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 التسعنيو  احلاديةحمضر اجللسة 
 

 (.م0292 يونيو 5ه )9341 رمضان 02 الثالاثء :التاريخ

 رئيس جملس النواب.احلبيب املالكي  السيد: لرائسةا

ساعة وأربعني دقيقة، ابتداء من الساعة احلادية عشر  :التوقيت
 .األربعنيصباحا والدقيقة 

 القوانني شاريعويت على مالدراسة والتص األعمال:جدول 
 :التالية

 اقاالتفيوافق مبوجبه على  21.92 مشروع قانون رقم 
بني  0291 دجنرب 01 بشأن اخلدمات اجلوية املوقع ابلرابط يف

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر؛
 مبوجبه على تعديل  فقايو  22.92 مشروع القانون رقم

عتمد املستنفدة لطبقة األزون امل مونرتايل بشأن املواد بروتوكول
 ؛0292أكتوبر  95بكيغايل عاصمة رواندا يف 

 يوافق مبوجبه على اتفاقية  21.92 مشروع قانون رقم
التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية واإلدارية، املوقعة 

 اململكة املغربية ومجهورية بني 0291 دجنرب 02 ابلرابط يف
 النيجر؛
 اقاالتفيوافق مبوجبه على  92.92 مشروع قانون رقم 

حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشرتك، املوقع ابلرابط 
 تغالية؛الرب  اململكة املغربية واجلمهورية ، بني0291 دجنرب 5 يف

  يقضي ابملصادقة على  01.92 رقم قانونمشروع
مجادى األخرية  2 الصادر يف 0.92.991 املرسوم بقانون رقم

( بسن أحكام انتقالية يف 0292 فرباير 04هجري ) 9341
 .شأن التبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائية

 وتتميم القانون  بتغيري 21.91 مشروع قانون رقم
عية يب للملكية الصناالقاضي إبنشاء املكتب املغر  94.11 رقم

 والتجارية؛
 إبحداث املقاوالت  يتعلق 22.91 مشروع قانون رقم

 بطريقة إلكرتونية ومواكبتها؛
 خاص بتغيري وتتميم القانون  21.91رقم  قانون املشروع

 .املتعلق مبدونة التجارة 95.15 رقم

 :لسةرئيس اجلرئيس جملس النواب، السيد احلبيب املالكي 

والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب إىل ننتقل السيدة 
اجللسة الثانية املتعلقة بدراسة جمموعة من مشاريع اإلتفاقيات. 

 .الكلمة للسيدة الوزيرة لتقدمي هذه االتفاقيات

كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية  السيدة مونية بوستة،
 :والتعاون الدويل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 الرئيس احملرتم،السيد 

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أعرض اليوم على جملسكم املوقر، أربعة مشاريع       
قات الثنائية هتم العال اتفاقياتقوانني يوافق مبوجبها على ثالث 

للمملكة مع عدة دول شقيقة وصديقة، واتفاقية ذات طابع متعدد 
األطراف، إضافة إىل مرسوم بقانون يهم تبادل املعطيات ذات 

 .الطابع الضرييب

 على املستوى الثنائي، يتعلق األمر بثالث اتفاقيات ثنائية، هتم
 .ابألساس الفضاء اإلفريقي واألورويب
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ة ختص التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجارية أول اتفاقي
 واإلدارية بني اململكة املغربية ومجهورية النيجر، املوقعة ابلرابط يف

 .0291دجنرب  02

ففي إطار العالقة املتميزة اليت تربط اململكة املغربية جبمهورية 
ا النيجر، مت التوقيع على هذه اإلتفاقية واليت تتلخص مقتضياهت

 :ا يليفيم

احلق يف اللجوء إىل احملاكم واملساعدة القضائية وممارسة  .9
 .كاحملاماة مثال املهن القضائية احلرة

 األوراق القضائية وغري القضائية يف حتديد طرق تبليغ .0
اجملال التجاري واإلداري واملدين، وكذا كيفية تنفيذ اإلانابت 

  .الصيغة التنفيذية لألحكام وإضفاءالقضائية 
اف وتنفيذ األحكام القضائية واملقررات التحكيمية اإلعرت  .4

 .والعقود الرمسية
تبادل املعلومات القانونية فيما يتعلق ابلتشريع  .3

 .القضائية يف اجملال التجاري واإلداري واملدين واالجتهادات
اإلعرتاف املتبادل بعقود احلالة املدنية والواثئق الرمسية  .5

 احلاجة إىل التصديق لدىالصادرة عن سلطات أحد البلدين دون 
 .الطرف اآلخر

اثين اتفاقية، دائما مع مجهورية النيجر، وهي هتم خدمات النقل 
اجلوي، وهذا يدخل يف إطار تعزيز انفتاح اململكة على الفضاء 

ع اإلفريقي وتقوية شبكة الربط اجلوي مع الدول اإلفريقية، مت التوقي
ية ملكة املغرببشأن خدمات النقل اجلوي بني امل اتفاقعلى 

 .0291دجنرب  02ومجهورية النيجر يف الرابط بتاريخ 

ي يف سياق تنشيط التبادل التجاري والسياح االتفاقوأييت هذا 
أساسا  اقاالتفوتشجيع اإلستثمارات بني البلدين. ويهدف هذا 

إىل متكني مؤسسات النقل اجلوي يف البلدين، من تقدمي جمموعة 
قل الركاب والبضائع واإلرساليات؛ متنوعة من اخلدمات، هتم ن

واء ، حق الطريان أبجاالتفاقاثنيا مينح لكل طرف مبوجب هذا 
إقليم كل طرف، وحقوق استغالل خدمات النقل اجلوي يف مجيع 

  ؛االتفاقاخلطوط اجلوية احملددة يف اجلدول امللحق هبذا 

اثلثا تسهيل دخول التقنيني والفنيني والعمال ابخلطوط اجلوية 
للبلدين إىل إقليم الطرف اآلخر، لتشغيل اخلدمات اجلوية 

 حتكم ، وفق القوانني واألنظمة اليتاالتفاقاملنصوص عليها يف هذا 
الدخول واإلقامة والتشغيل واملغادرة؛ وأخريا جمموعة من 

 .وأمن الطرياناملقتضيات هتم السالمة اجلوية 

اثلثا، اإلتفاقية حول اإلنتاج السينمائي والسمعي لتطوير العالقات 
اقية بني اململكة املغربية ومجهورية الربتغال، قد مت التوقيع على اإلتف

حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري املشرتك بني اململكة 
نعقد يف ى املرفيع املستو  االجتماعاملغربية ومجهورية الربتغال يف 

الربتغال شريكا أساسيا  ، إذ تعترب0291دجنرب  5الرابط يف 
للمملكة يف عدة جماالت منها اقتصادية وإجتماعية، وكذا ثقافية، 
وهذا راجع ملتانة العالقات والروابط التارخيية والقرب اجلغرايف بني 
البلدين، مما يسهل عملية التالقح الثقايف واحلضاري فيما بينهم،  

ايف بوابة للرفع من مستوى التبادل الثق االتفاقشكل هذا كما سي
 التفاقاومواكبة احلركة الثقافية واإلبداعية يف البلدين، ويهم هذا 

جمال تطوير وتوسيع التعاون السينمائي بني البلدين، وذلك على 
مستوى تعزيز وتسهيل اإلخراج السينمائي عرب اإلنتاج املشرتك 

ساةمة يف تطوير الصناعات املتعلقة لألعمال اليت من شأهنا امل
ابإلنتاج السينمائي والسمعي البصري بني البلدين، واإلسهام يف 

 .تنمية مبادلتهما الثقافية والتجارية

على مستوى املتعدد األطراف، تندرج مصادقة املغرب على تعديل 
بروتوكول مورايل، بشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون، املعتمد 

، يف إطار التزام املغرب ابلعمل 0292أكتوبر 95يف بكيغايل 
تلف احلراري مبخ االحتباسعلى املساةمة يف التصدي لظاهرة 

مظاهره، كما أييت كخطوة تكميلية ملصادقة املغرب على جمموعة  
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ة كبرية من اإلتفاقيات الدولية املعنية بقضااي محاية البيئة والتنمي
 .املستدامة

الرئيسي لربوتوكول مورايل املوقع من وجدير ابلذكر أن اهلدف 
دولة، يتمثل  42دولة واملصادق عليه فعليا من طرف  911قبل

يف محاية طبقة األزون، من خالل اختاذ تدابري ملراقبة اإلنتاج العاملي 
 اإلمجايل للمواد اليت تعترب مستنفذة لطبقات األوزون واالستهالك

هذه املواد،  القضاء على مع اإلبقاء على اهلدف النهائي املتمثل يف
 .عن طريق تطوير املعارف العلمية والتكنولوجية البديلة

اإلشارة أن اهلدف من هذا التعديل هو إدراج مادة  وجتدر
يف الئحة هذه املواد املضرة بطبقة األوزون  اهليدروفليوكاربون

واملستعملة يف الصناعة، وخصوصا يف صناعة املكيفات اهلوائية. 
ابإلضافة إىل ذلك فإن تفعيل مقتضيات هذا التعديل، من شأهنا 

، املساةمة يف تنفيذ املغرب لتعهداته مبوجب مساةمته احملددة وطنيا
 هتدف إىل شأن املناخ، واليتاليت أعلن عنها طبقا التفاقية ابريس ب

 .0242يف أفق  %30تقليص االنبعااثت بنسبة 

آخر مشروع وهو مشروع مرسوم بقانون، أعرضه أمام أنظاركم 
الذي هو يسن أحكاما انتقالية يف شأن التبادل اآليل للمعلومات 
ألغراض جبائية، يف إطار استكمال مسطرة املصادقة عليه واليت 

بريل يه يف جلنيت اخلارجية للربملان يف أمت عرضه واملصادقة عل
 .املاضي، فيما بني الدورتني الربملانيتني هلاد السنة التشريعية

ويهدف مشروع هذا املرسوم بقانون إىل سن أحكام انتقالية من 
أجل أتهيل اهليئات واملؤسسات املالية، وخبصوص مؤسسات 

لتأمني ا واهليئات املعتربة يف حكمها، وكذا مقاوالت االئتمان
وإعادة التأمني، ومجيع املؤسسات املالية املعنية األخرى، لتقدمي 
املعلومات املتعلقة مبداخل األشخاص الذاتيني واالعتباريني بصورة 
مباشرة وتلقائية ومنتظمة إىل السلطات الضريبية املختصة يف 
البلدان اليت جتري مفاوضات معها قصد إبرام اتفاقيات حول 

للمعلومات ألغراض جبائية. وقد أوكل هذا املرسوم  التبادل اآليل
بقانون أمر حتديد قائمة اهليئات واملؤسسات السالفة الذكر، إىل 
السلطات اليت تتوىل اإلشراف واملراقبة على هذه اهليئات 

 .واملؤسسات طبقا للتشريع اجلاري به العمل

مات و كما نص هذا املرسوم بقانون على تبليغ إدارة الضرائب ابملعل
اليت يتم اإلدالء هبا، ابعتبارها اجلهة املكلفة بتتبع املعلومات 

 .املتعلقة ابلوضعيات اجلبائية

ويف األخري أود أن أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل السيدات والسادة 
أعضاء جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة 

تمام على ما أبدوه من اهاملقيمني ابخلارج، وكذا رئيسها ومقررها، 
وتعاون بناء خالل مناقشة هذه املشاريع، اليت تعد فعال لبنة هامة 
 هتدف إىل تقوية عالقة بالدان على املستوى الثنائي وترسيخ موقعه

على الصعيد املتعدد األطراف، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 
 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكر ملقرر اللجنة السيد النائب شكرا للسيدة الوزيرة، كذلك ال
حممد الزوينت. وأفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة، إبسم فرق 

 .وجمموعات األغلبية للسيد النائب احلبيب حسيين

 :النائب السيد احلبيب حسيين

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

 الوزير،السيد 
 السادة والسيدات النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعات األغلبية، يف إطار 
مناقشة مشاريع قوانني يوافق مبوجبها على جمموعة من اإلتفاقيات، 
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واليت ابملناسبة متت املصادقة عليها ابإلمجاع يف جلنة اخلارجية 
 .جواملغاربة املقيمني ابخلار  والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية

 هورية النيجراملوقعتني بني اململكة املغربية ومج االتفاقيتنيومن بينها 

واللتان هتمان اخلدمات اجلوية والتعاون القضائي يف املواد املدنية 
توايل ما بني املوقعتني على ال االتفاقيتنيوالتجارية واإلدارية، وةما 

ويدخالن يف إطار تعزيز وتقوية العالقة،  0291و 0292سنيت 
لى كل ع انفتاحهاعالقة بالدان مع الدول اإلفريقية مبا يضمن 

اإلمكانيات املتاحة ولتمكني مؤسسات البلدين من استغالل 
واستثمار كل املؤهالت من أجل تقدمي خدمات متنوعة وذات 

 .تطوير واعتماد أساليب حديثة وقادرة على املنافسةجودة وكذا 

ىل املتعلق ابخلدمات اجلوية يسعى إ االتفاقويف هذا اإلطار فإن 
 تسيري وتعزيز وتوفري نظام نقل جوي دويل مبين على املنافسة بني

مؤسسات النقل اجلوي، يقدم خدمات جوية وفقا الحتياجات 
جات السالمة واألمن املسافرين والشاحنني وكذا ضمان أعلى در 

 .يف النقل اجلوي الدويل

ال تتوخى اإلتفاقية الثانية حتقيق التعاون بناء ومثمر يف جم فيما
القضاء وكل املهن املرتبطة به وتيسري العمل هبا ومواكبة تدفقات 
احلركات البشرية واملوارد املالية بني بالدان ومجهورية النيجر وما قد 

ن، لذلك ثريات سلبية على مستوى األمختلفه هذه التدفقات من أت
يتعني استعمال أعلى درجات اليقظة وبلورة مضامني هذه اإلتفاقية 

 .بشكل كلي واحلرص على تنفيذها من اجلانبني املغريب والنيجريي

هبا  لتزامواالالدولية  االهتماماتأما يف ما خيص اخنراط املغرب يف 
ثرياهتا فإننا يف فرق ستقبلية وأتواملتعلقة أساسا ابلتغيريات املناخية امل

وجمموعة األغلبية نثمن موافقة املغرب على تعديل الربوتوكول 
مونرتايل بشأن املواد املستنفذة بطبقة األوزون املعتمد بكيغايل 
برواندا والذي يهدف إىل التخفيف التدرجيي من ظاهرة اإلحتباس 

 .0922درجة حبلول عام  2.5احلراري مبعدل 

ئيس، إن اإلنفتاح على التجارب العاملية خاصة الناجحة السيد الر 
منها يف جماالت اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري واإلبداعي 
بشكل عام أصبح ضرورة ملحة للتعريف إبنتاجنا الوطين وتسويقه 
على املستوى العاملي ولنا من اإلمكانيات واملؤهالت ما جيعل 

ار يف هذه لية، ويف حالة اإلستثمبالدان حاضرة بقوة يف احملافل الدو 
 .اإلمكانيات ابلشكل اجليد واملطلوب

 تفاقاالويف هذا الصدد فإننا نثمن كذلك مصادقة بالدان على 
 املوقع مع اجلمهورية الربتغالية يف جمال اإلنتاج السينمائي والسمعي

البصري مشرتك والذي يهدف إىل تعزيز وتسهيل اإلخراج من 
ر ك لألعمال اليت من شأهنا أن تساهم يف تطويخالل اإلنتاج املشرت 

الصناعات املتعلقة ابإلنتاج السمعي والبصري ابلبلدين، واملساةمة 
يف تنمية مبادالهتما الثقافية التجارية ملا لذلك من انعكاسات 

 .إجيابية على الطرفني

السيد الرئيس، يف إطار املفاوضات اجلارية مع بعض الدول 
نسبة تبادل اآليل للمعلومات أبغراض جبائية ابلاألجنبية يف شأن ال

هذه  اخلاضعني للضريبة يف واالعتبارينيلألشخاص الذاتيني 
الدول، فإننا يف فرق وجمموعة األغلبية وكذلك الشأن ابلنسبة لفرق 
املعارضة صوتنا يف جلنتنا املوقرة ابإلمجاع لصاحل مشروع القانون 
القاضي ابملصادقة على املرسوم ابلقانون املتعلق بسن أحكام 

، وذلك يانتقالية يف شأن التبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائ
هبدف أتهيل اهليئات واملؤسسات املالية وابخلصوص مؤسسات 

واهليئات املعتربة يف حكمها وكذا مقاوالت التأمني وإعادة  االئتمان
التأمني ومجيع املؤسسات املالية املعنية األخرى لتقدمي املعلومات 

ملشار إليهم ا واالعتبارينياملتعلقة مبداخيل األشخاص الذاتيني 
ورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة إىل السلطات الضريبية أعاله بص

يل للمعلومات اآل املختصة يف البلدان املعنية ابتفاقيات التبادل
املذكورة ألغراض جبائية، وهو األمر الذي من شأنه ترسيخ وتقوية 

 .املراقبة وضمان شفافية املعلومات التجارية واملالية
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املشاريع  األغلبية من هذه السيد الرئيس، موقفنا يف فرق وجمموعة
قوانني واليت تدخل يف إطار انفتاح بالدان على املبادرات الدولية 

ة ملعايري اجتاه خمتلف األطراف املتعاونة واملستجيب ابلتزاماهتاوالوفاء 
التعاون املثمر هو إجيايب، لذلك سنصوت لصاحل هذه املشاريع، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :سيد الرئيسال

شكرا للسيد النائب، الكلمة ابسم فرق املعارضة للسيد النائب 
 .عالل العمراوي

 :النائب السيد عالل العمراوي

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خامت املرسلني،
 السيد الرئيس احملرتم،

 لسيدة الوزيرة، السيد الوزير،ا
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

اتفاقيات  5يسعدين أن أتناول الكلمة ابسم فرق املعارضة حول 
 .تندرج ثالثة منها يف إطار الثنائي واثنني يف إطار املتعدد األطراف

تني مع مجهورية املربم ابالتفاقيتنيفعلى املستوى الثنائي نشيد 
النيجر، هاذ الدولة اجلارة والشقيقة واحلليفة، هاذ اإلتفاقية األوىل 
بشأن التعاون القضائي يف املسائل املدنية والتجارية واإلدارية 

 االجتهاداتو ستكون فرصة للبلدين لتبادل املعلومات القانونية 
القضائية يف اجملال التجاري واإلداري واملدين، ال سيما وأن هاذ 

 .اإلتفاقية ستتوج التعاون القائم بني وزاريت العدل يف البلدين

ارضة الثانية بشأن خدمات النقل اجلوي نعترب يف فرق املع واالتفاقية
 ال تقل أةمية عن األوىل ابلنظر إىل اإلنفتاح الذي قد تتيحه لبالدان

 ضائه اإلفريقي من خالل تقوية شبكة الربط اجلوي بني عددعلى ف
من الدول اإلفريقية واليت ستكون فرصة مرة أخرى أيضا ابلنسبة 
للخطوط امللكية املغربية للرفع من حجم استثماراهتا على مستوى 

خدماهتا املتنوعة بني نقل الركاب والبضائع واإلرساليات، كما 
ن مام تبادل جتاري وسياحي مهم مستفتح هاذ اإلتفاقية اجملال أ

جهة، وتعاون أمين يسري يف اجتاه تعزيز السالمة اجلوية وأمن 
 الطريان فوق أجواء البلدين من جهة أخرى؛

ي ابلنسبة لالتفاقية الثنائية الثالثة واملتعلقة ابإلنتاج السينمائ
 املشرتك مع مجهورية الربتغال، هاذ الدولة اللي والسمعي البصري

اسية يجمعنا معاها الكثري ثقافيا واترخييا وحضاراي تعترب أسطبعا ت
ايل لتمتني الروابط الثقافية واحلضارية بني الشعب املغريب والربتغ

واللذين رغم القرب اجلغرايف يبقى التواصل بني هاذ الدولتني 
الشقيقتني واجلارين ضعيفا مقارنة مع دول جوار أخرى، لذا نرى 

ة عمل هباذ اإلتفاقية سيعزز تطور الصناعيف فرق املعارضة أن ال
السينمائية ببالدان، ويسهم يف نفس الوقت يف تنمية املبادالت 
 الثقافية والتجارية الثنائية على أن تراعى طبعا خصوصيات كل بلد

 عند أي إبداع مشرتك؛

أما على مستوى التعاون املتعدد األطراف فنثمن الربوتوكول املتعلق 
ربية ة لطبقة األوزون املعتمد بكيغايل، اململكة املغابملواد املستنفذ

ام تقوم بدور رايدة يف ما خيص احملافظة على البيئة، وتؤكد طبعا إلتز 
البالد دايلنا على املستوى الدويل يف املساةمة يف التصدي لظاهرة 

ي اإلحتباس احلراري مبختلف جتلياته، واليوم بعد اتفاق ابريس والل
، 00دايلنا وايل احتضنت بنجاح الكوب  اخنرطت فيه البالد

هبدف دعم اآلليات اهلادفة حلماية طبقة األوزون يف ترجي مرة 
أخرى عزم بالدان على مواصلة رفع احتدايهتا يف القضااي املرتبطة 
حبماية البيئة والتنمية املستدامة من خالل املصادقة على املزيد من 

قية األخرية أما اإلتفا، ئياإلتفاقيات الدولية املعنية ابلشأن البي
واملتعلقة ابلتبادل اآليل للمعلومات ألغراض جبائية، تتبقى هاذ 
اإلتفاقية يف احلقيقة البد جيب اختاذ احلذر بشأهنا الرتباطها 
ابملؤسسات املالية وكل اهليئات املعترب يف حكمها، وكذا 
ابلسلطات الضريبية املوكول إليها مراقبة مداخيل األشخاص 
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موضوع  على أن تتم عملية التبادل املعلومات واالعتبارينيتيني الذا
هذه اإلتفاقية بني الدول األطراف مبا ال ينعكس سلبا على التعاون 

 .الثنائي القائم بينها يف جماالت أخرى خمتلفة

 السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 هاذ اإلتفاقيات أدوات قانونية حقيقية لفتح جسورنريد أن تكون 

التواصل والتعاون والتكامل يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية 
ا واإلجتماعية والثقافية والبيئية حىت تكون هلذه اإلتفاقيات قوهت
 ومناعتها لتعزيز ركائز التعاون الدائم واملستمر ملا فيه اخلري جلميع

 .األطراف املعين

لدولية للوقوف ا لالتفاقياتكومة أن تقوم بتقييم دقيق نريد من احل
على آاثرها ونتائجها مادام األمر يتعلق بتدبري سياسات عمومية 
مرتبطة ابلسياسة اخلارجية املغربية حىت ال تظل هذه اإلتفاقيات 

 .حربا على ورق يف غياب أي تتبع أو مواكبة ملضامينها

ل احلر رى اتفاقية التبادويف هذا السياق البد أن أستحضر مرة أخ
مع العديد من الدول واليت تبقى نتائج بعضها سلبية ابلنسبة 
للمغرب أمام العجز التجاري املختلف نسبته من دولة إىل أخرى 
يف غياب أي تقييم دقيق هلذه اإلتفاقيات للوقوف على األسباب 

ا هاحلقيقية الكامنة وراء هذا العجز التجاري والتدابري الواجب اختاذ
ملعاجلة الوضعية أو إعادة النظر يف هذه اإلتفاقيات حىت ال تظل 

 .عبئا ثقيال على املغرب من الناحية اإلقتصادية

إذن أمام أةمية هذه اإلتفاقيات اليت ستزيد بالدان إن شاء هللا 
إشعاعا على املستوى اإلقليمي والدويل، نلم يف فرق املعارضة 

ال م للمصادقة عليها، أو املوافقة عليها وابلصوت نصوت بنع
مصادق عليها أوال، ولكن أيضا للتأكيد على ثقة فوقنا يف 

دبلوماسية جاللة امللك ذات الرؤية الثاقبة والفلسفة الرشيدة 
 .والقيادة احلكيمة، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيد النائب الكلمة للسيد النائب مصطفى شناوي،
 .السيد النائب أجي تفضل

 :النائب السيد مصطفى شناوي

وشكرا حتية واحرتام للجميع سنصوت بنعم على كل االتفاقيات 
  .نظرا إلجابيتها، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة 
 .اإلمجاع :21.92املكونة ملشروع القانون رقم 

 ال أحداملعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

يوافق مبوجبه  21.92صادق جملس النواب على مشروع قانون 
دجنرب  02بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة ابلرابط يف  االتفاقعلى 

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية النيجر 0291

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
 اإلمجاع : 22.92القانون رقم 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد
يوافق  22.92صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

قة مبوجبه على تعديل الربوتوكول مورايل بشأن املواد املستنفذة لطب
 .0292أكتوبر  95يف األوزون املعتمد بكيغايل 

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون 
 اإلمجاع :21.92رقم 
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 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

، يوافق 81.90صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
ية مبوجبه على اتفاقية التعاون القضائي يف املواد املدنية والتجار 

بني اململكة  6892دجنرب  62ارية املوقعة ابلرابط يف واإلد
  .املغربية ومجهورية النيجر

روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على
  :92.92رقم 

 اإلمجاع املوافقــون:
 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد
، يوافق 98.90صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

مبوجبه على إتفاق حول اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري 
بني اململكة  6892دجنرب  5املشرتك، املوقع ابلرابط يف 

  .املغربية واجلمهورية الربتغالية
روع القانون املكونة ملش املادة الفريدة منر إىل عملية التصويت على

01.92:  
 اإلمجاع املوافقــون:
 ال أحد املعارضون:

 املمتنعـــــون: ال أحد
يقضي  62.90صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

الصادر يف  6.90.992ابملصادقة على املرسوم بقانون رقم 
(، بسن أحكام 6890فرباير  64) 9341مجادى األخرية  2

 .بائيةألغراض جانتقالية يف شأن التبادل اآليل للمعلومات 
منر اآلن إىل الشق الثاين من اجللسة الثانية اخلاصة مبناقشة       

واملصادقة على املشاريع املتعلقة مبدونة التجارة واملقاوالت، الكلمة 
 .للسيد الوزير

السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 
 :تثمارابالسواالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يشرفين أن أعرض على جملسكم املوقر اإلطار القانوين املتعلق       

مبشروع إحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية، والذي يروم ابلدرجة 
ر قاوالت وكذا تطوياألوىل إىل تقليص آجال وكلفة إحداث امل

وتشجيع وإنعاش اإلستثمار األجنيب واملغريب. يندرج هذا املشروع 
ضمن أولوايت برانمج عمل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال برسم 

، وذلك من أجل تعزيز تنافسية املقاوالت املغربية، 0292سنة 
هاد الشي غيكون عندو واحد األثر إجيايب على الرتسيم دايل 

دايل البنك الدويل. وأيضا  "Doing Business" املغرب يف
بغيت نشري إىل أن مّلي قمنا بواحد املبادرة تشاركية مع املواقع 

 .اإلجتماعية، كان هذا من املطالب القوية دايل املواطنني
تتضمن هذه الرتسانة القانونية ثالث مشاريع قوانني وهي        
 : كالتايل

  بتغيري وتتميم القانون  21.91أوال مشروع قانون رقم
القاضي إبنشاء املكتب املغريب للملكية  94.11

 الصناعية والتجارية؛

  املتعلق إبحداث  22.91اثنيا مشروع قانون رقم
 املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها؛

  بتغيري وتتميم القانون  21.91اثلثا مشروع قانون رقم
 .املتعلق مبدونة التجارة 95.15

 يس احملرتم،السيد الرئ

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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يف هذا اإلطار يهدف مشروع القانون األول املعروض على       
أنظاركم إىل إضافة مهام جديدة للمكتب املغريب للملكية الصناعية 

 : والتجارية، تتمثل ابألساس يف

 أوال القيام حلساب الدولة بتدبري املنصة اإللكرتونية إلحداث -   
املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها، ومسك قاعدة املعطيات 

 املتعلقة هبا؛

اثنيا استيفاء مجيع املستحقات املتعلقة إبحداث املقاوالت  -   
بطريقة إلكرتونية من رسوم وأجور حلسابه وحلساب ابقي اإلدارات 
واهليئات املعنية، فبمقتضى هذا مشروع هذا القانون ستتمكن 

واهليئات املعنية من الولوج إىل املنصة املذكورة قصد القيام اإلدارات 
مباشرة أو عرب أنظمتها املعلوماتية اخلاصة ابإلجراءات املندرجة 
 ضمن جمال إختصاصها فيما خيص إحداث املقاوالت ومواكبتها

وإجناز التقييدات الالحقة املتعلقة هبا ابلسجل التجاري 
 .اإللكرتوين

هذه غري خطوة أولية، حبيث إن شاء هللا راه وهنا نشري أن       
صادق اجمللس اإلداري دايل وكالة التنمية الرقمية، صادق على 
واحد املشروع اللي غادي تكون فيه الرقمنة دايل املسار دايل 
املستثمر أبكمله. إذن هذا هو احلجر األول دايل هاذ املسار اللي 

ة سني أجال ومعاجلغادي مت الرقمنة دايلو، هذا ملف من أجل حت
الطلبات بشكل مواٍز من طرف خمتلف املتدخلني يف عملية 
إحداث املقاوالت، ولتعزيز عمليات التتبع والشفافية، وهنا غادي 
األثر األخر اللي غيكون يف املشروع هو أن غادي يتم واحد 
التوحيد دايل املساطر على مجيع الرتاب الوطين. إذن كاين واحد 

الة اجملالية، حيث غيمكن ألي شاب يف أي جهة الباب دايل العد
 .دايل الليل من املنزل دايلو خيلق املقاولة دايلو 90يف املغرب مع 

وتسهيال لعملية إحداث املقاوالت، منح مشروع هذا القانون       
إمكانية مباشرة اإلجراءات القانونية عرب املنصة إما عن طريق 

و بري حماسب أو حماسب معتمد أاملهنيني؛ املوثق أو احملامي أو خ
من خالل القيام ابإلجراءات من طرف املعنيني أنفسهم أو 

لقد منح مشروع هذا القانون  .بوساطة وكيل مبقتضى وكالة خاصة
ضماانت للمعنيني إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية، وذلك 
بتمديد أجال التصريح والتقييد الالحق واإليداع إىل أول يوم يلي 

 .تئناف املنصة اإللكرتونية تقدمي خدماهتا بكيفية عاديةإس

ومن أجل تكريس النجاعة وتعزيز احلكامة اجليدة، مت       
التنصيص يف مشروع هذا القانون على إحداث جلنة وطنية للتتبع 
والتنسيق تضطلع على اخلصوص بتتبع عملية إحداث املقاوالت 

إلدارات خل خمتلف اابلطريقة اإللكرتونية ومواكبة وتنسيق تد
واهليئات املعنية هبا، وتقييم أيضا، تقييم سري عمل املنصة 
اإللكرتونية وتقدمي اقرتاحات بغرض الرفع من جودهتا، ولتمكني 
خمتلف األطراف املعنية من اإلستعداد ومواكبة املساطر اإللكرتونية 
احملدثة، نصت املقتضيات اإلنتقالية على استمرار إمكانية إجناز 

إلجراءات القانونية والتقييدات الالحقة واملتعلقة ابلسجل ا
أشهر وذلك ابتداء من اتريخ دخول القانون  2التجاري ورقيا ملدة 

 .حيز التنفيذ

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات السادة النواب احملرتمون،

خيص مشروع القانون الثالث املتعلق مبدونة التجارة،  يف ما      
يشرفين أن أخربكم أن مشروع هذا القانون يتضمن شقني الشق 
األول خيص السجل التجاري اإللكرتوين، والشق الثاين خيص 
تقنني نشاط التوطني. يف ما خيص الشق األول هتدف مقتضيات 

ل  الذي حمشروع هذا القانون إىل إحداث سجل جتاري إلكرتوين
حمل السجل التجاري الورقي، يتم من خالل اإلحتفاظ 
ابلسجالت التجارية احمللية اليت يتم تدبريها من طرف مكاتب 
الضبط ابحملاكم املختصة، والسجالت التجارية الالمركزية 
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واإللكرتونية اليت يتم تدبريها من طرف املكتب املغريب للملكية 
 الصناعية والتجارية؛

يت ما خيص الشق الثاين، يعترب التوطني من بني احللول ال ويف      
تسمح للتجار واملقاولني بتثبيت عمال املقر سواء مبحل السكىن 
ابلنسبة لألشخاص الذاتيني أو لدى إحدى الشركات اخلاصة 
ابلتوطني، واليت توفر مجيع أشكال اخلدمات الالزمة للمقاولني، 

 من التقليص دايل الكلفة وإن شاء هللا هاذ املنصة غادي متكن
دايل الولوج دايل الشباب للروح املقاوليت، وكتعرفو أبن من بني 
العوامل املهمة فهاد الروح املقاوليت كاين السرعة دايل الفشل،  
كيخص منكنو الشباب ابش يفشلو دغيا ابش يقدرو يعاودو، 

 .حيث هاذ الفشل السريع هو اللي كينتج التجربة

هذا القانون إىل ملء الفراغ التشريعي  ويهدف مشروع      
 :احلاصل يف هذا اجملال، وذلك من خالل

 حتديد شروط :أوال
 :السيد الرئيس

 .شوية اتإلنصات للسيد الوزير
السيد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة 

 :واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلف ابالستثمار
إذن أوال حتديد شروط ممارسة نشاط التوطني، إضفاء مزيد من 

 .املرونة يف التعاقد من..، وحتديد حقوق والتزامات املتعاقدين
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة السادة النواب احملرتمون،
تلكم ابختصار اخلطوط العريضة للرتسانة القانونية املتعلقة 

ني، ة وتقنني نشاط التوطإبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتوني
وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم خبالص الشكر ألعضاء جلنة 
القطاعات اإلنتاجية مبجلسكم املوقر على اقرتاحاهتم البناءة اليت 
ساةمت يف إغناء هذه القوانني راجيا أن تنال رضاكم كما كان 

 .عليه األمر داخل هذه اللجنة، وشكرا

  :السيد الرئيس
وكذلك شكرا للمقررة السيدة الرئيسة حياة  شكرللسيد الوزير،

بوفراشن على كل اجملهودات، ومنر اآلن إىل أفتح اآلن ابب املناقشة 
إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب حممد 

 .احلاريت، ال ماشي حبال حبال تفضل السي مسعودي، مرحبا
 :النائب السيد مجال مسعودي

 الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمحن 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،
 4يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة 

انون رقم قمشاريع قوانني مرتبطة إبنشاء املقاولة وتوطينها، مشروع 
القاضي  94.11املتعلق بتغيري وتتميم القانون رقم  21.91

إبنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، وكذلك 
يتعلق إبحداث املقاولة بطريقة  22.91مشروع قانون رقم 

يتعلق بتغيري  21.91إلكرتونية ومواكبتها، ومشروع قانون رقم 
 .علق مبدونة التجارةاملت 95.15وتتميم القانون رقم 

يشهد املغرب اخنراط كبري يف جمال حتديث اإلدارة متاشيا مع التطور 
املتسارع يف جمال التقنيات واملعلوميات وانتشار شبكة اإلنرتنت 
ودمقرطة احلاسوب وكذا اهلواتف الذكية، سعيا منه لتقدمي خدمات 
ذات جودة عالية للمواطن وكذلك الرفع من مردودية اإلدارة 
وجناعتها وإعادة تعريف بعض الوظائف مبا يثمن املوارد البشرية 

 .بشكل أفضل

وهلذا الغرض خيطو املغرب خطوات اثبتة من أجل هجرة اإلدارة 
الكالسيكية حنو إدارة إلكرتونية متطورة، وذلك بسن عدد من 
القوانني إلحداث مؤسسات خمتصة يف بلورة إسرتاتيجيات وتنزيل 

 ابلقطاعني العام واخلاص؛ وهنا خنص ابلذكر خمطط تعميم الرقمنة
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الوكالة الوطنية للرقمنة، وكذلك تضمني رقمنة عدد من املساطر 
واملتعلق  14.91بقوانني حمدثة كما هو احلال ابلنسبة لقانون 

 .مبدونة التجارة فيما خيص صعوبة املقاولة

ويف هذا اإلطار تقدمت احلكومة مشكورة بثالثة مشاريع قوانني 
الفة الذكر، واخنرطنا يف إطار اللجنة، جلنة القطاعات اإلنتاجية الس

يف مناقشتها بكل مسؤولية وبكل موضوعية وكذلك بكل واقعية، 
من أجل إغنائها واليت تتم من خالهلا إحداث املقاوالت على 

هبا  بناء منصة إلكرتونية يتم التسجيل اإلنرتنت حصراي من خالل
 .لكل حياة ومسار املقاولة

على هذا األساس سيتم التخلي عن الواثئق الورقية يف عالقة و 
املقاولة ابإلدارة خالل كل املسار وكل حياة املقاولة، وكذلك يتم 

هل تقنني توطني املقاولة اليت ال تتوفر على مقر عند نشأهتا مما سيس
على حاملي املشاريع تسريع إحداث املقاولة والرتكيز على اإلنتاج، 

عة قوية إلحداث املقاوالت الناشئة املبتكرة وهذا سيعطي دف
 .وكذلك سيؤطر نشاطها اخلدمايت اجلديد

إننا يف فريق العدالة والتنمية، نعترب أن املقاولة هي أحد أهم ركائز 
حتقيق التنمية اإلقتصادية، مما حتم علينا االهتمام هبا منذ نشأهتا 

شاريع ن هاته املوطول املسار دايل احلياة دايهلا، وهلذا اعتربان أ
القوانني املكملة بعضها لبعض هي تدخل ضمن انشغاالتنا 
وسيكون هلا أثر جد إجيايب على مناخ األعمال وعلى تسريع وترية 
إنشاء املقاوالت ابملغرب، كما ستمكن املغرب من حتسني 

يف  45جاذبيته. فحاليا يتبوأ املغرب يف ترتيب دون بيزنيس الرتبة 
وميكن أن يقفز من خالل هاته املشاريع  جمال خلق الشركات،

قوانني إىل رتب متقدمة وملا ال العشر األوائل عند تنزيله هلذه 
 .القوانني بعد املصادقة عليها

ولإلشارة كذلك فهذه القوانني ستحدث ثورة يف املدة الزمنية اليت 
 1تتطلبها إحداث املقاولة، فاليوم معدل هذه املدة هو يف حدود 

ها أن يقلص هذا الزمن إىل بضع ساعات فقط بعد أايم وميكن
 .صدور هاته القوانني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

املتعلق إبنشاء املكتب املغريب  21.91إن مشروع قانون رقم 
يعطي هلذه املؤسسة  OMPIC للملكية الصناعية والتجارية

لى السجل ع صالحية جديدة إبيواء املنصة اإللكرتونية اليت حتتوي
التجاري اإللكرتوين ومن خالله سيصبح النافذة الوحيدة اليت 

قنا ستوضع هبا طلبات التسجيل خللق املقاولة، وهذا اعتربانه يف فري
نقطة قوية إلجناح هذه العملية نظرا لتجربته الكبرية يف إدارة 
منصات مماثلة وكذلك جناح هذه املؤسسة يف رقمنة السجل 

علقة توفرها على حمرك قوي يدير كل املعطيات املتالتجاري الوطين و 
 .به

إن هذا القانون سيجعل من املنصة اإللكرتونية حمطة ربط بني كل 
املتدخلني يف إنشاء املقاولة وأنظمتهم املعلوماتية، مما سيسهل على 
املقاول عملية اإلنشاء والتأسيس ويوفر عليه التنقل وضياع الوقت،  

التوفر على املعطيات يف حينها ويسهل كما سيمكن اإلدارة من 
عليها اختاذ القرارات وممارسة دورها يف املصاحبة واملواكبة واملراقبة 

 .إىل غري ذلك

والذي يتعلق إبحداث املقاولة بطريقة  22.91مشروع قانون 
إلكرتونية ومواكبتها، سيحدث كذلك ثورة إجرائية يف جمال 

وجعل  اال للتعامل ابألوراقإحداث املقاوالت حبيث أنه مل يرتك جم
من املنصة اإللكرتونية البوابة الوحيدة ملباشرة كل اإلجراءات 

 .القانونية املطلوبة إلحداث املقاولة

أةمية هذا القانون تتجلى يف دفعه لرقمنة عدد من املساطر 
واإلدارات لتمكني املقاول استيفاء كل الشروط املطلوبة لتقدمي 

من خالل اإلنرتنيت، وكذلك متكني الواثئق املصادق عليها 
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السجل التجاري ومواكبة  اإلدارات املتدخلة يف خماطبة منصة
 .املقاولة كل حسب اختصاصاته

واملتعلق مبدونة التجارة هو  21.91أهم ما مييز مشروع قانون 
مالءمة النص املتعلق إبحداث سجل جتاري إلكرتوين متسك من 

ركزي مع القانون السالف خالله السجالت احمللية والسجل امل
الذكر، كما أنه أعطى لكتابة الضبط ابحملكمة انفذة خمصصة يف 
املنصة املذكورة، وذلك هبدف تبسيط املساطر واإلجراءات إلنشاء 
املقاولة بطريقة إلكرتونية هبدف إضفاء املزيد من الفعالية واجلودة 

ضع بوالشفافية على هذه اخلدمة، وجعل هذه العملية ال تتجاوز 
 .ساعات

لقد جاء هذا القانون كذلك ليحل إشكالية توطني املقاولة واليت  
كانت تشكل يف السابق عائقا مهما كبريا إلنشاء املقاولة أو سببا 
 يف تعطيلها، حبيث أنه تضمن مقتضيات تنص على إمكانية توطني

املقاولة وحتديد شروط التوطني، وكلها شروط يف اجتاه التيسري 
ل، وللمزيد من املرونة يف هذا اجملال أعطى هذا القانون بطبيعة احلا

إمكانية اعتماد املقاول لعنوان حمل سكناه كعنوان مصرح به 
ابلسجل التجاري واملعتمد من طرف اإلدارة، وهذا اعتربانه إجراء 
جد مهم لتسهيل إحداث وإنشاء املقاولة، بل سعينا كذلك يف 

اولة الناشئة  حىت يتسىن للمقإطار النقاش لتبسيطه إىل أقصى درجة 
كيفما كانت أن حتظى بفرص أوفر من أجل الولوج سريعا إىل 
عامل املقاولة. وهنا جيب أن نستحضر كذلك عددا من الشركات 
العاملية، جمموعة دايل الشركات العاملية املعروفة يف األنرتنيت، ال 

يت ب داعي لذكر أمسائها بدأت املغامرة دايهلا يف قبو بسيط أو يف
جبامعة واستطاعت أن تغزو هذا العامل وتصبح من املقاوالت يعين 

 .الكبرية جدا والعاملية

من انحية أخرى تضمنت نصوص هذا القانون تعريفا دقيقا 
للتوطني وكذا املساطر اليت تؤطره، وحدد شروط توطني وإلتزامات 
املوطن لديه من أجل محاية املوطن وضمان حقوق اإلدارات 

ن من التوفر على مجيع املعطيات والواثئق اليت متكنها م ومتكينها
تتبع النشاط املزاول وترتيب اآلاثر ذات الطبيعة اإلدارية واملالية،  
كما نص هذا القانون على مقتضيات تقنن تنظيم وأتطري ممارسة 
نشاط التوطني تفاداي ألي جتاوزات من شأهنا الزج عن أهدافه 

 .املتوخاة

الل املناقشة أن بلوغ أهداف هذه القوانني لقد أكد فريقنا خ
وتنزيلها بسرعة تتطلب إحداث قوانني موازية بطيعة احلال متكن 
من رقمنة كل السلسلة للمساطر املرتبطة هبا هبذا القانون، وكذلك 
إحداث آليات لربط هاته املنصة ابلنظم املعلوماتية لكل املتدخلني 

ومية ومجاعات حملية ابش تكون العملية أفقية من إدارات عم
 .ومهنيني معنيني كاألبناك واملوثقني واحملامني واحملاسبني

إننا كفريق العدالة والتنمية نثمن جمهود احلكومة يف سعيها 
قانونية متكاملة تنص على  ةترسانلتحديث اإلدارة إبحداث 

إستعمال التكنولوجيا احلديثة يف جمال اإلعالميات واملواصالت 
تبوء مكانة معتربة على الصعيد الدويل وتقوي من  متكن املغرب

جاذبيته اإلقتصادية وجتعله قبلة مفضلة لإلستثمارات اخلارجية،  
كما أهنا ستعزز مكانته يف اإلقتصاد املعريف، وإذ نعترب أن اللحاق 
ابلدول املتقدمة يبقى مرتبط بقدرة على سلك طرق جديدة متكن 

خنراط  لرؤية رهني كذلك ابمن تطوير هذا اجملال ويبقى جناح هذه ا
كل القطاعات الوزارية وكذا اجملالس الرتابية وجعل اإلدارة املغربية 

 .متصلة يف ما بينها ويف ما بني املرتفقني بشكل جيد وفعال

كذلك البد أن نشري السيد الوزير يف هاد األمر هذا من توفري 
ات  عبيئة جتذب املواهب الشباب يف هذا اجملال و أعين هنا اجلام

كي تنخرط اجلامعات املغربية على مستوى املهارات والتأطري 
والتكوين وكذلك على مستوى البنية التحتية حىت نوفر للشباب 

 .عملية استباقية لدخول هاد العامل
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كذلك السيد الوزير البد وحنن انقشنا هذا يف اللجنة قضية بعض 
ل ايالنصوص التنظيمية ألن ما ميكنش نتكلموا على السرعة د

الرقمنة وتقليص الزمان ونبقاوا مرتبطني بنصوص تنظيمية تتأخر 
يف اخلروج، فلذلك نطلب منكم السيد الوزير التعجيل بكل 
النصوص التنظيمية اليت انقشناها يف هاد املشاريع قوانني، 

 .وأشكركم جزيل الشكر، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

النائب، الكلمة اآلن إبسم فريق األصالة واملعاصرة شكرا للسيد 
 للسيدة الرئيسة حياة بوفراشن

 :النائبة السيدة حياة بوفراشن

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة الزمالء والزميالت،
ة يشرفين ملعاصر بتكليف من الزميالت والزمالء بفريق األصالة وا

أن أعرض على حضراتكم مالحظتنا ومؤاخذتنا حول مشروع 
القاضي  94.11يتعلق بتغيري وتتميم القانون  21.91قانون 

إبنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية، ومشروع قانون 
يتعلق إبحداث املقاولة بطريقة إلكرتونية ومواكبتها،  22.91

 95.15يتعلق بتتميم القانون رقم  21.91ومشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة التجارة، مع أننا قد صوتنا إىل جانب األغلبية 
ابإلجياب يف اللجنة تقديرا منا حلساسية املوضوع وأةميته القصوى 
يف الدفع بتنافسية املقاولة وما أدراك ما املقاولة يف تغيري أحوال 

 .األمم والشعوب

 حضرات السيدات والسادة،

يف البداية، البد أن نسجل أن املغرب قد أتخر كثريا يف سن هذه 
القوانني خاصة وأن خلق املقاولة بطريقة إلكرتونية معمول به منذ 

مدة طويلة مبختلف أرجاء العامل ابستثناء بطبيعة احلال بعض الدول 
 0294اإلفريقية من جهة مع أن هذا اإلجراء األول مدرج منذ 

وأن احلكومة انتظرت مخس سنوات لبلورة  مبخطط املغرب الرقمي
هذه املقتضيات القانونية الالزمة لإلخنراط يف هذه املنظومة 
اإللكرتونية، هذا انهيك أن إصدار القوانني املعروضة للتصويت 
واملصادقة اليوم ليست هناية املتاعب اإلدارية واملساطر للمقاولة، 

النجاعة إىل السرعة و ولن نزف خربا مفرحا للشباب املقاول التواق 
بتورا م اليت تتيحها الرقمنة واملعمول هبا دوليا ألنه ببساطة سيبقى

إىل حني صدور املراسيم التطبيقية هلذه القانون واليت يبلغ عددها 
ثالث مراسيم وبطبيعة احلال صدورها ابجلريدة الرمسية، القانون 

املنصة  املعروض على أنظار الربملانيني يعترب خلق املقاولة عرب
اإللكرتونية غاية يف حد ذاهتا، واحلال أن خلقها ال يعرف شروع 
املقاولة يف النشاط اإلقتصادي ألن هناك عدة معيقات ميكن أن 
حتول دون شروع املقاول يف استغالل شركته أو حىت يف تشييدها 
على أرض الواقع من بينها مشاكل متويل اإلستثمار ألن 

ملغرب نوك مقابل قروضها قد تصل يف االضماانت اليت تطلبها الب
إىل ضعف مبلغ القرض البنكي، كما أن هناك خصاصا يف املناطق 
الصناعية اجملهزة مبختلف مناطق املغرب، زد على ذلك تعقيد 
مساطري احلصول على الرتاخيص اإلدارية اليت يطول أجل تسليمها 
 حسب نوعية النشاط اإلقتصادي املزمع مزاولته حنو إكراهات
وصعوابت يف ربط املقاولة بشبكات املاء والكهرابء. بدليل 
ولتقريب الصورة ميدانيا، أنخذ مثال مدينة الدار مدينة، جيب 
انتظار على األقل عشرة أايم للحصول على تقدمي لكلفة الربط 
بشبكة الكهرابء، وجيب انتظار أسبوع آخر للربط الفعلي بعد أن 

الشركة املفوضة، أما إذا كانت  تسلم املقاولة ملف اخنراطها إىل
املقاولة خارج شبكة التغطية أو حتتاج خلط كهرابئي عايل التوتر 
فاآلجال ميكن أن متتد لشهور، هذا املثال املتعلق بشبكة املاء 
والكهرابء يبني كيف أن حتسني ترتيب املغرب يف مناخ األعمال 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

13 

وأن الذي هو هدف احلكومة من هذا اإلصالح ميكن أن ال يتم 
ال يتحقق بسبب فقداننا ملراتب بسبب إجراءات بسيطة مثل 

 21هذه، كما حدث هذه السنة حيث تراجعنا مبرتبة إىل صف 
من جراء غالء كلفة الربط بشبكة املاء والكهرابء، بعدما قد كنا 

حيث احتل بلدان  0291نقط يف مناخ األعمال سنة  1قد رحبنا 
 .912من أصل  22املرتبة 

 السيدات والسادة،حضرات 

دة الغري حمسوبة العواقب للحكومة تثري ع يبدوا أن هذه السلوكات
انتقادات وخماوف لدى املقاولني واألوساط اإلقتصادية، فهذا 
اإلصالح وما سبقه من إصالحات أخرى كإصالح مسطرة 
التصفية، املقاوالت، تصفية املقاوالت مثال جيعلنا نعتقد أن 
احلكومة ال يسكنها هاجس توفري أرضية متكاملة خللق ودميومة 

قاولة، وإمنا تعمل على إحداث نقطة مضيئة متفرقة هنا وهناك امل
حسب ما متليه املؤشرات الدولية واألوساط املالية الدولية. 

، حتل املغرب GEM 0291فحسب التقرير الدويل املسمى 
الرتبة األخرية من بني دول مشال إفريقيا والشرق األوسط فيما 

شر خلق دثة سنواي، فمؤ خيص املؤشر املتعلق بعدد املقاوالت احمل
املقاوالت ابملغرب ميثل ابلكاد نصف معدل دول مشال إفريقيا 
والشرق األوسط، إجنازات لبنان يف هذا امليدان أي يف خلق 
املقاوالت وسرعة لتسليمها الرخص هي أربع مرات أفضل من 
إجنازات املغرب، ألن املشاكل املرتبطة ابلتمويل وعدم إخنراط 

املردودية وعدم املواكبة هي األسباب الرئيسية يف األبناء وقلة 
من املقاوالت احملدثة اليت تضطر إلغالق أماكن  %12إفالس 

 .عملها مع األسف

ومع ذلك وتضامنا، ومن ابب يعين التضامن الوطين مع املقاولة 
واعتبارا وتشجيعا للشباب املقاول فإننا سنصوت ابإلمجاع على 

 هذا القانون

 .ى إصغائكمشكرا جزيال عل

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الرئيسة، ابسم فريق التجمع الدستوري الكلمة 
 .للسيد الرئيس توفيق كميل

 :النائب السيد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يسعدين ويشرفين ابسم فريق التجمع الدستوري، ويف هذه اجللسة 
التشريعية املباركة للمصادقة على حزمة ثالثية ملشاريع القوانني 
تقدمت هبا احلكومة وهتم بصفة مباشرة تطوير وحتديث املقاولة 
الوطنية من حيث إحداثها ومواكبتها ومالءمة كل من القانون 

قانون ملكية الصناعية والتجارية والاملتعلق ابملكتب املغريب لل
املتعلق مبدونة التجارة حتقيقا هلذا اهلدف املتمثل يف إحداث منصة 
إلكرتونية لتسهيل مسطرة وإجراءات وإحداث املقاوالت، وذلك 
بتمكني األشخاص الطبيعيني واملعنويني من مبادرة إحداث 

غرض لمقاولتهم بطريقة إلكرتونية عرب منصة خاصة أحدثت هلذا ا
على املستوى املركزي. ومبا أن هذه النصوص الثالث املعروضة 
على املصادقة جتمعها وحدة املوضوع، وهلا نفس اهلدف 

 .ومتكاملة، فإننا سنناقشها دفعة واحدة

السيد الوزير، دعم املقاوالت اليوم صحيح أنه حمتاج لواحد الدعم 
نح مالتشريعي، ولكن هو حتاج أكثر إىل دعم لوجيستيكي و 

تكافؤ الفرص ودعم تكوين مالئم، ومن هنا حنيي زمالئنا يف جملس 
املستشارين اللي رجعو ملشروع قانون دايل التكوين املستمر ألجل 
جتويد النقاش، عالش؟ ألن كنا أمام خيارين إما أننا نرحبو النقط 

وإما أننا خندمو املقاولة الوطنية، احنا   doing businessيف 
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نة دايل التكوين املستمر عند املقاولة، واحنا  كلنا كنعرفو املكا
كنمارسو وكنعرفو اإلشكاليات اللي كيطرحها التكوين املستمر، 
إشكالية كثرية اللي ما جاتش فهاذ القانون، وما حتالتش فهاذ 
القانون، وكان جيب أن تطرح يف النقاش مع كامل األسف حينما 

يي زمالءان حن عرض النص للمصادقة عليه يف جملس املستشارين،
اللي تنبهو هلاذ املسألة، وفضلو أهنم ما يرحبوش النقط دايل دول 
البيزنيس ولكن خيدمو املقاولة الوطنية. املقاولة الوطنية تعاين من 
عدة مشاكل السيد الوزير، كنشكركم على هاذ اجملهود، هذا 
جمهودكم اللي كبري وكنشكروكم عليه، ولكن املقاولة الوطنية تعاين 

 les املخصصة هلا من %02ضا من اإلشكال دايل ديك أي
marchés publics  واإلشكال أشنو كيطرحو؟ كيطرحو

خمصصة للمقاولة  %02مشكل بسيط هو اليوم كنديرو أبن هاذ 
الصغرى واملتوسطة، واحنا اليوم ما كنعرفوش شكون هي املقاولة 

 ريالصغرى وشكون هي املتوسطة؟ يف البلدان األخرى عندهم معاي
 les chiffres ابش تيخصوها إما ابلعدد دايل املوظفني، إما

d'affaires دايهلم، واحنا اليوم ما عندانش فهاذ la 
définition مما كيخلق إشكال للناس اللي كيعطيو هاذ les 

marchés publics  هلاذ املقاوالت %02ابش خيصو هاذ. 

 نني،ة القواهناك مشكل آخر السيد الوزير املشكل دايل سوء قراء
وهادي من العراقيل اللي كنلقاوها يف املمارسة. أذكر على سبيل 
 املثال، احنا يف القانون املايل اللي فات صادقنا على اإلعفاء من

les majorations de retard  دايل مسيتو، اليوم الناس
تتخبط مع إدارة الضرائب، مع العلم أن القانون كيمنح أجل حىت 

 LE على les TD إدارة الضرائب كدير ، كتجي49/90ل 
COMPTE  ما كاين مشكل 49/90قبل التاريخ دايل .

 la TD, qu'elle ولكن ملي كتدير La TD دير
impute ce montant du montant principal 

de l'impôt وةما كريفضو كيقولك اسيدي ما خلصتيش 

spontanément وكتجي كتحسب ليك حىت les 
majorations de retard.  حلسن احلظ، احنا ذاكران مع

السيد وزير املالية يف هاد النطاق والسيد املدير الضرائب، اللي 
تدخلو مشكورين وحلو هاد املشاكل، هادي من املشاكل اللي  
 .كتعانيها املقاولة املغربية. هادو ةما املشاكل اللي خصهم يتحلو

دل أيضا الع كاين املشكل السيد الوزير، حنا كنشكرو السيد وزير
اللي جاب القانون دايل الباب اخلامس من املدونة، ولكن ما 
نربطوش اإلفالس دايل املقاولة بسوء التدبري فقط، هناك مقاوالت 
اللي كتفلس بسوء التدبري، صحيح ولكن هناك مقاوالت تعاين 

 les السيد الوزير، كاين مقاوالت شفافة اللي كتاخذ
marchès publics ة وةما مقاوالت صغرى  وكتبدا خدام

ويف  les chèques à tort et à travers كتبدا توزع ف
األخري ما كتخلصهومش الدولة وكتفلس املقاولة، إذن أش غنديرو 
هلا هباد صعوابت املقاولة هاد الشي اللي صادقنا عليه مؤخرا ما 

 .غيحلش املشكل، هذا مشكل خصكم حتلوه السيد الوزير

كتعاين هذا غري واحد اجلرد قليل من إذن هادو مشاكل كثرية  
املشاكل اللي كتعانيها املقاولة. هنا السيد الوزير، كنتباهى بواحد 
الرقم كبري دايل خلق املقاوالت، بغينا أن احلكومة واحد النهار 
جتي تقول لنا فهاد الرقم، شحال دايل املقاوالت كتخدم وشحال 

، عالش  اش اخلدمةدايل املقاوالت كتبقى حرب على ورق، ما كتبق
كنطالبوا بتكافؤ الفرص، خصنا نلقاو واحد الصيغة ألن بكل 

فيه ابك  les marchès publics شي دايل صراحة، هاد
اللي كنعطيوا  la sous -traitance صاحيب، حىت هاديك

هلاد املقاوالت الصغرى، كيفاش أان عندي مقاولة صغرى وبغيتيين 
احد املارشي كبري، فو  la sous -traitance منشي ندير

 ، وأان ما عنديشla qualification وهداك املارشي كيطلب
la qualification  وما كتعطانيش الفرصة أنين نشتغل ابش



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

15 

، وهادي من املسائل اللي خصها la qualification انخد
 .حتل

إذن بصرف النظر على التشريع، احنا متافقني معاكم فهاد القوانني 
م فيها، ولكن كنتمناوا أن احلكومة حىت هي اللي جبتو وكنأيدوك

تفكر يف هاد املشاكل، هاد املشاكل عن قرب كنعيشوها مع 
املقاولة، واليوم السيد الوزير، حلسن احلظ، حلسن حظ كنطلبو 
منكم إيال بغيتو حتلو هاد املشاكل تشركوا معكم املقاوالت، ألن 

وم حلسن م، واليةما اللي كيعانيو وةما اللي عارفني املشاكل دايهل
احلظ أن املقاولة، هاد احتاد مقاوالت املغرب، اليوم على الرأس 
دايلو واحد األخ، السي صالح الدين مزوار، اللي كنوجهو ليه 
التحية، اللي عاش املشاكل دايل املقاولة من داخل املقاولة، وعاش 
املشاكل دايل املقاولة من داخل احلكومة، إذن كيجمع بينهم 

ن اليوم أهنا تكون مسألة، ماشي ممكن تكون، حنا  ، وممك0ب
كنعتربوها مسألة إجيابية، إجيابية ما ندخلوش فيها السياسة السيد 
الوزير، هادي ما خصهاش تدخل فيها السياسة، هادي إجيابية 
احلكومة، احلكومة اليوم إيال دارت يدها مع احتاد مقاوالت 

أن نكون  املغربية، علينا املغرب، غادي نزيدو إن شاء هللا ابملقاولة
حذرين السيد الوزير، علينا أن نكون حذرين جدا، كحكومة 
وبرملانيني، خبصوص إقحام احلساابت السياسية الضيقة يف موضوع 
يهم تنمية اقتصاد البالد، الذي حنن يف أمس احلاجة إىل تقويته 
وتدبريه من طرف شخصية هلا جتربة وحنكة يف كل اجملاالت، وعلى 

ا اجملال اإلقتصادي، ما يكون إال مسألة إجيابية املقاولة رأسه
الوطنية، علينا أن نتقبل النتائج ولن نشكك يف جناح هاد الناس 
اللي انتخب عليهم، ألن التشكيك يف النجاح دايهلم، هو 

 أن نقر أن التداخل تشكيك للمقاولة املغربية، علينا كذلك
ن األحيان، يف كثري مالسياسي واإلقتصادي هو واقع جيب تقبله 

ويف كثري من األحيان تكون نتيجته إجيابية وعلى سبيل املثال 
النتائج اللي وصلها املغرب يف الصناعة هو نتيجة احنا كنقروا أبهنا 

نتيجة دايل أن السيد الوزير اللي كيسهر على القطاع دايل الوزارة 
ايهلا، اح دجابنا من عامل التجارة واملال والصناعة إذن هذا هو النج

 .إذن املزج بني السياسة واإلقتصاد هي مسألة إجيابية السيد الوزير

ويف األخري السيد الوزير، نقوهلا بصريح العبارة نقول أن بعد 
استقالة األخ صالح الدين مزوار والقبول دايل استقالة دايله من 

ية وقيادي السيد الوزير كشخص املكتب السياسي افتقدانه افتقدانه
انجح له كاريزما رجل دولة ابمتياز طبع مساره بكفاءة عالية السيد 

 .الوزير

 :الرئيسالسيد 

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب حممد احلافظ 
إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيد 

 النائب

 :احلافظالنائب السيد حممد 
 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 الرئيس،السيد 
 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
ا ملناقشة مشاريع القوانني ذات أةمية ابلغة نظرا لكوهنا ترتبط ارتباط

وثيقا ابملقاولة املغربية وتعكس صورة النسيج اإلقتصادي لبالدان، 
ويتعلق األمر مبشاريع قوانني تتعلق مبدونة التجارة إحداث 
املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها، إنشاء املكتب املغريب 

 .والتجاريةللملكية الصناعية 

كبتها ا السيد الرئيس، إن إحداث املقاولة بطريقة إلكرتونية ومو 
أضحى أمرا ملحا تفرضه التغريات املتسارعة اليت يعرفها العامل 
الرقمي الذي أصبح يعترب مؤشرا الخنراط املقاولة يف الفضاء 
االقتصادي وطنيا أو دوليا، هذا ابإلضافة إىل اعتبار مؤشر 
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إحداث املقاولة اإللكرتونية معيارا معرتفا به من لدن اهليئات 
يب الدويل دون بيزنس من أجل حتسني ترت الدولية وخصوصا البنك

املغرب يف تقارير هذه اهليئات ولعل أهم ما جاء به مشروع القانون 
املتعلق إبحداث املقاولة بطريقة إلكرتونية ومواكبتها هو حصر مدة 
إنشاء املقاولة عرب املنصة اإللكرتونية يف ثالث ساعات وذلك من 

إنشاء  يؤدي إىل أتخري يف أجل تفادي الروتني اإلداري الذي حتما
املقاولة، إن مل نقل أنه يف غالب األحيان كان سببا يف قتل روح 

 .املبادرة لدى الشباب الراغبني يف إنشاء مقاولتهم

يف هذا اإلطار أييت هذا املشروع الذي يشكل مرحلة متقدمة من 
أجل تفعيل مشروع اإلدارة اإللكرتونية نظرا ألن الغاايت األساسية 

املشروع تكمن يف حتسني أداء اإلدارة العمومية وتسريع عملها  هلذا
والرفع من جودهتا وتفادي الروتني القاتل الذي يهدد صاحل املقاولة 
و يضيع عليها جمموعة من الفرص لتحقيق أهدافها وخصوصا أن 
مفهوم الزمن له تكلفة اقتصادية ومالية غالية يف ظل التطورات 

ايرة لسوق العاملي، األمر الذي يتطلب مسوالتحوالت اليت يعرفها ا
املقاولة املغربية لدينامية هذا السوق على اعتبار أن اخنراط بالدان 

شروط  يف جمال الرقمنة يشكل حافزا خصوصا إذا ما وفران
موضوعية أخرى الستقطاب اإلستثمار الوطين منه واألجنيب الذي 
يشكل أحد أهم الركائز من أجل خلق فرص الشغل وجلب موارد 
مالية مهمة من العملة الصعبة يف الوقت الذي ظل فيه الروتني 

 .لالستثماراإلداري القاتل إحدى العوامل األساسية املعيقة 

وصا يت يعرفها العامل الرقمي وخصالسيد الرئيس، إن التطورات ال
 النضمامابيف امليدان التجاري والصناعي وأمام إلتزامات املغرب 

إىل العديد من املعاهدات امللكية الصناعية مثل معاهدة قانون 
الرباءات ومعاهدة سنغافورة بشأن حقوق العالمات التجارية، 

 0299ر أكتوب 0التجارة ملكافأة التزييف  اتفاقيةوتوقيعها على 
بطوكيو أصبح من الالزم إعادة قراءة املنظومة التشريعية الوطنية 
املتعلقة ابملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية من أجل 

من جهة ومواكبة التطورات املتسارعة  االلتزاماتمالءمتها مع هذه 
اليت يعرفها جمال امللكية يف جمال امللكية يف القطاعني الصناعي 

 .ي من جهة أخرىوالتجار 

وهبذه املناسبة، نسجل بكل أسف تدين املبالغ املالية املرصودة 
جملال البحث العلمي الذي من شأنه أن يساعد على إنعاش والرفع 

 فيها اجملال الصناعي ببالدان يف الوقت الذي االخرتاعمن براءات 
جند فيه أن الدول الصاعدة استطاعت أن تصل إىل ما وصلت 

 .م بفضل سياسة التعليم وتطوير البحث العلميإليه من تقد

 21.91السيد الرئيس، ويف نفس السياق أييت مبشروع القانون
املتعلق مبدونة التجارة  15.95يقضي بتغيري وتتميم القانون 

ومقتضيات  22.91هبدف خلق إنسجام بني مشروع القانون 
تشريعية أخرى، وبشكل خاص إحداث سجل إلكرتوين يتكون 

جتاري مركزي يدبره املكتب الوطين للملكية الصناعية  من سجل
والتجارية وكذلك من سجل جتاري حملي إلكرتوين تدبره مصاحل  
كتابة الضبط بسائر احملاكم التجارية واملختصة بتدبري هذه 
السجالت احمللية، األمر الذي سيساهم يف اإلرتقاء أبداء مصاحل  

املعروضة  وين للملفاتكتابة الضبط ضمن مشروع التدبري اإللكرت 
على وزارة العدل عموما، ابإلضافة إىل تثمني لنشاط التوطني 
وذلك بغية تدليل الصعاب أمام املقاولني الشباب من أجل إنشاء 
مقاولتهم ألن مشكل التوطني يعترب من أهم العوائق اليت حتول 

 .دون ذلك

دة حالسيد الرئيس، إن التعاطي اإلجيايب للفريق االستقاليل للو 
والتعادلية مع هذه املشاريع أثناء مناقشتها يف جلنة القطاعات 
اإلنتاجية أييت ضمن مسؤولياتنا يف جتويد املنتوج التشريعي 
وابملقابل البد من التذكري ابملالحظات التالية: إن املشاريع السالفة 
الذكر تعود يف نظران جمرد مقاربة مسطرية لتوفري قاعدة بياانت 

ل املقاوالت املغربية، إال أهنا ال تعاجل يف العمق إلكرتونية حو 
اإلشكالية واإلكراهات اليت تعاين منها هذه املقاوالت واليت 
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تتسبب يف إغالق العديد منها مما ينتج عنه هدر من الزمن 
اإلقتصادي وكذلك تضييع خلق فرص الشغل األمر الذي عرف 

عدل النمو متراجعا خطري يف ظل احلكومة احلالية وسابقتها يف 
وتشريد العديد من الشباب؛ إن توفري الشروط املوضوعية 

يق يتم عرب تشجيع املقاوالت املتوسطة والصغرية عن طر  لالستثمار
حتفيزات ضريبية مشجعة بدل اهتمام احلكومة فقط للمقاوالت 
الكبرية والشركات العمالقة واألجنبية، على حساب املبادرات 

ة فيما قاوالت الصغرية واملتوسطة، خاصالوطنية يف خلق وتقوية امل
خيص وضع تدابري إلزامية اإلدارة واملؤسسات واملقاوالت العمومية 
لتطبيق املبدأ األفضل للمقاوالت الوطنية يف منح الصفقات 
العمومية؛ إن إنشاء املقاولة ال جيب أن يكون هدفا يف حد ذاته 

 صادي غريألنه ال جدوى من إنشاء املقاولة يف ظل مناخ اقت
مستغل، تغيب فيه مقاومات استمرارية هذه املقاولة يف نشاطها 
ولعل خري دليل على ذلك هو عدد املقاوالت املغربية احملالة على 
التصفية القضائية والذي هو يف تزايد مستمر سنة بعد أخرى؛ إن 
تعاطي اجملتمع املغريب مع التكنولوجيات احلديثة ال زال مل يرقى 

ه ة التعاطي التلقائي اإلجياب اليومي حيث الزال يشوببعد إىل درج
نوع من التوجس والتخوف خصوصا يف جمال األداء اإللكرتوين 
نظرا للتخوف من حاالت اإلختالقات والوقوع يف حالة التزوير 
اإللكرتوين ابلرغم من وجود تعاقب هذا الفعل األخري؛ إن إنشاء 

كوانت هذا اإلنسجام بني ماملقاولة عرب املنصة اإللكرتونية يعكس 
اإلدارة املغربية من أجل تنزيل مشروع اإلدارة الرقمية اليت تراهن 
عليها احلكومة احلالية لكون الواقع املعيش يعكس مدى التخبط 
والعشوائية يف تنزيله نظرا لعدم وجود االلتقائيات يف املشاريع 

ل القطاعية للحكومة؛ العمل على حتسني مناخ األعمال من خال
التعجيل إبصالح اجلبائية على حيز الوجود؛ اإلسراع يف تنفيذ 
اإلصالحات الكربى ومواصلة العمل التنموي لتحسني مستوى 

منظومة القضاء؛ العناية  معيشة املواطنني؛ استكمال إصالح

الالمادي مبا فيها أساسا العنصر البشري؛ تبسيط  ابالستثمار
اإلطار  وأبمثان مناسبة؛ حتسنياملساطر اخلاصة ابلولوج إىل العقار 

املؤسسايت والبنية التحتية وتنظيم اإلدارة؛ احلفاظ على التوازانت 
املاكرو اقتصادية وتعزيز مثانة النظام املايل لبناء اقتصاد تنافسي 
مطبوع ابملنافسة احلرة النزيهة والقضاء على سياسة اإلمتيازات 

النسيج   املهيكل يفواقتصاد الريع وضمان اإلدماج اإلقتصاد الغري
 .اإلقتصادي الوطين

ويف هذا السياق، أيضا البد أن نستحضر اإلقتصاد اإلجتماعي 
والتضامين مبا يتميز به من خصوصيات مرتبطة بثقافة اجملتمع 
 املغريب ومبا يساهم فيه اإلقتصاد الوطين وتشغيل اليد العاملة، األمر

يف العامل القروي  قيةالذي يقتضي اإلرتقاء ليصبح ثورة صناعية حقي
من شأهنا خلق قيمة مضافة حملية ضخمة لينخرط يف النسيج 

 .اإلقتصادي الوطين بشكل أكثر قوة

وأخريا، كفريق ال ميكننا إال أن نصوت ابإلمجاع على هذا املشروع 
ولكن ال مينعنا هبذا التصويت بطرح سؤال واضح ومباشر 

 .لالستثمار؟ وشكراللحكومة، ما فائدة إبقاء املراكز اجلهوية 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم الفريق احلركي للسيد 
 .النائب للسيدة النائبة ليلة أحكيم

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
ع الفريق احلركي ملناقشة مشرو يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم 

املتعلق إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية  22.91القانون رقم 
القاضي بتغيري وتتميم  21.91ومواكبتها، ومشروع القانون رقم 
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املتعلق مبدونة التجارة، ومشروع قانون  95.15القانون رقم 
القاضي إبنشاء  94.11بتغيري وتتميم القانون رقم  21.91رقم

 .ملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةا

ويف هذا السياق، البد من التأكيد أبن حتديث املنظومة القانونية 
بة لبالدان، ال ابلنس اسرتاتيجيايف جمال املال واألعمال يعترب ورشا 

سيما أن املغرب يسعى إىل تعزيز متوقعه كوجهة فضلى الستقطاب 
اإلقتصاد الوطين وإجياد  اإلستثمارات من خالل دعم تنافسية

ان العاملية املتقدمة، وابلتايل فقد ك االقتصادايتمكانة له ضمن 
البد واحلالة هذه من إجياد إطار قانوين شفاف وآمن قادر على 

 .حتسني التعامالت التجارية من كل املخاطر اليت قد حتذق هبا

إن هذه السلسلة من اإلصالحات تكتسي أةمية ابلغة ابلنسبة 
قاوالت بصفة خاصة واإلقتصاد الوطين بصفة عامة، ومن للم

ضمنها كذلك ما يرتقب يف األفق املنظور، وال سيما يف جمال 
تنظيم التحكيم والوساطة اإلتفاقية والوسائل البديلة حلل النزاعات 
وكذا ورش إصالح نظام الضماانت املنقولة، هبدف تسهيل 

ى التمويل حصول املقاوالت خاصة الصغرى واملتوسطة عل
 .وإحداث سجل إلكرتوين وطين للرهون

سيدي الرئيس، إن النصوص املعروضة على أنظاران اليوم سوف 
تشكل بدون شك طفرة نوعية يف جمال الرقمنة ابلنسبة للمقاولة 
حبيث أن الدعامة اجلديدة املعتمدة يف إنشاء املقاوالت سوف تتم 

ة من ة ممسوكبطريقة إلكرتونية من خالل رصد منصة إلكرتوني
طرف املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية الذي سيتوىل 
تدبريها واستغالهلا ومسك قاعدة املعطيات املتعلقة هبا حلساب 

س ال يقتصر على التأسي الدولة، كما أن هذا اإلحداث اإللكرتوين
 بل يتعدى ذلك إىل املواكبة والتتبع املستمر إلجناح املقاولة، وفضال

كني هذه النصوص من سهولة انسياب املعلومات، فإهنا عن مت
ستشكل كذلك آلية فعالة يف تبسيط املساطر وتقليص اآلجال 

 .واملصاريف وتعزيز التتبع والشفافية

كر البعض اليوم واليت أسلفنا ذ  إن إجيابيات النصوص اليت نتدارسها
منها ستشكل حافزا مهما ابلنسبة للمقاوالت من أجل تعزيز 
اخنراطها يف جمال الرقمنة، حبيث أن بعض اخلرباء يف جمال التسويق 
 اإللكرتوين يؤكدون أبن اإلستثمار يف التطبيقات اإللكرتونية ال زال

 .ضعيفا يف املغرب

 سيدي الرئيس،
 سادة،حضرات السيدات وال

 جيااسرتاتيالشك أن املقاوالت جبميع أصنافها تشكل رهاان 
ابلنسبة لبالدان، وابلتايل فإننا لن نكون يف الفريق احلركي إال 
داعمني للمقاولة ومدافعني عن كل اإلجراءات اليت من شأهنا 
حتفيز اإلستثمار وتطوير تنافسية اإلقتصاد الوطين وهو األمر الذي 

ق ملطالبة بتحسني مناخ األعمال واعتماد ميثايدفعنا إىل جتديد ا
، ومواصلة حتديث القطاع املايل وتيسري ولوج لالستثمارجديد 

 .املستثمرين إىل العقار وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص

ه فالبد يف تقديرينا أن تنتقل املقاوالت إىل مستوى آخر تصبح في
نمية ابلبالد، للت هذه األخرية مرتعا خصبا للتشغيل ورافعة حقيقة

بدل اجرتار اإلشكاليات املرتاكمة اليت تفضي يف الغالب إىل 
إعالن إفالس عدد منها، وابلتايل فإن دور املواكبة واملصاحبة 
والتتبع مطلوب من طرف احلكومة هلذه املقاوالت، واألكيد أن 
الرتسانة القانونية اجلديدة ستسهل هذه املهمة على احلكومة، 

  اإلجراءات القانونية األخرى املرتبطة بتعديل الكتابابإلضافة إىل
 .اخلامس من مدونة التجارة

ونعتقد أن املواكبة مطلوبة ولكن التحفيز واحلت والتشجيع على 
إحداث املقاوالت أمر مطلوب وملح أيضا، فهذه اإلجراءات 
التحسيسية التشجيعية من شأهنا تبديد كل ختوف من املغامرات 

لة وإعطاء الفرصة للشباب احلاملني ملشاريع من يف سوق املقاو 
اقتحام عامل املقاولة سواء يف احلاضرة أو البادية أو يف اجلبل أو يف 
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خمتلف املناطق النائية، هذه املناطق اليت حتتوي على كفاءات 
وأدمغة أبفكار خالقة لكنها ينقصها التوجيه والتشجيع بطبيعة 

 .احلال

ذا املواكبة اإللكرتونيني للمقاولة وكسيدي الرئيس، إن اإلحداث و 
إحداث سجل جتاري إلكرتوين وتقنني التوطني تعترب إجراءات 
قانونية مهمة، ولكنها غري كافية لتأسيس منظومة مقاوالتية رائدة، 
فتوفري مناخ األعمال أمر أساسي، واحلد من الصعوابت والعراقيل 

وى، لذلك قص اليت تعوق املقاوالت املغربية أمر يكتسي أولوية
فهذه املقاولة اليت يتعني أن حتظى حبق األفضلية يف الصفقات 
العمومية تعترب كذلك آلية لتوطيد اإلستثمار بشقه العام واخلاص، 
وإحدى الدعامات األساسية لتشجيع انبثاق أقطاب جهوية 

ني تنافسية وتقوية األوراش الكربى للبنية التحتية وتعزيز الربط ب
الفقر واهلشاشة وتقليص العجز الذي يعاين منه  اجلهات وحماربة

العامل القروي واملناطق النائية وعلى مستوى البنية التحتية، كما 
حنث على مستوى آخر على ضرورة وضع إسرتاتيجية مشرتكة 

ضها وإجياد حلول للعقبات اليت تعرت  لالستثمارللمراكز اجلهوية 
 .خصوصا ما يتعلق إبنشاء الشبابيك

 القوانني املعروضة على أنظاران إن مشاريع
  :السيد الرئيس

 .شكرا السيدة النائبة
 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 .نطالب بفتح نقاش عمومي تفاعلي مع أرابب املقاوالت، شكرا
 :الرئيسالسيد 

 .شكرا، ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد النائب سعيد ابعزيز
 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 السيد الرئيس،شكرا 
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

 يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي أبن أتناول الكلمة ملناقشة املشاريع
 املتعلق بتغيري وتتميم القانون رقم 21.91الثالث، مشروع قانون

القاضي إبنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية  94.11
متعلق إبحداث املقاولة  22.91والتجارية، ومشروع قانون 

املتعلق  21.91بطريقة إلكرتونية ومواكبتها، وكذا مشروع قانون 
 .املتعلق مبدونة التجارة 95.15بتغيري وتتميم القانون 

وأود يف البداية أن أشيد السيد الرئيس، أبنه بلدان اليوم يوجد يف 
هام، وابلتايل فهناك إمكانيات ومميزات هائلة  اسرتاتيجيموقع 

قتضي النهوض فيه مبناخ األعمال وحتسني مناخ األعمال، ت
ة وابلتايل فاألمر يقتضي وجود إسرتاتيجية تنبين على دراسة واقعي

 .للواقع امللموس وإجياد تدابري وآليات من أجل النهوض به

وأكيد أنه مشاريع القوانني الثالث جاءت يف سياق جمموعة من 
اليوم ، فاالختالالتة من التدابري اللي من شأهنا إصالح جمموع

األول هو الرتبة الغري املشرفة اليت تعطيها منظمة األمم  االختالل
املتحدة للتجارة والتنمية لبالدان على مستوى التجارة اإللكرتونية، 

ن، فهاته الرتبة غري مشرفة وأكيد أنه هباته املشاريع قوانني ستتحس
خلني عدد املتدمث أيضا اإلختالالت املؤسساتية الناجتة عن ت

وغياب التنسيق ما بني املصاحل الشيء الذي جيعل املقاول اتئه 
بني عدة إدارات، إضافة إىل ضعف اإلجراءات اإلدارية وتعقيدها 
وكذا طول األجل، وهذا أكيد يتناىف مع السرعة اليت ينبغي أن 

 .تكون حاضرة يف هذا اجملال

ذه املشاريع نا مع هالسيد الوزير، حنن يف الفريق االشرتاكي جتاوب
على اعتبار أهنا جاءت من أجل ضمان إنسجام يف املساطر 
املتعلقة ابملقاولة من أجل مواكبة التطورات اللي كاينة على 
املستوى العاملي واليت تتجه حنو الرقمنة، وابلتايل فالتجارة 
اإللكرتونية اليوم هي امللجأ من أجل حتسني مناخ األعمال، إضافة 

فيما  االنسجامو ما بني املصاحل والتنسيق  االختصاصاتإىل تبيان 
بينها، إضافة إىل جمموعة من ما يتعلق ابآلجال، وتقليص اآلجال 
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فهاته األمور جد إجيابية، ولذلك اخنرطنا وجتاوبنا مع هاته 
 .املشاريع

فالسيد الوزير فيما يتعلق بتحسني مناخ األعمال، وهو ينطلق من 
وهاد  الفاعلني العموميني والقطاع اخلاص،تقوية روابط الثقة بني 

الثقة هي اليت ميكن أيضا اكتساهبا من خالل املواكبة القانونية 
زة ملناخ اإلستثمار ابملغرب وتوفري الرتسنة القانونية املناسبة واحملف

على إحداث املقاوالت ومواكبتها والرفع من تنافسيتها. وهلذا 
تلقى  ج حليز التنفيذ خاصهاالسيد الوزير هاد القوانني من غتخر 

م طريقها إىل التنفيذ، وابش تلقى طريقها إىل التنفيذ خاص املراسي
وابلطريقة اللي غتكون معقولة،  خيرجوا ويف أقرب وقت ممكن

ماشي حنن نتجه حنورقمنة، حنو التجارة اإللكرتونية، ويف نفس 
 الوقت أننا نلقاوا اإلزدواجية يف أرض الواقع، خاص ما يوجد يف

القانون هو اللي غيكون يف أرض الواقع، إيال اعتمدان املنصة 
اإللكرتونية ونعتمدها وما ميكنش شخص غدا وال بعد غدا يلجأ 
لإلدارة ويطلبوا لوا وثيقة معينة، إذن فاش غنختارو هذا خيار 
إسرتاتيجي مهم وخاصنا نزلوه يف أرض الواقع، ما يتعلق أيضا 

لثقة يتحدث هلاد املنصة، فمسألة ا ابخللل التقين اللي ممكن أنه
خاصها تكون حىت الثقة يف املنصة، وابلتايل الولوج إليها أحياان 
يقد يكون عطب، احنا شفنا أبنه كاين استدراك أنه ممكن يتمدد 
األجل اليوم املوايل لإلصالح العطل، ولكن راه كتنجم عليها 

هاد  ،أضرار، كتنجم عليها تفويت الفرص، كتنجم عليها خسائر
األمور خاصها تعاجل وبشكل قبلي ابش نزرعوا الثقة لدى 
املستثمرين وابش يكون بلدان عامل جلذب اإلستثمار، ما يتعلق 
أيضا ابألرشيف املوجود اليوم لدى املقاوالت، سجالت حملية 
ومركزية، هذا أيضا خاص عمل جاد ومسؤول من أجل إدخاله 

ونوا أمام نه ما ميكنش نكإىل املنصة وحفظه بطريقة إلكرتونية، أل
نوعية من املعامالت، املعاملة اللي هي مطابقة القانون اآلن غادي 
تكون إلكرتونية واملعاملة السابقة غادي نرجعوا فيها لألرشيف، 

ونتوما كتعرفوا أنه كاين اآلن مقاوالت اللي ما بقاش عندها 
 األرشيف يف اإلدارة لسبب من األسباب، وابلتايل فخاص يكون

اإلشتغال جاد من أجل أنه كل شي يدخل املنصة، مسألة 
التعجيل إبحداث اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق ابش تكون مع 
اإلنطالقة دايل تنزيل هاد القوانني غيكون أيضا العمل دايل هاد 
اللجنة، يكون متوازن، أضف إىل ذلك السيد الوزير وآخر مسألة 

شراكة املقاولني، بتنسيق و ب البد من خلق برانمج للتكوين دايل
مع املنظمات املهنية الوطنية والغرف املهنية ألنه املنصة حتتاج إىل 

 .هذا التكوين، وشكرا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب الكلمة للسيد النائب رشيد احلموين إبسم 
 .اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :النائب السيد رشيد احلموين
 السيد الرئيس،شكرا 

 :السيد الرئيس
التوقيت اان عندي، الطاقم التقين، دااب دازت الوحدة، تفضل 

 .السيد النائب معذرة
 :النائب السيد رشيد احلموين

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

يشرفين اليوم أن أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية 
ملناقشة العامة لثالث مشاريع قوانني تدخل يف إطار تطوير يف ا

اخلدمات املقدمة للمقاوالت وتعزيز أدائها مبا ينسجم مع 
التطورات التكنولوجية اليت يعرفها عامل األعمال والتجارة، وهي 
املشاريع اليت تندرج يف الدينامية واحلركية القوية اليت تعمق 

سني ة اليت قدمتها احلكومة لتحاإلصالحات القانونية واملؤسساتي
 .مناخ األعمال وتقوية جاذبية اإلستثمار ببالدان
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السيد الوزير، إن هذه املشاريع تكتسي أةمية إسرتاتيجية كربى 
ابلنسبة ملستقبل اقتصادان الوطين، فإحداث املقاولة بطريقة 
إلكرتونية سيمكن من التحديث والرقمنة عرب اعتماد الطريقة 

كوسيلة وحيدة للقيام ابإلجراءات واملساطر املتعلقة اإللكرتونية  
املال،  و واإلقتصاد يف اجلهود  إبحداث املقاوالت وتبسيط املساطر

و أ لالستثمارمشروع املراكز اجلهوية كما سيمكن هذا املشروع 
املهنيني أو الوكالء من القيام ابإلجراءات القانونية يف سالسة اتمة 
األمر الذي سيمكن من تطوير اخلدمات املقدمة للمقاوالت ورفع 

 .تنافسيتها وتنافسية اقتصادان الوطين

السيد الوزير، إن قناعتنا راسخة يف اجملموعة النيابية أبن حتسني 
 توازن وفعال ومندمج ومنصفمناخ األعمال وتطوير منو اقتصاد م

عرب دعم املقاولة جيب أن يتم وفق منوذج تنموي وذلك من خالل 
تقدمي األجوبة الالزمة واختاذ التدابري توطد دولة احلق والقانون 
وتعزز املنافسة العادلة يف اجملال اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية 

ت اهليكلية اواجملالية، وتقليص الفوارق والرفع من وترية اإلصالح
 .الكربى اليت حتتاجها بالدان

من هذا املنطلق، ندعو إىل العمل على بلورة منوذج تنموي جديد 
 .قائم على التوفيق بني النجاعة اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية

كذلك السيد الوزير البد أن نسجل رغم أن هاد املراجعات  
األعمال  مناخمراجعة هاد املقتضيات التشريعية من أجل حتسني 

وجلب اإلستثمار، رغم هذا اجملهود على مستوى التشريع فالبد 
من اإلشارة إىل نقطة أساسية وهو اإلستقرار السياسي للمغرب 
جللب هذه اإلستثمارات، اإلستقرار السياسي البد ما ميكنش 

 ..يتحقق إيال ما كانش واحد التخليق للعمل السياسي

 

 

 :السيد الرئيس

امسحوا يل السيد النائب، بغيت خنرب السيدات والسادة النواب  
دقائق  5كاين خطأ يف التوقيت على املستوى التقين، عندكم 

 .اثنية شكرا لكم، تفضل السيد النائب 42و

 :النائب السيد رشيد احلموين

قلت من أجل حتسني مناخ األعمال وجلب اإلستثمارات البد 
قرار السياسي البد من ختليق من استقرار سياسي، هاد اإلست

العمل السياسي، وختليق العمل السياسي يبتدئ من داخل هذه 
املؤسسة يبتدئ من خالل العالقة عالقة اإلحرتام اليت تربط ما 
بني احلكومة وما بني الربملان، ألن الربملان هو ممثل للشعب، فأول 

لة ئما ميكن مالحظته وهو جيب احرتام والتفاعل اإلجيايب مع أس
السادة النواب، جيب احرتام رأي السادة النواب ألنه ممثل من 
الشعب، فاإلجابة على أسئلة السادة النواب بطريقة استهزائية فهو 
إستهزاء للشعب، ختليق العمل السياسي يبتدأ كذلك من بعض 
التصرحات اليت تضر بوطننا لبعض أعضاء احلكومة، بعض 

النواب، ابب كذلك التصرحات كذلك لبعض أعضاء جملس 
اإلزدواجية يف اخلطاب، هذا كله سيؤثر على صورة املغرب كما 
قلت من أجل اإلستثمارات وجلب جاذبية البد من إستقرار 
سياسي، والبد من ختليق العمل السياسي شيء أساسي ألن 
مراجعة القوانني التنظيمية ال تفيد لوحدها من أجل جلب 

 .اإلستثمارات، وشكرا

 :يسالسيد الرئ
شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب مصطفى شناوي، 

 .42دقائق و 5تفضل السيد النائب، 
 :النائب السيد مصطفى شناوي

 .شكرا، حتية واحرتام سنصوت بنعم على مشاريع القوانني، شكرا
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 :السيد الرئيس
شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت اخلاصة مبشروع 

 .21.91 القانون رقم
أعرض عنوان مشروع القانون للتصويت كما صادقت عليه 
اللجنة، املادة األوىل برمتها من مشروع القانون كما صادقت عليه 

 :اللجنة
 .اإلمجاع :املوافقون

 ملعارضون: ال أحدا
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0أعرض املادة 
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه 
 .اإلمجاع :اللجنة

 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

يغري  02.92صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
القاضي إبنشاء املكتب املغريب  94.11ويتمم القانون رقم 

  .للملكية الصناعية والتجارية
 .22.91ن للتصويت على مشروع القانون رقم منر اآل

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة 
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 0املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :عليها اللجنةكما صادقت  للتصويت 3املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 5املادة  أعرض

 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 2املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 1 املادة أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 2املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 1املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد

 أحداملمتنعون: ال 
 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 92املادة  أعرض

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 99املادة  أعرض

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  90املادة  أعرض

 املعارضون: ال أحد

 متنعون: ال أحدامل
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أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه 
 .اإلمجاع :اللجنة

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

يتعلق  00.92صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها

 .21.91القانون رقم منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع 
 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة 

 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 0املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 4املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 .اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة للتصويت 3املادة  أعرض
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه 
 .اإلمجاع :اللجنة

 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

بتغيري  01.92القانون رقم صادق جملس النواب على مشروع 
 .املتعلق مبدونة التجارة 95.15وتتميم القانون رقم 

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

 


