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 ).م2018 د�سمرب 4(هـ 1440 ربیع أ�ول 26 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سالقادر سالمة، اخللیفة الرابع ل املس�شار الس�ید عبد: الرئاسة
الثامن �ق�قة او  امسة، ٕابتداء من السا�ة اخلمخس دقائق: التوق�ت
  .مساء والثالثني

یغري  �85.18ىل مرشوع قانون رمق راسة والتصویت ا�: �دول أ�عامل
  . املتعلق �لسلفات الصغرية 18.97مبوج�ه القانون رمق 

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

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  .�تاح �لسة �رشیعیةٔ��لن عن اف 

  الس�یدة الوز�رة، 
  الس�ید الوز�ر،

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ال�رشیعیة ��راسة والتصویت �ىل 

املتعلق  18.97یغري مبوج�ه القانون رمق  85.18مرشوع قانون رمق 
  . �لسلفات الصغرية

، ٔ�ود �مسمك ٔ�ن ق�ل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي املرشوع
�شكر الس�ید رئ�س ا�لجنة واكفة ٔ�عضاء ا�لجنة �ىل ا�هودات اجلبارة اليت 
بذلوها ٔ�ثناء ا�راسة، ؤ�شكرمه �مسمك، ؤ�عطي اللكمة �لس�ید الوز�ر 

  .لتقدمي مرشوع القانون

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة�لعالقات مع الربملان وا� 

  الس�ید الرئ�س،
  السادة والس�یدات املس�شارات واملس�شار�ن احملرتمات واحملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل ٔ�نظار ا�لس املوقر نص هاذ املرشوع ا�ي 
املتعلق  18.97یغري مبوج�ه القانون  85.18هيم مرشوع قانون رمق 

  :ي نص �ىل �دد من التعدیالت�لسلفات الصغرية، وا�
 50ٔ�ولها، رفع سقف م�لغ أ�قىص �لسلفات الصغرية احملدد �الیا يف 

ٔ�لف درمه من ٔ��ل �س�ت�ابة ٕاىل طلبات املقاوالت  150ٔ�لف درمه ٕاىل 
، �اصة ؤ�ن هذا النوع من املقاوالت الصغرية �دا، ا�يل العدد الصغرية �دا

مع هذه امجلعیات، وهاذ امجلعیات  مقاو�، تتعامل 21000د�لها ٔ�زید من 
مادام عندها وا�د السقف ما ميكن لهاش تت�اوزو، ف��شلك هذا وا�د 

  .الق�د �ىل القدرة د�ل هاذ املقاوالت �ىل التطور وا�منو

ولهذا، �اء هذا املقرتح من ٔ��ل تعدیل هاذ القانون وا�يل �ميكن ی��ح 
م وهو حتریك الع�� د�ل إالماكنیة د�ل ٔ��ذ متویالت بصفر فائدة، امله

  .�ق�صاد د�ل املقاوالت الصغرية �دا
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تقدميه لهذا املرشوع

  .ؤ�عتقد ب�ٔنه التقر�ر د�ل ا�لجنة وزع �ىل الفرق وا�مو�ات
فٕاذا بغیتو متدو الرئاسة �لتقار�ر واملدا�� د�لمك، ف�حن مس�تعد�ن 

  .ه ٕاىل التقر�ر العام، من ٔ�راد � ذ�، تفضللضم
  .وزع.. ٕاذن حىت التقر�ر سوف لن

ٕاذا اكن يش وا�د من رئ�س فریق ٔ�و ال د�ل ا�مو�ة بغى یتد�ل يف 
هذا املوضوع � ذ� كذ�، ٕاذن ما اك�ن حىت يش وا�د، �ادي ندزو 

  .م�ارشة ٕاىل التصویت �ىل املرشوع
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :رشوع القانون �رم�ه كذ� �لتصویتوتنعرض م 
  .�ٕالجامع: املوافقون

وبذ�، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �لسلفات الصغرية 18.97یغري مبوج�ه القانون رمق  85.18
  .شكراو 

 .رفعت اجللسة

 .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحـــــق

  :صا� واملعارصةفریق ا�ٔ  دا��م -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدة الوز�ر احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 

 18.97ا�ي یغري مبوج�ه القانون رمق  85.18م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  . املتعلق �لسلفات الصغرية

  الرئ�س،الس�ید 
ا�ي یغري مبوج�ه القانون رمق  �85.18روم مرشوع القانون رمق 

، املتعلق �لسلفات الصغرية املعروض �ىل ٔ�نظام جملس�نا، ٕاىل الرفع 18.97
درمه  50.000من سقف املبلغ أ�قىص �لسلفات الصغرية احملددة �الیا يف 

ل�شجیع �ىل درمه، وهو ٕاجراء �رى ٔ�نه س�سامه ال حما� يف ا 150.000ٕاىل 
�س��ر و�منیة املقاوالت املتوسطة والصغرية �دا وتطو�رها، و�سا�د �ىل 
حتسني أ�وضاع املع�ش�یة لف�ة �مة من ا�متع املغريب ظلت تعاين من الفقر 
والهشاشة، كام ٔ�نه س�یحفز الش�باب �ىل املبادرة ٕاىل ٕا�داث مقاوالت 
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لتايل تعز�ز هذا م�وسطة وصغرية �سا�د �ىل �لق م�اصب شغل، و�
  .املد�ل �ل�د من البطا�

من هنا ت��ع رضورة ؤ�مهیة هذا التعدیل، لكن هذا ال مينع من ٕا�رة 
بعض النقاط وتن��ه احلكومة ٕاىل بعض إالشاكالت الواجب التعامل معها 

  .حبذر
  الس�ید الرئ�س،

قدم بناءا  85.18ٔ�شار الس�ید الوز�ر احملرتم، �ىل ٔ�ن مرشوع القانون 
راسة ٔ�جنزت من ق�ل املصاحل ا�تصة بوزارة املالیة، �ري ٔ�نه اكتفى �ىل د

ٕ�عطائنا �الصة �امة �دا عن هذه ا�راسة، اليت �لصت ٕاىل ٔ�ن �س�بة 
من مجموع % �31مة من املقاوالت املتوسطة والصغرية �دا تبلغ 

درمه، دون ٔ�ن یطلعنا عن  50.000املقاوالت، تطالب بت�اوز سقف 
راسة، �یف ٔ�جنزت؟ ومىت ٔ�جنزت؟ ومك ام�دت من تفاصیل هذه ا�

  .و�ريها... الوقت؟ 
نعتقد ٔ�نه اكن من الفروض �ىل الوزارة مد� �لك التفاصیل املتعلقة 
هبذه ا�راسة، �عتبار الربملان مؤسسة دس�توریة، و�عتبار� ممثيل أ�مة، 

یة وكذا وٕاعامال كذ� �لمق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة ��ميقراطیة ال�شار� 
  .احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة

نثري ان��اهمك ٔ�یضا، ٕاىل مس�ٔ� �راها �ایة يف أ�مهیة، ويه املتعلقة مب�ٓل 
القروض املمنو�ة يف ٕاطار السلف�ات الصغرى، ٕاذا ٔ�ن الغایة أ�ساس�یة 
املتو�اة من ٕا�داث هذه ا�ٓلیة، يه ال�شجیع والتحفزي �ىل �س��ر، �ري 

ن �س�بة �مة من هذه القروض، توظف لالس�هتالك بدل ٔ�ن املالحظ هو �ٔ 
�س��ر، اليشء ا�ي یلزم احلكومة برضورة التعامل معه وتصحیح، 
ٕاضافة ٕاىل ذ� �س�ل ٔ�ن ٔ��لب املقاوالت املس�تف�دة من هذا إالجراء، 
یعرف مجمو�ة من العراق�ل �اصة �ىل مس�توى التدبري، أ�مر ا�ي یفرض 

عمل �ىل موا�بة هذه املقاوالت �رب التكوینات �ىل الوزارة الوصیة ال
  .املس�مترة ومراق�هتا ومسا�دهتا �ىل جتاوب الصعاب اليت توا�ها

  الس�ید الرئ�س، 
اليت حيظى هبا  ةاس��ادا ٕاىل لك ذ�، و�لنظر ٕاىل أ�مهیة البالغ

موضوع السلفات الصغرى، ال �سعنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٕاال التعبري 
نا �لمقاوالت املتوسطة والصغرية �دا، �ٓم�لني ٔ�ن ت�ٔ�ذ احلكومة �ىل دمع 

مالحظاتنا �ىل احململ اجلد، و�لتايل قرر� التصویت �ملوافقة �ىل مرشوع 
املتعلق �لسلفات  18.97ا�ي یغري مبوج�ه القانون رمق  85.15القانون رمق 

  .الصغرية

 :دا�� فریق العدا� والتمنیةم -2

رحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن ال

  .ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ا�ي یغري مبوج�ه القانون  85.18يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

�لسلفات الصغرية، �س�تحرض مجیعا املاكنة املمتزية اليت  املتعلق 18.97رمق 
حيظى هبا هذا القطاع يف �ق�صاد الوطين، ح�ث س�ميكن من احلد من 
الفقر، وهشاشة الف�ات ذات ا��ل احملدود ب�سب �لیا، مع العمل �ىل 
حتسني وضعیهتا �ق�صادیة، تفعیال لٔ�حاكم ا�س�توریة اليت تلزم احلكومة 

  .فة الوسائل لتحق�ق هذه أ�هداف �ج�عیةبتوفري اك
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، 
نعترب مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده �ك�يس ٔ�مهیة كربى، �ىل اعتبار 
ٔ�نه �روم الرفع من سقف املبلغ أ�قىص �لسلفات الصغرية واحملدد �الیا يف 

 م�لغ س�مت حتدیده بنص تنظميي، وا�ي ال ميكن ٔ�ن ٔ�لف درمه، ٕاىل 50
كام ٔ�نه یرتمج �ىل ٔ�رض الواقع النفس �جيايب . ٔ�لف درمه 150یت�اوز 

وإالرادي �لحكومة �مع �منیة هذه امجلعیات بصفة م�ناسقة ومصاح�هتا �ىل 
املس�توى ال�رشیعي و�ق�صادي وا�متویيل، مبا س�ميكن من حتریك ا�ورة 

وهو . و�دة من املقاوالت الصغرية �دا 21.600ٔ�زید من  �ق�صادیة
إالجراء ا�ي یدل �شلك واحض �ىل توظیف �امل القرب ا�ي �متزي به 

  . هذه امجلعیات �ك�ف�ة سلمية ومعتربة لتزنی�
من هذا املنطلق، ٕاننا �س�ل �جيابیة و�ش�ید هبذا التو�ه احلكويم يف 

السلفات الصغرية وا�س�امه مع ٕاطار �س�ت�ابة �لطلب املزتاید �ىل 
التو�ات احلكوم�ة يف م�دان التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، وخصوصا 
�ىل مس�توى دمع السلطات العموم�ة مجلعیات السلفات الصغرى حىت 
ی�س�ىن لها ممارسة ٔ��شطهتا يف ٔ�حسن الظروف لالس�ت�ابة بصفة مكیة 

�ل، مع أ��ذ بعني ونوعیة وٕارادیة �لت�د�ت اليت توا�ه حمدودي ا�
�عتبار فرص الشغل اليت ميكن ٔ�ن �كون �امل اس�تقرار �لعدید من 

  .أ�رس املغربیة واحلد من الهجرة القرویة �ل�س�بة لساكنة البوادي
و�الوة �ىل �م�یازات اجلبائیة وامجلر�یة والضام�ت القانونیة اليت �متتع 

ا، من و�ة نظر�، رهینا هبا هذه امجلعیات يف جمال معلها، یبقى جنا�
  :بتفعیل �دد من التدابري املصاح�ة من طرف احلكومة وفق ما یيل

�رس�یخ �ٓلیات احلاكمة والشفاف�ة �ىل مس�توى اع�د ٔ�نظمة  -
املراق�ة ا�ا�لیة واملعلوماتیة لهذه امجلعیات �لرفع من مس�توى 

  ٔ�داهئا و�ن�هتا وقدراهتا التدبريیة؛
ة عن التقار�ر املنجزة من طرف ت��ع م�ٓل التوصیات الصادر  -

املف�ش�یة العامة �لاملیة وبنك املغرب حول حسا�ت مجعیات 
  السلفات الصغرية؛

رضورة الت�ٔطري القانوين لعملیات املوا�بة لفائدة مجعیات السلفات  -
الصغرية يف ٕاطار املسا�دة التق�یة اليت تقد�ا احلكومة لفائدهتا مع إالشارة 

رضورة تقدميها وفق �دو� زم�یة حمددة �ىل مدار ٕاىل تفعیل ٕالزام�هتا و
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  .الس�نة من �الل التنصیص �لهيا ٕاكجراء تنظميي
ويف اخلتام، ننوه �لنفس إالجيايب التوافقي بني احلكومة والربملان ا�ي 
طبع ٕاخراج هذا املرشوع قانون ٕاىل �زي الوجود، و�� فٕانّنا يف فریق 

ا�ي  85.18 مرشوع القانون رمق العدا� والتمنیة س�یصوت �ٕالجياب �ىل
  .املتعلق �لسلفات الصغرية 18.97یغري مبوج�ه القانون رمق 

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
  :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -3

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  مون،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرت 

�رشف�ا ٔ�ن نضع بني ٔ�ید�مك رٔ�ي مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
املتعلق  18.97یغري مبوج�ه القانون رمق  85.18رمق  حول مرشوع قانون

  .�لسلفات الصغرية
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

حضار املس�ت�دات اليت ٔ�ىت هبا هذا املرشوع، ال یعف�نا من ٕان اس�ت
�سلیط الضوء �ىل بعض جوانبه ، لتجویده مبا خيدم أ�هداف واملرايم اليت 
�اء من ا�لها، فاملقاربة احلالیة اليت تعمتدها مؤسسات السلفات الصغرى ال 
�راعي طبیعة الرشحية �ج�عیة اليت یتعامل معها حبیث تف�قر ٕاىل 

لضام�ت مما �رفع �س�بة ا�اطرة ، كام ٔ�ن الرغبة يف اسرت�اع الرٔ�سامل مع ا
الفوائد املرتتبة �لیه ميس �لغایة والهدف من القرض ا�ي �ريم ٕاىل ٕاخراج 
الفقراء من دا�رة الفقر وٕادما�م يف ال�س�یج �ق�صادي وحتسني مس�توى 

عن الرحب ،  مع�ش�هتم، ف�حصل بذ� تضارب بني هذه الغایة وبني البحث
اليشء ا�ي یغلب مصل�ة مؤسسة القرض �ىل حساب مصل�ة الزبون 
،هذا �ٕالضافة ٕاىل �دة عوامل ٔ�خرى تدعو ٕاىل ٕا�ادة صیا�ة تصور شامل 

  .لهذا القطاع وهیلكته بطریقة یوازن فهيا بني الهدف التمنوي والهدف الرحبي

يف جناح  يف هذا إالطار �شلك اخ�یار الف�ة املس�هتدفة نقطة ٔ�ساس�یة
القرض، فالهدف التمنوي جيب �رت��ه وفق ٔ�ولو�ت حمددة ال جيب ٔ�ن 

الن  �س��د �ىل الضام�ت املتوفرة �ى املس�تف�د حىت ولو اكنت حق�ق�ة،
الك�ري من املس�تف�د�ن ميكن ٔ�ن یتوفروا �ىل الضام�ت لكن مشاریعهم قد ال 

س�تفادة من القرض حتقق ٔ�ي �منیة تذ�ر كام ٔ�ن هناك من یوفر الضام�ت لال
  .حلل مشلك اج�عي ٔ�و �سدید قرض �ٓخر

ويف نفس الس�یاق ال جيب اعتبار �سدید القرض واسرت�ا�ه �لرضورة 
جنا�ا �لمؤسسة يف حتق�ق الهدف، حبیث جيب ٕا�دادا دراسات حول ا�ٓ�ر 

تف�د وهل �ري من ح�اته يشء من �دمه، فالك�ري س� الفعلیة �لقرض �ىل امل 
دوا القرض لكن من �الل بیع ٔ�صول ٔ�كرث ٔ�مهیة ٔ�و من من املس�تف�د�ن سد

اد�ار ٔ�ومن �الل قرض �ٓخر، ف�ع�شون يف دوامة الفقر دا�لیا رمغ ما 
  .تو� به الوا�ة الظاهرة

من �ح�ة ٔ�خرى، فٕان الرشوط اليت تفرضها مؤسسات القروض 
ل الصغرى �ىل املُقرتضني، تُعوق جناح مشاریعهم إالنتاج�ة؛ فف� یتعلق ب�ٔ�َ 

اسرتداِد القْرض، جترب مؤسسات القروض الفقراء املقرتضني �هيا �ىل 
الرشوع يف اسرتداد القرض ابتداء من الشهر أ�ول، وهو ما ال ميكّن 
املقرتضني من احلصول �ىل ٔ�ّي مردود �لمشاریع إالنتاج�ة اليت ی�شؤوهنا، مما 

لقرض تدفع ٕاىل ٕاغراق املقرتضني يف قروض �دیدة، من ٔ�ْ�ل ٔ�داء ا
  .أ�صيل، حلّد ٔ�ّن هناك مقرتضني �كونون مدینني لثالِث ٔ�و ْمخِس مجعیات

كام نعترب ٔ�ّن معّدل �س�بة الفائدة اليت تطبّقها مؤسسات القروض 
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 �س�بة و�شلك يف املائة، وهو مس�توى یت�اوز معّدل املردودیة املالیة،
الفائدة ٔ�یضا �ائقا �بريا ٔ�مام اسرت�اع القرض، �� فقطاع القروض 
الصغرى جيب ٔ�ن �كون �س�بة الفائدة ف�ه اقل من �س�بة الفائدة يف 
املؤسسات البنك�ة، وبذ� �كون القرض قد معق أ�زمة ٔ�كرث من ٔ�ن حيلها 
 وحرف الهدف ا�ي ٔ��ش�ٔ من ٔ��� ٔ�ال وهو احلد من الفقر و�لق ٔ��شطة

  .مدرة ���ل
  .وشكرا


