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املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة .الكلمة للسيد الوزير لتقدمي
مشروعي القانونني.

حمضر اجللسة احلادية واخلمسني بعد املاةة

السيد موالي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة والتجارة

التاريخ :اخلميس  21شعبان 2441ه ( 21أبريل 1122م).

واالستثمار واالقتصاد الرقمي:

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

بسم هللا الرمحن الرحيم.

التوقيت :ثالثة وعشرين دقيقة ،ابتداء من الساعة االلثة زواال

السيد الرةيس احملرتم،

والدقيقة الرابعة واألربعني.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية

يشرفين أن أعرض على جملسكم املوقر مشروع القانون رقم
 ،11.22بتغيري وتتميم القانون رقم  29.26املتعلق بشركات

التالية:

املسامهة ،ومشروع القانون رقم  12.22بتغيري وتتميم القانون رقم
 6.25املتعلق بشركة التضامن وبشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية ابألسهم والشركة ذات املسؤولية احملدودة ،بغرض بلوغ
األهداف اإلسرتاتيجية التالية:

 مشروع قانون رقم  12.22بتغيري وتتميم القانون رقم
 6.25املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية ابألسهم والشركة ذات املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة.
 مشروع قانون رقم  11.22بتغيري وتتميم القانون رقم
 29.26املتعلق بشركات املسامهة

أوال :تعزيز مبدأ الشفافية واحلكامة اجليدة؛-اثنيا :حتسني مناخ األعمال ابملغرب؛

السيد احلبيب املالكي رةيس جملس النواب ،رةيس اجللسة:

-اثلثا :التوافق مع املمارسات الدولية؛

بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 -وأخريا حتسني ترتيب املغرب يف التصنيفات الدولية

السيد الوزير مرحبا بكم،

""Doing Businessهبدف بلوغ أفضل  61قوة اقتصادية
يف أفق .1112

السيدات والسادة النواب،

السيد الرةيس احملرتم،

وعلى آله وصحبه.

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يعقد جملسنا جلسة عمومية تشريعية ،ختصص للدراسة
والتصويت على مشروع قانون رقم  11.22بتغيري وتتميم القانون
رقم  29.26املتعلق بشركات املسامهة ،ومشروع قانون رقم
 12.22بتغيري وتتميم القانون رقم  6.25املتعلق بشركة التضامن

فبخصوص املشروع األول رقم  ،11.22فهو يهدف إىل حتقيق
األهداف التالية:

وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية ابألسهم والشركة ذات
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-أوال :تعزيز دور الشركاء يف تسيري الشركة؛

أوال :الرفع من مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء جملسالرقابة؛

-اثنيا :حتسني إعالم الشركاء.

-اثنيا :حتسني احلق يف احلصول على املعلومة من طرف

وفيما خيص محاية املستثمرين ،مت التنصيص يف إطار مشروع
هذا القانون على مقتضيات جديدة وهي كاآليت:

املسامهني؛

-اثلثا :تعزيز دور املسامهني يف تسيري الشركات.

-منح اجلمعية العامة سلطة حتديد كيفية أداء األرابح؛

يف هذا الصدد ،وابخلصوص محاية املستثمرين بشركات
املسامهة ،مت التنصيص على مقتضيات جديدة:

منح اإلمكانية للشركاء الذين ميلكون  %6من الشركة طلبإدراج مشروع يف جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة؛

التنصيص على مفهوم املتصرفني املستقلني كأعضاء يف جملس
اإلدارات وجملس الرقابة؛

إخضاع تفويت كل من  %61من أصول الشركة خالل مدة 21شهرا ملوافقة الشركاء؛

حتديد الشروط الواجبة توفرها يف املتصرفني املستقلني "les"administrateurs indépendants؛

متكني الشريك الذي ميلك  %21أن يطلب عقد اجلمعية العامةوهاذو مها النقط املهمة.

توسيع نطاق تطبيق دعوى املسؤولية عن األخطاء املرتكبة إىلأعضاء جملس اإلدارة وأعضاء جملس الرقابة؛

السيد الرةيس احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إخضاع كل تفويت ألكثر من  %61من أصول الشركاتلرتخيص مسبق من اجلمعية العامة غري العادية؛

تلكم ابختصار اخلطوط العريضة هلذين املشروعني،
وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم خبالص الشكر ألعضاء جلنة املالية
والتنمية اإلقتصادية مبجلسكم املوقر على جتاوهبم مع هذين
املشروعني ،راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه
اللجنة ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

إلزام أعضاء جملس اإلدارة واملدير العام املسؤولني عن خمالفةالنظام األساسي للشركة ،إبرجاع إىل الشركة األرابح اليت مت
حتقيقها برسم هذه األعمال ،وذلك من أجل محاية مصاحل الشركة
واملسامهني؛

السيد الرةيس:

-تعزيز العقوابت؛

شكرا للسيد الوزير ،إبمسكم مجيعا أشكر مقرر جلنة املالية
والتنمية اإلقتصادية السيد النائب موالي هشام املهاجري الذي
بذل جمهود جدي لصياغة التقريرين وهلذا شكرا للسيد النائب.
أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم األغلبية للسيد النائب
مجال بن شقرون كرميي.

اإلشارة يف تقرير التسيري إىل قائمة التفويضات.وخبصوص املشروع الثاين رقم  ،12.22فهو يهدف إىل
حتقيق األهداف التالية:
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الناةب السيد مجال بن شقرون كرميي:

اليوم ،ابلنظر إىل الدينامية التنموية اليت يشهدها ،حيث تتوفر
بالدان على كل اإلمكانيات واملؤهالت لتهيئة الظروف املناسبة
والشروط الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة.

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيد الرةيس احملرتم،

وعليه نعترب أن إجناح ظروف التنمية االقتصادية
املستدامة يضطلع اإلستثمار فيها بدور حمفز على اعتبار أن
العالقة بني مستوايت اإلستثمار ومعدالت النمو رهينة بتوفري
معايري دولية تندرج يف إطار دولة احلق والقانون يف اجملال

السيد الوزير احملرتم،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعات األغلبية
يف إطار مناقشة مشروعي قانونني حول شركات املسامهة وشركة
التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية ابألسهم والشركة
ذات املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة ،إذ أنه وبكل أتكيد تعترب

اإلقتصادي والتنافسي ،من خالل املعلومات اإلقتصادية وعقلنة
تدخل األبناك واملؤسسات املالية وتوفري هادف لشروط املنافسة
الشريفة ،طبعا ذلك له عالقة بتحفيز اإلستثمار واملستثمرين من
خالل التحفيزات اإلدارية والضريبية وخمتلف اإلجراءات اإلدارية
اليت تعترب أمرا حامسا إلنعاش الشغل وتوفري املزيد من الفرص
للشباب ،وحتسني جودة خدمات املرافق العمومية واخلاصة ،إذ أن
ذلك ال جيب أن يعين إيفاء كل الشروط وجتاوز كل املعايري حىت

املواكبة التشريعية ملسار اإلصالح مهمة وأساسية وتعترب من
اآلليات الرئيسية لتنزيل اإلصالحات اإلقتصادية املنشودة يف
بالدان.
فمشروعي هذين القانونني الذين حنن اآلن بصدد
مناقشتهما والتصويت عليهما أيتيان يف إطار مواكبة التغريات اليت

ال جند أنفسنا أمام منظومة بنيوية للريع وابلتايل نبقى اتئهني يف
حلقة فارغة.

يعرفها مناخ األعمال على املستوى الدويل واحمللي ،ونسجل يف
فرق وجمموعة األغلبية على هذا املستوى أن بالدان اليوم قطعت
أشواطا مهمة وتستجيب للمعايري الدولية املعمول هبا يف جمال

والسيد الوزير احملرتم،

تعزيز محاية اإلستثمار واملستثمرين وترسيخ مبدأ الشفافية واحلكامة
اجليدة ،إضافة إىل تعزيز جمال التنافسية املقاواليت اليوم ابلرغم من
بعض اإلشكاالت اليت ال تزال مطروحة ،فننظر إىل أن املغرب قد
م ّكن من عمله و من عدد من املبادرات لتحسني وضعيته وترتيبه

جمهودات املغرب متواصلة ومتجددة من أجل تطوير مناخ
األعمال ودعم اإلستثمار وجعله من بني األولوايت الوطنية ،وهذه
اجملهودات هي ملموسة اليوم من خالل اإلشتغال يف إطار الشراكة
مع القطاع اخلاص واليت جيب أن تتطور إىل مستوايت أكرب يف

السيد الرةيس احملرتم،

على املستوى العاملي ،األمر الذي تشري إليه خمتلف التقارير الدولية
الصادرة يف هذا اجملال.

جو من الثقة املتبادلة إلرساء آليات داعمة إلنعاش اإلستثمار
املنتج للثروة ولفرص الشغل ،وهذه اجملهودات اليوم ابرزة من من
خالل تثمني اإلحتاد األورويب كشريك إسرتاتيجي لبالدان واعرتافه
ابجلهود اليت يبذهلا املغرب لتحسني مناخ األعمال.

ومن هذا املنطق ،فإننا ندعم كل املبادرات اهلادفة إىل
جتسيد اإلصالحات ذات األولوية واليت مت اإللتزام هبا من أجل
ابتكار منوذج تنموي اقتصادي تنافسي قوي وانجع يف بالدان
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الناةب السيد موالي هشام املهاجري:

فاملقتضيات الواردة يف املشروعني تسري يف اجتاه تقوية
أوجه الرقابة والشفافية واحلكامة ،وهذه كلها عناصر قوة ومناعة
إلقتصادان الوطين خاصة وأن بالدان مقبلة على إعداد منوذج
تنموي جديد يتعني أن تتوفر له شروط النجاح واإلستمرار يف ظل
اقتصاد عاملي قوي متقلب ومتطور بسرعة كبرية ،هذا النموذج

شكرا السيد الرةيس،
السيد الوزير السيدات،
السادة النواب احملرتمني،

التنموي البديل يقتضي كذلك أن يتوجه حنو إحداث قطائع جريئة
مع املنهجيات واملقارابت اليت ختتزل التنمية يف أبعادها اإلقتصادية
واإلجتماعية ،وأن يتملّك اإلقدام يف مباشرة إصالح سياسي

يشرفين أن أتناول الكلمة اليوم إبسم املعارضة ،اللي احنا
يف احلقيقة ما مارسنهاش معكم فهاذ القوانني ب ،1صوتنا
ابإلمجاع استحضارا ملصلحة الوطن ،صوتنا ابإلمجاع استحضارا

ومؤسسايت عميق وكذلك هذا النموذج التنموي املنشود ال يعين
للمشروع اجملتمعي ،كما ال ميكن اختزاله يف برانمج إمنائي أو
برانمج حكومي إبجراءات حمددة ،فالتنمية مفهوم أوسع من النمو
ويتجاوز الزايدة يف الثروة ليشمل طرق توزيعها بشكل عادل يف
جمتمعنا؛

لتنقيط املغرب يف دوين بزنيس يف املؤسسات الدولية ،ولكن
لألسف تعامل احلكومة مع الربملان يف اآلونة األخرية والّ اإلستثناء
قاعدة ،وغادي نذكركم غري ابلقوانني األخرية القانون اخلاص
خبوصصة جمموعة من املؤسسات هي يف ظروف استعجالية قلنا
ما كاين ابس ،قانون التأمني التكافلي ال األبناك التشاركية واقفة
داز يف رقم قياسي ،قانون الضماانت املنقولة ّدارت على ودو دورة
استثنائية ،نتمناو نبقاو خدامني هباذ الطريقة استثنائية ،احنا

السيد الرةيس احملرتم،
السيد الوزير احملرتم،

مستعدين نشتغلو السبت ونشتغلو األحد ،ولكن نتمناو يكون
التعامل ابملثل السيد الوزير ،وأنتما اليوم الوحيدين كتمثلواحلكومة
وبلغو كالمنا للسيد رئيس احلكومة ،تعاملو معنا غري ابملثل،
تعاملو معنا ابملثل يف مقرتحات القوانني دايل السيدات والسادة

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
فرق وجمموعة األغلبية ولإلعتبارات السالفة الذكر
ستصوت ابإلجياب هلذين املشروعني اهلامني على أساس اإلعداد
بشكل مشرتك يف احلكومة والربملان ،ملراجعة شاملة لكل النصوص
التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتأهيل املقاولة وتقوية تنافسية
بالدان وجعلها ضمن اقتصادايت مؤثرة يف القرار اإلقتصادي
العاملي ،والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

النواب ودايل فرق الربملانية يف طلبات عقد اللجان ،ألن احنا
ولّينا كنحسو بروسنا متأخرين ،ما كنقوموش ابلدور دايلنا ،نذكرك
السيد الوزير قطاع يهمك هنار وقع املشكل دايل التجار ،كنا من
أول الناس طالبوا بعقد جلنة قبل ما يوقع املشكل ولكن جتاوب
احلكومة ما كانش ،مشات احلكومة جلست مع النقاابت،
جلست مع التجار ،جلست مع اجلمعيات ،حىت حتل املشكل
ب  26اليوم عقدان اللجنة كأن راه حمطة تبلغوان أشنو وقع ،هذا

السيد الرةيس:
شكرا للسيد النائب ،اآلن إبسم املعارضة الكلمة للسيد
النائب موالي هشام املهاجري.

ماشي دور الربملان السيد الوزير جتاوبوا معنا كيف كتجاوبوا معكم،
اليوم اللي كنتكلموا فيه ،السيدات والسادة النواب احملرتمون
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كياخدوا خبار األساتذة املتعاقدين من الصحافة حباهلم حبال

تصايب لينا هاذ الربانمج؟ اليوم اليوم بزاف دايل الناس ما قدرينش

الناس! نقولو ما درانش خدمتنا ما طلبناش بعقد اللجنة؟ مجيع
الفرق طلبت بعقد اللجنة ،عالش ما نكونوش شركاء حقيقيني؟
راه كنمثلو األمة وكنمثلو الساكنة كنمثلوها جبميع أطيافها ،ولكن
لألسف احلكومة رمبا ملي كتجي كتقول استحضار مصلحة

يديرو  ،reportبزاف دايل الناس مازال ما ختلصاتش احلكومة
ردينا الكريدايت لعباد هللا! املقاولة
مازال ما كتخلصش وكتقولو ّ
اللي غادي يفلسها اليوم هي احلكومة ،ألنه شهر  1وشهر 4
الناس مازال ما كتخلصش يف رزاقها! راه كتديرو هلا فاييت

الوطن ما كنقدروش هنضرو ،ولكن الوطن راه قوي كذلك
مبؤسساته ،ابلربملان دايلو ،املؤسسات الدستورية كلها تكون
عندها القوة دايهلا ،كنت كنتمىن مشكل آخر اليوم اليوم حالة

indirectementعالش؟ ألنه  le systhemeما
خ ّدامشألن التبويب امليزانييت اجلديد مازال ما توملناش معه ،كنتو
تديرو به جتربة يف  ،1125 ،1126 ،1124ست سنني

اجلفاف تقريبا أعلن اجلفاف يف جمموعة دايل املدن املغربية ،فينا
هو السيد وزير الفالحة يقول لينا آش واقع يف املغرب؟ بنك املغرب
اليوم عطا احلالة دايل املغرب ،احلكومة مازال ما قالت لينا أشنو
كاين ،وعيينا ما نغوتو يف قانون املالية ،أودي ما حتيدوش لينا

هاذي ،حىت ل  1122غادي يدخلو املواد حيز التنفيذ هاذ العام
والتبويب امليزانييت غيطبّق هاذ عاد جنيو نطبّقو نظام معلومايت
جديد ،لألسف احلكومة كتقول تنشجع االقتصاد وهي احلكومة
راه أكرب زبون دايل املقاوالت ،راه احلكومة أكرب زبون دايل

صندوق حماربة آاثر اجلفاف ،اليوم أان كنت كنتمىن احلكومة تكون
عندها اجلرأة وجتينا يف نفس اإلستعجالية وجتيب قانون مالية
تعديلي ما أغلب الفرضيات اللي دران يف قانون املالية كلها

املقاوالت واجلماعات الرتابية من بعد منها ،هاذ الناس اليوم ما
زال ما خملصينش واملرسوم األخري ،جاللة امللك أعطى التعليمات
لألداء ،عرفيت آش تيقولو البياعة والشراية واملقاولني راه تيقولو هاذ

خرجات ما شي هي ،عالش ما جنيوش ونقدو ماء الوجه؟ وجه
الوطن كيما كتحافظوعلى الوطن فهاذ التصنيف ،نعرتفو أودي راه
ما غاديش نقدرو نديرو هاذ الشي ،راه احلكومة الغالب هللا راه
ما قدراش ،ولكن لألسف كتستعملو االستعجال وقت ما بغيتو
ووقت ما مابغيتوش.

املرسوم اللي خرج دايل الصفقة العمومية ودايل طريقة األداء راه
غري ابش يعاودو أيخروهم يف اخلالص تييقولو الفلوس ما كايناش
عند احلكومة ،وهلذا السيد الوزير خاصنا إيال كنهتمو ابملقاولة
وكنهتمو ابلشركة املغربية ،هنتمو هبا بطريقة موازية ،يعين ما نقلبوش
التنقيط الدويل أودي ينقطوان أوالد البالد مها األولني اللي صوتو
على هاذ احلكومة وداروها يف املرتبة األوىل ،راه الناس ما
نقطينكومش السيد الوزير ال الغين ،ال الفقري ،ال املقاوالت ،راه

اليوم اللي كتكلم احلكومة على إصالح املقاولة وإصالح
من أكرب مشاكل املقاولة والشركات اليوم هي احلكومة ،يف راسكم
السيد الوزير أبن اخلالص مازال ما بداش؟ ابهلل عليكم واش ملّي
كيدخل واحد القانون صوتو عليه الزمالء اللي قبل منا القانون

اليوم سري للسوق وسول الناس اللي خدامني مع الدولة ومع
احلكومة واش خملصة والّ ما خملصاش؟ تنقول ليك اليوم ما زال ما
بداوش ،جمموعة دايل اجلماعات الرتابية واجلهات ما زال ما
وصلهمش درهم ،ما كاينة فلوس جيبو قانون املالية تعديلي راه

 211.21دايل القانون التنظيمي وكنا عارفني أبنه غتدخل
جمموعة من املواد حيز التنزيل سنة ،1122
ومنها التبويب امليزانيايت اجلديد وجلسنا حىت ل  1122ونضتو
مدابزين ما كاينيش الشركات اللي نعطوها معلومات هي اللي

ماشي عيب ،ماشي عيب جتي احلكومة تعرتف كتقول هاذ الشي
اللي كتّب هللا ،شكرا السيد الرئيس.
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السيد الرةيس:

منر اآلن السيد الوزير ،السيدات والسادة النواب ،منر اآلن
إىل عملية التصويت على مشروع القانون الثاين رقم :12.22

شكرا السيد النائب ،منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع
القانون األول رقم :11.22

أعرض للتصويت املادة األوىل برمتها وتتضمن املادتني  92و96
كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة األوىل للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض للتصويت املادة الثانية برمتها واملتضمنة للمادة  11مكررة
كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون ،ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة الثالثة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 12.22
اخلاص بتغيري وتتميم القانون رقم  ،6.25وابلتايل صادق جملس

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

النواب على مشروع قانون رقم  12.22بتغيري وتتميم القانون رقم
 6.25املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية ابألسهم والشركة ذات املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة.

املمتنعون :ال أحد
صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  91.02بتغيري

أخرب السيدات والسادة النواب أبن املكتب برمج اجللسة
األسبوعية األوىل يوم اإلثنني القادم  11أبريل على الساعة ،1

وتتميم القانون رقم  09.21املتعلق بشركات املسامهة.

شكرا للسيد الوزير .رفعت اجللسة.
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