداء
وذلك من خالل تدقيق أو تتميم أو مراجعة أو نسخ جمموعة من
املواد والنصوص القانونية اليت ختضع هلا الضماانت املنقولة ،سواء
يف قانون اإللتزامات والعقود ومدونة التجارة ابإلضافة إىل

الضماانت تتجاوز بشكل كبري مستوى الدين ،وأييت هذا القانون
إلعادة التوازن بني الدين واملال املخصص لضماهنم ولذلك
ابلتنصيص على مبدأ التناسب بني نسبة تنفيذ إلتزامات املدين
وخفض الرهون املرتتبة عن هذا اإلجراء سيمكن املدين من

مقتضيات خاصة تتعلق إبحداث السجل الوطين اإللكرتوين
للضماانت املنقولة ووكيل الضماانت ،هذه املقتضيات اجملمعة يف
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االستفادة من رفع اليد عن جزء من أصوله املرهونة وإعادة
إستعماهلا كضماانت من أجل احلصول على متويالت أخرى.

كضماانت لتعزيز فرص املقاولة يف الولوج إىل التمويالت
األساسية.

-رابعا :إحداث السجل الوطين اإللكرتوين للضماانت

وعطفا على ما سبق ،فإن فرق وجمموعة األغلبية الربملانية
مبجلس النواب ستصوت إجااب على هذا املشروع على مشروع
القانون رقم  50.02املتعلق ابلضماانت املنقولة املعروضة على
جملسنا املوقر ،وذلك جتسيدا إلرادة مجاعية الستحداث آلية
جديدة تؤطر العمليات املرتبطة بتمويل املقاوالت حىت تساهم يف

املنقولة دعما ملختلف هذه اإلجراءات املؤطرة للمعامالت
اإلئتمائية ،أييت هذا القانون برافعة جديدة تتمثل يف السجل
الوطين اإللكرتوين للضماانت املنقولة وهي منصة رقمية تسمح
بتجميع املعطيات املرتبطة ابألموال املرهونة كما تعزز احلق يف
الوصول إىل املعلومة وتساهم يف شفافية املعامالت من خالل
تنظيم إشهار خمتلف أنواع الرهون والضماانت املنقولة وإخبار
األغيار بوجودها وترتيب اآلاثر القانونية ملختلف مستوايت التقييد
الذي تتم على الضماانت املرهونة.

التطور احلاصل يف النسيج اإلقتصادي املغريب وتعزز انفتاح املقاولة
املغربية خاصة الصغرية واملتوسطة منها على أفق جتارية واقتصادية
واعدة يكون هلا الواقع اإلجتماعي املنشود ،والسالم عليكم ورمحة
هللا.
السيد الرئيس:

خامسا :إحدااث مهمة وكيل الضماانت ،إن جمال املالواألعمال حيتاج إىل وقواعد سليمة تنظم للتعامالت املالية مبا
يسمح ابستباق النزاعات وتدبريها عند اإلقتضاء ويف هذا اإلطار
أييت هذا القانون إبحداث مهمة وكيل الضماانت ويعطيه
الصالحيات التعاقدية الالزمة لتمثيل الدائنني والعمل ملصلحتهم.

شكرا للسيد النائب ،املتدخل األول ابسم فرق املعارضة وابسم
األصالة واملعاصرة السيد النائب عزيز اللبار.
النائب السيد عزيز اللبار:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس،

السيد الوزير،

السيد الوزير ،

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أخوايت إخواين األعزاء،

إننا يف فرق وجمموعة األغلبية واعون بتطور النسيج
اإلقتصادي املغريب والتحول احلاصل يف عالقة املغرب مع النظم

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

واجملموعة إلقتصادية اإلقليمية واليت تفرض علينا مالءمة مستمرة
لتشريعاتنا يف املمارسة الفضلى ويف جمال املال واألعمال ،كما أننا
مدركون للصعوابت اليت تعرتي املقاولة املغربية وممكنات التجويد
والتحديث اليت ستفرزها الصيغ اإلجرائية للمقتضيات الواردة يف

يشرفين أن آخذ الكلمة ألتدخل إبسم فريق األصالة
واملعاصرة ،يف إطار مناقشة مشروع القانون املتعلق ابلضماانت
املنقولة يف دورة برملانية استثنائية ويف ظروف غري عادية واستثنائية
كذلك ،عشنا على إيقاعها منذ اختتامنا لدورتنا اخلريفية األخرية،

هذا القانون من خالل تقدمي األصول املادية وغري املادية

وابلنسبة لنا يف فريق األصالة واملعاصرة فإن كلمة االستثناء ال
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تنطبق على الوصف الدستوري أو القانوين هلذه الدورة فحسب،

حيظى ابلوقت الكايف بدون تسرع أو عجل ألنه مرتبط بتمويل

بل هي وصف شديد الدقة للفرتة الرهنة ،سيما وأن األمر يتعلق
مبرحلة عصيبة متر منها بالدان ،حىت ابت اإلستثناء هو العنوان
العريض هلذه السنة إذا مل يعد يف نطاق الشك أن ستكون سنة
بيضاء على كل األصعدة ،ويف كافة القطاعات ،فيكفي أن ينظر

املقاوالت وبتقوية تنافسيتها وشفافية تدبري أصوهلا ،أي وابختصار
لتقوية النسيج اإلقتصادي الوطين وليس فقط الرتباطه برتقي
املغرب يف مؤشر مناخ األعمال على أمهيته ،لذلك كان جيدر
ابحلكومة أن أتيت هبذا املشروع يف سياق مناقشة مشروع قانون

املرء إىل تطورات الوضع يف القطاع اإلقتصادي واإلجتماعي حىت
يستجب مدى صحة وحقيقة ما نقول ،فعلى املستوى اإلقتصادي
سنة بيضاء بسبب قلة التساقطات أو حياة اجلفاف حىت نسمي

املالية لوحدة املوضوع ،أو على األقل لتقاطع املوضوعني ،أما
اإلستعجال الكبري وعرض املشروع على الربملان يف دورة استثنائية
فإنه ال بد وأن يتري تساؤال عريضا حول سياق وتوقيته وأحداثه

األمور مبسمياهتا الذي ال زالت احلكومة مل حترك فيه ساكنة،
وبطبيعة احلال اجلميع يعرف تداعيات التقلبات املناخية على
املوسم الفالحي ،فإن مشروع احلكم الذايت أي املشروع املغريب
الذي حظي بكل مصداقية على املستوى األممي وخاصة لدى

غري معلنة ،خصوصا وأن هذه الطريقة يف مترير القوانني أصبحت
سنة وقاعدة يف زمن هذه احلكومة حىت خالل الدورات العادية،
لذلك على احلكومة أن تضبط سرعتها وساعتها بدل أن تلجأ يف
الدقائق األخرية إىل اإلختباء وراء ورقة املصلحة العليا للبالد ،وهنا

القوة الكربى هاد السقف الذي ال ميكن أن نقبل أبدا أبكثر منه
مهما كانت التضحيات .ويف نفس السياق ال ولن ننسى أبدا أن
سبتة ومليلية السليبتني وجزران املتوسطية احملتلة هي جزء ال يتجزأ

نتساءل ،هل الغاية احلقيقية املنشودة هي تسهيل ولوج املقاوالت
إىل مصدر التمويل وتعزيز استثماراهتا وتقوية تنافسيتها ،وخلق
مزيد من األسباب الضرائب أم هي خضوع لسلطة األبناك

من تراب اململكة املغربية وأن رجوعها حلوزة الوطن هو أمر حمسوم
ابستكمال وحدتنا الرتابية وأنه قد حان الوقت ليتم اسرتجاع من
خالل مفاوضات مباشرة مع جارتنا الشمالية يف إسبانيا ،يف نفس
اإلطار الذي مت فيه إسرتجاع سيدي إفين وطرفاية وصحرائنا املغربية
العزيزة علينا.

وخضوع لرغبتها يف توفري ضماانت إضافية للقروض اليت تقدمها
للمدينني بصفة عامة ،ال سيما يف زمن اإلفالس الكبري لألوراق
التجارية والضبط ابلشيك كأداة وفاء والكمبياالت كأداة إنتماء
والبريوقراطية البنكية حتت ذريعة ضمان غري كافية.
السيد الرئيس:

السيد الرئيس،

شكرا..

وكما سبق لنا أن وضحنا ذلك يف اجتماع اللجنة ،نناقش

النائب السيد عزيز اللبار:

اليوم مشروع قانون رقم  50.02يتعلق ابلضماانت املنقولة يف
دورة استثنائية وقبل بضعة أايم فقط من التلميذ التئام الدورة
الربيعية للربملان وهو دليل آخر على ارتباك احلكومة وأغلبيتها
وعشوائيتها أداء تفضح عدم إنسجامها ووضوح مواقف مكوانهتا

وحىت اإلدارات ابش يقولو الشيك ..certifié
السيد الرئيس:
شكرا للسيد النائب ،شكرا لكم.

كما حصل بشأن القانون اإلطار ،إن موضوع مشروع القانون رقم
 50.02مهم جدا لتعلقه ابلضماانت املنقولة ،وكان جيب أن
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النائب السيد عزيز اللبار:

السيد الوزير،

مخسة الثواين السيد الرئيس هللا خيليك ،هللا جيازيك بيخري مخسة
الثواين..

السادة النواب والسيدات النائبات،
يسعدين أن أتدخل إبسم فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
يف مناقشة مشروع القانون املتعلق ابلضماانت املنقولة هذا املشروع

السيد الرئيس:

الذي جاء لنسخ أو تعديل جمموعة من األحكام الواردة يف قانون
اإللتزامات والعقود وكذا مدونة التجارة ،وذلك هبدف متكني
املقاوالت خاصة منها الصغرية املتوسطة من الولوج ملصادر
التمويل املتاحة من خالل تقدمي الضماانت املنقولة املتوفرة لديها،

دقيقة ،دقيقة السي اللبار.
النائب السيد عزيز اللبار:
شكرا السيد الرئيس،

مبا يضمن ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية يف املعامالت وتعزيز
احلرية التعاقدية القائمة على األمن القانوين والتعاقدي.

إذن السيد الوزير ،يعين ،كيما قلنا هاد الشيك خصو يكون
مضمون ،خصو جيي للربملان ،وهذا القانون اللي جاء راه جا
لصاحل األبناك ،ألن األبناك ملي هاد القانون اللي جا ،يعين ،هلنا
بسرعة الربق ،يعين ،غادي يطبق القوانني دايهلا وحتجز على
املمتلكات دايهلا

السيد الرئيس،
لقد تفاعلنا يف الفريق اإلستقاليل بكل مسؤولية مع هذا
املشروع ،وحنن ندرك أن هاجس احلكومة هو يعين الرفع من
تصنيف بالدان يف تقارير املؤسسات الدولية ،وذلك لعلمنا أبن

السيد الرئيس:

على األبناك ،إذن جاوبنا السيد الوزير على  LES APDواش
حيدو وال ما حتيدوش املواطنني تيعاينوا ،وشكرا السيد الرئيس.

هذا املشروع يروم يف هناية املطاف تقوية املقاولة الوطنية ،بيد أننا
نؤكد هبذه املناسبة احلاجة إىل مراجعة شاملة للمنظومة القانونية
ذات الصلة ابملقاولة وجمال األعمال مبا يضمن حتديث وتطوير
هذه املنظومة حىت تتمكن من مواكبة التطورات اليت يعرفها
اإلقتصاد العاملي ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا لك ،ابسم ،دائما إبسم فرق املعارضة وإبسم الفريق
اإلستقاليل ،الكلمة للسيد النائب عمر عباسي.

شكرا للسيد النائب ،منر اآلن السيدات والسادة النواب ،السيد
الوزير ،إىل عملية التصويت.

النائب السيد عمر عباسي:

أعرض املادة  0للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

املوافقون :إمجاع.

السيد الرئيس،

املعارضون :ال أحد.

شكرا..
النائب السيد عزيز اللبار:
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املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  5للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  4للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  01للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  00للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  05للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  09للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  09للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  04للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  51للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  50للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  22للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  02للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.
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املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  52للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  59للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض املادة  52للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  54للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :إمجاع.

املوافقون :إمجاع.

املعارضون :ال أحد.

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

أعرض املادة  52للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :إمجاع.

املعارضون  :ال أحد

املعارضون :ال أحد.

املمتنعون  :ال أحد

املمتنعون  :ال أحد.

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  81.12املتعلق
ابلضماانت املنقولة ابإلمجاع.
رفعت اجللسة ،شكرا للجميع.
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