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  بعد املائة ىلو�ٔ ا اجللسةحمرض 

  ).2017 یولیوز 5( 1438 شوال 10 أ�ربعاءا: التارخي

  .رئ�س ا�لس ،كمي �ن شامشعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
وا�ق�قة التاسعة والثالثني  مثان دقائق، ٕابتداء من السا�ة الثام�ة :التوق�ت

  .مساء
املتعلق  74.16قانون رمق �راسة والتصویت �ىل مرشوع ا :�دول أ�عامل
  .املتعلق �لتعاونیات 112.12 رمقبتغیري القانون 

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .ٔ��لن عن اف�تاح �لسة ٔ�خرى �رشیعیة هذه املرة

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .دة الوز�رة ا�يل مازال �ادي تبقى معنا هنا�الس�ی

 �ماسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رقهاذ اجللسة خمصصة ��ر 
املتعلق �لتعاونیات، واملودع  112.12 رمقاملتعلق بتغیري القانون  74.16

  .�ى مك�ب ا�لس من �ن الس�ید رئ�س احلكومة
ة فریدة، حنن مدعوون كام تعرفون مجیعا هاذ املرشوع قانون ف�ه ماد

  .�راس�هتا والتصویت �لهيا
عطي اللكمة لتقدمي مرشوع القانون �لس�یدة الوز�رة، تفضيل الس�یدة �ٔ 

  .الوز�رة

 الس�یدة مجی� املصيل، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي
 ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

   :ج�عيو�ق�صاد �
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
  .�سم هللا الرمحن الرحمي وامحلد � رب العاملني

بدایة �رشفين و�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم بني ٔ�ید�مك ؤ�مام هذا ا�لس املوقر، 
املتعلق  112.12یقيض بتغیري القانون رمق  74.16مبرشوع القانون رمق 

ت، بعد ٔ�ن متت املصادقة �لیه �ٕالجامع دا�ل ا�لجنة ا�تصة، �لتعاونیا
یونیو  21جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة احملرتمة، املنعقدة بتارخي 

2017.  
وهذه م�اس�بة ٔ��دد الشكر �لس�ید الرئ�س والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة 

جيايب كذ� �ىل تفا�لهم إالجيايب مع مرشوع هذا القانون و�ىل تصو�هتم االٕ 
إالجيايب، نظرا ٔ�ننا الیوم  -�یفام قلت  –�ىل هذا القانون و�ىل تفا�لهم 

بصدد ليك ال ٔ�طیل �لیمك السادة املس�شار�ن، الیوم هذا املرشوع القانون 

ٔ�ن هذا القانون اكن قد  108نتقدم به بني ٔ�ید�مك من ٔ��ل مالءمة املادة 
هاذ املدة احملددة اليت �ددت يف صدر، واكنت ف�ه املدة احملددة �لتنف�ذ و 

ٔ�ن لك  2016، واكن املفروض ٔ�ن ی�هت�ي يف 2014ف   ..یعينس�نة، 
التعاونیات تالمئ قوان�هنا أ�ساس�یة مع املق�ىض القانوين اجلدید، لكن اكنت 

  .هناك صعو�ت
تعاونیة  16000تعاونیة من  12000فالیوم إالحصائیات تؤكد ٔ�ن تقریبا 

نظمهتا أ�ساس�یة مع مق�ضیات القانون اجلدید، مل �س�تطع ٔ�ن تالمئ �ٔ 
وتعلمون ٔ�ن هذا القانون ف�ه الك�ري من إالجيابیات املرتبطة، ب�ٔوال ت�سري 

، وكذ� ٔ�مور اتت�ٔس�س تعاونیة وٕا�داث جسل معويم �اص �لتعاونی
  .مرتبطة �حلاكمة وربط املسؤولیة �حملاس�بة

التصویت ومن ٔ��ل  فالیوم نعرض �لیمك مرشوع هذا القانون من ٔ��ل
ا�يل يه مادة فریدة من ٔ��ل مالءمة متدید  108ختصیص هذه املادة 

، وذ� �منكن مجموع التعاونیات القامئة، 2019دج�رب  31ا�ٓ�ال لتصل ٕاىل 
یعين التعاونیات القدمية ا�يل ت�ٔسست ق�ل هذا التارخي، ق�ل �رخي صدور 

  . هذا القانون من ٔ��ل مالءمة ٔ�نظمهتا أ�ساس�یة
وكام ال خيفى �لیمك، السادة والس�یدات واملس�شار�ن واملس�شارات، 
ٔ�ن هذا القانون عندو ٔ�مهیة، وعندو راهنیة، وهناك انتظار �بري الیوم يف 
احلركة التعاونیة املغربیة ملالءمة مق�ضیات هذا القانون مع مالءمة متدید 

ات ليك ال تفقد �ٓ�ال التنف�ذ يف هذا القانون ليك ال تتعرض، تفقد هذه الهیئ
  . �حتادات ليك ال تفقد ٔ�رصدهتا وهیئاهتا القامئة

فٕاذن الشك ٔ�ن هذا س�یكون مصادق�مك الیوم س�تكون ٕاضافة وتفا�ل 
 ،ؤ�كتفي هبذا القدر ،ٕاجيايب من ٔ��ل موا�بة ودمع احلركة التعاونیة يف بالد�

  .الس�ید الرئ�س
  .وشكرا لمك
  :الس�ید الرئ�س

  .شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و�
ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �ليس عبد الصمد مرميي مقرر جلنة املالیة والتخطیط، 

  .وزع
طیب، ق�ل ما ن��قلو �لتصویت �ىل هذه املادة الفریدة ا�يل یتكون مهنا 
مرشوع القانون، ٔ�ذ�ر امجلیع مبضمون ما جرى االتفاق �لیه �ىل مس�توى 

مك�وبة  ندوة الرؤساء، اتفقت �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �سلموا مدا�الت الفرق
�لرئاسة، فالر�اء من الفرق وا�مو�ات موافاة الرئاسة مبدا�الهتا �ش 
ند�لوها يف أ�رش�یف د�ل ا�لس دون تالوة ٔ�سامء الفرق، ا�يل عندو 

  .مدا�� مك�وبة یعطهيا لنا، وا�يل ما عندوش ميكن یواف�نا هبا ف� بعد
دة الفریدة ا�يل ؤ�س�ت�ٔذ�مك ليك منر و�رس�ة ٕاىل التصویت �ىل هذه املا
 �یت�ٔلف مهنا مرشوع القانون، من یوافق �ىل هذا املرشوع؟

  .ٕاجامع: املوافقون
  .ٕاذن ل�س هناك معارضون ول�س هناك ممتنعون ف� ٔ�فرتض
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بال ما ند�ر ذیك املسطرة . ؤ�عرض مرشوع القانون �رم�ه، �ٕالجامع
هناك املمتنعون واملعارضون �ك �ٕالجامع؟ ل�س هناك معارضون ول�س 

  .ممتنعون
 74.16قد وافق �ىل مرشوع القانون رمق  ،وبذ�، �كون ا�لس
  .املتعلق �لتعاونیات 112.12املتعلق بتغیري القانون رمق 

  .ٔ�شكرمك مجیعا
  .ورفعت اجللسة وٕاىل م�اس�بة ٔ�خرى

**************************  

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: م�الحـق

  :ریق أ�صا� واملعارصةمدا�� ف .1
  الس�ید الرئ�س، 

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  و�ق�صاد �ج�عي امللكفة �لصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
لمسامهة يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة � 

 112.12املتعلق بتغیري القانون رمق  74.16م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق �لتعاونیات

  الس�ید الرئ�س،
ٕان مرشوع القانون املعروض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر هيدف ٕاىل 

، من القانون املذ�ور ٔ��اله، واليت �ددت 108تعدیل مادة فریدة يه املادة 
هتا ٔ��ل س�نة ل�مالءمة ٔ�نظمهتا أ�ساس�یة لتطابق ٔ�حاكم �لتعاونیات واحتادا

هذا القانون، و�لنظر لكون هذا أ��ري هيدف ٔ�ساسا ٕاىل ال�شجیع �ىل 
ٕا�داث التعاونیات وتقو�هتا، لیكون يف مقدورها تطو�ر ٔ�داهئا و�منیة 
مواردها، مبا ميكهنا من ٕانتاج الرثوة و�لق م�اصب الشغل وام�الك القدرة 

  .فسة وجماهبة حتد�ت السوق�ىل املنا
الس�یدة اكتبة ا�و�، وٕان كنا نتفق معمك من ح�ث املبدٔ� حول  ،ٕاال ٔ�ننا

وما �اء به من تعدیل ی��ح فرصة  74.16رضورة مرشوع القانون رمق 
، فٕاننا لن نرتك 112.12ٔ�خرى ٔ�مام التعاونیات �لخضوع ٔ�حاكم القانون 

د من ت�ٔخر صدور النصوص الفرصة متر دون ٔ�ن �س�ل اس�تغرابنا الشدی
التطبیق�ة املرتبطة �لقانون السالف ا��ر، وا�ي تتحمل ف�ه الوزارة اكمل 
املسؤولیة، ف�ٔنمت تعلمون ٔ�كرث من �ريمك مدى ٔ�مهیة النصوص التطبیق�ة 
واملراس�مي التنظميیة لتزنیل ٔ�ي نص قانوين، وتعلمون ٔ�یضا ٔ�ن من بني 

مئ ٔ�نظمهتا أ�ساس�یة مع مق�ضیات أ�س�باب اليت جعلت التعاونیات مل تال
  . القانون هو ت�ٔخر صدور النصوص التطبیق�ة

فلو ٔ�ن الوزارة ٔ�خرجت النصوص التطبیق�ة ومجیع املراس�مي التنظميیة، 
واس�تمكلت الب��ة ال�رشیعیة املرتبطة بقانون التعاونیات يف وقت معقول ملا 

  .108الفریدة اكن هناك من داعي ملرشوع القانون هذا املعدل �لامدة 
و�ىل العموم، مبا ٔ�ن هذا النص �اء �ل�شجیع �ىل ٕا�داث التعاونیات 

ي ظوتقو�هتا، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة لن خنرج عن إالجامع ا�ي ح
  .به هذا املرشوع �ىل مس�توى ا�لجنة، و�لتايل نصوت �لیه �ٕالجياب

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب .2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .السالم �لیمك ورمحة هللا
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ��رشف الیوم ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت 
یقيض بتغیري القانون رمق  74.16قانون رمق املغرب، ملناقشة مرشوع 

املتعلق �لتعاونیات، هذا املرشوع ا�ي هيدف �ٔ�ساس ٕاىل  112.12
ٕاعطاء الفرصة �لتعاونیات و�حتادات املعنیة من ٔ��ل �سویة وضعیهتا جتاه 

  .املتعلق �لتعاونیات 112.12مق�ضیات القانون رمق 
  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

لقطاع التعاوين، �ملفهوم املتعارف �لیه �املیا، املكون أ�سايس یعترب ا
لالق�صاد �ج�عي، وإالطار ا�ٔكرث اس�ت�ابة حلا�ة ال�شغیل ا�ايت، 
ویضطلع بدور ح�وي يف حماربة الفقر وإالقصاء �ج�عي، كام �سامه بفعالیة 

رٔ�ساملها هو ٕاذ تعترب التعاونیة مقاو� من نوع �اص،  .يف التمنیة احمللیة
العنرص ال�رشي ا�ي تعمتده كفا�ل ٔ�سايس يف التمنیة، وجتعل م�ه �ایة من 
ح�ث حتسني مس�توى الع�ش، و�متزي التعاونیة �ر�اكزها �ىل قمي التضامن 

  .واملشاركة واملساواة واملسؤولیة
والبد لنا ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�مهیة مسامهة القطاع التعاوين يف جمال �منیة 

ث فرص الشغل واحملافظة �ىل املوارد الطبیعیة واحملیط الرثوات وٕا�دا
الب�يئ لٕال�سان وحتسني مس�توى ��ش العاملني به، يف �اكمل مع أ�هداف 

 .2030العاملیة اجلدیدة خلطة التمنیة املس�تدامة لعام 
كام ٔ�ن مسار القطاع التعاوين یتطلع ٕاىل مزید من التطو�ر، لیتالءم وما 

یة أ�صی� من قمي التعاون والتضامن، �ا جيب العمل �زخر به الثقافة املغرب 
�ىل تعبئة اجلهود لتحویل احلركة التعاونیة وقطاعها �ق�صادي لتكون من 
رافعات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة �ملغرب، �الوة �ىل توح�د الرؤى 
والتو�ات لبلورة ٕاطار قانوين، یتضمن املق�ضیات الرئ�س�یة اليت س�تكون 

  .الزاویة �لمقاو� التعاونیة إالفریق�ة جحر
و�متزي القطاع التعاوين �ملغرب �حلضور القوي �لمرٔ�ة والش�باب ح�ث 

�ملائة من ال�س�یج التعاوين، اليت  �15شلك التعاونیات ال�سویة ٔ�زید من 
تعاونیة تعمل يف خمتلف القطا�ات إالنتاج�ة  16.000یبلغ �ددها حوايل 

  .م�عاونة وم�عاون 500.000 واخلدماتیة وتضم حوايل
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�ا، فٕاننا نعول �ىل هذا القانون من ٔ��ل توظیف �ود املنت�ني، يف 
ٕاطار من التضامن لت�دیث و�منیة مجمو�ة من أ��شطة �ق�صادیة 
و�ج�عیة بقطا�ات خمتلفة، مربزة مسامهة القطاع يف توفري املزید من 

ا�دة صغار املنت�ني �لرفع فرص الشغل وتنظمي القطاع �ري املهیلك، ومس
  .من مداخ�لهم وٕادما�م يف ال�س�یج �ق�صادي الوطين

للك هذه �عتبارات، فٕاننا نؤكد يف فریق �حتاد العام ملقاوالت 
 74.16قانون رمق املغرب، �ىل دمعنا وتصوی��ا �ٕالجياب �ىل مرشوع 

 .املتعلق �لتعاونیات 112.12یقيض بتغیري القانون رمق 

 :املغريب �لشغل �حتادفریق  مدا�� .3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 112.12یتعلق بتغیري القانون رمق  74.16اك�ىس مرشوع قانون رمق 
املتعلق �لتعاونیات، يف هذا إالطار ٔ�مهیة كربى، �ىل ٔ�ساس املراهنة �لیه 

�ٔهیل القطاع التعاوين وجع� ٔ�كرث فعالیة وقدرة �ىل التوف�ق بني مطمح لت
ا�متع املتضامن والرؤیة املقاوالتیة �رب �لق فرص شغل �دیدة وٕا�داث 

  .مشاریع مدرة ���ل وٕادماج الضعفاء اق�صاد� يف مشاریع �منویة حملیة
 وجتدر إالشارة يف هذا الس�یاق ٕاىل ٔ�ن هذا القانون اس�ت�ىن �شلك

رصحي من تطبیق ٔ�حاكمه؛ تعاونیات إالصالح الزراعي اليت تظل �اضعة 
، واس�ت�ىن �شلك 1972دج�رب  29الصادر بتارخي  �1.72.278لقانون رمق 

مضين التعاونیات السك�یة من �الل �دم التطرق ٕا�هيا مضن ٔ�صناف 
) 32.13رمق (التعاونیات اليت نص �لهيا، �ىل ٔ�ساس وجود مرشوع قانون 

ا الصنف املمتزي من التعاونیات �س�ب تفامق املشالك املرتبطة به �اص هبذ
ینص �ىل ٕاحلاقه بوزارة السكىن، عوض مك�ب �منیة التعاون، كام یضع 
�لتعاونیات مسطرة ت�ٔس�س �اصة وحيدد رشوط اق�ناء العقارات وینص 
�ىل رضورة الت�ٔكد من اخلصائص التعمريیة �لعقار املزمع اق�ناؤه ومينع 

  .م يف نفس الوقت ٕاىل ٔ�كرث من تعاونیة�نضام
فٕانه �ر� من هذا املرشوع وضع ا�ٓلیات القانونیة  ،ويف لك أ�حوال

القادرة �ىل معاجلة ٕاشاكلیة ا�هنب اليت تتعرض ٕا�هيا ٔ�موال الناس يف قطاع 
  .التعاونیات السك�یة مقارنة ببايق التعاونیات

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  اء احملرتمون،الس�یدات والسادة الوزر 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
و�د�ر ���ر ٔ�ن مرشوع القانون ق�د املناقشة هذا؛ �سعى مق�ضیاته 

  :ٔ�ساسا ٕاىل

ت�س�یط مسطرة الت�ٔس�س من �الل �كتفاء �لترصحي، عوض  -
  مسطرة الرتخ�ص؛

�كتفاء خبمسة ٔ�عضاء، عوض س�بعة سابقا، ��د ٔ�دىن سواء  -
  لت�ٔس�س ٔ�و لالس�متراریة؛�ل�س�بة � 

السامح بت�ٔلیف التعاونیات من ٔ�ش�اص ذاتیني ٔ�و اعتباریني ٔ�و هام  -
  معا؛

تعاونیات "تصنیف التعاونیات �شلك رصحي من �الل تقس�ميها ٕاىل  -
�زودها ٔ�عضاؤها مبنت�ات قصد بیعها لٔ�غیار بعد حتویلها، ٔ�و خبدمات 

ٔ�و تقدمي اخلدمات لفائدة  تعاونیات ٕانتاج املواد"، "قصد تقدميها ٕا�هيم
  تعاونیات تقدم معال م�ٔجورا لفائدة ٔ�عضاهئا؛"و" ٔ�عضاهئا

ٕا�داث جسل حميل �ى كتابة الضبط �حملمكة �بتدائیة �سهل  -
إالطالع �ىل التق�یدات و�كرس الشفاف�ة، ٕاضافة لوجود جسل مركزي 

  ؛"مك�ب �منیة التعاون"ميسكه 
  عموم�ة؛ٕاماكنیة املشاركة يف الصفقات ال -
السامح �لتعاونیات بتوس�یع ٔ��شطهتا من �الل ٕاجناز معلیات جتاریة مع  -
  الغري؛
وجوب �س�یري التعاونیة من طرف جملس ٕادارة يف �ا� جتاوز رمق  -

معامالهتا �الل س�ن�ني م�تابعتني مخسة مالیني درمه ٔ�و فاق �دد ٔ�عضاهئا 
  عضوا؛ 50

فاق رمق املعامالت �دم وجوب تعیني مراقب �لحسا�ت ٕاال ٕاذا  -
مالیني درمه عند اخ�تام س�ن�ني م�تالیتني، �لام ٔ�ن هذا  10الس�نوي 

التعیني اكن من ق�ل ٕاج�ار� ؤ�ح�ا� ملكفا ٔ�و مس�تعصیا حبمك متركز مراقيب 
  احلسا�ت يف املدن الكربى؛

انت�اب جلنة �لرقابة من بني أ�عضاء �ري املسري�ن تناط هبا �ام  -
  . وٕاجناز تقر�ر یعرض �ىل امجلعیة العامةالفحص واملراق�ة 

ولعل السؤال املطروح هو هل هذه املق�ضیات اجلدیدة اكف�ة �لهنوض 
  �لتعاونیات؟

يف لك أ�حوال ٕاذا اكن القانون اجلدید �سعى ٕاىل جتاوز ما اكن یعترب 
ثغرات ارتبطت �لقانون القدمي، فٕان حتق�ق انعاكسات ٕاجيابیة ٕاضاف�ة یظل 

ورة جتوید ٔ�داء التعاونیات من �الل موا�بهتا ومسا�دهتا �ىل مرهو� برض 
�ندماج يف اق�صاد السوق من �ة، والقطع مع املامرسات الطف�لیة املمتث� 
م�ال يف حتمك البعض يف مس�توى ٔ�سعار اق�ناء املواد أ�ولیة ويف ق�وات 

  .ال�سویق، كام هو �ال تعاونیات الصنا�ة التقلیدیة، من �ة �نیة
 .س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع ،��


