
 

 

 اإلنتاجية القطاعاتلجنة 

 ول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح

  69.20مشروع قانون رقم 

  2.20.690يقض ي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 

 ( بسن أحكام استثنائية 2020سبتمبر   30)1442من صفر   12في الصادر 

 تتعلق بالغرامات املالية الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات

 

 

 

 تقــــريـــــر 

2021 – 2015الوالية التشريعية    

2021 –  2020السنة التشريعية    

 

 -2020دورة أكتوبر  -

الــــعــــامــــة   األمـــــــانــــة  

 مديرية التشريع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجية 

 رئيس اللجنة 

 أبو بكر اعبيد 

 مقرر اللجنة  

 محمد عبو 



 

 

 ورقة تقنية ؛  

 ملخص التقرير ؛  

 عرض السيد الوزير 

 القانون كما أحيل على اللجنة وافقت عليه؛  مشروع  

 ملحق : 

ملالكلمة  ال ✓ بق تقديمية  مرسوم  انون شروع 

 .  2.20.690رقم 

رقم  م ✓ بقانون  مرسوم  بسن   2.20.690شروع 

بالغرام  استثنائيةأحكام   الواجب  تتعلق  املالية  ات 

  كات. إمكانية إصدار الشياؤها السترجاع  أد

 . أوراق إثبات حضور السيدات والسادة املستشارين ✓

 محتوى التقرير



 
 

 تقنيــــــــة  بطاقــــــــة 

 

 :  اللجنــــــــة س ــــرئي ▪

بوبكر اعبيد
 
 المستشار ا

 : مقرر اللجنـــــــــــــــة  ▪

 المستشار محمد عبو 

   01 :تاالجتماعـاعدد  ▪

 2021يناير  05 :تاريخ إحالة مشروع القانون ▪

 2021يناير    26:  مشروع القانونالتصويت على تاريخ  ▪

 دقيقة  30ساعة و    : العمل ساعات عدد  ▪

 التقارير:الطاقم اإلداري الذي أعد  ▪

 مصلحة اللجنة  رئيسة:يــــــــالسيدة زهيرة زك
 السيد محمد ادعيجو -
حمد جمالي -

 
 السيد ا

 السيدة رجاء النيازي  -



 

 

 

 

 

 

 ملخص التقرير

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،الوزراء املحترمون  والسادةالسيدات 

 ،املستشارون املحترمون  والسادةالسيدات 

 

التقرير الذي أعدته   املوقر نصيشرفني أن أعرض أمام انظار مجلسنا  

يقض ي    69.20رقم    لجنة القطاعات اإلنتاجية بمناسبة دراستها ملشروع قانون 

رقم   بقانون  املرسوم  على  في    2.20.690باملصادقة  صفر   12الصادر  من 

املالية  2020سبتمبر    30) 1442 بالغرامات  تتعلق  استثنائية  أحكام  بسن   )

إصدار   إمكانية  أداؤها السترجاع  )الشيالواجب  مجلس  كات  عليه  وافق  كما 

 النواب(. 

وذلك   2021يناير    26لقد تدارست اللجنة مشروع هذا القانون بتاريخ  

السيد   اعبيدأبرئاسة  اللجنة    بوبكر  موالي    وبحضور رئيس    حفيظ السيد 

 األخضر والرقمي.  واالقتصاد والتجارة وزير الصناعةالعلمي 

بحضور  أعاله  املذكور  اجتماعها  عقدت  اللجنة  ان  إلى  اإلشارة  وتجدر 

املستشارين فيما شارك باقي أعضاء اللجنة    والسادةعدد محدود من السيدات  

الوقائية املتخذة    والتدابيرعبر تقنية التواصل املرئي عن بعد تفعيال لإلجراءات  



ف جائحة  تفش ي  جراء  الشأن  هذا  في  املجلس  أجهزة  طرف  كورونا من  يروس 

 املستجد. 

  2.20.690وللتذكير فقد سبق للجنة أن تدارست املرسوم بقانون رقم  

السترجاع  أداؤها  الواجب  املالية  بالغرامات  تتعلق  استثنائية  أحكام  بسن 

 . 2020شتنبر 29إمكانية إصدار الشيكات بتاريخ 

الدراسة   موضوع  القانون  ملشروع  التقديمية  الكلمة  تناوله  أمام  وعند 

السيد الوزير بأن هذا املشروع يندرج في إطار استكمال املسطرة   لجنة، أفادال

بناء  و  ،من الدستور 81التشريعية املنصوص عليها في الفقرة األولى من الفصل 

على اتفاق الحكومة مع لجنتي القطاعات اإلنتاجية بمجلس ي البرملان تم إصدار  

ية تتعلق بالغرامات املالية حكام استثنائأبسن    2.20.690املرسوم بقانون رقم  

بالجريدة الرسمية    ونشرهالشيكات    إصدار  إمكانية  السترجاعالواجب أداؤها  

 . 2020بتاريخ فاتح اكتوبر 

كما أوضح أن الهدف من مشروع القانون يكمن في املصادقة على هذا  

  314من أحكام املادة    املرسوم الذي ينص على تحديد الغرامات املالية استثناء

 مقابل استرجاعيجب على صاحب الحساب أن يؤديها    التجارة، والتيونة  من مد

 إصدار الشيكات على النحو التالي:إمكانية 

اإلنذار    0.5%  موضوع  املؤداة  غير  الشيكات  أو  الشيك  مبلغ  من 

 . %5من مدونة التجارة عوض    313األول املنصوص عليه في أحكام املادة

الثاني، عوض   1%  من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع اإلنذار 

10% . 



من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع اإلنذار الثالث وكذلك   1.5% 

 . %20اإلنذارات الالحقة، عوض 

 

  2021مارس    31وأردف ان مقتضيات هذا املرسوم بقانون تمتد إلى غاية  

 قابلة للتمديد بموجب مرسوم.

 

 ، السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

املرسوم   مقتضيات  مناقشة  املستشارين  والسادة  للسيدات  لقد سبق 

رقم   الغرامات    2.20.690بقانون  بخصوص  استثنائية  أحكام  بسن  املتعلق 

اللجنة  اجتماع  خالل  الشيكات  اصدار  إمكانية  السترجاع  أداؤها  الواجب 

، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح أكتوبر  2020شتنبر  29املنعقد بتاريخ

ب2020 وطرح  املالحظات  ببعض  اإلدالء  من  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  عض ، 

 االستفسارات همت الجوانب التالية: 

بأهمية   ✓ الحالية  هذه    وقيمةاإلشادة  الظرفية  ظل  في  االستثنائية  األحكام 

التشديد   كورونا، معوباء  تفش ي  بسبب    والدولي  واإلقليميالوطني    والسياق

املواكبة   في  ودورها  األبناك  انخراط  ضرورة  االعتبار    واألخذعلى  بعين 



الغير   الشيكات  بسبب  الجائحة  هذه  خالل  للزبائن  املالية  الصعوبات 

 املؤداة. 

مدة سريان مقتضيات املرسوم بقانون وما إذا كانت محصورة فقط في أجل   ✓

 . 2021مارس  31

مستغلين هزالة قيمة ومبالغ الغرامات  الضرب على يد املتالعبين بالشيكات    ✓

 املالية مما يفقد الشيك قيمته في املعامالت التجارية. 

 

 ، السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

السيد الوزير    في رده على مداخالت السيدات والسادة املستشارين جدد

  2021مارس  31التأكيد على أن سريان هذه االحكام االستثنائية يمتد إلى غاية 

 . التي تشهدها الظرفية الحالية الوبائية حسب التطورات  مع إمكانية التمديد

يعد جنحة معاقب    أفادكما    بالشيك دون مؤونة  أن ضبط أي تالعب 

خال  الصلة  ذات  الجنائية  للمقتضيات  وفقا  االستثنائية فا  عليها  للغرامات 

الزبائن   حق  في  سنها  تم  التي  باملرسوم  السترجاع   وعالقتهمالواردة  باألبناك 

 . إمكانية إصدار الشيكات

 



 ، السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،املستشارون املحترمون  والسادةالسيدات 

 

باملصادقة على املرسوم  يقض ي    69.20مشروع قانون رقم  عند عرض  

رقم   في    2.20.690بقانون  (  2020سبتمبر    30)1442من صفر    12الصادر 

أداؤها السترجاع  الواجب  املالية  بالغرامات  تتعلق  بسن أحكام استثنائية 

بمادته الفريدة على التصويت وافقت عليه اللجنة    إمكانية إصدار الشيكات

 تعديل. وبدون  باإلجماع

   

                                                           

 



 

 

 

 

 

 

 عرض السيد الوزير 

 

 



متقديــ

2.20.690يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 69.20قانون رقم مشروع

أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب بسن 2020سبتمبر 30الصادر في 

أداؤها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات

ةلجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجي
2021يناير 26بتاريخ 



2

الفهرس

I .السياق العام

II .الهدف والمحتوى



3

منىاألولالفقرةفيعليهاالمنصوصالتشريعيةالمسطرةاستكمالإطارفيالقانونهذامشروعجريند

،لدوراتابينالفاصلةالفترةخالل،درتصأنةومكللحيمكن»أنهعلىتنصالتيالدستورمن81الفصل

عليهاصادقةمالدبقصعرضهايجب،قوانينمراسيم،المجلسينكالفياألمريعنيهاالتياللجانمعوباتفاق

.«المواليةالعاديةدورتهخالل،انلمالبررفطمن

رقمنبقانوالمرسومإصدارتم،البرلمانبمجلسياإلنتاجيةالقطاعاتلجنتيمعالحكومةالتفاقعابت

لشيكات،اإصدارإمكانيةالسترجاعاهأداؤبالواجالماليةبالغراماتتتعلقاستثنائيةأحكامبسن2.20.690

.2020أكتوبرفاتحبتاريخةيالرسمبالجريدةونشره

تتعلقاستثنائيةأحكامبسن2.20.690رقمقانونبالمرسومعلىبالمصادقةيقضي69.20رقمقانونمشروع

الشيكاتإصدارإمكانيةالسترجاعأدائهاالواجبالماليةبالغرامات

I.العامالسياق



4

أحكامسنب2.20.690رقمبقانونلمرسوماعلىمصادقةالإلىفريدة،ةماديتضمنالذي،القانونهذامشروعدفهي

.الشيكاتإصدارإمكانيةالسترجاعأداؤهاالواجبالماليةبالغراماتتتعلقاستثنائية

تتعلقاستثنائيةأحكامبسن2.20.690رقمقانونبالمرسومعلىبالمصادقةيقضي69.20رقمقانونمشروع

الشيكاتإصدارإمكانيةالسترجاعأدائهاالواجبالماليةبالغرامات

II.والمحتوىالهدف

الغرامةتحددةالتجارمدونةمن314ةدلمااأحكاممناستثناءأنهعلى2.20.690رقمبقانونالمرسومينص،للتذكير

:التاليالنحوعلىالشيكات،إصدارإمكانيةالسترجاعيؤديهاأنالحسابصاحبعلىيجبالتيالمالية

عوض،313المادةفييهلعالمنصوصاألولاإلنذارموضوعالمؤداةغيرالشيكاتأوالشيكمبلغمن0,5٪•

؛5٪

؛٪10عوض،الثانيراإلنذاموضوعالشيكاتأوالشيكغلمبمن1٪•

.٪20عوض،الالحقةاراتنذاإلوكذاالثالثاإلنذارموضوعالشيكاتأوالشيكغلمبمن1,5٪•

.مرسومبموجباألجلهذاتمديدإمكانيةمع2021مارس31غايةإلىبقانونالمرسومهذامقتضياتتسري



شكرا على انتباهكم



 

 

 

 

 

 

مشروع القانون كما أحيل على 

افقت ع  ليه اللجنة وو

 

 







 

 

 

 

 

 

 امللحق

 

 



متقديــ

ؤهابسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات املالية الواجب أدا2.20.690رقم قانون مرسوم بمشروع 

السترجاع إمكانية إصدار الشيكات



2

الفهرس

I .السياق العام

II .األهداف

.III املحتوى



3

اتعمليمنالعديدتسويةيخصفيماإيجابيةنتائجعلى2020لسنةاملاليةقانون مقتضياتأسفرتلقد-
من%1,5فياإلبرائيةاملساهمةسعردتحدالتيمنهةمكرر 7ةاداملخاللمنسيماال،الشيكاتدفترحظر

؛2020سنةخاللاملساهمةهذهأداءيتمأنشريطة،داةؤ املغيرالشيكاتأوالشيكمبلغ

أداءعارض44478مــنأكثرإلىاألداءعوارضعددارتفاعإلىباملغرب،كوروناجائحةتفش يأدىلقد-
واحد؛شهرغضون  فيجديد

؛2020سنةبدايةمنذعنهااملعلناألداءعوارضعددمن%46منأكثرالرقمهذايمثل-

لألزمةجتماعيواال االقتصاديالتأثيرإلى،كبيربشكلاألداء،عوارضعددفيالتصاعدياملنحىهذاويرجع-

.عنهااملترتبةاملاليةالصعوباتوإلىكورونافيروسلوباءالصحية

أداؤهاالواجبالماليةبالغراماتتتعلقاستثنائيةأحكامبسن2.20.690رقمقانونبمرسوممشروع

الشيكاتإصدارإمكانيةالسترجاع

I.العامالسياق



4

أداؤها بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب 2.20.690رقم قانونمرسوم بمشروع 

الشيكاتالسترجاع إمكانية إصدار 
II .األهداف

الصحيةالطوارئحبالةاخلاصةاألحكامإطاريفيندرجالذيبقانوناملرسومهذامشروعأهدافأهمتتمحور
:ليةالتاالنقاطحولعنهااملعلن

؛التجاريةالمعامالتفيلألداءكوسيلةالشيكمصداقِيةعلىالحفاظ-

؛المصرفيةالدائرةإلىالعودةعلىالمخالفةوالشَّركاتاألْشخاِصِتشجيع-

؛الشيكاتدفترحظرعملياتمنالعديدتسِوية-

.المهيكلاالقتصادمدارفيوالشركاتالتجارمنمهمعددإدماج-



5

المساهمةبشركاتالمتعلق17,95رقمالقانونوتتميممشروع

:يفبقانوناملرسومهذامشروعمقتضياتتتمثل
وماملرسهذانشراتريخابتداءحتدد،ةالتجار مدونةمن314ملادةاأحكاممناستثناءأنهعلىالتنصيص-

ديهايؤ أناحلسابصاحبعلىجيباليتاملاليةالغرامة،2021مارس31غايةإىلالرمسيةابجلريدةبقانون
:التايلالنحوعلىوذلكالشيكات،إصدارإمكانيةالسرتجاع

،313ادةامليفعليهاملنصوصاألولاإلنذارموضوعاملؤداةغريالشيكاتأوالشيكمبلغمن0,5٪•
؛٪5عوض

؛٪10عوض،الثايناإلنذارموضوعالشيكاتأوالشيكغلمبمن1٪•
.٪20عوض،الالحقةاإلنذاراتوكذاالثالثنذاراإلضوعو مالشيكاتأوالشيكمبلغمن1,5٪•
علىالوارداالستثناءسراينأجلعنها،املعلنالصحيةالطوارئحالةسراينمدةخاللمتديد،إمكانية-

.مرسوممبوجبالذكرالسالفة314ملادةاأحكام

III. املحتوى

أداؤها بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب 2.20.690رقم قانونمرسوم بمشروع 

الشيكاتالسترجاع إمكانية إصدار 
III .المحتوى



شكرا على انتباهكم



 

 

 

 

 

   2.20.690مشروع مرسوم بقانون رقم 
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