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 رــريـتق
 

 ةـات اإلنتاجيـجلنة الفالحة والقطاع

 

 

 

 حـــــــــــــــــول  

القاضي بإنشاء املكتب  13.99يغري ويتمم القانون رقم  87.17مشروع قانون رقم  -

 املغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 إلكرتونية ومواكبتها.يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة  88.17مشروع قانون -

 املتعلق مبدونة التجارة 15.95بتغيري وتتميم القانون رقم  89.17مشروع قانون رقم  -
 

 رئيس اللجنة
ي 
ي العرايش    العرب 

 

 مقرر اللجنة
 محمد عبو

 

 األمانــــــــة العامــــــــــــــــــة
يــــع والمراقبة  مديرية التش 

 اللجــانقســم 
 الفالحة والقطاعات اإلنتاجيةمصلحة لجنة 

يعية   2021- 2015الــوالية التش 
يعية    2018-2017السنة التش 

 = 2018  أبريل= دورة 
 

 



 الـــــفهـــــــــرس
 

 ورقة تقنية، -

 ،ملخص التقرير -

 ،عرض السيد الوزير -

 

القاض ي بإنشاء املكتب املغربي  13.99يغير ويتمم القانون رقم  87.17مشروع قانون رقم  -

 كما أحيل على اللجنة. للملكية الصناعية والتجارية

 كما أحيل على اللجنة.يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية  88.17مشروع قانون رقم  -

كما أحيل  املتعلق بمدونة التجارة 15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17مشروع قانون رقم  -

 على اللجنة.

 من طرف الفرق واملجموعات التالية: ينالقانون يلتعديالت املقترحة على مشروعا

 فرق ومجموعة األغلبية. -

 الفريق االستقاللي. -

 فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب. -

 

 ول التصويت.اجد -

القاض ي بإنشاء املكتب املغربي  13.99يغير ويتمم القانون رقم  87.17مشروع قانون رقم  -

افقت عليه بدون تعديل كما أحيل على اللجنة للملكية الصناعية والتجارية  .وو

افقت عليه  88.17مشروع قانون رقم  - يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية كما و

 اللجنة معدال.

املتعلق بمدونة التجارة كما  15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17مشروع قانون رقم  -

افقت عليه اللجنة معدال.  و

 

يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة  88.17مواد املعدلة ملشروع قانون رقم جدول مقارن لل -

 إلكترونية.

 

 15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17 ملشروع قانون رقم جدول مقارن للمواد املعدلة -

 املتعلق بمدونة التجارة.

 

 أوراق حضور السادة املستشارين. -



 
 

 تقنيــــــــةبطاقــــــــة 

 

  العريب العراييش ملستشارا: اللجنــــــــة س ــــرئي   ▪

 املستشار محمد عبو :مقرر اللجنـــــــــــــــة    ▪

 :  نينواقال مشاريعالدراسة والتصويت على  تواريخ    ▪

 

 2018 وليوزي 03  لثالاثءا 

 2018 وليوزي  11 لأربعاءا 

 2018يوليوز  17لثالاثء ا 

 

 03      : االجتماعـاتعدد     ▪

 يقة.دق  30ساعات و  5  :العملساعات عدد    ▪

                    :التقريرالطاقم اإلداري الذي أعد  ▪

 مصلحة اللجنة( )رئيسةرة زكي ـــــالسيدة زهي
 الس يد محمد ادعيجو -

 ايلامجلالس يد أأمحد  -

 الس يدة رجاء النيازي -



 

 

 

 

 

 

 ملخص التقرير
 



 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

التقرير الذي أعدته  يسعدني أن أعرض أمام أنظار مجلسنا الموقر نص 

 لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمناسبة دراستها لمشاريع القوانين التالية:

 

القاضي  13.99يغير ويتمم القانون رقم  87.17مشروع قانون رقم  -

 بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

إلكترونية يتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة  88.17مشروع قانون رقم  -

 .ومواكبتها

المتعلق  15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17مشروع قانون رقم  -

 .بمدونة التجارة

 الثالثاء ثالثة اجتماعات أياممشاريع هذه القوانين  لدراسة اللجنة خصصتوقد    

 ،2018يوليوز  17والثالثاء  2018يوليوز  11واألربعاء  2018يوليوز  03

عثمان  السيدد العربي العرايشي رئيس اللجنة وبحضور وذلك برئاسة السي

 للجنة أول اجتماعخالل  تفضل الذيالفردوس كاتب الدولة المكلف باالستثمار، 

بإلقاء عروض تقديمية لمشاريع القوانين السالفة الذكر، مستعرضا أهم السياقات 

 واالهداف المتوخاة من إعداد هذه المشاريع.



 
 

 13.99الذي يغير ويتمم القانون رقم  87.17قانون رقم  علمشروفبالنسبة 

، أوضح السيد المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي بإنشاء المكتب

في مالءمة  يكمنكاتب الدولة أن الهدف األساسي من هذا المشروع 

اختصاصات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع المهام الجديدة 

الموكولة إليه بما فيها تدبير المنصة اإللكترونية المتعلقة بإحداث المقاوالت 

المشروع التي تتجلى في ضمان انسجام  اهذ يمرام موردابطريقة إلكترونية 

 مساطر وإجراءات إحداث المقاوالت.

 التي أهم مقتضيات مشروع هذا القانون إلىالسيد كاتب الدولة  تطرق كما

تتمحور حول تدبير المنصة اإللكترونية لحساب الدولة، مع تمكين اإلدارات 

والهيئات المعنية من الولوج إليها بصفة مباشرة أو عن طريق نظامها 

 المعلوماتي، وكذلك تلقي تصاريح التقييد في السجل التجاري المركزي

 .اإللكتروني

القاضي بإحداث المقاوالت  88.17بمشروع قانون رقم أما فيما يتعلق 

، تطرق السيد كاتب الدولة إلى أن الهدف بطريقة إلكترونية ومواكبتها

األساسي من إعداد هذا المشروع يروم إضفاء الطابع اإللكتروني على جميع 

نية إلحداث مساطر إحداث المقاوالت، عالوة على إنشاء منصة إلكترو

المقاوالت بطريقة إلكترونية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للقيام باإلجراءات 

والمساطر المرتبطة بإحداث المقاوالت، وتحسين آجال معالجة الطلبات، فضال 

عن إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق فيما يتعلق بعملية اإلحداث والمواكبة 

 بطريقة إلكترونية.

بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17رقم  القانون مشروع خصوصوب

، أبرز السيد كاتب الدولة ان الهدف األساسي المتعلق بمدونة التجارة 15.95



 
 

من هذا المشروع هو إحداث سجل تجاري إلكتروني عبر تعديل الكتاب األول 

 وذلك تقنين التوطين عن طريق تتميم مقتضيات المدونةومن مدونة التجارة، 

 الباب الثامن يتعلق بالتوطين.بإضافة 

أن إحداث السجل التجاري اإللكتروني الهدف منه االحتفاظ  وأضاف

بالسجالت التجارية المركزية اإللكترونية التي يتم تدبيرها من طرف المكتب 

على أهمية التقييد بطريقة  اكدمؤالمغربي للملكية الصناعية والتجارية، 

 ترونية إلحداث المقاوالت ومواكبتها.إلكترونية عبر المنصة اإللك

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

خالل االجتماع  شكلت المناقشة العامة لمشاريع القوانين السالفة الذكر

فرصة أمام السادة المستشارين لإلدالء بعدة مالحظات  الموالي للجنة

البداية واستفسارات المست بعض المقتضيات الهامة، بحيث نوهوا في 

التشريعية الواردة ضمن أحكام مشاريع هذه القوانين على رأسها  بالمستجدات

المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية  88.17مشروع القانون رقم 

ع من تنافسية لما له من دور هام في تحسين مناخ االستثمار، والرف ومواكبتها،

في خلق الثروة وفرص الشغل  جعلها تنخرط في المساهمةالمقاولة المغربية ل

 الوطني. النسيج االقتصاديوتأهيل 



 
 

أساسا في  تكمنوأردف السادة المستشارون أيضا أن أهمية هذا المشروع 

داث المقاوالت وتقليص اآلجال المتعلقة ارتباطه الوثيق بتبسيط مساطر إح

 بمختلف مراحل إحداثها.

السادة المستشارون أن المواكبة القانونية لمناخ االستثمار تستلزم  أكدكما 

توفير ترسانة قانونية مناسبة ومحفزة على إحداث المقاوالت، ومواكبتها 

عامل جذب ني واالقتصاد الوط والرفع من تنافسيتها بشكل يجعل من المغرب

أتى عبر وضع إطار قانوني مالئم ومنسجم مع لالستثمارات، وهو ماسيت

 مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة التجارة وباحتياجات المقاولة..

هذا، وأقرت جميع المداخالت بأهمية مشاريع هذه القوانين الثالثة بكونها 

الرائدة من  يبوئ بالدنا مكانة هامة في مصاف الدولستشكل مدخال أساسيا 

خالل اعتماد عمليات الرقمنة، للرقي واالرتقاء بالمقاولة ومواكبة حياتها 

 وتطورها.

على  المشرفرون القطاع الحكومي اومن جهة أخرى، ناشد السادة المستش

االستثمار بتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بهذه المستجدات التشريعية على 

المرتبطة بكيفيات وطرق  تضياتالصعيد الجهوي، وتوضيح وتبسيط المق

إحداث المقاولة، لتحفيز وجذب االستثمار والتوطين المقاوالتي داخل الجهات، 

دون إغفال دور المنتخبين وجميع المتدخلين وضرورة انخراطهم في هذا 

 الورش بتعاون مع اإلدارات المعنية بإحداث المقاوالت.

 

 

 



 
 

 السيد الرئيس المحترم،

الوزراء المحترمون،السيدات والسادة   

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

خالل المناقشة التفصيلية انصبت مناقشة السادة المستشارين على بعض 

حداث المقاوالت المتعلق بإ 88.17المقتضيات الواردة بمشروع القانون رقم 

مهمة ومواكبتها، إذ تم التأكيد على أهمية منح بريد بنك  بطريقة إلكترونية

لمالها من دور هام في منح الشواهد  ،مراقبة التوطين الفعلي للمقاولة

 (.8)الثامنة اإللكترونية وذلك بالمقتضى الوارد ضمن المادة 

لوحظ غياب إحداث هيئة تحكيمية يوكل إليها مهمة البت في النزاعات كما 

 اشرةالع المترتبة على مستوى إحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية بالمادة

(10). 

بنك" ضمن تأليف  دتم اقتراح إضافة ممثل عن مؤسسة "بري في حين

الحادية وتشكيلة اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق الواردة ضمن أحكام المادة 

( من المشروع، وذلك نظرا لدور هذه المؤسسة البنكية في منح 11)عشرة 

أن تتألف هذه اللجنة من في نفس السياق، كما اقترح  ،الشواهد اإللكترونية

المهنية  جامعات الغرفممثل عن الجمعية المغربية للمصدرين، وممثلين عن 

 وعمل هذه اللجنة. دور لتعزيز وتقوية

 

 

 



 
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

في مستهل جوابه، أوضح السيد كاتب الدولة ان المستجدات التشريعية  

الواردة ضمن مقتضيات مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة 

جميع اإلدارات  أمامإلكترونية تحظى باهتمام بالغ، لمالها من قيمة نموذجية 

ات واإلكراهات عدد من الصعوبتجاوزالمعنية بإحداث المقاولة، كما ستساهم في 

المقاربة التشاركية بين  نهج عبرالتي تعاني منها المقاوالت الوطنية واألجنبية 

 جميع األطراف والمتدخلين في الموضوع.

 تبسيط مساطر كما شدد السيد كاتب الدولة من جهة أخرى على أهمية

توطين المقاولة الذي يعتبر مستجدا ذا أهمية قصوى في النهوض بالنسيج 

المقاولين الشباب على االقتصادي، ولما له من دور فعال في تشجيع وتحفيز 

مؤكدا في نفس السياق على أهمية تجاوز  التهم على الصعيد الجهوي،توطين مقاو

  .عملية التوطين خاللمل تالفشل المح

االتجاه أن عملية توطين المقاولة تتم بناء على إبرام عقود وتابع في نفس 

محددة المدة قابلة للتجديد، سعيا نحو تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف 

 هم في تقليص احتماالت الفشل في التوطين.االعالقات التعاقدية، مما يس

شدد السيد أما فيما يرتبط بإمكانية منح "بريد بنك" مهمة مراقبة التوطين،  

( من 8) الثامنة والينسجم مع مضمون المادة ماليستقيكاتب الدولة على أن ذلك 

مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية، وال مع الغاية من 

 مقتضيات المشروع برمته.



 
 

وتابع أن تنظيم نشاط التوطين ومراقبته تشرف عليه مجموعة من اإلدارات  

دارة الضرائب، والخزينة العامة للمملكة، وإدارة الجمارك، في حين أن المعنية كإ

 مؤسسة "بريد بنك" تعد بنكا خاضعا ألحكام القانون البنكي.

 وبخصوص إحداث هيئة تحكيمية للبت في النزاعات ضمن مقتضيات المادة

( من نفس المشروع، أفاد السيد كاتب الدولة ان مقتضيات قانون 10) العاشرة

( على أن 310، حيث نصت المادة )في هذا الموضوعرة المدنية حسمت المسط

للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من  النزاعات المتعلقة بالتصرفات األحادية

اليجوز أن تكون محل تحكيم، باستثناء الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية 

خالل عملية إحداث المقاوالت ، كما أن القرارات الصادرة المالية النزاعات

 التعدو كونها قرارات إدارية.

وأضاف أيضا أن طبيعة عمل المنصة اإللكترونية ترتكز على تسهيل  

 وتبسيط مساطر إحداث المقاوالت مما يقلص من نسبة حدوث نزاعات محتملة.

 وعن تمثيلية "بريد بنك" داخل اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق بالمادة 

(، أعلن السيد كاتب الدولة أن المرسوم الخاص بتطبيق 11) عشرة الحادية

القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، حصر  07.08القانون رقم 

بنكية انسجاما مع مقتضيات القانون  مهام بريد بنك في اختصاصات ذات طبيعة

يقة المباشر في إحداث المقاوالت بطر الذي اليتيح عملية التدخلالبنكي، 

 إلكترونية.

أما فيما يتعلق باالقتراح الرامي إلى إضافة تمثيلية جمعية المصدرين  

والغرف المهنية بنفس المادة المشار إليها أعاله، جدد السيد كاتب الدولة التأكيد 

على أن تأليف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق سيشمل حصريا الجهات والمتدخلين 

 ومواكبتها. لمقاوالت بطريقة إلكترونية المعنيين مباشرة بإحداث ا



 
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

عمال بمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بتفعيل حق التعديل البرلماني  

االتحاد العام لمقاوالت تقدمت كل من فرق األغلبية، والفريق االستقاللي، وفريق 

تعديالت همت المادة  10المغرب بمجموعة من التعديالت بلغت في مجموعها 

للملكية  القاضي بإنشاء المكتب المغربي 87.17الثانية من مشروع قانون رقم 

 88.17من مشروع قانون رقم  12و  11-10-8والمواد الصناعية والتجارية 

إلكترونية ومواكبتها، في حين لم يرد على المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة 

بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17اللجنة أي تعديل بشأن مشروع القانون رقم 

 المتعلق بمدونة التجارة. 15.95

برئاسة ، 2018يوليوز  17المنعقد يومه الثالثاء  اللجنة وخالل اجتماع 

ضور السيدة رقية الدرهم السيد أبوبكر أعبيد الخليفة األول لرئيس اللجنة، وبح

للبت في التعديالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والذي كان مخصصا 

ا أعاله، تم مالمشار إليه  88.17و 87.17مشروعي القانونين رقم المقدمة حول 

التعديالت بعد تعليل  كلسحب ثم التداول حول التعديالت المقدمة بشأنهما، بحيث 

من مشروع القانون رقم  12هم المادة  باستثناء التعديل الذي، الحكومة لعدم قبولها

والمقدم من  المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها 88.17

 .طرف فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

بهدف تجويد صياغة على إدخال تعديالت داخل اللجنة  الوزارة أقدمت كما 

( 45و  42 – 38، والمواد )السالف ذكره ( من نفس المشروع5و  2المادتين )



 
 

المتعلق  15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17من مشروع القانون رقم 

 بمدونة التجارة.

وعند عرض مشاريع القوانين المشار إليها أعاله على التصويت، صادقت عليها 

 :كمايلياللجنة 

القاضي بإنشاء  13.99يغير ويتمم القانون رقم  87.17ع قانون رقم مشرو •

 .غير معدل باإلجماعالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 

يتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية  88.17مشروع قانون رقم  •

 .معدال باإلجماع ومواكبتها

المتعلق  15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17مشروع قانون رقم  •

 .معدال باإلجماعبمدونة التجارة 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 عرض السيد الوزير
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إلكترونية
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I.السياق العام واألهداف
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المشروع المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية
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»المغرب في التصنيف الدولي تموقعتحسين  Doing Business »

بإحداثمتعلققانونيإطاروضع

.تهاومواكبإلكترونيةبطريقةالمقاوالت

لقة إضفاء الطابع اإللكتروني على المساطر المتع-2

بإحداث المقاوالت

الدول المقارنة

سلطنة عمانفرنسا

كندا
استونيانيوزيالندا

متعلقةإلكترونيةمنصةإحداث

.المقاوالتبإحداث

Doing"قاعدة بيانات: المصدر  Business"2017  .

»تصنيف -1 Doing Business 2017لسنة «

اإلمارات 

العربية المتحدة

6
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نيوزيالندا كندا استونيا  فرنسا  سلطنة عمان المغرب  اإلمارات 
حدةالعربية المت

1 2

12

25
31

35

51

ترتيب الدول حسب مؤشر إحداث المقاوالت
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-ة إلكترونيةأهم الخالصات المستنتجة من التجارب الدولية المتعلقة بإحداث المقاوالت بطريق
-أفضل الممارسات 

علىالمركزيالتسجيلنظام

الشركاتمكتبمستوى
."NZCO"النيوزيالندي

الشركاتمكتبموقععبر
."NZCO"النيوزيالندي

الشركاتمكتبموقععبر
»NZCO"النيوزيالندي

اتالشركمكتبموقععلىالخطعبر
إرسال،مع"NZCO"النيوزيالندي

مليحالموافقةلمطبوعالفاكس،عبر

.باألمرالمعنيتوقيع

الشركاتمكتبموقععبر
"NZCO"النيوزيالندي

نيوزيالندا

حجز 
التسمية

إنشاء 
الحساب

إدخال 
المعطيات

تقديم 

الوثائق 
المطلوبة

سجلالفيتسجيلهاالمقاولةإحداثيتطلب

:رونياإللكتالموقععلىالخطعبرالتجاري
"registreentreprises.gouv.qc.ca"

وقعالمعلىالفوريالتحققمعالخطعبر

:اإللكتروني
"registreentreprises.gouv.qc.ca"

:اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

"registreentreprises.gouv.qc.ca"

(الكبيك)كـنـدا 

:اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

"registreentreprises.gouv.qc.ca"

:اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

"registreentreprises.gouv.qc.ca"

ريفالتعبطاقةعلىالحصوليتطلب

سجيلتبوابةمستوىعلىاإللكتروني
»CRP"الشركات

"المقاولةلمحدثحساب"إنشاء

نيةاإللكتروالتعريفبطاقةبواسطة
."CRP"على

وقعالمعلىالفوريالتحققمعالخطعبر
"www.rik.ee":اإللكتروني

."CRP"اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

."CRP"اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

استونيا

اإلحداث
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ة إلكترونية أهم الخالصات المستنتجة من التجارب الدولية المتعلقة بإحداث المقاوالت بطريق

-أفضل الممارسات -

اإلحداث

حجز 
التسمية

إنشاء 
الحساب

إدخال 
المعطيات 

تقديم 

الوثائق 
المطلوبة

يفتسجيلهاالمقاولةإحداثيتطلب

الخطعبروالشركاتالتجارةسجل
"infogreffe.fr":موقععلى

شباكعبرالتعريفعلىالحصول
المقاوالت

:اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

"guichet-entreprises.fr"

:اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

"guichet-entreprises.fr"

:اإللكترونيالموقععلىالخطعبر

"guichet-entreprises.fr"

فرنسا

8
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ةالصناعوزارةمنصةمستوىعلى
"investeasy"والتجارة

نعالتعريفعلىالحصوليتم

قطريعنأوالذكيةالبطاقةطريق

المحمولالتعريف

علىوفوراالخطعبر
"investeasy"

"investeasy"علىالخطعبر

"investeasy"علىالخطعبر

عمانسلطنة

السجلفيفورياتسجيالالمقاولةإحداثيتطلب

:اإللكترونيةالمنصةعلىالتجاري
"eservices.dubaieded.gov.ae"

:ونيةاإللكترالمنصةعلىوفوراالخطعبر
"eservices.dubaieded.gov.ae"

:ونيةاإللكترالمنصةعلىوفوراالخطعبر
"eservices.dubaieded.gov.ae".

:ونيةاإللكترالمنصةعلىوفوراالخطعبر
"eservices.dubaieded.gov.ae"

:ونيةاإللكترالمنصةعلىوفوراالخطعبر
"eservices.dubaieded.gov.ae"

المتحدةالعربيةاإلمارات
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الهدف األساسي-1
األهداف-2

االستراتيجية

الدوليةالممارساتمعالمالءمة▪

المقاوالت؛إحداثيخصفيما

وتشجيعاألعمالمناختحسين▪

االستثمار؛

فيالمغربتموقعتعزيز▪

مالاألعلمناخالدوليالتصنيف

الهيئاتطرفمنالمعتمد

Doingمثال)الدولية
Business(؛

المقاوالتتنافسيةتعزيز▪

.المغربية

األهداف-3

العملية

مساطروتبسيطتسهيل▪

المقاوالت؛إحداثوإجراءات

اإلحداث؛آجالتقليص▪

لفمختبينالتنسيقتحسين▪

المتدخلين؛

الوطني،الصعيدعلى،ضمان▪

إحداثمساطرانسجام

التعديالتالمقاوالت،

.بهاالمتعلقةوالتشطيبات

المشروع المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية

نعالقانونيةالترسانةتعديل

لقمتعقانونيإطاروضعطريق

ـاوالتبإحداث ــق ةالم ــق طري ـب

رونية ــت ةالالحقواإلجراءاتإلك

.بهاالمتعلقة
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اإلطار القانوني

القاضي بإنشاء 13.99بتغيير وتتميم القانون رقم 

ةالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري

مواكبتهايتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية و

المتعلق بمدونة التجارة15.95بتغيير وتتميم القانون رقم 

:وهي كاآلتيلتفعيل مشروع إحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية تم إعداد ثالثة مشاريع قوانين، 

11

87.17مشروع القانون رقم 

88.17مشروع القانون رقم 

89.17مشروع القانون رقم 
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13.99يغير ويتمم القانون رقم 87.17مشروع القانون رقم 

القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
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:إلىالقانونهذامشروعيرميالصدد،هذافي

ضمان انسجام مساطر إحداث المقاوالت والتعديالت المتعلقة بها على الصعيد الوطني؛▪

التنسيق بين مختلف المتدخلين فيما يتعلق بإحداث المقاوالت عبر الخط؛▪

تسهيل مساطر وإجراءات إحداث المقاوالت؛▪

.لتدبير المنصة اإللكترونية«  لمحدثي المقاولة»وضع تصور تقني موجه ▪

منوالتجاريةالصناعيةللملكيةالمغربيالمكتببإحداثالمتعلق13.99رقمالقانونتعديل

رفيهابماإليهالموكولةالمهاممعاختصاصاتهمالءمةأجل ونيةالمنصةتدبي  المتعلقةاإللكير

ونيةبطريقةالمقاوالتربإحداث .ومواكبتهاإلكير

أهداف مشروع القانون

الهدف 

األساسي

13

87.17مشروع القانون رقم 
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ر ونيةالمنصةالدولة،لحساب،تدبي  المعطياتدةقاعومسكاستغاللهاإسنادتمالتياإللكير
؛والتجاريةالصناعيةللملكيةالمغربيللمكتببهاالمتعلقة

ونيةالمنصةإىلالولوجمنالمعنيةوالهيئاتاإلداراتتمكي  ر ةمبصفة،اإللكير عنأو باشر
،نظامها طريق ي

ي المقاوالت إحداثمساطر إنجاز قصد المعلومات 
مجالضمنتدخلالت 

اختصاصها؛

ر  
ي التقييدتصاري    حتلقر

 
ي التجاري،السجلف

الالحقة،تقييداتبالبالتسجيالت،تتعلقالت 
رتقييدهاروبالتشطيبات،  

 
رالمركزيالتجاريالسجلف  

 
ون ؛اإللكير

رولحسابلحسابهواألجور،الرسوماستيفاء  
ر
الخدماتعنالمعنية،والهيئاتاإلداراتباف

ونية،بطريقةالمقاوالت بإحداثالمتعلقةالمستحقاتوجميع متعلقةالتلكوكذا إلكت 
ي بالتقييدات
 
ي التجاريالسجلف

وت  .اإللكت 
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أهم مقتضيات مشروع القانون 87.17مشروع القانون رقم 
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يتعلق 88.17مشروع القانون رقم 

بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها
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:إلىالقانونهذامشروعيهدفالصدد،هذافي

؛إلكترونيةبطريقةالمقاوالتإلحداثإلكترونيةمنصةإنشاء▪

؛تالمقاوالبإحداثالمتعلقةوالمساطرباإلجراءاتللقياموحيدةكوسيلةاإللكترونيةالطريقةاعتماد▪

بطريقةلةالمقاوإحداثعمليةفيالمتدخلينمختلفطرفمن،ُمَواز  بشكلالطلبات،معالجةآجالتحسين▪

؛إلكترونية

.والشفافيةالتتبعتعزيز▪
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أهداف مشروع القانون 88.17مشروع القانون رقم 

.المقاوالتإحداثمساطرجميععلىاإللكترونيالطابعإضفاء
الهدف

األساسي
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ة،القيام،إلزامية رمباشر ونية،المنصةعي  وكذا ت،المقاوال إلحداثالالزمةالقانونيةاإلجراءاتبجميعاإللكير

ي بها المتعلقةالتقييدات
ي التجاريالسجلف 

وت  ؛(والمركزيالمحلي )اإللكت 

،ونية،بطريقةإيداع القوائم،التقارير ،القرارات،العقود التصاري    ح،)بالمقاوالترالمتعلقةالوثائقجميعإلكير

كيبية ؛(إلخ...ت،المداوال محاض  ،الت 

ر،باألمر للمعنيي   المختصةوالهيئاتاإلداراتميتسل ونيةالمنصةعي  المتعلقةرجاتوالمستخالشواهد،االلكير

ي سجيلالتشهادةوكذا ،المقاوالتربإحداث
 
؛التجاريالسجلف

ونيةبطريقةاإلحداثبإجراءاتالقيام رطرفمنإلكير  
طرفمنأو ،(معتمدومحاسبمحاسب،خبت  محام،موثق،)مهن 

ي 
وكيله؛أو بنفسهالمعت 

ونيةبطريقةالمقاوالت إحداثبالمرتبطةخدماتبالالمتعلقةواألجورالرسومجميعأداء بالتقييداتتعلقةالمتلكوكذا ،إلكير

ي 
ونيةالمنصةعت  التجاريالسجلف  ؛االلكت 

ونبطريقةالمقاوالت ومواكبةإحداثعمليةتتبعالخصوصعلتتوىلوالتنسيقللتتبعوطنيةلجنةإحداث .يةإلكت 
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بتغيير وتتميم القانون89.17مشروع القانون رقم 

المتعلق بمدونة التجارة15.95رقم 
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؛نشاطتقني   - التوطي  

وطتحديد - ؛ممارسةشر التوطي  

اماتحقوقتحديد - نالم  )المتعاقدينوالت  
َّ
َوط

نلديه
َّ
َوط .(والم 

رتجاريسجلإحداث▪  
 
ون ؛رونيإلكتتجاريسجلبإحداثوذلكالتجارةمدونةمناألولالكتابتعديل:إلكير

.بالتوطينيتعلقالثامنالباببإضافةالتجارةمدونةمقتضياتتتميم:التوطي  رتقني  ر▪

ي تجاريسجلإحداث-
وت  مركزيإلكت 

ونيةوسجالت محلية؛إلكت 

ةالمتعلقالمساطر وتبسيطتوحيد -

المقاوالت؛بإحداث

.المقاوالت إحداثآجالتقليص-

ر: أوال  
ون  التوطي  ر: ثانيارالسجلرالتجاريراإللكير

19

أهداف مشروع القانون 89.17مشروع القانون رقم 

األهداف 

األساسية
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اإللكترونيالتجاريالسجل:أوال

:إلى89.17رقمالقانونمشروعيرمي

رتجاريسجلإحداث  
 
ون ي المحليةالتجاريةبالسجالتفيهاالحتفاظيتمإلكير

ها يتمالت  منتدبت 

ونيةالمركزيةالتجاريةوالسجالتالمختصةبالمحاكمالضبطمكاتبطرف ي ااإللكت 
هايتملت  تدبت 

ي المكتبطرفمن والتجارية،الصناعيةللملكيةالمغرت 

رتقييدركل  
 
ونيةبطريقةيتمأنيجبالتجاريالسجلف ونيةاإلالمنصةعت  إلكير إلحداثلكت 

.ومواكبتهاالمقاوالت 
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ي شخصبمقتضاهيضععقد 
ري،اعتباأو ذات 

نيسىم
َّ
َوط قرهمأو مقاولتهمقر لديه،الم 

ي آخر شخصإشارةرهناالجتماعي 
أو ذات 

نيسىماعتباري،
َّ
َوط أو اولتهمقمقر إلقامةالم 

،مقره .الحالةحسباالجتماعي

،ممارسةقبليقوم،أن▪ ي    حبالتص التوطي  

المختصة؛اإلدارةلدى

ن؛الم  إشارةرهنالموضوعةالمحالتملكيةإثبات▪
َّ
َوط

ي يكونأن▪
إدارةتجاهسليمةوضعيةف 

ائب ؛...الص 

.سنواتخمسعنتقلال لمدةإدانتهعدم▪

شروط الممارسةتعريف التوطين
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الـتـوطيـن:ثانيا
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نلدىالترصي    ح▪
َّ
َوط ونشاطعنوانبيتعلقتغيت  بكللديه،الم 

،الشخص ي
،الشكلعلطرأ تغيت  وبكلالذات  ي

أو التسميةعلالقانوت 

اعتباري؛بشخصاألمر تعلقإذا ذلكغت  

نتسليم▪
َّ
َوط ي عليها صالمنصو والوثائق،السجالتكللديهالم 

 
ف

يعيةالنصوص العمل؛بها الجاريوالتنظيميةالتشر

نإخبار ▪
َّ
َوط نالم  يكونخالفأو محتملنزاعبأيلديهالم 

َّ
طرفا َوط

؛فيها متابعا يكونأنيمكنقضيةوبأيفيه

ائومصالحالمختصةالمحكمةلدىالضبطكاتبإخبار▪ ب،الص 

أجلداخلاالقتضاء،عند الجماركوإدارةللمملكةالعامةوالخزينة

أو قد العمدةانتهاءتاري    خمنابتداءالتوطي  رعقدبتوقفشهر،

المبكر؛فسخه

نوكالةمنح▪
َّ
َوط التبليغات؛كلمهباسالتوصلبموجبها يقبللديهللم 

نصفتهإىلاإلشارة،▪
َّ
نلدىكُمَوط

َّ
َوط ي لديه،الم 

العقود جميعف 

،الموجهةوالوثائق .بالطلوسنداتوالرسائلكالفواتت  للغت 

الُمَوطَّن  التزامات

ني   إشارةرهنوضع▪
َّ
َوط اعاتاجتمبعقد تسمحمحالتالم 

المقاولة؛بإدارةالمكلفةللهيئاتمنتظمة

،لألشخاصالحقيقيةالهويةمنالتأكد▪ ني  
َّ
َوط علالحفاظو الم 

؛وتحيينها المقاولةبنشاطالمتعلقةالوثائق

امضمان▪ ني   المتعلقةالمعطياتشيةاحت 
َّ
َوط ؛بالم 

؛تحيينهاعلوالعملالمقاولةبنشاطالمتعلقةالوثائقعىلالحفاظ▪

نشخصكلعنملفمسك▪
َّ
َوط ؛بهتعلقةالماإلثباتوثائقيضمم 

نأنمنالتأكد▪
َّ
َوط دالم  يَّ

َ
ي ُمق

أجلداخليالتجار السجلف 

؛عقد إبراممنأشهر ثالثة التوطي  

ائب،مصالحتزويد▪ وعند للمملكة،العامةوالخزينةالص 

بالئحةيناير،31تاري    خوقبلسنوياالجمارك،إدارةاالقتضاء

ني  راألشخاص
َّ
.الُمَوط

لديهالُمَوطَّنالتزامات
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شكرا على حسن انتباهكم

وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي–المملكة المغربية 



 

 

 

87.17مشروع قانون رقم   

القاض ي بإنشاء املكتب  13.99يغير ويتمم القانون رقم 

 املغربي للملكية الصناعية والتجارية

 كما أحيل على اللجنة 
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  88.17مشروع القانون رقم 

 يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها

 كما أحيل على اللجنة
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 املتعلق بمدونة التجارة
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 التعديالت املقترحة على مشروعي القانونين

88.17و  87.17رقم   

 من طرف الفرق واملجموعات البرملانية



 ومواكبتهاالمقاوالت بطريقة الكترونية  بإحداثالمتعلق  88.17انون رقم قعلى مشروع بمجلس المستشارين األغلبية  ومجموعة فرق تعديالت

 وافق عليه مجلس النواب( كما) 

 

 

1 

 1 التعديل رقم

 8المادة رقم 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 :  8المادة 

يحق لجميع اإلدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاوالت 
ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاوالت المحفوظة 

 ...بالمنصة االلكترونية، ومعالجتها.................................

من صفر  22............................................... بتاريخ 

 (.2009فبراير 18)   1430

 :  8المادة 

يحق لجميع اإلدارات والهيئات المعنية بإحداث المقاوالت 
ومواكبتها الولوج إلى المعطيات المتعلقة بالمقاوالت المحفوظة 

 ........................بالمنصة االلكترونية، ومعالجتها.........

من صفر  22........................................... بتاريخ 

 (.2009فبراير 18)   1430

مراقبة التوطين الفعلي للمقاولة  مهمة يعهد إلى بريد بنك
 .لكترونيةاإلكإجراء احترازي أثناء عملية تسليمها للشواهد 

 

بريد منح  يهدف هذا التعديل إلى
مراقبة التوطين الفعلي همة مبنك 

إعطاء اعتبارا لدورها في للمقاولة 
 .لكترونيةاإلالشواهد 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ومواكبتهاالمقاوالت بطريقة الكترونية  بإحداثالمتعلق  88.17انون رقم قعلى مشروع بمجلس المستشارين األغلبية  ومجموعة فرق تعديالت

 وافق عليه مجلس النواب( كما) 

 

 

2 

 2التعديل رقم 

 10المادة رقم 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 :  10المادة 

تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على الخصوص 
يقة بتتبع عملية إحداث المقاوالت بطر

 الكترونية.............................................................

 .............................................وتطوير عملها.

 

 :  10المادة 

تحدث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع، على 
الخصوص بتتبع عملية إحداث المقاوالت بطريقة 

 ....................................الكترونية..............

 .............................................وتطوير عملها.

في  تهيئة تحكيمية للب ، ، بموجب نص تنظيميتحدث
النزاعات التي يمكن أن تنتج على مستوى إحداث 

ومواكبتها وكذا على  ةلكترونيإالمقاوالت بطريقة 
ومؤسسات  دارات عمومية،من إمستوى المتدخلين 

أبناك وُموثقين وُمحامين و وجماعات ترابية، عمومية
 .وُمحاسبين

 

إحداث هيئة يهدف هذا التعديل إلى 
في النزاعات التي يمكن  تتحكيمية للب

أن تنتج على مستوى إحداث 
المقاوالت بطريقة الكترونية 

 .اإلجراءلضمان نجاح هذا  ومواكبتها

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ومواكبتهاالمقاوالت بطريقة الكترونية  بإحداثالمتعلق  88.17انون رقم قعلى مشروع بمجلس المستشارين األغلبية  ومجموعة فرق تعديالت

 وافق عليه مجلس النواب( كما) 

 

 

3 

 3 التعديل رقم

 

 11المادة رقم 

 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 :  11المادة 

تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة 
الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، من 

 : األعضاء التالي بيانهم

 ؛ممثلو اإلدارات المعنية بإحداث المقاوالت -

- .............................................. 

- .............................................. 

- .............................................. 

 ممثل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -

 :  11المادة 

تتألف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترأسها السلطة 
مكلفة بالصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، من الحكومية ال

 : األعضاء التالي بيانهم

 ؛ممثلو اإلدارات المعنية بإحداث المقاوالت -

- ............................................. 

- ............................................. 

- .............................................. 

 صندوق الوطني للضمان االجتماعيممثل ال -

 ؛ممثل بريد بنك -

 

 

تضمين  إلىيهدف هذا التعديل 
بريد بنك على مستوى  ةتمثلي

اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق 
الشواهد  منحنظرا لدورها في 

 ؛PKI) (clésااللكترونية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تعديل  الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

 11المادة  

حداث المقاوالت 88.17مشروع قانون رقم     يتعلق با 

لك ترونية ومواكبتها  بطريقة ا 

 )كما وافق عليه مجلس النواب (

 

 

 

 

 

 



 11المادة   تعديل

 

صليالنص  التعديل المقترح  تبرير التعديل 
أ
 اال

 

 

 

 

 

 

وية اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، من خالل يهدف هذا التعديل لتق
 تواجد ممثل عن الجمعية المغربية للمصدرين.

 وممثلين عن جامعات الغرف المهنية.

 

 

 

 

 

 

 

سها السلطة 
 
لف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي تترا

 
تا

الحكومية المكلفة بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، 
عضا

 
 ء التالي بيانهم:من اال

 المعنية بإحداث المقاوالت؛ اإلداراتممثلو  -

 ممثل المك تب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ -

ك ثر تمثيلية؛ -
 
 ممثل المنظمة المهنية للمشغلين اال

 ؛والصادراتممثل الوكالة المغربية لتنمية االستثمار  -

 ممثل وكالة التنمية الرقمية؛ -

بالمقاوالت الصغرى  ضالوطنية للنهوممثل الوكالة  -
 والمتوسطة؛

 ؛ممثل الجمعية المغربية للمصدرين -

 ؛المهنيةممثلين عن جامعات الفرف  -

 ممثل الصندوق للضمان االجتماعي. -

تحدد اإلدارات المعنية بإحداث المقاوالت ومواكبتها        
وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي المؤسسات والهيائت المذكورة 

 .وكيفيات سير عمل اللجنة بنص تنظيمي

يعهد بك تابة اللجنة إلى المك تب المغربي للملكية الصناعة       
 والتجارية.

 

 

لف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، التي 
 
سها السلطة الحكومية تتا

 
تترا

عضاء 
 
المكلفة بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، من اال

 التالي بيانهم:

 المعنية بإحداث المقاوالت؛ اإلداراتممثلو  -

 ممثل المك تب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ -

ك ثر تمثيلية؛ممثل المنظمة ال -
 
 مهنية للمشغلين اال

 غربية لتنمية االستثمار والصادرات؛ممثل الوكالة الم -

 ممثل وكالة التنمية الرقمية؛ -

بالمقاوالت الصغرى  الوطنية للنهوضممثل الوكالة  -
 والمتوسطة؛

 ممثل الصندوق للضمان االجتماعي. -

 

 

تحدد اإلدارات المعنية بإحداث المقاوالت ومواكبتها وكيفيات             
ائت المذكورة وكيفيات سير عمل تعيين ممثليها وممثلي المؤسسات والهي

 .اللجنة بنص تنظيمي

يعهد بك تابة اللجنة إلى المك تب المغربي للملكية الصناعة           
 .والتجارية



 المملكة المغربية
 البرلمان

 المستشارين مجلس
------- 

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

 

حول مشروع فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب  تعديل

القاض ي  13.99يغير ويتمم القانون رقم  87.17قانون 

 ملكتب املغربي للملكية الصناعية والتجاريةا بإنشاء
 
 
 
 



 التعليل تعديل املقترحال املادة األصلية

 املادة الثانية

القاض ي بإنشاء املكتب املغربي للملكية الصناعية  13.99يتمم القانون رقم 

 مكررة كما يلي : 11والتجارية املشار إليه أعاله باملادة 

تحدد األجور عن الخدمات التي يقدمها املكتب في إطار  -مكررة.  11املادة 

إلحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها،  تدبيره للمنصة اإللكترونية

وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة والهيئات املعنية واملكتب املغربي 

 للملكية الصناعية والتجارية.

 

 املادة الثانية

القاض ي بإنشاء املكتب املغربي للملكية  13.99يتمم القانون رقم 

 مكررة كما يلي : 11الصناعية والتجارية املشار إليه أعاله باملادة 

تحدد األجور عن الخدمات التي يقدمها املكتب في  -مكررة.  11املادة 

إطار تدبيره للمنصة اإللكترونية إلحداث املقاوالت بطريقة 

اكبتها، وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة إلكترونية ومو 

مع ، والهيئات املعنية واملكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية

 .ضمان مجانية خدمات الحصول على املعلومة للمقاولة

 

 

 

 

ضمان مجانية خدمات الحصول على 

 ثقل كاهلها.ياملعلومة للمقاولة لكي ال 

 



 إلكترونية ومواكبتها ث املقاوالت بطريقةيتعلق بإحدا 88.17 رقمتعديالت فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب حول مشروع قانون 

1 
 

  

 المملكة المغربية
 البرلمان

 المستشارين مجلس
------- 

 فريق االتحاد العام لمقاوالت المغرب

 

حول مشروع فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب تعديالت 

يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية  88.17 قانون رقم

 ومواكبتها

 



 إلكترونية ومواكبتها ث املقاوالت بطريقةيتعلق بإحدا 88.17 رقمتعديالت فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب حول مشروع قانون 

2 
 

 

 

1 
 

 11  املادة

 تترأسها التي ،سيقوالتن للتتبع الوطنية اللجنة تتألف

 التجارةو  واالستثمار بالصناعة املكلفة الحكومية السلطة

 : بيانهم التالي األعضاء من الرقمي، واالقتصاد

 ؛ املقاوالت بإحداث املعنية اإلدارات ممثلو -

 ؛ والتجارية الصناعية للملكية املغربي املكتب ممثل -

 ؛ ةتمثيلي األكثر للمشغلين املهنية املنظمة ممثل -

 والصادرات؛ االستثمارات لتنمية املغربية الوكالة ممثل -

 ؛ الرقمية التنمية وكالة ممثل -

 واملتوسطة الصغرى  باملقاوالت للنهوض الوطنية الوكالة ممثل -

 ؛

 .االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  ممثل -

 وكيفيات ومواكبتها املقاوالت بإحداث املعنية اإلدارات تحدد

 وكيفيات املذكورة والهيئات املؤسسات وممثلي يهاممثل تعيين

 .تنظيمي بنص اللجنة عمل سير

 الصناعية للملكية املغربي املكتب إلى اللجنة بكتابة يعهد

 .والتجارية

 

 11  املادة

 السلطة تترأسها التي ،والتنسيق للتتبع الوطنية اللجنة تتألف

 االقتصادو  التجارةو  واالستثمار بالصناعة املكلفة الحكومية

من أعضاء يمثلون بالتساوي اإلدارة والقطاع  وجوبا الرقمي،

 .الخاص

 ؛ املقاوالت بإحداث املعنية اإلدارات ممثلو- 

 ؛ والتجارية الصناعية للملكية املغربي املكتب ممثل- 

 ؛ تمثيلية األكثر للمشغلين املهنية املنظمة ممثل- 

 والصادرات؛ االستثمارات لتنمية املغربية الوكالة ممثل- 

 ؛ الرقمية التنمية وكالة ممثل- 

 ؛ واملتوسطة الصغرى  باملقاوالت للنهوض الوطنية الوكالة ممثل- 

 .االجتماعي للضمان الوطني الصندوق  ممثل- 

  والتنسيق للتتبع الوطنية اللجنة صفة أعضاء تحدد

 ومواكبتها املقاوالت بإحداث املعنية اإلدارات وعددهم

 املذكورة والهيئات املؤسسات وممثلي ممثليها تعيين ياتوكيف

 .تنظيمي بنص اللجنة عمل سير وكيفيات

 الصناعية للملكية املغربي املكتب إلى اللجنة بكتابة يعهد

 .والتجارية

 

 

 

 

 

 

تستجيب   األطرافاقرتاح تركيبة متساوية 
 .يف التسيري كامةاحلملطلب 



 إلكترونية ومواكبتها ث املقاوالت بطريقةيتعلق بإحدا 88.17 رقمتعديالت فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب حول مشروع قانون 

3 
 

 

 

2 

  12  املادة

 نشر تاريخ من ابتداء التنفيذ حيز ن القانو  هذا يدخل

 الرسمية، الجريدة في لتطبيقه الالزمة التنظيمية النصوص

 .بعده التالية األحكام مراعاة مع

 )الباقي بدون تغيير(

 12 املادة

 نشر تاريخ من ابتداء التنفيذ حيز القانون  هذا يدخل

 الجريدة في لتطبيقه الالزمة التنظيمية النصوص

 األحكام مراعاة مع ،جل ال يتعدى سنةداخل أ الرسمية

 .بعده التالية

 )الباقي بدون تغيري(

 

الحرص على ضمان إصدار النصوص 

التنظيمية في آجال معقولة بهدف تفعيل هذا 

 القانون في األمد القريب



 

 

 جداول التصويت

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 جدول التصويت 
 

نشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية 13.99يغري ويمتم القانون رمق  1787.مرشوع قانون رمق عىل   القايض بإ

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة  صاحب التعديل المادة

 
 

 مل يرد بشأأهنا أأي تعديل الأوىل

 

------------- 

 

------------ 

 

 اعـــــــــمــــــلإجكام وردت ب

 الثانية 

 11املادة 

 مكررة

 فريق الاحتاد العام ملقاولت املغرب

 

 عدم قبول التعديل

 

 السحب

 

 اعـــــــــمــــــلإجكام وردت ب

 

 

نشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية برمته  13.99يغري ويمتم القانون رمق  87.17التصويت عىل مرشوع القانون رمق   القايض بإ

 غري معدل بلإجامع

 

 املغربية  اململكة
 الربملان

 جملس املستشارين

 الأمانة العامة

 مديرية الترشيع و املراقبة الربملانية

 الفالحة والقطاعات الإنتاجيةمصلحة جلنة 
 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التصويت 

لكرتونية ومواكبهتا 88.17مرشوع قانون رمق  عىل حداث املقاوالت بطريقة اإ  يتعلق بإ
 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة من التعديل صاحب التعديل المادة

  

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 1املادة 

 

------------- 

 

 

 

----------------- 
 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب

 احلكومة 2املادة 

 

---------------- 

  

------------ 

 

 بالإجــــــــــمــــــــاعمعدةل 

و  3املاداتن 

4 
 مل يرد بشأ هنام أ ي تعديل

  

 --------------- 

  

------------- 

 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب

 املغربية  اململكة
 الربملان

 جملس املستشارين

 ال مانة العامة

 مديرية الترشيع و املراقبة الربملانية

 الفالحة والقطاعات االإنتاجيةمصلحة جلنة 
 

 



 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة من التعديل صاحب التعديل المادة

  

 احلكومة 5املادة 

 

------------- 

  

------------- 

 

 اعــــــــمــمعدةل بالإج 

و  6املاداتن 

7 
 مل يرد بشأ هنام أ ي تعديل

 

 --------------- 

  

------------- 

 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب

 8املادة 

 

 

 

 

 فرق ومجموعة ال غلبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم القبول

 

 

 

 السحب

 

 

 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 9املادة 

 

 --------------- 

 

-------------- 

 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب

 فرق ومجموعة ال غلبية  10املادة 

 

 عدم القبول

 

 السحب

 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب



 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة من التعديل صاحب التعديل المادة

  

 11املادة 

 الإجــــــــــمــــــــاعكام وردت ب السحب عدم القبول فرق ومجموعة ال غلبية

 السحب عدم القبول فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب

 السحب عدم القبول الفريق الاس تقاليل

 فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب 12املادة 

 

 قبول التعديل

 

------------ 

 

 معدةل بالإجامع

 

 

 

 

لكرتونية ومواكبهتا برمته معدال 88.17التصويت عىل مرشوع القانون رمق  حداث املقاوالت بطريقة اإ  يتعلق بإ
 

 

 

 

 



 

 

  
 

  

 

 

 جدول التصويت حول
 

 املتعلق مبدونة التجارة 95.15يغري ويمتم القانون رمق  1789.مرشوع قانون رمق 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة  صاحب التعديل المادة

 
 

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 6

 

------------- 

 

------------ 

 

 اعـــــــــمــــــلإجكام وردت اب

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 27

 

------------- 

 

------------ 

 

 اعـــــــــمــــــلإجكام وردت اب

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 30

 

------------- 

 

------------ 
 كام وردت ابلإجـــمــــــاع

 املغربية  اململكة
 الربملان

 جملس املستشارين

 ال مانة العامة

 الربملانية واملراقبة مديرية الترشيع 

 الفالحة والقطاعات الإنتاجيةمصلحة جلنة 
 

 



 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة  صاحب التعديل المادة

 
 

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 32

 

------------- 

 

------------ 
 الإجــــــمـــــــــاع

 احلكومة 38

 

-------------- 

 

------------ 
 

 معدةل ابلإجامع

 احلكومة 42

 

-------------- 

 

------------ 
 

 معدةل ابلإجامع

 احلكومة 45

 

-------------- 

 

------------ 
 

 معدةل ابلإجامع

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 55

 

------------- 

 

------------ 
 

 الإجــــــمـــــــــاع
 

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل 74

 

------------- 

 

------------ 
 الإجــــــمـــــــــاع

 



 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة  صاحب التعديل المادة

 
 

 ------------------ املادة ال وىل

 

 مــــــــعـــــــــــــــــدلــــــــــــــــة 
 

 الإجامع

 املادة الثانية:

 - 42املادة 

1  

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل

 

------------------ 

 

------------------- 
 

 الإجامع

القسم 

الثامن: 

 التوطني

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل

 

------------------ 

 

------------------- 
 

 الإجامع

 املواد

 1-544 

2-544 

3-544 

4-544 

5-544 

6-544 

7-544 

8-544 

9-544-

10-544 

11-544 

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل

 

 

 

----------------- 

 

 

 

------------------- 

 

 

 الإجامع

 

 

 



 

 

 على المادة نتيجة التصويت موقف أصحاب التعديل موقف الحكومة  صاحب التعديل المادة

 
 

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل الثالثةاملادة 

 

 

 

----------------- 

 

 

 

------------------- 

 

 

 الإجامع

 

 

 

 مل يرد بشأ هنا أ ي تعديل املادة الرابعة

 

 

 

----------------- 

 

 

 

------------------- 

 

 

 الإجامع

 

 

 
 

 

 عاـــــــاملتعلق مبدونة التجارة برمته معدل ابلإمج 15.95بتغيري وتمتمي القانون رمق  89.17التصويت عىل مرشوع القانون رمق 
 

 



 

 

 

87.17مشروع قانون رقم   

القاض ي بإنشاء املكتب  13.99يغير ويتمم القانون رقم 

 املغربي للملكية الصناعية والتجارية

افقت عليه بدون تعديل  كما أحيل على اللجنة وو
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 جدول مقارن للمواد املعدلة

يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة  88.17ملشروع قانون رقم  

 إلكترونية



 

 جدول مقارن  للمواد املعدلة

 يتعلق بإحداث املقاوالت بطريقة إلكترونية 88.17حول مشروع قانون رقم 

من مجلس  املادة كما أحيلت على اللجنة رقم

 النواب

  املادة كما عدلتها اللجنة

 

 
01 

 

تحدد بموجب نص تنظيمي قائمة الوثائق  : الفقرة الرابعة:2املادة

الواجب إرفاقها بالتصريح من أجل إحداث املقاولة وكيفيات إيداعها 

 ومعالجتها بطريقة إلكترونية.

 : الفقرة الرابعة:2املادة

قاوالت املإحداث  من أجل عبر املنصة اإللكترونيةتحدد .............................. بالتصريح 

 .بطريقة إلكترونية وكيفيات إيداعها الالحقة بهاوالتقييدات 

 
02 

 

: تسلم اإلدارات والهيآت املختصة كل فيما يخصه، : الفقرة األولى5املادة 

عبر املنصة اإللكترونية، الشهادات واملستخرجات املتعلقة بإحداث 

املقاوالت وكذا نسخة او مستخرج من السجل التجاري وشهادة التسجيل 

 املعني باألمر بناء على طلب يقدمه عبر املنصة اإللكترونية.فيه لفائدة 

 

: تسلم اإلدارات والهيآت املختصة كل فيما يخصه، عبر املنصة : الفقرة األولى5املادة 

 والتقييدات الالحقة بها اإللكترونية، الشهادات واملستخرجات املتعلقة بإحداث املقاوالت

وكذا نسخة او مستخرج من السجل التجاري وشهادة التسجيل فيه لفائدة املعني باألمر 

 بناء على طلب يقدمه عبر املنصة اإللكترونية.

 
03 

 
 

: يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إبتداء من األولى: الفقرة 12املادة 

تاريخ نشر النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية 

 مع مراعاة األحكام التالية بعده.
 

 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إبتداء من تاريخ نشر  :األولى: الفقرة 12املادة 

 داخل أجل اليتعدى سنة،النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية 

 مع مراعاة األحكام التالية بعده.
 

 



 

 

 

جدول مقارن    

 15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17ملشروع قانون رقم  

 املتعلق بمدونة التجارة



 

 جدول مقارن  للمواد املعدلة

 املتعلق بمدونة التجارة 15.95بتغيير وتتميم القانون رقم  89.17حول مشروع قانون رقم 

 

من مجلس  املادة كما أحيلت على اللجنة رقم

 النواب

  املادة كما عدلتها اللجنة

 

 

01 

 

تسجيل التاجر بالسجل التجاري  ى: اليجوز : الفقرة األول38املادة 

اإللكتروني إال بناء على طلبه او طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة 

كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة املقتضيات التشريعية 

 الجاري بها العمل.

: اليجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري اإللكتروني إال : الفقرة األولى38املادة 

عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا الغرض، و لبه او طلب وكيله بناء على ط

بهذا الطلب، مع مراعاة املقتضيات عند اإلقتضاء، نسختها الرقمية ترفق 

 التشريعية الجاري بها العمل.

 

02 

 
  يجب على األشخاص .................. تسجيلهم إلى: :42املادة 

 :42املادة 

عبر املنصة اإللكترونية املحدثة لهذا يجب على األشخاص ..........تسجيلهم 

 إلى: الغرض

03 
 
 

 يجب على الشركات التجارية ...................... إلى مايلي: : 45املادة 
 

عبر املنصة اإللكترونية ...................... يجب على الشركات التجارية :45املادة 

 :إلى مايليالغرض  املحدثة لهذا 

 
 



 

 

 

 أوراق إثبات الحضور 
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