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 7102-7102 الثانيةالسنة التشريعية 

 7102 مارس 72 ستثنائيةاالدورة ال

 والسبعنيالسابعة حمضر اجللسة 
 

 (.م2192 أبريل 1ه )9341 رجب 22 االثنني :التاريخ

 النواب.رئيس جملس  ،السيد احلبيب املالكي :لرائسةا

اال ة ابتداء من الساعة الرابعة زو قثالثة وعشرون دقي :التوقيت
 .ةشر اعوالدقيقة ال

دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم ال األعمال:جدول 
بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رقم  74.97
 تاملتعلق مبدونة التجارة، فيما خيص مساطر صعواب 91.11

 .(قراءة اثنية) املقاولة

 

 :جملس النواب رئيس اجللسة رئيساحلبيب املالكي  السيد

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة والسالم على أشرف املرسلني
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
خيصص جملس النواب جلسة اليوم للدراسة والتصويت على       

بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من  74.97مشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة التجارة، فيما خيص مساطر  91.11القانون رقم 

صعوابت املقاولة، وذلك يف قراءة اثنية، واملدرج كما نعلم مجيعا 

ير إذا  الكلمة للسيد الوز  يف جدول أعمال الدورة االستثنائية. رمبا
 .كانت له بعض املالحظات التقدميية، فليتفضل مشكورا

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل
 شكرا جزيال السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يشرفين أن أقدم أمامكم اليوم يف إطار القراءة الثانية، مشروع       

بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون  74.97القانون رقم
من مدونة التجارة، فيما يتعلق بصعوابت املقاولة  91.11رقم 

بعد أن حظي بنقاش جاد ومسؤول أمام جملسكم املوقر يف إطار 
من التعديالت على الصيغة  القراءة األوىل. ومت إدخال جمموعة

اليت أحيلت إىل جملس املستشارين، وإغنائها مبجموعة من 
الوجيهة واملالحظات القيمة يف إطار حوار تفاعلي  االقرتاحات

 .إجيايب ومسؤول
كما عرفت هذه التعديالت دراسة مستفيضة من قبل جلنة   

نويه تالقطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر، وهي مناسبة أغتنمها لل
ابلعمل اجلاد واملسؤول الذي قام به السيد الرئيس، والسادة أعضاء 

 .اللجنة احملرتمني إلخراج هذا النص ابلصيغة اليت بني أيديكم
إن املسار التشريعي الذي عرفه هذا املشروع، والتعامل       

اإلجيايب الذي ميزه على مستوى اجمللسني املوقرين، لدليل قاطع 
النص يف إطار تعزيز الرتسانة القانونية احلديثة، على مكانة هذا 

وتعبري واضح من السلطة التشريعية على األمهية البالغة اليت 
يكتسيها جمال التنظيم وضبط النسيج اإلقتصادي لبالدان، واخنراط 
صريح من مجيع مكوانت الربملان إىل جانب احلكومة يف دينامية 

اعلني ل من مجيع الفالتحديث والتطوير وفق منظور جديد جيع
 .املعنيني شركاء يف التنمية اإلقتصادية
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 السيد الرئيس،
 ن،و السيدات والسادة النواب احملرتم

إن مشروع هذا القانون أييت ليسهم يف حتقيق الرؤية       
اوالت اهلادفة إىل توفري اآلليات الضرورية ملساعدة املق االسرتاتيجية

 االندماجو اليت تعاين من صعوابت مالية أو اقتصادية أو إجتماعية، 
جمددا يف حميطها اإلقتصادي، وليجعل من القضاء فاعال اقتصاداي 
 وشريكا يف إنقاذ املقاولة، وابلتايل رافعة أساسية للتنمية. لقد متت

صعوابت املقاولة ابملغرب من خالل رصد دراسة وجرد واقع 
خمتلف اإلكراهات القانونية والعملية اليت تعيق التطبيق السليم 
ملساطر صعوابت املقاولة احلالية، واليت كشف الواقع العملي 
ابحملاكم املغربية قصورها عن استيعاب التطور احلاصل يف 

 املعامالت وتعقيدات السوق. 
 نون تصحيحا يف مسار القانون احلايلكما يعترب مشروع هذا القا

 جبعله من إنقاذ املقاولة هدفا رئيسيا، يتعني العمل على حتقيقه من
خالل جمموعة من اإلجراءات واملساطر القانونية اليت جتد مصدرها 
يف اإلجتهاد القضائي والفكري املغربيني ويف التشريعات 

 .واملمارسات الفضلى على املستوى الدويل
 يدات والسادة النواب،حضرات الس

إن مشروع هذا القانون من خالل مناقشته من طرف جملس       
املستشارين وجلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر، عرف 
إدخال جمموعة من التعديالت بلغ عددها أربعة مهت املواد التالية: 

 ، مث املادة الثانية املتعلقة027، املادة 011، املادة 131املادة 
 .واالنتقاليةابملقتضيات اخلتامية 

تلكم حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني، أهم       
التعديالت اليت عرفها مشروع هذا القانون، واليت متت املصادقة 
عليها ابإلمجاع يف جلنة القطاعات مبجلسكم املوقر. ويف هذا 

هود املبذول اإلطار السيد الرئيس، ال يفوتين أن أنوه مرة أخرى ابجمل
يف مناقشة هذا النص، وبروح املسؤولية وجو التعاون الذين طبعا 

أشغال جملسكم املوقر، وهي الروح اليت ستجعل من بلدان بعون 
هللا قطبا اقتصاداي قادرا على جعله يتبوأ مكانة مرموقة على 
املستوى الدويل يف ظل التوجيهات السامية لصاحب اجلاللة امللك 

 .نصره هللا. والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتهحممد السادس 
 :السيد الرئيس

، كالعادة وبدون شك، مت توزيع التقرير،  الوزير شكرا للسيد      
على اجملهودات اليت بذلت إلجناز هذه  وأشكر السيد املقرر

الوثيقة. منر أو نفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة 
 .إبسم األغلبيةسعاد الزايدي 

 :النائبة السيدة سعاد الزايدي
بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد وزير العدل احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 املناقشة يفيشرفين أن أتدخل إبسم فرق وجمموعة األغلبية       
بنسخ وتعويض الكتاب  74.97العامة ملشروع قانون رقم 

املتعلق مبدونة التجارة، فيما  91.11اخلامس من القانون رقم 
خيص مساطر صعوابت املقاولة يف قراءة اثنية. وهي مناسبة 
نستحضر فيها السياق العام الذي جاء فيه هذا املشروع، والذي 

اتية ر اإلصالحات القانونية واملؤسسيندرج كما يعلم اجلميع يف إطا
املهيكلة اليت ابشرهتا بالدان من أجل تعزيز مكانتها كمنصة جللب 
اإلستثمار عرب تقوية تنافسية اقتصادان قاراي ودوليا، وهو ما ننوه 

 .به
وال يسعنا هنا إال التنويه ابحلوار العميق الذي عرفته هذه       
ن، شة ودراسة مشروع هذا القانو ، مبناسبة مناقاالستثنائيةالدورة 

وهي مناسبة حنيي فيها النقاش اهلادئ واملقاربة املتكاملة بني 
جملسي الربملان، اليت استهدفت إنتاج نص قانوين يف مستوى 
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، تماعينيواالج االقتصادينيتطلعات وانتظارات مجيع الفاعلني 
فعال  عمن أجل أتطري جيد للعمل املقاواليت لبالدان. وقد أابن الواق

عن قصور النصوص القانونية احلالية يف معاجلة الصعوابت 
والتحدايت اليت تواجه املقاولة، والحظنا الكم املتنامي من 
املقاوالت اليت ال تستطيع الصمود أمام موجة املنافسة الشريفة 
وغري املشروعة أحياان. وهو ما يقتضي يف نظران، مبوازاة مع إقرار 

ءات مواكبة حلياة املقاولة، ال سيما منها هذا النص، تعزيز إجرا
الصغرية والصغرية جدا، ومواصلة استكمال املنظومة القانونية 

، من أجل ترسيخ نسيج واالستثماراملتعلقة بعامل األعمال 
 .ليةواالستقالاقتصادي وطين تتوفر فيها مقومات الصالبة 

وابلرغم  اونعترب يف هذا الباب، أن املقاربة القانونية وحده      
يت تواجه والصعوابت ال االختالالتمن أمهيتها غري كافية ملعاجلة 

املقاولة، ونطالب من هذا املنرب ابعتماد مقاربة متعددة األبعاد، 
قادرة على تقدمي أجوبة مالئمة هلذه الصعوابت. ونقرتح عليكم 
السيد الوزير، ومن خاللكم على احلكومة، تبين إسرتاتيجية وطنية 

، حتقق التوفيق بني النجاعة اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعيةجديدة 
تستهدف تقوية الكفاءات التدبريية للمقاولة ومحاية قدراهتا 

ار التنافسية، ورفع الضغط الضرييب عليها بشكل أيخذ بعني اإلعتب
التحدايت اإلقتصادية يف حميطنا اإلقليمي والدويل، وإقرار 

سيج اإلقتصاد الغري املهيكل يف الن إجراءات جريئة وواقعية إلدماج
 .اإلقتصادي الوطين

ومبوازاة مع ذلك، البد من إرساء إطار قانوين شفاف وآمن       
قادر على حتصني املعامالت التجارية من املخاطر املرتبطة مبيدان 
املال واألعمال، ومواصلة اإلصالحات اهليكلية الكربى اليت 

ة، انونية تضمن النجاعة القضائيينهجها املغرب إلقرار منظومة ق
وتؤسس لبيئة قانونية سليمة وآمنة للمقاوالت بشكل حيفز على 
اإلستثمار املنتج. كما جيب أن نستحضر البعد اإلجتماعي 
للمقاولة عرب تقوية متاسكها إبقرار امليثاق اإلجتماعي الذي ننتظر 

منه أي يشكل مرجعا حلل نزاعات الشغل، واإلعمال الفعلي 
 اتلالنتهاكانون، واحرتام حقوق العمال، والتصدي احلازم للق

املهنية عرب تقوية وسائل املراقبة وإحداث قضاء األعمال الذي 
سيشكل قاطرة لتقدم النسيج املقاواليت الوطين، وعربه اإلقتصاد 

 .الوطين الذي نتطلع أن يكون منتجا ملزيد من فرص الشغل والثروة
املقاولة  احلكومة جتعلنا نطمئن ملستقبل وعموما، فإن ثقتنا يف      

الوطنية واإلقتصاد الوطين، ونتطلع ملزيد من اإلصالحات يف هذا 
الباب وهو املوقف الذي جيعلنا، يف فرق وجمموعة األغلبية، نصوت 
ابإلجياب على مشروع القانون الذي بني أيدينا اليوم. والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته
 :رئيسالسيد ال

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة حياة بوفراشن 
 .إبسم فريق األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة حياة بوفراشن
 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
بة الة واملعاصرة أن أتناول الكلمة مبناسيشرفين إبسم فريق األص

بنسخ وتعويض الكتاب  74.97التصويت على مشروع القانون 
املتعلق مبدونة التجارة، فيما  11.91اخلامس من القانون رقم 

خيص مسطرة صعوابت املقاولة. غري أنه وقبل الدخول يف صميم 
ن أاملوضوع، وكمعارضة يقظة، البد أن نذكر مرة أخرى احلكومة 

تتعامل مع األوراش اإلقتصادية والتجارية الكربى ابجلدية املطلوبة، 
واليت تفرض بناء رؤية استباقية واضحة للمالءمة الشاملة للمنظومة 
القانونية املتعلقة مبجال التجارة واألعمال، ملواكبة التحدايت اليت 
يفرضها الوضع الدويل اجلديد للمغرب خصوصا املتعلق منه بعودته 

 إىل املنظمات اإلقتصادية اإلفريقية واالنضماماإلحتاد اإلفريقي  إىل
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CEDEAO  والشروع يف بناء عالقات اقتصادية وجتارية
متميزة مع احملاور اإلقتصادية الكربى العاملية، كالصني وروسيا، 

 .متاشيا مع اإلرادة السامية جلاللة امللك
 ضمن فاقتصار احلكومة على تقدمي مادة فريدة معزولة من

منظومات قانونية متعلقة ابلعمود الفقري للحياة اإلقتصادية 
واإلجتماعية الوطنية، يربز بوضوح، غياب الرؤية الواضحة 
إلصالح مدونة التجارة كإطار قانوين شامل حيتاج إىل تقييم 
حقيقي ومتبصر. فإذا عدان إىل موضوع املشروع ميكن تسجيل 

 .ملضمونمالحظات من حيث الشكل وكذا من حيث ا
امللحوظ  االرجتايلعلى مستوى الشكل، نسجل يف الفريق الطابع 

للحكومة، وغياب أي رؤية إسرتاتيجية استشرافيه، فمشروع من 
هذا احلجم كان جيب أن مير يف ظروف عادية وطبيعية، وكان من 
الضروري أن أتخذ كافة الفرق النيابية وقتها الكايف يف مناقشة هذا 

هاته االرجتالية هي ما جعل احلكومة متارس نوعا املشروع املهيكل. 
قة من الضغط الغري املربر على الربملان للقبول بتمرير املشروع بطري

 ال تليق ال أبمهية املشروع وال ابلربملان وال حبكومة اململكة املغربية
نفسها. هذه املالحظات اليت ارأتينا إاثرهتا مع بعض الفرقاء 

رة لس احملرتم، وتنبيه احلكومة إىل ضرو السياسيني داخل هذا اجمل
التعامل مع الربملان كسلطة تشريعية هلا استقاللياهتا ومكانتها 
داخل الوثيقة الدستورية ويف احلياة السياسية لبالدان، ويف مسار 

 .تطور جتربتنا الدميقراطية
أما من حيث املضمون، فالبد أن نشري إىل أن املغرب اختار منذ 

ة يف نفتاح على العامل الرأمسايل وتطوير جتربته اخلاصاإلستقالل اإل
تدبري اقتصاد السوق واملبادرة احلرة، وإذا كانت مراجعة دستور 

ذهب  2199دسرتة خيار اقتصاد السوق، فإن دستور  10
 .طموحه إىل اختيار االقتصاد اإلجتماعي للسوق

بنسخ وتعويض الكتاب  74.97واليوم أييت مشروع القانون 
س املتعلق مبدونة التجارة فيما خيص مصادر صعوابت اخلام

املقاولة، واهلدف املعلن من هذا اإلصالح طبعا، هو دعم املقاولة 
واحلفاظ عليها داخل الدورة اإلقتصادية، ونتفهم أكثر هذا اهلدف 
يف هذه املرحلة املطبوعة ابألزمة العاملية، ليس جللب اإلستثمارات 

 7111لتصدي لظاهرة إفالس اخلارجية فقط، ولكن أيضا ل
مقاولة وانتشار البطالة، ونضيف أيضا هدف تقوية الشروع ابألمن 
القانوين لدى املستثمرين املغاربة يف اخلارج، واخرتاقهم للعدد 

 .املتزايد ألسواق القارة اإلفريقية
يف  الخنراطاوهلذه األسباب ابلضبط قبل فريق األصالة واملعاصرة 

وابلطبع التصويت عليه ابإلجياب داخل  مناقشة هذا املشروع
 .اللجن

وهبذا الصدد ميكن تسجيل ما يلي: ينصب املشروع فقط على 
الكتاب اخلامس كما قلنا من مدونة التجارة املتعلق بصعوابت 

 .املقاولة، دون الكتب األخرى هلذه املدونة
صراع و  واالرتباكاثنيا، نتأسف لتأخر وطول مدة التحضري بل 

األاننيات يف إعداد املشروع رغم عالقتها املباشر ابإلنتاج والتشغيل 
 .وجلب اإلستثمار

إننا يف حزب األصالة واملعاصرة ال ننكر أمهية مستجدات مشروع 
واليت خلصتموها يف تقدميكم للمشروع يف  74.97القانون رقم 

مخسة حماور، إال أنه رغم هذه املستجدات يبقى املشروع دون 
مستوى األهداف املعلن عليها، وال سيما رهاانت التنافسية 

ف اإلجتماعية يف التشغيل وسق االنتظاراتاإلقتصادية وإحلاح 
لدولية ا وااللتزاماتاملرجعيات الوطنية بشأن العدالة اإلجتماعية 

 .للمملكة، الناجتة عن شراكتها املتعددة
وخالصة القول، إن التشريع الوطين يف جمال التجارة واالقتصاد 
حيتاج برمته إىل جيل جديد من اإلصالحات العميقة للوصول إىل 
أتهيل شامل وعميق للمقاولة املغربية، وحمليطها ومناخها لتحقيق 

 .املالءمة املنشودة، شكرا جزيال لكم
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 :السيد الرئيس

م د النائب أمحد التومي إبسشكرا السيدة النائبة، الكلمة للسي
 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملرتم،
 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
لقد اخنرط الفريق اإلستقاليل جبدية يف مناقشة مشروع هذا 

ان ملشروع ديوسبق لنا يف القراءة األوىل أن عربان عن أتيالقانون، 
هذا القانون، ألنه يف نظران، يعين مشروع جاء ليثمن الرتسانة 

 .القانونية اليت حتمي املقاولة املغربية وحتمي اإلقتصاد الوطين
نريد يف هذه املداخلة السيد الرئيس، أن نؤكد على نقطتني، ألنه 

لة القانون هو يف النهاية تقوية للمقاو  نعترب أن جوهر هاد مشروع
ية املغربية. عالش تقوية املقاولة املغربية؟ ألهنا نريد من املقاولة املغرب

أن تواكب طموح املغرب يف فتح أسواق جديدة يف إفريقيا ويف 
آسيا ويف دول أخرى، كذلك أن تستفيد من اتفاقية التبادل احلر 

جلوهر دايل هاد إذن ا .UN DEFICIT اللي ابقي عندان
املشروع هو تقوية املقاولة، ولكن السيد الرئيس هادي كتعطينا 

األمور ألن تقوية املقاولة  2واحد الفرصة ابش نذاكرو على 
تقتضي أوال أن تكون حكامة املقاولة يف املستوى. نعترب أن 

املقاوالت  نسيج يعين خمتلط، يعين النسيج املقاواليت املغريب هو
ئا مقاوالت عائلية، تبقى جمالس إدارهتا منغلقة شي الكبرية تبقى

 ةما، حنن نقرتح، السيد الرئيس أنه يف املستقبل تفتح جمالس اإلدار 
ت إىل املديرين املستقلني، ألنه يف الدول األجنلو ساكسونية اليت بين

عن جناعة يف تسيري املقاوالت، جند أنه من الواجب أن يكون 

 املسامهني يف الشركة، ولكن كذلك جملس اإلدارة مقسم إىل يعين
 .مديرين مستقلني

نعترب كذلك السيد الرئيس، أن املساطر وحدها ال تكفي، لذا 
جيب أن ينخرط الكونفدرالية املغربية للمقاوالت بسن ممارسات، 

DES CODES DE GESTION كذلك ابلنسبة ،
اولة للمق اتيجياسرت مثال لكيفية إدارة املقاوالت والفرق بني توجيه 

وكذلك التسيري اليومي للمقاولة، هذا شيء مهم البد كذلك 
املقاولة  وعن التمويل دايل السيد الرئيس نتكلم عن احلكامة املالية

 املغربية، التمويل دايل املقاولة املغربية كيعتمد أكثر على القروض،
وكاين وسائل أخرى اللي تقريبا يعين ال وجود هلا، يعين التمويل 

لبورصة، والتمويل كذلك من خالل التسنيد، ألنه  من خالل ا
كنشوفو أنه املقاوالت كتكون عندها صعوبة، تكون عندها يعين 

 .وسائل ولكن غري مقيمة، فكتمشي هاديك الوسائل رمبا تضيع

نعترب السيد الرئيس، كذلك أنه الزم املؤسسات واهليئات املالية 
غربية ان اهليئة املالزم تنخرط كذلك يف محاية املقاولة، حنا عند

للرساميل، يعين الزم تقوم بدورها كذلك، كذلك مؤسسة بنك 
، Le régulateur املغرب ألنه بنك املغرب عندو هو يعين

 هو املؤسسة التشريعية فالزم يقوم بدوره حبماية املقاولة مثال من
les taux d'intérêtكذلك احلماية من بعض ، les 

pratiques اك جتاه املقاوالتاللي تيديرو األبن. 

كذلك الزم السيد الرئيس، أنه نفعلو هاديك القرارات والقوانني 
 les ألنه les délais de paiement اللي كتعلق ابألداء

délais de paiement  واحد املشكل كبري، أنه  راه كيخلق
يعين وحد التدخل دايل السيد وزير الصناعة والتجارة، غري هاد 

دايل املقاوالت هي اللي كتأدي ما  %99األايم أنه بني أنه ايهلل 
من املقاوالت اللي تفلس، هي  % 31بذمتها يف اآلجال، وأن 

نتيجة لعدم توصلها مبستحقاهتا من شركائها، فكذلك ملي  
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ه الزم أنه هيئات احلكامة املالية الزم تعطي واحد كنشوفو أن
األمهية هلذا اجلانب حىت حنمي مقاوالتنا املغربية، وشكرا السيد 

 .الرئيس
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت بطرح عدد من 
 :املواد. وأبدأ ب
ت صادقيف إطار املادة األوىل للتصويت كما  131أعرض املادة 
 .اإلمجاع :عليها اللجنة
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  137أعرض املادة 
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  132أعرض املادة 
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  122أعرض املادة 
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  123أعرض املادة 
 .اإلمجاع :اللجنة كما صادقت عليها  011أعرض املادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  023أعرض املادة 
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  072أعرض املادة 

أعرض املادة الثانية من مشروع القانون للتصويت كما صادقت 
 .اإلمجاع :عليها اللجنة، والذي يتضمن إجراءات انتقالية

ما القانون برمته يف قراءة اثنية له ك أعرض للتصويت مشروع
 .صادقت عليه اللجنة: اإلمجاع

بنسخ  21.02صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة  01.51وتعويض الكتاب اخلامس ابلقانون رقم 

 .التجارة، فيما خيص مساطر صعوابت املقاولة يف قراءة اثنية له

للسيدات والسادة شكرا للسيد الوزير، شكرا 
 .اجللسة رفعت النواب،

 


