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لادورةثلالستثنةئسلث17ثمةرسثأ 14

محضأثللجليلثلايةبعلثولايبعين

لاتةر خ: االثنين 22 رجب 1439ه )9 أبريل 2018م(.

لاأئةسل: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

لاتوقست: ثالثة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة زواال 
والدقيقة العاشرة.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  لألعمةل:   دولث
73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 املتعلق 

بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات املقاولة )قراءة ثانية(.

لايسدثللحبي7ثلملةاكيثرئيسثمجلسثلانولبثرئيسثللجليل:

رشأفث علىث ولايالمث لاصالةث لاأحسم،ث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

على  والتصويت  للدراسة  اليوم  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 
مساطر صعوبات  يخص  فيما  التجارة،  بمدونة  املتعلق   15.95 رقم 
جدول  في  جميعا  نعلم  كما  واملدرج  ثانية،  قراءة  في  وذلك  املقاولة، 
أعمال الدورة االستثنائية. ربما الكلمة للسيد الوزير إذا كانت له بعض 

املالحظات التقديمية، فليتفضل مشكورا.

لايسدثمحمدثرو ةر،ثوز أثلاعدل:

شكألث ز الثلايسدثلاأئيس،

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين.

لايسدثلاأئيس،

حضألتثلايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

يشرفني أن أقدم أمامكم اليوم في إطار القراءة الثانية، مشروع 
القانون رقم73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 
15.95 من مدونة التجارة، فيما يتعلق بصعوبات املقاولة بعد أن حظي 
بنقاش جاد ومسؤول أمام مجلسكم املوقر في إطار القراءة األولى. وتم 
إدخال مجموعة من التعديالت على الصيغة التي أحيلت إلى مجلس 
املستشارين، وإغنائها بمجموعة من االقتراحات الوجيهة واملالحظات 

القيمة في إطار حوار تفاعلي إيجابي ومسؤول.

لجنة  قبل  من  مستفيضة  دراسة  التعديالت  هذه  عرفت  كما 
القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، وهي مناسبة أغتنمها للتنويه 
بالعمل الجاد واملسؤول الذي قام به السيد الرئيس، والسادة أعضاء 

اللجنة املحترمين إلخراج هذا النص بالصيغة التي بين أيديكم.

إن املسار التشريعي الذي عرفه هذا املشروع، والتعامل اإليجابي 
الذي ميزه على مستوى املجلسين املوقرين، لدليل قاطع على مكانة 
هذا النص في إطار تعزيز الترسانة القانونية الحديثة، وتعبير واضح من 
السلطة التشريعية على األهمية البالغة التي يكتسيها مجال التنظيم 
وضبط النسيج اإلقتصادي لبالدنا، وانخراط صريح من جميع مكونات 
البرملان إلى جانب الحكومة في دينامية التحديث والتطوير وفق منظور 
جديد يجعل من جميع الفاعلين املعنيين شركاء في التنمية اإلقتصادية.

لايسدثلاأئيس،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمون،

إن مشروع هذا القانون يأتي ليسهم في تحقيق الرؤية االستراتيجية 
الهادفة إلى توفير اآلليات الضرورية ملساعدة املقاوالت التي تعاني من 
صعوبات مالية أو اقتصادية أو إجتماعية، واالندماج مجددا في محيطها 
إنقاذ  في  اقتصاديا وشريكا  فاعال  القضاء  من  وليجعل  اإلقتصادي، 
املقاولة، وبالتالي رافعة أساسية للتنمية. لقد تمت دراسة وجرد واقع 
صعوبات املقاولة باملغرب من خالل رصد مختلف اإلكراهات القانونية 
والعملية التي تعيق التطبيق السليم ملساطر صعوبات املقاولة الحالية، 
والتي كشف الواقع العملي باملحاكم املغربية قصورها عن استيعاب 

التطور الحاصل في املعامالت وتعقيدات السوق.

كما يعتبر مشروع هذا القانون تصحيحا في مسار القانون الحالي 
بجعله من إنقاذ املقاولة هدفا رئيسيا، يتعين العمل على تحقيقه من 
خالل مجموعة من اإلجراءات واملساطر القانونية التي تجد مصدرها 
واملمارسات  التشريعات  وفي  املغربيين  والفكري  القضائي  اإلجتهاد  في 

الفضلى على املستوى الدولي.

حضألتثلايسدلتثولايةدةثلانولب،

مجلس  من طرف  مناقشته  من خالل  القانون  هذا  مشروع  إن 
املستشارين ولجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، عرف إدخال 
مجموعة من التعديالت بلغ عددها أربعة همت املواد التالية: املادة 
545، املادة 600، املادة 687، ثم املادة الثانية املتعلقة باملقتضيات 

الختامية واالنتقالية.

تلكم حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، أهم التعديالت 
التي عرفها مشروع هذا القانون، والتي تمت املصادقة عليها باإلجماع 
في لجنة القطاعات بمجلسكم املوقر. وفي هذا اإلطار السيد الرئيس، 
ال يفوتني أن أنوه مرة أخرى باملجهود املبذول في مناقشة هذا النص، 
وبروح املسؤولية وجو التعاون الذين طبعا أشغال مجلسكم املوقر، 
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قادرا  اقتصاديا  قطبا  بعون هللا  بلدنا  من  التي ستجعل  الروح  وهي 
على جعله يتبوأ مكانة مرموقة على املستوى الدولي في ظل التوجيهات 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا. والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد الوزير، كالعادة وبدون شك، تم توزيع التقرير، وأشكر 
السيد املقرر على املجهودات التي بذلت إلنجاز هذه الوثيقة. نمر أو 
نفتح باب املناقشة بإعطاء الكلمة للسيدة النائبة سعاد الزايدي بإسم 

األغلبية.

لانةئبلثلايسدةثسعةدثلازليدي:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسم،ث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلينثوعلىثآاهثوصحبهثر معين.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدثوز أثلاعدلثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

املناقشة  في  األغلبية  ومجموعة  فرق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
الخامس  الكتاب  بنسخ وتعويض   73.17 قانون رقم  العامة ملشروع 
من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر 
صعوبات املقاولة في قراءة ثانية. وهي مناسبة نستحضر فيها السياق 
العام الذي جاء فيه هذا املشروع، والذي يندرج كما يعلم الجميع في 
بالدنا  باشرتها  التي  املهيكلة  واملؤسساتية  القانونية  اإلصالحات  إطار 
تنافسية  تقوية  تعزيز مكانتها كمنصة لجلب اإلستثمار عبر  من أجل 

اقتصادنا قاريا ودوليا، وهو ما ننوه به.

وال يسعنا هنا إال التنويه بالحوار العميق الذي عرفته هذه الدورة 
وهي  القانون،  هذا  مشروع  ودراسة  مناقشة  بمناسبة  االستثنائية، 
مجل�سي  بين  املتكاملة  واملقاربة  الهادئ  النقاش  فيها  نحيي  مناسبة 
البرملان، التي استهدفت إنتاج نص قانوني في مستوى تطلعات وانتظارات 
جميع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين، من أجل تأطير جيد للعمل 
املقاوالتي لبالدنا. وقد أبان الواقع فعال عن قصور النصوص القانونية 
الحالية في معالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه املقاولة، والحظنا 
الكم املتنامي من املقاوالت التي ال تستطيع الصمود أمام موجة املنافسة 
الشريفة وغير املشروعة أحيانا. وهو ما يقت�سي في نظرنا، بموازاة مع إقرار 
هذا النص، تعزيز إجراءات مواكبة لحياة املقاولة، ال سيما منها الصغيرة 
والصغيرة جدا، ومواصلة استكمال املنظومة القانونية املتعلقة بعالم 
األعمال واالستثمار، من أجل ترسيخ نسيج اقتصادي وطني تتوفر فيها 

مقومات الصالبة واالستقاللية.

ونعتبر في هذا الباب، أن املقاربة القانونية وحدها وبالرغم من أهميتها 

غير كافية ملعالجة االختالالت والصعوبات التي تواجه املقاولة، ونطالب 
من هذا املنبر باعتماد مقاربة متعددة األبعاد، قادرة على تقديم أجوبة 
مالئمة لهذه الصعوبات. ونقترح عليكم السيد الوزير، ومن خاللكم على 
الحكومة، تبني إستراتيجية وطنية جديدة تحقق التوفيق بين النجاعة 
اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية، تستهدف تقوية الكفاءات التدبيرية 
عليها  الضريبي  الضغط  ورفع  التنافسية،  قدراتها  وحماية  للمقاولة 
بشكل يأخذ بعين اإلعتبار التحديات اإلقتصادية في محيطنا اإلقليمي 
والدولي، وإقرار إجراءات جريئة وواقعية إلدماج اإلقتصاد الغير املهيكل 

في النسيج اإلقتصادي الوطني.

وبموازاة مع ذلك، البد من إرساء إطار قانوني شفاف وآمن قادر 
املال  بميدان  املرتبطة  املخاطر  من  التجارية  املعامالت  تحصين  على 
التي ينهجها املغرب  الهيكلية الكبرى  واألعمال، ومواصلة اإلصالحات 
لبيئة  وتؤسس  القضائية،  النجاعة  تضمن  قانونية  منظومة  إلقرار 
املنتج.  اإلستثمار  على  يحفز  بشكل  للمقاوالت  وآمنة  سليمة  قانونية 
كما يجب أن نستحضر البعد اإلجتماعي للمقاولة عبر تقوية تماسكها 
بإقرار امليثاق اإلجتماعي الذي ننتظر منه أي يشكل مرجعا لحل نزاعات 
الشغل، واإلعمال الفعلي للقانون، واحترام حقوق العمال، والتصدي 
قضاء  وإحداث  املراقبة  وسائل  تقوية  عبر  املهنية  لالنتهاكات  الحازم 
األعمال الذي سيشكل قاطرة لتقدم النسيج املقاوالتي الوطني، وعبره 
اإلقتصاد الوطني الذي نتطلع أن يكون منتجا ملزيد من فرص الشغل 

والثروة.

وعموما، فإن ثقتنا في الحكومة تجعلنا نطمئن ملستقبل املقاولة 
الوطنية واإلقتصاد الوطني، ونتطلع ملزيد من اإلصالحات في هذا الباب 
وهو املوقف الذي يجعلنا، في فرق ومجموعة األغلبية، نصوت باإليجاب 
على مشروع القانون الذي بين أيدينا اليوم. والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

لايسدثلاأئيس:

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

لانةئبلثلايسدةثحسةةثبوفألشن:

رشأفث علىث ولايالمث ولاصالةث لاأحسمث لاأحمنث هللاث بيمث
لملأسلين،

لايسدثلاأئيس،

لايسدثلاوز أ،

لايسدلتثولايةدةثلانولب،

يشرفني بإسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتناول الكلمة بمناسبة 
التصويت على مشروع القانون 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس 
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من القانون رقم 95.15 املتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مسطرة 
صعوبات املقاولة. غير أنه وقبل الدخول في صميم املوضوع، وكمعارضة 
األوراش  مع  تتعامل  أن  الحكومة  أخرى  مرة  نذكر  أن  البد  يقظة، 
بناء  تفرض  والتي  املطلوبة،  بالجدية  الكبرى  والتجارية  اإلقتصادية 
رؤية استباقية واضحة للمالءمة الشاملة للمنظومة القانونية املتعلقة 
بمجال التجارة واألعمال، ملواكبة التحديات التي يفرضها الوضع الدولي 
اإلتحاد اإلفريقي  إلى  بعودته  املتعلق منه  للمغرب خصوصا  الجديد 
واالنضمام إلى املنظمات اإلقتصادية اإلفريقية CEDEAO والشروع في 
بناء عالقات اقتصادية وتجارية متميزة مع املحاور اإلقتصادية الكبرى 

العاملية، كالصين وروسيا، تماشيا مع اإلرادة السامية لجاللة امللك.

ضمن  من  معزولة  فريدة  مادة  تقديم  على  الحكومة  فاقتصار 
اإلقتصادية  للحياة  الفقري  بالعمود  متعلقة  قانونية  منظومات 
واإلجتماعية الوطنية، يبرز بوضوح، غياب الرؤية الواضحة إلصالح 
مدونة التجارة كإطار قانوني شامل يحتاج إلى تقييم حقيقي ومتبصر. 
حيث  من  مالحظات  تسجيل  يمكن  املشروع  موضوع  إلى  عدنا  فإذا 

الشكل وكذا من حيث املضمون.

على مستوى الشكل، نسجل في الفريق الطابع االرتجالي امللحوظ 
من  فمشروع  استشرافيه،  إستراتيجية  رؤية  أي  وغياب  للحكومة، 
هذا الحجم كان يجب أن يمر في ظروف عادية وطبيعية، وكان من 
الضروري أن تأخذ كافة الفرق النيابية وقتها الكافي في مناقشة هذا 
املشروع املهيكل. هاته االرتجالية هي ما جعل الحكومة تمارس نوعا 
من الضغط الغير املبرر على البرملان للقبول بتمرير املشروع بطريقة ال 
تليق ال بأهمية املشروع وال بالبرملان وال بحكومة اململكة املغربية نفسها. 
هذه املالحظات التي ارتأينا إثارتها مع بعض الفرقاء السياسيين داخل 
هذا املجلس املحترم، وتنبيه الحكومة إلى ضرورة التعامل مع البرملان 
كسلطة تشريعية لها استقاللياتها ومكانتها داخل الوثيقة الدستورية 

وفي الحياة السياسية لبالدنا، وفي مسار تطور تجربتنا الديمقراطية.

أما من حيث املضمون، فالبد أن نشير إلى أن املغرب اختار منذ 
اإلستقالل اإلنفتاح على العالم الرأسمالي وتطوير تجربته الخاصة في 
تدبير اقتصاد السوق واملبادرة الحرة، وإذا كانت مراجعة دستور 96 
إلى  ذهب طموحه   2011 دستور  فإن  السوق،  اقتصاد  خيار  دسترة 

اختيار االقتصاد اإلجتماعي للسوق.

واليوم يأتي مشروع القانون 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس 
املتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مصادر صعوبات املقاولة، والهدف 
املعلن من هذا اإلصالح طبعا، هو دعم املقاولة والحفاظ عليها داخل 
الدورة اإلقتصادية، ونتفهم أكثر هذا الهدف في هذه املرحلة املطبوعة 
باألزمة العاملية، ليس لجلب اإلستثمارات الخارجية فقط، ولكن أيضا 
ونضيف  البطالة،  وانتشار  مقاولة   7000 إفالس  لظاهرة  للتصدي 
أيضا هدف تقوية الشروع باألمن القانوني لدى املستثمرين املغاربة في 

الخارج، واختراقهم للعدد املتزايد ألسواق القارة اإلفريقية.

ولهذه األسباب بالضبط قبل فريق األصالة واملعاصرة االنخراط في 
مناقشة هذا املشروع وبالطبع التصويت عليه باإليجاب داخل اللجن.

على  املشروع فقط  ينصب  يلي:  ما  تسجيل  يمكن  الصدد  وبهذا 
الكتاب الخامس كما قلنا من مدونة التجارة املتعلق بصعوبات املقاولة، 

دون الكتب األخرى لهذه املدونة.

وصراع  واالرتباك  بل  التحضير  مدة  وطول  لتأخر  نتأسف  ثانيا، 
باإلنتاج والتشغيل  املباشر  في إعداد املشروع رغم عالقتها  األنانيات 

وجلب اإلستثمار.

إننا في حزب األصالة واملعاصرة ال ننكر أهمية مستجدات مشروع 
القانون رقم 73.17 والتي لخصتموها في تقديمكم للمشروع في خمسة 
مستوى  دون  املشروع  يبقى  املستجدات  هذه  رغم  أنه  إال  محاور، 
األهداف املعلن عليها، وال سيما رهانات التنافسية اإلقتصادية وإلحاح 
االنتظارات اإلجتماعية في التشغيل وسقف املرجعيات الوطنية بشأن 
العدالة اإلجتماعية وااللتزامات الدولية للمملكة، الناتجة عن شراكتها 

املتعددة.

وخالصة القول، إن التشريع الوطني في مجال التجارة واالقتصاد 
يحتاج برمته إلى جيل جديد من اإلصالحات العميقة للوصول إلى تأهيل 
شامل وعميق للمقاولة املغربية، وملحيطها ومناخها لتحقيق املالءمة 

املنشودة، شكرا جزيال لكم.

لايسدثلاأئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب أحمد التومي بإسم 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

لانةئ7ثلايسدثرحمدثلاتومي:

بيمثهللاثلاأحمنثلاأحسم.

لايسدثلاأئيسثلملحترم،

لايسدثلاوز أثلملحترم،

لايسدلتثولايةدةثلانولبثلملحترمين،

هذا  مشروع  مناقشة  في  بجدية  اإلستقاللي  الفريق  انخرط  لقد 
القانون، وسبق لنا في القراءة األولى أن عبرنا عن تأييدنا ملشروع هذا 
القانون، ألنه في نظرنا، يعني مشروع جاء ليثمن الترسانة القانونية التي 

تحمي املقاولة املغربية وتحمي اإلقتصاد الوطني.

نريد في هذه املداخلة السيد الرئيس، أن نؤكد على نقطتين، ألنه 
للمقاولة  تقوية  النهاية  في  هو  القانون  مشروع  هاد  جوهر  أن  نعتبر 
املغربية. عالش تقوية املقاولة املغربية؟ ألنها نريد من املقاولة املغربية 
أن تواكب طموح املغرب في فتح أسواق جديدة في إفريقيا وفي آسيا وفي 
دول أخرى، كذلك أن تستفيد من اتفاقية التبادل الحر اللي باقي عندنا 
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UN DEFICIT. إذن الجوهر ديال هاد املشروع هو تقوية املقاولة، ولكن 
السيد الرئيس هادي كتعطينا واحد الفرصة باش نذاكرو على 2 األمور 
ألن تقوية املقاولة تقت�سي أوال أن تكون حكامة املقاولة في املستوى. نعتبر 
أن النسيج املقاوالتي املغربي هو نسيج يعني مختلط، يعني املقاوالت 
الكبيرة تبقى مقاوالت عائلية، تبقى مجالس إدارتها منغلقة شيئا ما، 
نحن نقترح، السيد الرئيس أنه في املستقبل تفتح مجالس اإلدارة إلى 
املديرين املستقلين، ألنه في الدول األنجلو ساكسونية التي بينت عن 
نجاعة في تسيير املقاوالت، نجد أنه من الواجب أن يكون مجلس اإلدارة 

مقسم إلى يعني املساهمين في الشركة، ولكن كذلك مديرين مستقلين.

نعتبر كذلك السيد الرئيس، أن املساطر وحدها ال تكفي، لذا يجب 
 DES ممارسات،  بسن  للمقاوالت  املغربية  الكونفدرالية  ينخرط  أن 
CODES DE GESTION، كذلك بالنسبة مثال لكيفية إدارة املقاوالت 
والفرق بين توجيه استراتيجي للمقاولة وكذلك التسيير اليومي للمقاولة، 
هذا �سيء مهم البد كذلك السيد الرئيس نتكلم عن الحكامة املالية وعن 
التمويل ديال املقاولة املغربية، التمويل ديال املقاولة املغربية كيعتمد 
أكثر على القروض، وكاين وسائل أخرى اللي تقريبا يعني ال وجود لها، 
يعني التمويل من خالل البورصة، والتمويل كذلك من خالل التسنيد، 
ألنه كنشوفو أنه املقاوالت كتكون عندها صعوبة، تكون عندها يعني 

وسائل ولكن غير مقيمة، فكتم�سي هاديك الوسائل ربما تضيع.

نعتبر السيد الرئيس، كذلك أنه الزم املؤسسات والهيئات املالية الزم 
تنخرط كذلك في حماية املقاولة، حنا عندنا الهيئة املغربية للرساميل، 
يعني الزم تقوم بدورها كذلك، كذلك مؤسسة بنك املغرب ألنه بنك 
املغرب عندو هو يعني Le régulateur، هو املؤسسة التشريعية فالزم 
كذلك   ،les taux d›intérêt من  مثال  املقاولة  بحماية  بدوره  يقوم 

الحماية من بعض les pratiques اللي تيديرو األبناك تجاه املقاوالت.

كذلك الزم السيد الرئيس، أنه نفعلو هاديك القرارات والقوانين اللي 
 les délais de paiement ألنه les délais de paiement كتعلق باألداء
راه كيخلق واحد املشكل كبير، أنه يعني وحد التدخل ديال السيد وزير 
الصناعة والتجارة، غير هاد األيام أنه بين أنه ياهلل %11 ديال املقاوالت 

هي اللي كتأدي ما بذمتها في اآلجال، وأن 40 % من املقاوالت اللي تفلس، 
هي نتيجة لعدم توصلها بمستحقاتها من شركائها، فكذلك ملي كنشوفو 
أنه الزم أنه هيئات الحكامة املالية الزم تعطي واحد األهمية لهذا الجانب 

حتى نحمي مقاوالتنا املغربية، وشكرا السيد الرئيس.

لايسدثلاأئيس:

شكرا للسيد النائب، نمر اآلن إلى عملية التصويت بطرح عدد من 
املواد. وأبدأ ب:

أعرض املادة 545 في إطار املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها 
اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 547 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 548 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 582 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 584 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 600 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 624 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

أعرض املادة 678 كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

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

كما  له  ثانية  قراءة  في  برمته  القانون  للتصويت مشروع  أعرض 
صادقت عليه اللجنة: اإلجماع.

بنسخ   73.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
وتعويض الكتاب الخامس بالقانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، 

فيما يخص مساطر صعوبات املقاولة في قراءة ثانية له.

رفعتث النواب،  والسادة  للسيدات  شكرا  الوزير،  للسيد  شكرا 
للجليل.
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