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 ،السيد الرئيس املحترم

 ،السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

لجنة   يشرفني  أعدته  الذي  التقرير  نص  املوقر  مجلسنا  أمام  أعرض  أن 

اإلنتاجية   علىالقطاعات  والتصويت  الدراسة  من  انتهائها  رقم  م  بعد  قانون  شروع 

املتعلق بشركات املساهمة والقانون رقم    17.95بتغيير وتتميم القانون رقم    19.20

التوصية    5.96 وشركة  البسيطة  التوصية  وشركة  التضامن  بشركة  املتعلق 

 شركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة. باألسهم وال

، برئاسة السيد 2021يونيو    29الثالثاء    اجتماعا يوماللجنة  ذا، وقد عقدت  ه 

رئيس   اعبيد  وزيرةاللجنةأبوبكر  العلوي  فتاح  نادية  السيدة  وبحضور  السياحة   ، 



ني االجتماعي،  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  عن  والصناعة  موالي  السيد  ابة 

 .حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي 

من خالله   مفصل أبرزتعرض  السيدة الوزيرة ب  تقدمت  االجتماع،ي مستهل  وف 

  ومحتواه.هدافه  أو هذا املشروع قانون لالسياق العام 

أاإلطارفي هذا   إلىالسيدة    شارت ،  الذي عرف   الوزيرة  الكبير  اململكة  التقدم  ته 

 القانوني. اإلطار الذي عرفهوالتحسن امللحوظ  غربية في مجال حكامة املقاوالت،امل

أن   ك وأوضحت  القانون  هذا  مشروع  بإعداد  والجهات تشاو ان  الوزارات  مع  ر 

 االستثمار. قصد تحسين جودة مناخ األعمال وتعزيز  املعنية،

وأضافت السيدة الوزيرة أن املشروع قانون سالف الذكر يسعى إلى تحقيق خمس 

   يلي: مافييمكن إجمالها  أهداف

، وذلك من خالل تكريس مبدأ املناصفة بضمان  في املقاولةتصحيح آثار التمييز   .1

 وحكامة شركات املساهمة.  تمثيلية متوازنة للنساء والرجال في إدارة

 تشجيع املبادرات املقاوالتية، السيما املقاوالت الناشئة. .2

 من أجل تحسين قدراتها التمويلية. السنداتتسهيل ولوج املقاوالت إلى سوق  .3



لشركات   .4 بالنسبة  الشفافية  وتعزيز  الحكامة  من ةاملساهمتحسين  وخاصة   ،

 .الحساباتخالل تعزيز استقاللية مهام مراقبي 

في جميع اجتماعات   وبصفة دائمة  والصورة  تعميم وسائل االتصال بالصوت .5

 . أجهزة إدارة وحكامة شركات املساهمة

 

 السيد الرئيس املحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛ 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛ 

 

ر للسيدة املستشارون بالشكالسادة    السيدات  مة توجه في بداية املناقشة العا 

كما ثمنوا املقتضيات   م اللجنة،امالعرض القيم الذي تفضلت بتقديمه أالوزيرة على  

ثيرة االستثمارات و التشريعية التي جاء بها هذا املشروع قانون، والرامية إلى الرفع من  

األعمال، مناخ  جودة  إلى    لالرتقاء  وتحسين  مناخ    حلمراببالدنا  مؤشر  في  متقدمة 

دائرة  هألعمال وتحسين موقعا بولوج  م  الدول ا  في مجال جودة  األوائل  اخ  نالخمسين 

 األعمال. 



أشاد  الرجال  و   السيدات  كما  بين  املتوازنة  بالتمثيلية  املستشارون  السادة 

على اعتبار أنها تشكل خطوة كبيرة    والنساء في أجهزة إدارة وحكامة شركات املساهمة،

 .ااملرأة املغربية في النسيج االقتصادي واالجتماعي ببالدن مكانة لتقوية وتعزيز

و اعتبر  و   املستشارون  السيدات  من  هذا  إحداث  أن  السادة  الجديد  الشكل 

، خطوة وانطالقة مهمة لتشجيع خلق املقاوالت (املبسطةالشركات، )شركات األسهم  

  .خاصة بالنسبة لفئة الشباب

تحديث وتطوير   ضرورة مواصلة، عبرت بعض التدخالت على  في نفس السياق

مست على  العالم  يعرفها  التي  املستجدات  مواكبة  أجل  من  التشريعية  ى  و املنظومة 

 .األعمالتحسين جودة مناخ 

مواد    وعند،  تامالخوفي    رقم  ومعرض  قانون  وتتميم    19.20شروع  بتغيير 

رقم   بشركات    17.95القانون  رقم  املتعلق  والقانون  بشركة    5.96املساهمة  املتعلق 

ال وشركة  والشركات    ةوصيت التضامن  املذباألسهم   شركة و املحدودة    ليةو ؤ س ات 

  .بدون تعديل باإلجماعصادقت عليه اللجنة  ،توي صعلى الت ،ةاملحاص

 



 

 

 

 

 

  

 عرض السيدة الوزيرة
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مناخ األعمال بالمغربالتوجيهات السامية لصاحب الجاللة التي أكدت على تحسين 

2

ةوتتنام  منالمبذولة،الجهود مكنتلقد» ير
  االستثمارات

ن،المملكةتستقطبها الت  َحسُّ
َ
وت

Doingاألعمالمناخمـؤش  ضمنموقِعها
Business2019لسنة.

نتطلعوإننا
َ
أكي  حلمراإىلببالدنا لالرتقاءل
  تقدما 
 
قعها مو وتحسير  األعمال،مناخمؤش  ف
  األوائلالخمسير  الدولدائرةبولوج

 
المجف

.«األعمالمناخجودة

  المشاركير  إىلالموجهةالملكجاللةرسالة
 
ةالدور ف

  بمراكشللعدالةالدوىل  للمؤتمر الثانية
 
أكتوبر21ف

2019.
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وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

ا تقدما المغربيةالمملكةعرفتلقد-   كبير
صبحتوأالمقاوالت،حكامةمجالف 

  إطار عىلتتوفر 
منالحاتاإلص هذهمكنتوقد ،ملحوظبشكليتحسنقانون 

ء الدولية؛الهيئاتمستوىعىلمهمةمراتببالدناتبوُّ

-  
 
إىلة،المعنيوالجهاتالوزاراتمعبتشاورالوزارة،هذهبادرتاإلطار،هذاوف

وعإعداد  وتعزيزاألعمالمناخجودةتحسي   قصد وذلكالقانونهذا مش 
.االستثمار

I-السياق العام
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وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

وعيسىع :أساسيةأهداف5تحقيقإىلالقانونهذا مشر

  التميي   آثار تصحيح1.
 
بير  تدريج   لبشكالمناصفةمبدإ تكريسخاللمنوذلك،المقاولةف

  والرجالالنساء
كاتوحكامةإدارةهيئاتف  المساهمة؛ش 

  إطار وضعطريقعنالمقاوالتيةالمبادراتتشجيع2.
كاتجديدقانون  عليهيطلقللش 

كة» المقاوالت السيماالمقاوالت،مؤسس  لتطلعاتيستجيبوالذي،«المبسطةاألسهمش 
»الناشئة startup ؛«

توفير اللخمنالتمويلية،قدراتهاتحسير  أجلمن،السنداتسوقإىلالمقاوالت ولوجتسهيل3.
االقتصادي؛النشاطإقالعهدفبالقرضسنداتبضمانترتبطمالئمةظروف

كاتبالنسبةالشفافيةوتعزيز الحكامةتحسي   4. نظامإدراجخاللمنوذلك،المساهمةلشر
  انتدابهممدةبتجديديرتبطالحساباتبمراقت   خاصللتناوب

كاتف    مساهمةالش 
تدعوالت 

ات؛الحسابمراقت   مهاماستقالليةتعزيز بهدفوذلك،االكتتابإىلالجمهور 

  دائمة،وبصفة،والصورةبالصوتاالتصالوسائلتعميم5.
إدارةزةأجهجتماعاتاجميعف 

كاتوحكامة .المساهمةش 

II-األهداف
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وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

  والرجالللنساءمتوازنةتمثيليةضمان-1
 
كاتوحكامةإدارةأجهزةف والمواد 83و39المواد(المساهمةشر

:)5.105إىل1.105من

كاتتشجيع-   والرجاللنساءابي   المناصفةمبدأاعتمادعىلالمساهمةش 
 
مجالس)ةاإلدار هيئاتف

كات(العاديةوغير العاديةالعامةالجمعية)والحكامة(الرقابةومجالساإلدارة تنصيصبالالمساهمة،لش 
  عليه
 
؛النظامف األساس 

  المبدأهذا تطبيقإلزامية-
 
كاتالرقابةومجالساإلدارةمجالسف   المساهمةلش 

إىللجمهور اتدعو الت 
  االكتتاب،

؛%40عنالجنسي   كل منأعضائها نسبةتقلأال يجبوالت 

كلعنمثلمنم،(التدقيقةولجنوالمكافئاتاألجور ةولجناالستثمارةلجن)اللجانتكوينإلزامية-
؛األقلعىلجنس

  تتمثلمؤقتةعقوبةعىلالتنصيص-
 
الرقابةمجلسبأواإلدارةمجلسبالمترصفي   استفادةتوقيفف

  المبالغمن
 سبيلعىللهمتمنحالت 

 
 ب
 
  وذلك،الحضورلد

 
المذكورةالسالمجتركيبةإخاللحالةف

  والرجالالنساءبير  المناصفةبمبدأ
 
كاتف   المساهمةش 

ب؛االكتتاإىلالجمهور تدعو الت 

  الجدولتنظيم-
  والرجالالنساءبي   المتوازنالتمثيلبنسبةالمتعلقالزمت 

 
والرقابةاإلدارةمجلس  ف

كات   المساهمةلش 
  ،اإلكتتابإىلالجمهور تدعو الت 

منيناير فاتحمنابتداء%30تبلغأنيتعير  والت 
  الثالثةالسنة

  القانوننشر سنةتىل  الت 
 
  تحدد أنعىلالرسمية،الجريدةف

 
فاتحمنابتداء%40ف

  السادسةالسنةمنيناير 
  القانونهذا نشر سنةتىل  الت 

 
.الرسميةالجريدةف

III -(  1/5)المحتوى
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وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

كاتمنجديد شكلإحداث5.96رقمالقانـــــــــونمستوىعىلتم-2 كة»سىميالشر األسهمشر
:)15.43إىل1.43الموادمن(«المبسطة

كةبإحداثاعتباريي   أو ذاتيي   أشخاصعدةأو لشخصالسماح- ؛المبسطةاألسهمشر

كاءمسؤوليةحرص -   الش 
 
  الحصصحدود ف

  يمتلكونها الت 
 
كة؛ف الش 

  التنصيص-
 
كة"إدارةإمكانيةعىلاألساس  النظامف أوذاتيي   أشخاصطرفمن"المبسطةاألسهمشر
؛ اعتباريي  

  التنصيص،-
 
،النظامف وطعىلقيود،دوناألساس  كةوعملتنظيمشر اممعةالمبسطاألسهمشر االلي  

كاءاتجاهتمثيلها مهمةيتوىلرئيستعيي   يتمبأن واألغيار؛الش 

كةرأسمالمبلغتحديد -   بحريةالمبسطةاألسهمشر
 
؛األساس  نظامها ف

طإدراج-   ش 
 
،النظامف وذلك،نواتسعشر تتجاوز ال لمدةاألسهمتفويتقابليةبعدميتعلقاألساس 

كة؛السنداتحركيةمراقبةعىلالقدرةأجلمن بالش 

كاتالمتعلق17.95رقمالقانونمقتضياتتطبيق- أجهزةأعضاءمسؤوليةيخصفيما المساهمةبش 
يرئيسعىلوالتسيي  اإلدارة كةومسي  .المبسطةاألسهمشر

III -(  2/5)المحتوى
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وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

كاتالتمويليةالقدرةتحسي   -3 293المواد(القرضسنداتإىلالولوجتيسي  عي  المساهمةلشر
:)302والمكررة301و301و300و298و296و294و

طحذف- ورةشر كةتواجد منسنتي   مدةعىلالتوفر ض  نداتسبإصدار لها للسماح،المساهمةشر
وطمراعاةمعالقرض،   عليها المنصوصالش 

 
وعف ؛القانونهذامش 

كاتالرقابةلمجالسأواإلدارةلمجالسالسماح-   المساهمةلش 
بإصدارخيصبالي  االكتتابإىلالجمهور تدعو الت 

اضات   ذلكخالفعىلالتنصيصيتملمما المال،لرأسبالولوجتسمحال سنديةاقي 
 
؛انظامها ف ألساس 

اضاتإصدار إمكانيةتوسيع- النصوصبموجبلها مرخصأخرى،اعتباريةأشخاصقبلمنسنديةاقي 
يعية وطمراعاةمعبها،الخاصةوالتنظيميةالتش    عليها المنصوصالش 

 
وعف انون؛القهذا مش 

اضاتتحرير إمكانيةفتح-   الزيادةغرارعىلنقديةغير أخرىبوسائلالسنديةاالقي 
 
معالمال،سرأف

اكمثلوقائية،بتدابير التحريرهذا مصاحبةإلزامية ؛الحساباتمراقبإش 

تعيينه؛معايير وتوضيحالسنداتحامىل  كتلةممثلدورتأطير -

اضكيفياتتحديد بمجرد السنداتحامىل  لكتلةمؤقتممثلتعيي   وجوب- اإلدارةمجلسقبلمناالقي 
  السنداتلحامىل  العاديةالعامةالجمعيةبعقد إلزامهعي  مسؤوال جعلهمعالرقابة،مجلسأو 

 
ف

.للكتلةالدائمالممثلنتخابال االكتتاب،قفلتاريــــخمنأشهر 6غضون

III -(  3/5)المحتوى



9

وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

كاتبالنسبةالشفافيةوتعزيز الحكامةتحسي   -4 المكررة90و73و58المواد(المساهمةلشر
:)163و

  الحساباتمراقبانتدابتجديد مدةتحديد -
 
كاتف   المساهمةشر

إىلالجمهور تدعو الت 
  االكتتاب
 
  الشغور مدةتحديدمع،سنة12ف

 
ةالنتهاءالمواليةسنوات4ف وذلكانتدابهم،في 

الحسابات؛مراقت   مهاماستقالليةتعزيز بهدف

الرقابةسمجلرئيسأو اإلدارةمجلسرئيسإطلععليهميتعي   الذيناألشخاصدائرةتوسيع-
أو دبالمنتالعامالمدير أو العامالمدير أو المترصف)األشخاصجميعليشملاإلتفاقات،عىل

االتفاقات؛بهذهالمعنيي   (المساهم

 حدعىلالتنصيص-
  الرقابةمجلسأو اإلدارةمجلساجتماعاتالنعقاد أدن 

 
  مرتي   ف

 
،السنةف

ذههدعوةأجلمن،شهرينعوضأشهر ثلثةأجلتحديدوكذا،المجالسهذهرؤساءمنبدعوة
؛ثلثعنيقلال ماقبلمنأو العامالمدير منبطلبلالنعقادالمجالس المترصفير 

تمما رار غعىلوذلك،الرقابةمجلسالجتماعاتبالدعوةتتعلقوإجراءاتآلياتعىلالتنصيص-
  والتتبعالتوجيهأدوار تعزيزبهدفاإلدارة،لمجلسبالنسبةعليهالتنصيص

هذهبهاتقومالت 
اتيجيةوالشؤونالملفاتدراسةفعاليةوتحسير  األجهزة كةاالسي  .للش 
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10

وع 5.96رقموالقانون17.95رقمالقانونوتتميمبتغيي  19.20رقمقانونمشر

  المقتضياتتطبيقمجالتوسيع-5
كاتةوحكامإدارةأجهزةاجتماعاتبعقدتسمحالت  شر

:)المكررة131و111و110و50المواد(والصورةبالصوتاالتصالوسائلعي  المساهمة

اإلدارةزةأجهاجتماعاتلعقد والصورةبالصوتاالتصاللوسائلدائمة،بصفةالتعميم،-
كاتوالحكامة ال.كةللش  األساس  النظامبموجبذلكتقييد إمكانيةمعالمساهمةلشر

  التقييدهذايطبق
 
لسلطاتاقبلمنعنها اإلعالنيتماستثنائيةظروفوجود حالةف

يعيةللنصوصطبقا العمومية العمل؛بهاالجاريوالتنظيميةالتش 

ورةعىلالتنصيص- والصورةبالصوتاالتصالبوسائلالمشاركير  المترصفي   عىلالتعرفض 
  مماثلةوسائلأو 

كاتوحكامةإدارةأجهزةاجتماعاتف  اتللمقتضيوفقا ،المساهمةش 
  عليها المنصوص

 
كاتقانونمنالمكررة50المادةف .المساهمةشر

III- ( 5/5)المحتوى



شكرا على انتباهكم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع القانون كما أحيل 

افقتعلى اللجنة و  عليه و  

 
 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوراق إثبات الحضور 
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