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  .ا�لس رئ�ساخللیفة الرابع ل، القادر سالمةاملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
�ق�قة او  حلادیة عرشةا، ٕابتداء من السا�ة س�بع وثالثون دق�قة: التوق�ت

  .السادسة والعرش�ن صبا�ا
املتعلق  21.18ویت �ىل مرشوع القانون رمق ا�راسة والتص: �دول أ�عامل

  .�لضام�ت املنقو�

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

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

  .وحصبه
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة

  الس�ید الوز�ر، 
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق �لضام�ت املنقو� 21.18

ويف البدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الس�ید رئ�س جلنة املالیة وكذ� اكفة 
ليت بذلوها أ�عضاء وكذ� الس�ید وز�ر العدل �ىل ا�هودات اجلبارة، ا

  .ٔ�ثناء ا�راسة يف ا�لجنة �ىل هذا املرشوع
ٔ�عطي اللكمة �لس�ید وز�ر العدل من ٔ��ل تقدمي هذا املرشوع، 

  .فلیتفضل مشكورا

  :وز�ر العدل ،الس�ید محمد ٔ�و�ار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس� 
املتعلق �لضام�ت  21.18ٔ��رشف الیوم بتقدمي مرشوع القانون رمق 

املنقو� ٔ�مام جملسمك املوقر، وذ� بعد ٔ�ن صادق �لیه جملس النواب 
�ٕالجامع يف �لس�ته املنعقدة يف ٕاطار ا�ورة �س�ت��ائیة، یوم فاحت ٔ��ریل 

2019.  
 يف ظرف�ة ممتزية �شهد فهيا احلقل �ق�صادي قانون ی�ٔيتهذا املرشوع 

املغريب حتوال �بريا بفضل أ�وراش إالصالح�ة الك�رية املف�و�ة من ق�ل 
صاحب اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا، واليت جعلت من املغرب 
ب�ا �اذ� لالس��ر وقطبا اق�صاد� قادرا �ىل موا�ة الت�د�ت والرها�ت 

  .امل��زة

وامسحوا يل، الس�ید الرئ�س احملرتم، يف البدایة، ٔ�ن ٔ��رب لمك عن 
ام�ناين العمیق وشكري اجلزیل لمك خشصیا ولاكفة املس�شار�ن احملرتمني �ىل 
تقد�رمك حلا� �س�تع�ال اليت حيظى هبا هذا املرشوع وتفا�لمك إالجيايب مع 

اما كام اكن رغبة احلكومة ملناقش�ته والتصویت �لیه يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، مت
املتعلق ب�سخ  73.17احلال �الل الس�نة املاضیة ح�� عرضنا القانون رمق 

وتعویض الك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة املتعلق بصعو�ت املقاو� �ىل 
ٔ�نظار الربملان يف دورة اس�ت��ائیة، تعب�ٔت لها �شلك ٕاجيايب لك الفرق 

املصادقة �لیه يف جو من ح�ث متت م�اقش�ته و  �� ا�لسني،الربملانیة 
كام تعرفون  -التوافق واس�تحضار املصل�ة العلیا �لوطن، وهو القانون ا�ي 

مكن بالد� من رحب �دد من النقط يف مؤرش م�اخ أ�عامل، ح�ث ٔ��رز  -
حول  2018ٔ�كتو�ر  31التقر�ر الس�نوي ا�ي ٔ�صدره البنك ا�ويل یوم 

التطور ا�ي عرفه  2019لس�نة  (Doing Business)م�اخ أ�عامل 
 �9رت�ب اململكة املغربیة يف هذا ا�ال، ح�ث متك�ت اململكة من �سب 

، مقارنة 60ٕاىل الرتبة  69مراكز يف ظرف س�نة وا�دة وانتقلت من الرتبة 
  .دو� مشلها التقر�ر 190مع الس�نة املاضیة، وذ� من بني 

الرشق ٔ�صبح املغرب ٔ�یضا حيتل املرتبة الثانیة �ىل مس�توى دول 
أ�وسط وشامل ٕافریق�ا بعد دو� إالمارات العربیة املت�دة، واملرتبة الثالثة 

  .من جزر مور�س ورواندا�ىل مس�توى القارة إالفریق�ة بعد لك 
مؤرش �سویة مقعد �ىل مس�توى  63كام متك�ت بالد� من رحب 

  .یة، مقارنة مع الس�نة املاض 71ٕاىل الرتبة  134النتقال من الرتبة إالعسار �
وٕانين الیوم ٔ�ملس نفس امحلاس ونفس التعبئة �ى لك مكو�ت جملسمك 
املوقر �لتعامل �لك ٕاجيابیة مع مرشوع القانون املعروض �ىل جملسمك املوقر 
وٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود، �عتباره قانو� ممكال �لك�اب اخلامس من مدونة 

  .الت�ارة املتعلق بصعوبة املقاو�
السادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات  وهذا ل�س بغریب �ىل
يف م�ل هذه املناس�بات ٕالجناح لك  التعبؤوا��ن عودو� دامئا �ىل 

  .املبادرات اليت هتم املصل�ة العلیا �لوطن
ف�حیة لمك مجیعا، حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

الرتسانة وشكرا �ىل تفا�لمك ٕالجناح هذا الورش، ورش حتدیث وتطو�ر 
  .القانونیة الوطنیة املؤطرة �ال املال وأ�عامل و�س��ر

�اص  صة، الس�ید الرئ�س، دون توج�ه شكركام ال تفوتين هذه الفر 
و�ار �لجنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة مب�لسمك املوقر، رئ�سا 

املرشوع ؤ�عضاء �ىل التعبئة اليت ٔ��نوا عهنا ٔ�ثناء تقدمي وم�اقشة هذا 
��لجنة املذ�ورة، و�ىل روح التوافق و��س�ام والعمق اليت طبعت 
ٔ�شغال ا�لجنة، واليت ٔ�فضت ٕاىل املصادقة �ىل املرشوع �لصیغة اليت ٔ�ح�ل 

 .هبا من طرف جملس النواب
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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�ر املنظومة �شلك هذا إالصالح لبنة ٔ�ساس�یة يف حتدیث وتطو 
القانونیة املؤطرة �لامل وأ�عامل ببالد� �ىل اعتبار ٔ�ن نظام الضام�ت املنقو� 
ميثل ٔ�مه راك�ز النظام املايل احلدیث ؤ�داة �مة يف ٕاسرتاجتیة دمع القطاع 
اخلاص واملقاوالت، �� فقد اكن هذا إالصالح حمورا من حماور املذ�رة 

ملقاوالت املغرب وا�مو�ة املهنیة لبنوك املو�ة من طرف إالحتاد العام 
 .2016املغرب وبنك املغرب ٕاىل الس�ید رئ�س احلكومة س�نة 

وللك هذه �عتبارات، مت ٕادراج مرشوع هذا القانون يف ٕاطار �ر�مج 
معل ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل، نظرا النعاكساته إالجيابیة، سواء �ىل 

دا واملتوسطة �ىل ا�متویل ٔ�و حصول املقاوالت الصغرى والصغرى �
  .حتسني م�اخ أ�عامل ببالد� لفائدة املس�مثر�ن واملغاربة وأ��انب

ومن املنتظر ٔ�ن �سامه بعد املصادقة �لیه ودخو� �زي التنف�ذ يف 
 (Doing business)�سب املغرب لعدد من النقط يف مؤرش أ�عامل 

  . و�لتايل �رتقاء يف سمل الرتت�ب ا�ويل
  س�ید الرئ�س،ال 

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن أ�فاضل،
لقد مت ٕا�داد الصیغة ا�هنائیة لهذا املرشوع مبشاركة فعا� للك القطا�ات 
احلكوم�ة، و�اصة وزارة العدل، وزارة �ق�صاد واملالیة، أ�مانة العامة 

رة �لحكومة، وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، وزا
الشؤون العامة واحلاكمة، ا�مو�ة املهنیة لبنك املغرب، بنك املغرب، 

  .رئاسة احلكومة ممث� يف جلنة م�اخ أ�عامل
وهيدف هذا املرشوع �ٔ�ساس ٕاىل �سهیل حصول املقاوالت، و�اصة 
الصغرى واملتوسطة، واليت ال متت� ٕاال بعض أ�موال املنقو� �ىل ا�متویل 

وهو بذ� یت�ىن نظاما �دیدا �لضام�ت املنقو� ميكن ٕالجناز مشاریعها، 
بالد� من تطو�ر مس�تو�ت االئ�ن وختف�ض �لكف�ه والتقلیص من �س�بة 

  .القروض املتعرثة
یتضمن ٔ�یضا مق�ضیات تغري و�متم ٔ�و ت�سخ، ممتمة، ومغرية و�خسة 

مات قانون �لزتا: لقانونني ٔ�ساس�یني يف الرتسانة القانونیة الوطنیة هام
والعقود ا�يل عندو ٔ�كرث من قرن ومدونة الت�ارة، ٕاىل �انب مق�ضیات 
ٔ�خرى تتعلق ٕ��داث الس�ل الوطين إاللكرتوين �لضام�ت املنقو�، وا�ي 

  .س��وىل إالرشاف �لیه وزارة العدل، وو�یل الضام�ت
  :ٕ�جياز ميكن تلخیص احملاور الكربى لهذا املرشوع يف ما یيل

القانونیة املتعلقة �لضام�ت املنقو� يف قانون جتمیع املق�ضیات  - 1
 هام قانون �لزتامات والعقود ومدونة وا�د، عوض �ر�ها جمزٔ�ة يف قانونني

الت�ارة، وذ� من ٔ��ل ٕاعطاء رؤیة واحضة حول نظام الضام�ت املنقو� 
يف بالد�، سواء �لمس�مثر�ن املغاربة ٔ�و أ��انب وضام� لسهو� القراءة 

 نیة؛القانو 
توس�یع جمال ٕاعامل الضام�ت املنقو�، وذ� من �الل توس�یع  - 2

جمال الرهن بدون ح�ازة ل�شمل اكفة ٔ�نواع املنقوالت ودون حرصه يف ا�ال 

الت�اري واملهين، حبیث ٔ�صبح من حق املقاو� ٔ�ن �رهن ٔ�ي م�قول يف 
، ويف هذا إالطار نظم هذا املرشوع رهن ا�یون. ملكها �ام اكنت طبیعته

رهن احلسا�ت البنك�ة، رهن حسا�ت الس�ندات ووضع لها ٔ�حاكما 
 .�اصة، ودامئا يف ٕاطار الرهن بدون ح�ازة

يف نفس الس�یاق متت ٕاضافة فرع �امس لقانون �لزتامات والعقود 
، وهو شلك �دید من "يف البیع مع رشط �ح�فاظ �مللك�ة"حتت عنوان 

ٕاماكنیة م�ح ال�سهیالت يف ٔ�داء ٔ�شاكل متویل املقاو�، ی��ح �لممولني 
املنقوالت وتعز�ز ضام�هتم يف أ�داء عن طریق وقف نقل ملك�ة اليشء 

  .املبیع ٕاىل �ني أ�داء الاكمل �لمثن
�سهیل وت�س�یط قوا�د ٕا�شاء الضام�ت املنقو� من �الل متكني  - 3

ل املدینني من ٕا�شاء الضام�ت �ىل مجیع ٔ�مواهلم املنقو�، جواز رهن أ�موا
املس�تق�لیة، السامح ٕ��شاء ضام�ت م�قو� لضامن ا�یون �ري حمددة املبلغ 
ٔ�و ا�یون اليت ميكن ٔ�ن تتغري م�الغها مع مرور الزمن، جواز االتفاق �ىل 

 ٕاماكنیة اس��دال أ�موال املرهونة لكیا ٔ�و جزئیا؛
ٕا�داث الس�ل الوطين إاللكرتوين �لضام�ت املنقو�، ح�ث  - 4

�سهیل معلیة ٕاشهار الضام�ت املنقو� وٕاخ�ار : ل منس�ميكن هذا الس�
أ�غیار بوجودها، ٕاثبات جحیة الضام�ت يف موا�ة الغري لتفادي الزنا�ات، 
حتدید �رت�ب ٔ�ولویة ا�ائنني اس��ادا ٕاىل �رخي وسا�ة ٕاجراء التق�ید، ٕاشهار 
مجیع ٔ�نواع الرهون بدون ح�ازة، ٕاخضاع رهن أ�صل الت�اري ورهن 

ومعدات التجهزي لشلكیات إالشهار �لس�ل الوطين إاللكرتوين  ٔ�دوات
 �لضام�ت املنقو� عوض تق�یده �لس�ل الت�اري؛

: تعز�ز احلریة التعاقدیة يف جمال الضام�ت املنقو� من �الل - 5
جواز التعاقد لضامن مجیع ا�یون احلالیة واملس�تق�لیة، جواز وصف املال 

ه حتدیدا دق�قا و�امدا، وضع قوا�د املرهون �ك�ف�ة �امة دون حتدید
الس��دال املال املرهون لكیا ٔ�و جزئیا لضامن مرونة ٔ�كرب يف تدبري الضام�ت 
من ق�ل املقاو� الراهنة مبا �س�تجیب حلاج�اهتا ا�متویلیة، ٕاماكنیة ٔ�ن �كون 

 الرهن بدون ح�ازة حمل و�د �لرهن؛
التناس��ة بني الت�ٔس�س القانوين ملبدٔ� - وهذا �م �دا -الت�ٔس�س  - 6

جواز االتفاق : ا��ن واملال ا�صص لضامنه، وذ� �لتنصیص �ىل ما یيل
بني أ�طراف �ىل �نقضاء اجلزيئ �لرهن وخفض جزء من أ�موال املرهونة 
مبا ی��اسب مع �س�بة تنف�ذ �لزتام، وذ� خللق نوع من �لزتام 

لالس�هتالك یؤدي ٕاىل وإالنصاف، السداد اجلزيئ �مثن املنقوالت القاب� 
�نقضاء اجلزيئ لرشط �ح�فاظ �مللك�ة �لتناسب، جواز التحق�ق 
اجلزيئ �لرهن لكام اكن ذ� ممك�ا، ويف هذه احلا� یظل الرهن قامئا فقط 
�ل�س�بة لٔ�موال املتبق�ة اليت مل �شملها التحق�ق اجلزيئ �ىل أ�داء اللكي 

 ���ن املضمون؛
�ت، ح�ث ٔ�نه لضامن اس�تقرار ٕا�داث �مة و�یل الضام - 7

املعامالت وتعز�ز متثیلیة ا�ائنني مت ٕا�داث �مة و�یل الضام�ت وا�ي 
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س�یعمل �مس ا�ائنني وملصلحهتم مبوجب عقد واك� �لق�ام بعملیات ٕا�شاء 
 وحتق�ق الضام�ت ومجیع العملیات املرتبطة هبا؛

ع طرق �سهیل حتق�ق الضام�ت املنقو�، وذ� من �الل توس�ی - 8
حتق�ق الضام�ت من �الل اع�د �ٓلیات تعاقدیة ال تتطلب ا�لجوء ٕاىل 

مت� ا�ا�ن املرهتن �لامل املرهون رضائیا عند �دم وفاء املد�ن : القضاء، مهنا
الراهن ���ن، وٕاقرار �ٓلیة البیع �ري القضايئ �لامل املرهون، وذ� �رب 

بني طريف الرهن ٔ�و �ىل بیعه  االتفاق ٕاما �ىل بیع اليشء املرهون �لرتايض
عن طریق مزاد �رشف �لیه خشص من ٔ�ش�اص القانون اخلاص، مع 
مرا�اة بعض الضوابط اليت �سمح حبامیة مصاحل الراهن �رب تق�مي املال 
املرهون من طرف خ�ري، الرتخ�ص ��ا�ن املرهتن ��مت� القضايئ �لامل 

یة جلوء ا�ا�ن املذ�ور ٕاىل املرهون، وذ� �لتنصیص يف القانون �ىل ٕاماكن 
قايض أ�مور املس�تع�� ٕالصدار ٔ�مر �متلكه املال املرهون بعد معاینة واقعة 
�دم أ�داء وذ� بقمية توافق قمية هذا املال يف السوق ول�س قمية ا��ن 

 .املرهون
تلمك الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون نظرة 

نون املتعلق �لضام�ت املنقو�، وا�ي س�شلك ٕان موجزة �ىل مرشوع القا
شاء هللا �لك ت�ٔ�ید حمطة هامة يف ورش تطو�ر وحتدیث املنظومة القانونیة 

 .الوطنیة املرتبطة مب�ال الت�ارة واملال وأ�عامل
  .شكرا جزیال

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
عرضمك القمي واملتعلق بتقدمي مرشوع القانون شكرا الس�ید الوز�ر �ىل 

  .ا�ي حنن بصدد دراس�ته واملتعلق �لضام�ت املنقو�
وهو عندمك، وا�ٓن  ة�ر موزع �ىل الفرق و�ىل ا�مو�ٔ�عتقد ب�ٔن التقر 

  .ندوزو م�ارشة ٕاىل م�اقشة هذا املرشوع
ال الفریق ٔ�و ا�مو�ة اليت �رغب يف ٔ��ذ اللكمة لها ذ�، نقطة نظام و

  اللكمة؟ 
ٕاذن �ادي نعطي اللكمة م�ارشة �لس�ید رئ�س فریق أ�صا� واملعارصة، 

  .تفضل

  : املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .صباح النور
�ر هاذ مرشوع القانون املتعلق �لضام�ت املنقو�، وكذ� فق�ولنا �متر 

من النظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر،  184و 183ق�ولنا �لقفز �ىل املادتني 

ا�يل �ی�ددو املسطرة د�ل ال�رشیع، ق�ولنا هباذ أ�مر من طبیعة احلال، 
ٔ�ملته �لینا مسؤولی��ا وحس�نا الوطين، الربملانیني من لك الفرق 

  .مو�ات، ولكن هذا لن حيول دون �سجیل بعض املالحظاتوا�
وحبضور الس�ید الوز�ر احملرتم، وغنو�ه � نداء ومن : املالحظة أ�وىل

�اللو �لحكومة، كفى من هكذا تعامل مع الربملان، كفى من هكذا تعامل 
وأ��ر ا�ي مع الربملان، مفرشوع قانون هباذ أ�مهیة إالسرتاجتیة والوقع 

وجتیبوها لنا يف دورة اس�ت��ائیة ا�يل  عنه �ىل �ق�صاد الوطين س�یرتتب
ق�لناه  �ىل بعد ٔ��م قلی� من ا�ورة العادیة، فهاذ اليش مايش معقول،

الس�نة املاضیة �ني مرر� قانون �ٓنذاك من الك�اب اخلامس من مدونة 
الت�ارة، وق�لناه يف �دة م�اس�بات �الل الس�نة ال�رشیعیة أ��رية مع 

سوم بقانون د�ل الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي، فلك مرة ترص مر 
. احلكومة �ىل إال�الل بتوازن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة يف بالد�

هذا مساس �ملؤسسة د�ل الربملان وجبمیع املؤسسات، ٔ�قصد املؤسس�تني 
  .التنف�ذیة وال�رشیعیة

ٔ�نه صرب� قد نفذ، ما ٕاذن مفن �اللمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، كفى، 
غنتلكمش �ىل ٔ�ش�نو يه اخللف�ات، ولن ٔ��امك نوا� احلكومة، �الش ما 
�ابت لناش مرشوع القانون يف وق�ه؟ �اصة ؤ�نه بدایة العمل �ىل هذا 

 5س�نوات، وهباذ الزربة �ابوه  6س�نوات،  6املرشوع یعود ٕاىل ٔ�كرث من 
ل و�ا وا�د املرشوع ٔ��م ق�ل، اكن مرشوع قانون طوي ؤ�مه 6ٔ��م وال 

وتناقش�تو مع وا�د العدد د�ل  21.18ج�تو  15.18 -ٔ�عتقد  -�ٓخر، اكن 
املؤسسات واملنظامت �س�ت��اء السامح �لربملان مبناقشة هاذ املرشوع الهام 

  .�دا املتعلق �لضام�ت املنقو�
ٔ�كرث من ذ� ما �یتعلقش �ري �لضام�ت املنقو� فقط، ٔ�نه هاذ 

ف ما قال الس�ید الوز�ر هو جتمیع لوا�د العدد د�ل القوانني، املرشوع �ی
مادة من قانون �لزتامات والعقود، یعين بدینا يف تفك�ك هاذ  85برت� 

س�نني، ٔ�كرث قرن  3القانون د�ل �لزتامات والعقود ا�يل يف معره قرن و
ن س�نني، بدون سابق ٕا�الم، رمغ ٔ�نه اكنت م�اظرة يف املوضوع ا�يل اك 6و

ف�ه االتفاق وإالجامع �ىل ٔ�نه البد من ٕا�ادة النظر يف هذا القانون �ليش 
ا�يل ك�س�تحقو و�ٔ�مهیة ا�يل ك�س�تحقها هاذ القانون ا�يل يف معره قرن، 
�ٕالضافة ٕاىل مواد من مدونة الت�ارة ومواد ٔ�خرى مق�ضیات تتعلق هباذ 

  .القانون
قانون نفسه، و�ٔ�حرى هكذا تعامل ف�ٔعتقد هو ف�ه �دم ٕاعطاء ٔ�مهیة �ل

بطبیعة احلال التطاول �ىل �خ�صاصات وأ�دوار ا�يل مفروض یلعهبا 
  .الربملان يف ٕاطار املهام د�لو ا�س�توریة بطبیعة احلال

املالحظة الثانیة، �س�تع�ال ا�يل اح�ا تفهمناه واضطرینا لق�ول هذا 
صنیف د�ل د�ل النق�طات فالت  6أ�مر، ٔ�نه �اص بالد� �رحب وا�د 

(Doing Business)  ٔ��ریل خص �كون هاذ اليش صدر يف  30ا�يل
د�ل  6اجلریدة الرمسیة واملرسوم صدراتو احلكومة �ش �رحبو هاذ 
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 (Doing Business)، ویتحسن لنا الرتت�ب عند 2019النق�طات يف 
 .یعين البنك ا�ويل، املتعلق مبناخ أ�عامل
ربنا �ش حنس�نو الرتت�ب، ما ق�ل ٔ�� عندي سؤال، الك�اب اخلامس ز 

الك�اب اخلامس در� وا�د العدد د�ل التدابري ال�رشیعیة والتنظميیة 
لتحسني الرتت�ب ولكن السؤال ا�يل ما كتبغ�ش تطرحو احلكومة وجتاوب 
�لیه، ٔ�ش�نو رحبنا من هاذ الرتت�ب �ىل املس�توى �ق�صادي؟ ٔ�ش�نو 

رحبنا املزید من املدیونیة راه اح�ا رحبنا؟ ٔ�� �ادي نقول واحلكومة جتاوب، 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، رحبنا جعز ب��وي مزمن �لعجز�ن  %91يف 

التؤ�مني، یعين جعز املزيانیة وجعز مزيان أ�داءات، ورحبنا مع هاذ اليش 
اكمل املزید من أ�زمات �ج�عیة من البطا� ومن اخلصاصات املهو� يف 

السكن، وقس �ىل ذ� من أ�مور ا�يل كهتم التعلمي ويف الص�ة ويف 
  .أ�وضاع �ج�عیة د�ل املواطنات واملواطنني

�زربو، �س�تع�ال، یعين لو اكن تق�عنا احلكومة �ىل ٔ�نه هاذ الزربة 
وهاذ �س�تع�ال ا�يل �ی�ٔدي ٕاىل جتاوز ٔ�و ٕاىل املس �لتوازن ما بني 

اذ اليش ولكن ما اكی�ش كنق�لو هب. املؤسسات، نقولو و�ا راه اك�ن �الش
  . �الش

ٔ��ید �ادي �ساءلو معا� و الرٔ�ي العام �الش ق�لنا؟ هام �ارفني لكيش 
حبس�نا الوطين، اح�ا بغینا  - �یف ما قلت م�ذ البدایة  -�الش ق�لنا؟ ق�لنا 

ال، ٔ�نه كنكونو خفور�ن ومعزت�ن، الرتت�ب د�لها یتحسن، بطبیعة احلبالد� 
 وشعوب العامل ٔ�ن بالد� �ادي �كون تبان ٔ�مام العامل �ادي، ٔ�مام دول العامل

ٔ�ننا اح�ا يف وا�د الرتبة م�قدمة يف التصنیفات د�ل املؤسسات ا�ولیة، 
ٔ�قول املؤسسات ا�ولیة، ولكن احلكومة كتغفل، كتغفل التصنیفات يف 
بعض املؤسسات الهامة �دا، �اصة ف� یتعلق �لتصنیف االئ�ين، ا�يل 

لیه ا�یون، راه اح�ا تقهقر� �زاف، تقهقر� من وضع مس�تقر ٕاىل كنا�ذو � 
وضع سليب، هاذ اليش كتخف�ه �لینا احلكومة، ٔ�ن هاذ اليش ٔ�ش�نو 
معناتو؟ املعىن د�لو السعر الفائدة د�ل ا��ن غیطلع، معناه املدیونیة 

وال ٔ�كرث، اح�ا ما  %100، ال قدر هللا نوصلو %91غتطلع، راه اح�ا يف 
هناش لبالد� بطبیعة احلال، ولكن هاذ احلكومة �ادیة يف هاذ اليش، بغی

وممعنة يف امليض يف هذا �رتباك ويف هذا �رجتال، و ماكی�ش ٕارادة �ى 
الت�الف احلكويم �لخروج من هاذ الوضع د�ل �رتباك ود�ل �رجتال يف 

  ..ميك�شتدبري امللفات د�ل البالد، �اصة امللفات �ق�صادیة، مفا 
املس�ٔ� مايش فقط مرتبطة �ٕالرادة احلس�نة وال �لب��ة احلس�نة، ولكن 
مرتبطة بتدبري هاذ الت�الف بنفسو، ا�يل �یع�ش تصدع خطري ا�يل من 
ش�ٔنو ا�ٓن ٔ�نه خيلق ٔ�زمة س�یاس�یة يف البالد، �اصة ما حيدث هذه أ��م 

  .حول م�اقشة مرشوع قانون إالطار، وهو يف جملس النواب
ناس�بة الس�ید الرئ�س، الس�ید رئ�س ا�لس ا�يل قال ق�ی�، د�ا و�مل 

رؤساء ا�ل�ان والربملانیني ٕاىل م�اقشة مشاریع القوانني املدر�ة يف �دول 
أ�عامل، وراه �ري وا�د ا�يل مدرج يف �دول أ�عامل، هو هذا، هو 

ن ، �ٓه، ولك...الضام�ت املنقو�، قانون إالطار هايه ا�ورة قریبة یعين 
اك�ن يف �دول أ�عامل، راه �ا يف املرسوم د�ل الس�ید رئ�س احلكومة، �ا 

د�ل مشاریع القوانني تتعلق �ٔ�رايض  3ف�ه قانون إالطار و�ا ف�ه 
د�ل  3الساللیة، ا�يل الزمالء د�لنا يف جملس النواب طلبو الت�ٔج�ل 
رئ�س  أ�سابیع، یعين غیطیح فا�ورة العادیة، ٕاذن اكن ا�هنار أ�ول

احلكومة �كون معنا واحض، السادة الربملانیني دوزو لینا هاذ القانون د�ل 
الضام�ت املنقو�، الش هاذ اليش اكمل؟ راه �ارف هاذ اليش ما 

 .غیدوزش
ٕاذن فلك مرة احلكومة مرصة �ىل إال�الل �لتوزان ما بني السلطتني 

فى من هكذا تعامل ك: ال�رشیعیة والتنف�ذیة، ؤ�قول مرة ٔ�خرى �لمرة أ�لف
  .مع الربملان ٔ�نه ما فهيش املصل�ة د�ل امجلیع

  .شكرا �ىل حسن إالصغاء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید رئ�س الفریق

  .اللكمة ٕاذا ما رغب يف ذ�، شكرا �ادي یقدم لینا التقر�ر
فریق العدا� �ادي تقدمو التقر�ر، الفریق احلريك التقر�ر، التجمع، 

  .تفضل

  :س�شار الس�ید �يل العرسيامل 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة إالخوة الربملانیني احملرتمني،
ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تد�ل �مس فریق العدا� والتمنیة ٔ�قول يف مس�هتل 
مدا�ليت كفى من ثقافة الت���س والتب��س والتدل�س املنقو� واملتناق�، 

  .وال ختدمه ٔ�كرث من ٔ�ي يشء �ٓخرٔ�هنا �يسء �لوطن 
بدایة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن جلوء احلكومة ��عوة لعقد دورة 
اس�ت��ائیة �لس�نة ال�رشیعیة الثانیة �ىل التوايل هو يف �د ذاته تو�ه ٕاجيايب 
�مثن مقاصده، ٕاذ س�ميك�نا من تدارك واس�تدراك الزمن ال�رشیعي ا�ي ضاع 

  .�لمؤسسة ال�رشیعیة يف بدا�هتا
كام ال یفوتنا التنویه �ملقاربة ال�شار�یة الواسعة اليت اعمتدهتا احلكومة يف 
صیا�ة مرشوع هذا القانون ا�ي بني ٔ�یدینا، �س�شارهتا لاكفة الف�ات 
املعنیة به وكذا �لروح الوطنیة الصادقة والتعاون اليت طبعت معل جلنة 

إالطار �لك ٕاجيابیة ما  املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صاد، و�س�ل يف هذا
تضمنه مرشوع القانون من مق�ضیات تعكس ٕارادة احلكومة يف تفعیل 
ٕاسرتاتیجیهتا الرام�ة ٕاىل مواص� حتسني رشوط متویل املقاوالت، �اصة 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف ٕاطار الرفع من القدرة التنافس�یة لالق�صاد 

ي حققت ف�ه بالد� ماكسب الوطين، و�لتايل حتسني م�اخ أ�عامل ا�
  .معتربة
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ووعیا م�ا ب�ٔمهیة جتوید الرتسانة القانونیة وموا�بهتا �لتغريات اليت یعرفها 
�امل املال وأ�عامل وجتاوزا لٕالشاكلیة اليت یطر�ا تفرق النصوص القانونیة 
املنظمة �لضام�ت املنقو�، ال �سعنا يف فریق العدا� والتمنیة ٕاال ٔ�ن �ش�ید 

هذه املق�ضیات يف قانون مو�د، مبا يف ذ� حتدید املفاهمي املعمتدة  بتضمني
ٔ�مه املصطل�ات القانونیة الواردة ف�ه �ل�د من القراءات املتضاربة وضامن 

  .الوضوح وتناسق مق�ضیاته
ومن �ة ٔ�خرى، �مثن يف نفس الس�یاق م�ادرة احلكومة ل�سهیل ٕا�شاء 

وج املقاوالت ٕاىل خمتلف مصادر الضام�ت املنقو�، و�لتايل �سهیل ول
ا�متویل املتا�ة، �اصة �رب تقدمي الضام�ت املنقو� املتوفرة �هيا، مما س�سهم 

  :يف تطو�ر مس�تو�ت االئ�ن ببالد�، وذ� �الع�د �ىل املر�كزات التالیة

ٕا�داث جسل وطين ٕالكرتوين �لضام�ت املنقو� واحلرص �ىل  -
مك�ة لضامن تزنیل هذه املق�ضیات �ىل ٔ�رض تفعی� يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال امل 

 الواقع؛

وضع طرق �دیدة �س�متد ٔ�سسها من �ٓلیات تعاقدیة ال �س�تلزم  -
 ا�لجوء �لقضاء لتحق�ق الضام�ت املنقو�؛

تقویة نظام متثیلیة ا�ائنني ٕ��داث نظام �اص هبذه ا�متثیلیة  -
 .یت�ىل يف �ٓلیة و�یل الضام�ت
ة نعترب ٔ�ن املق�ضیات ال�رشیعیة اليت �اء هبا ٕاننا يف فریق العدا� والتمنی

املتعلقة �لضام�ت املنقو� ذات راهنیة قصوى  21.18مرشوع القانون رمق 
  :س�متكن �ق�صاد الوطين من العدید من املاكسب و�ىل �دة مس�تو�ت

املس�توى أ�ول یتعلق بت�سري متویل املقاو� الوطنیة يف تعاملها  -
  مع مصادر ا�متویل؛

توى الثاين خيص حتسني تصنیف املغرب يف مؤرش م�اخ املس�  -
 ؛(Doing Business)أ�عامل 

املس�توى الثالث �شجیع حر�یة رؤوس أ�موال و�لب  -
 .�س��رات لبالد� خصوصا أ�ج�بیة مهنا

وخ�اما ولن�اح هذا إالجراء ال�رشیعي ومتك�نه من حتق�ق ٔ�هدافه، ندعو 
س�س�یة واسعة ٔ�فق�ا ومعود� لفائدة ونلمتس من احلكومة الق�ام حبم� حت 

  . املقاوالت الصغرى واملتوسطة لتحس�سها ب�ٔمهیة هذا إالجراء
للك هذه �عتبارات، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة �مثن هذا 

  .املرشوع، ونصوت �ٕالجياب �لیه، حتق�قا �لمصل�ة الفضىل لوطننا
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

  هل من فریق ٔ�و مجمو�ة �رغب يف املدا��؟
  .ٕاذن ما اك�ن حىت يش فریق وال مجمو�ة بغات هترض

ا�ٓن �ادي ندوزو �لتصویت، ٕایه ٔ�� توصلت د�ل الفریق �شرتايك، 
�حتاد العام ملقاوالت املغرب، الفریق �س�تقاليل،  )CGEM( احلريك،

  .ل التجمع الوطين لٔ�حراركذ� �حتاد املغريب �لشغل ود�
  .ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت

  : املادة أ�وىل
املوافقون ٔ�ن اك�ن إالخوان بغاو یصوتو عكس ما یصوتوش بنعم، ال، 

  . CDTال، ال، زول إالخوان د�ل 
  ؛39= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .3= املمتنعون

  .نفس العدد: 2املادة 
  .نفس العدد: 3املادة 
  .نفس العدد: 4املادة 
  . نفس العدد: 5املادة 
  . نفس العدد: 6املادة 
  . نفس العدد: 7املادة 
  .نفس العدد: 8املادة 
  . نفس العدد: 9املادة 
  . نفس العدد: 10املادة 
  . نفس العدد: 11املادة 
  . نفس العدد: 12املادة 
  . نفس العدد: 13املادة 
  . نفس العدد: 14املادة 
  . ددنفس الع: 15املادة 
  . نفس العدد: 16املادة 
  . نفس العدد: 17املادة 
  . نفس العدد: 18املادة 
  . نفس العدد: 19املادة 
  .نفس العدد: 20املادة 
  .نفس العدد: 21املادة 
 .نفس العدد: 22املادة 
 .نفس العدد: 23املادة 
 .نفس العدد: 24املادة 
 .نفس العدد: 25املادة 
  .نفس العدد: 26املادة 
 .نفس العدد: 27ا املادة ؤ��ري 

  :وا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه
  .نفس العدد: املوافقون
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املتعلق  21.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
  .�لضام�ت املنقو�

  .شكرا �لجمیع ورفعت اجللسة

  .ةسملدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاا: امللحق

  :دة والتعادلیةمدا�� الفریق �س�تقاليل �لو� - 1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
  .املتعلق �لضام�ت املنقو� 21.18املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 

ن بصدد دراس�ته یغري و�متم وی�سخ مق�ضیات يف ٕان النص ا�ي حن
 15.95الظهري الرشیف مبثابة قانون �لزتامات والعقود، والقانون رمق 

  .املتعلق مبدونة الت�ارة
�س�تقراء مضامني هذا القانون جنده �روم أ��ذ بعني �عتبار الوضعیة 

�ٔنة ا�ائنني، املالیة لبعض املقاوالت الصغرى واملتوسطة، اليت ال �سمح بطم
مما �س�توجب �رب هذا النص تقویة إالماك�ت املتا�ة �لمقاوالت ومتك�هنا من 
تقدمي أ�صول املنقو� املادیة و�ري املادیة �ضامن لتعز�ز فرصها يف احلصول 

  .�ىل ا�متویل
كام من ش�ٔن هذا القانون ٔ�ن ميكن املقاوالت، �اصة مهنا الصغرية 

وسطة، من الولوج ملصادر ا�متویل املتا�ة من �الل تقدمي الضام�ت واملت
املنقو� املتوفرة �هيا، مبا یضمن �رس�یخ م�ادئ وقوا�د الشفاف�ة يف 

  .املعامالت وتعز�ز احلریة التعاقدیة القامئة �ىل أ�من القانوين التعاقدي
 كام س�سا�د �ىل توس�یع جمال الرهن دون ح�ازة ل�شمل اكفة ٔ�نواع

تفاد� لكرثة الت�ٔویالت . املنقوالت دون حرصه يف ا�ال الت�اري واملهين
  .املتضاربة �لمصطل�ات املرتبطة املس�تعم� يف الضام�ت املنقو�

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ولعل ٔ�مه مس�ت�دات هذا املرشوع هو حتدید وضبط مفاهمي ٔ�نواع 

عين لك خشص ذايت یقدم الضام�ت املنقو� أ�خرى، اكلراهن املهين ا�ي ی
ماًال مرتبطًا ب�شاطه املهين ٔ�و خشص معنوي �ضامنة، والرهن، و�م�یاز 

  .والضامن املنقول
من % 95ٕان املقاوالت املس�هتدفة يف هذا النص �شلك ٔ�كرث من 

من سوق الشغل، واملالحظ ٔ�نه �الل % 52ال�س�یج املقاواليت ببالد� و
لحوظا من ح�ث �س�بة القروض عرف هذا القطاع اخنفاضا م 2018س�نة 

املمنو�ة �لمقاوالت، أ�مر ا�ي جعل متویل القروض �لرشاكت �ري املالیة 
، وهذا یؤ�ر �شلك �ام �ىل التعامل % 0.5یعرف منوا ضعیفا ال یت�اوز 

املايل �ل�س�بة لالبناك اليت تبقى املمول أ�سايس �لمقاوالت، مما جيعل 
  .االوضعیة �ق�صادیة مقلقة نو�ا م

ومن هذا املنطلق نود يف الفریق �س�تقاليل من �الل ما �اء يف 
یق لك مضام�نه و�اصة القانون موضوع م�اقش��ا الیوم، احلرص �ىل تطب 

�س�یط املساطر املتعلقة �متویل املقاوالت وتوس�یع قا�دة بت  ف� یتعلق
 الضام�ت املنقو�، مبا یضمن ت�سري ولوج املقاوالت، الصغرى واملتوسطة

�ىل اخلصوص، �امل ا�متویل ب�ٔسالیب �دیدة بعیدا عن التعق�دات 
واملامرسات السابقة، وذ� هبدف موا�بة م�طلبات التمنیة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نود �سجیل بعض املالحظات اجلوهریة ف� 
طابع �س�تع�ال �لام ٔ�نه اكن یتطلب یتعلق هبذا النص الهام وا�ي ا�سم ب

ٕاذ نؤكد ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن یعطي املفعول امل�شود من . وق�ا �راس�ته وم�اقش�ته
وراء ٕاصداره دون ربطه جبم� من التدابري القانونیة والتنظميیة أ�خرى اليت 
من ش�ٔهنا تعز�ز الثقة يف �ق�صاد الوطين تقویة تنافس�یة املقاوالت الصغرى 

، ونقصد يف هذا الصدد العمل �ىل ٕا�ادة صیا�ة القانون البنيك واملتوسطة
مبا جيع� سهل الولوج من ق�ل املقاوالت �ش�ىت ٔ�نواعها، ولس�نا هنا يف املقام 
ا�ي س�سمح لنا بتعداد معیقات الولوج ٕاىل ا�متویل ٔ��د العنارص اليت حتد 

  .من ٕا�شاء املقاو� املغربیة و�شجیع املبادرات
هذا إالطار �ن��اه ٕاىل ٔ�ن هذا النص الهام كغريه من  كام نثري يف

النصوص یبقى بدون معىن ما مل �رفق ٕ�صالح شامل لقانون �لزتامات 
والعقود، ح�ث ٕان اع�د م�ل هذه املهنجیة جيزئ النصوص ویفرغها، 
مفضامني النص ا�ي بني ٔ�یدینا يه عبارة عن اق�باس من قانون �لزتامات 

ٕا�ادة صیاغهتا يف نص �دید، وهذا يف نظر� لن حيل املشلك والعقود ومت 
  . القانوين القامئ

�ري ٔ�نه ونظرا لكون هذا القانون، �شلك م�ادرة ٕاجيابیة حنو دمع املقاو� 
املغربیة و�شجیع �س��ر و�لق فرص الشغل، وتغلیبا ملصل�ة الوطن، 

  .فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل س�نصوت �ٕالجياب �لیه

  :فریق العدا� والتمنیة ��مدا - 2
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ه مس�شاري �مس فریق العدا� والتمنیة ومضن�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

املتعلق  21.18اد الوطين �لشغل �ملغرب ملناقشة مرشوع قانون رمق �حت
  .�لضام�ت املنقو�، املربمج �الل هذه ا�ورة �س�ت��ائیة

بدایة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن جلوء احلكومة ��عوة لعقد دورة 
اس�ت��ائیة �لس�نة ال�رشیعیة الثانیة �ىل التوايل هو يف �د ذاته تو�ه اجيايب 
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قاصده، ٕاذ س�ميك�نا من اس�تدراك الزمن ال�رشیعي، ا�ي ضاع عن �مثن م
  .املؤسسة ال�رشیعیة يف فرتة البلواكج

كام ال یفوتنا التنویه �ملقاربة ال�شار�یة اليت اعمتدهتا احلكومة يف صیا�ة  
مرشوع القانون ا�ي بني ٔ�یدینا، �س�شارهتا لاكفة الف�ات املعنیة به، وكذا 

صادقة والتعاون اليت طبعت معل جلنة املالیة والتخطیط �لروح الوطنیة ال
  .والتمنیة �ق�صادیة

و�س�ل يف هذه املناس�بة �لك اجيابیة ما تضمنه مرشوع القانون من 
مق�ضیات تعكس ٕارادة احلكومة يف تفعیل اسرتاتیجیهتا الرام�ة ٕاىل مواص� 

سطة يف حتسني رشوط متویل املقاوالت، �اصة املقاوالت الصغرى واملتو 
ٕاطار الرفع من القدرة التنافس�یة لالق�صاد الوطين، و�لتايل حتسني م�اخ 

  .أ�عامل
ووعیا م�ا ب�ٔمهیة جتوید الرتسانة القانونیة وموا�بهتا �لتغريات اليت یعرفها 
�امل املال وأ�عامل، وجتاوزا لٕالشاكلیة اليت یطر�ا تفرق النصوص القانونیة 

ال �سعنا، يف فریق العدا� والتمنیة، ٕاال ٔ�ن �ش�ید  املنظمة �لضام�ت املنقو�،
بتضمني هذه املق�ضیات يف قانون مو�د، مبا يف ذ� حتدید املفاهمي املعمتدة 
ٔ�مه املصطل�ات القانونیة الواردة ف�ه، �ل�د من القراءات املتضاربة وضامن 

  .وضوح وتناسق مق�ضیاته
كومة ل�سهیل ٕا�شاء ومن �ة ٔ�خرى، �مثن يف نفس الس�یاق م�ادرة احل

الضام�ت املنقو�، و�لتايل �سهیل ولوج املقاوالت ٕاىل خمتلف مصادر 
ا�متویل املتا�ة، �اصة �رب تقدمي الضام�ت املنقو� املتوفرة �هيا، مما 
س�سامه يف تطو�ر مس�تو�ت االئ�ن ببالد�، وذ� �الع�د �ىل 

  :املر�كزات التالیة
ين �لضام�ت املنقو�، واحلرص �ىل تفعی� ٕا�داث جسل وطين ٕالكرتو -

  يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال املمك�ة لضامن تزنیل هذه املق�ضیات �ىل ٔ�رض الواقع؛
وضع طرق �دیدة �س�متد ٔ�سسها من �ٓلیات تعاقدیة ال �س�تلزم  -

  ا�لجوء ٕاىل القضاء لتحق�ق الضام�ت املنقو�؛
ا�متثیلیة یت�ىل تقویة نظام متثیلیة ا�ائنني، ٕ��داث نظام �اص هبذه  -

  ".و�یل الضام�ت"يف �ٓلیة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، نعترب ٔ�ن املق�ضیات ال�رشیعیة اليت �اء هبا 

قصوى،  املتعلق �لضام�ت املنقو�، ذات راهنیة 21.18مرشوع قانون رمق 
  :س�متكن �ق�صاد الوطين من العدید من املاكسب، و�ىل �دة مس�تو�ت

املس�توى أ�ول یتعلق بت�سري متویل املقاو� الوطنیة يف تعاملها مع  -
  مصادر ا�متویل؛

املس�توى الثاين خيص حتسني تصنیف املغرب يف مؤرش م�اخ  -
  ؛Doing Businessأ�عامل

ؤوس أ�موال و�لب �س��رات املس�توى الثالث �شجیع حر�یة ر  -
  .لبالد� خصوصا أ�ج�بیة مهنا

خ�اما ولن�اح هذا إالجراء ال�رشیعي ومتك�نه من حتق�ق ٔ�هدافه، ندعو 
احلكومة ٕاىل الق�ام حبم� وطنیة حتس�س�یة واسعة النطاق لفائدة املقاوالت 

  . الصغرى واملتوسطة
تمنیة س�نصوت �ٕالجياب للك هذه �عتبارات، فٕانّنا يف فریق العدا� وال 

  .املتعلق �لضام�ت املنقو� �21.18ىل مرشوع القانون رمق 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك - 3
  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  والسادة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك، يف ٕاطار 

املتعلق �لضام�ت املنقو� ل�سط و�ة  21.18م�اقش�ة مرشوع القانون رمق 
  .نظر�

ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�جسل �مس الفریق احلريك ٔ�ن هذا القانون ی�ٔيت 
ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي تتو�اه اململكة  �زام�ا مع النقاش الوطين حول

املغربیة، وا�ي نطمح ٔ�ن جيعل من املقاو� املغربیة، احملرك أ�ساس �لتمنیة 
وإالقالع �ق�صادي الوطين، ح�ث �اء مبجمو�ة من املس�ت�دات الرام�ة 

  .لتقویة إالق�صاد الوطين وتعز�ز تنافس�یة املقاوالت املغربیة
ق احلريك ٔ�ن هذا املرشوع ی�ٔيت لتعز�ز ال�رشیعات كام �س�ل يف الفری

الوطنیة يف جمال ت�سري ولوج املقاوالت الوطنیة الصغرى واملتوسطة ٕاىل 
ا�متویل، وذ� ملالءمة بعض مق�ضیاته مع املعایري ا�ولیة املعمتدة يف هذا 
ا�ال وجتاوز إالشاكالت املرتبطة بتضخم الضام�ت املطلوبة من املقاوالت، 

ما س�یرتتب عن ذ� من انعاكسات اجيابیة من الناح�ة �ق�صادیة  مع
  .و�ج�عیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
لقد �اء املرشوع ا�ي بني ٔ�یدینا ب�ٓلیات �دیدة ل�سهیل حصول 
املقاوالت �ىل ا�متویل، وتعز�ز ضام�ت املمولني يف أ�داء، وذ� من �الل 

و�ة من املواد والنصوص القانونیة اليت تدق�ق ٔ�و �متمي ٔ�و مراجعة ٔ�و �سخ مجم
ختضع لها الضام�ت املنقو�، سواء يف قانون �لزتامات والعقود ومدونة 
الت�ارة ومدونة التحصیل ومدونة الت�ٔم�نات والقانون املتعلق بنظام الضامن 
�ج�عي، �ٕالضافة ٕاىل مق�ضیات �اصة تتعلق ٕ��داث الس�ل الوطين 

ت املنقو� وو�یل الضام�ت ا�ي س�یعمل �مس ا�ائنني إاللكرتوين �لضام�
  .وملصلحهتم مبوجب عقد واك� �لق�ام ٕ��شاء وحتق�ق الضام�ت

ق احلريك، واعون بتطور ال�س�یج �ق�صادي املغريب، یٕاننا يف الفر 
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والتحول احلاصل يف �القات املغرب مع النظم وا�مو�ات �ق�صادیة 
لینا مالمئة مس�مترة ل�رشیعاتنا مع املامرسات الفضىل إالقلميیة، واليت تفرض � 
  . يف جمال املال و�عامل

كام ٔ�ننا مدر�ون �لصعو�ت اليت تعرتي املقاو� املغربیة، وممك�ات 
التجوید والت�دیث اليت س�تفرزها الصیغ إالجرائیة �لمق�ضیات الواردة يف 

دیة �ضامن لتعز�ز هذا القانون، من �الل تقدمي أ�صول املادیة والغري ما
  .فرص املقاو� يف الولوج ٕاىل ا�متویالت أ�ساس�یة

فٕان هذا املرشوع قد ٔ�رىس مجمو�ة من . ولتحق�ق هذه أ�هداف
موضوعیة وٕاجرائیة من ش�ٔهنا �سهیل املعامالت  املبادئ ووضع لها ضوابط

توس�یع جمال ٕاعامل الضام�ت املنقو� ل�شمل    وحتق�ق أ�من القانوين �رب 
  .فة ٔ�نواع املنقوالت دون حرصه يف ا�ال الت�اري واملهيناك

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان هذا املرشوع س�ميكن ال حما� من حتسني م�اخ أ�عامل �ملغرب، 
الس�� يف ظل التقدم ا�ي حقق�ه اململكة املغربیة �ىل هذا املس�توى وفق 

ؤرش احلصول يف م 112، حبیث حيتل 2019تقر�ر ممارسة أ�عامل لس�نة 
  .دو� �190ىل القروض من ٔ�صل 

وحنن يف الفریق احلريك �مثن إالجراء ا�ي ینص �ىل ٕالغاء ٔ�یة �القة 
بني حصة ضامنة م�قو� وتق�یدها يف الس�ل الوطين إاللكرتوين 

فص�ة هذه الضامنة مرتبط بتوق�ع العقد امل�شئ لها، �لام . املنقو� �لضام�ت
  .املذ�ور بعد معلیة التوق�ع �لب�ٔنه ميكن �سجیلها يف الس

ٕاميا� م�ا يف الفریق احلريك ب�ٔمهیة هذا النص ال�رشیعي، وا�ي �مثن 
مضام�نه ؤ�هدافه، فٕاننا س�نصوت �لیه �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بة 
مق�ضیاته من ق�ل القطا�ات احلكوم�ة املرتبطة به، ؤ�ن �كون هذه املوا�بة 

  .الوطين  املغربیة و�ق�صاد�رسیعة و�ٓنیة حىت �رىق �ملقاو
  .شكرا �ىل حسن انصا�مك السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار الس�ید محمد البكوري رئ�س فریق التجمع  - 4
  :الوطين لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  احملرتم؛ الس�ید الوز�ر

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني؛
مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة مرشوع �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �

املتعلق �لضام�ت املنقو�، ويه م�اس�بة لنتقدم �لس�ید  21.18 رمق قانون
وز�ر العدل �لشكر اجلزیل �ىل تقدميه لهذا املرشوع وٕا�داده � رفقة �يق 

  .القطا�ات احلكوم�ة أ�خرى
یعرف تعدیالت  ٕان نظام الضام�ت املنقو� ببالد� اكن رضور� ٔ�ن

�دیدة هبدف متكني املقاوالت الصغرى واملتوسطة من الولوج ٕاىل ا�متویل 
  .وضامن حصولها �ىل القروض لتحق�ق حر�یة يف �ق�صاد الوطين

كام تفضلمت الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕان هذا القانون س�یكون � ٔ��ر �ىل 
یعترب ٔ�داة هامة  تصنیف املغرب يف التقار�ر ا�ولیة حول م�اخ أ�عامل، كام

  . واسرتاتیجیة �مع القطاع اخلاص وتقویة راك�ز النظام املايل احلدیث
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

لقد س�بق �لحكومة ٔ�ن ٔ�جرت مراجعات �ىل مس�توى قانون 
�لزتامات والعقود ومدونة الت�ارة، لكن رمغ ذ� بق�ت احلا�ة ٕاىل اع�د 

حضة لفائدة املقاو�، وهذا ما یضمنه ٕاطار قانوين م�اكمل لوضع م�ظومة وا
هذا املرشوع وا�ي من مضن ٔ�هدافه �سهیل حصول املقاوالت اليت ال 
متت� ٕاال بعض املنقوالت �ىل ا�متویل وتطو�ر مس�تو�ت االئ�ن وختف�ض 

  .�لكف�ه
حنن �راهن يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل هذا القانون من ٔ��ل 

ع وتنافس�یة القطب املايل ��ار البیضاء �رب تطو�ر املسامهة يف تعز�ز ٕاشعا
إالطار القانوين �لضام�ت وا�ي س�یوحض املصطل�ات ویدققها ویوحض 
رشوط لك وا�د مهنا، �� ال �سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  .ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون الهام
  .�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و 

  :�شرتايك الفریقمدا��  - 5
 الس�ید الرئ�س،

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

�مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة  ٔ�تد�ل ٔ�ن �رشفين
�ىل  ینص املتعلق �لضام�ت املنقو�، و ا�ي 21.18مرشوع القانون رمق 

وين �لضام�ت املنقو�، وكذا تعز�ز احلریة ٕا�داث الس�ل الوطين �لكرت 
التعاقدیة يف جمال الضام�ت املنقو�، فضال عن الت�ٔس�س القانوين ملبدٔ� 

املرشوع املذ�ور، �ىل  ینص لضامن كام�التناس��ة بني ا��ن واملال ا�صص 
ٕا�داث �مة و�یل الضام�ت وا�ي س�یعمل �مس ا�ائنني وملصلحهتم 

، �لق�ام بعملیات ٕا�شاء وحتق�ق الضام�ت، وجبمیع مبوجب عقد واك�
 .هبا، �ٕالضافة ٕاىل �سهیل حتق�ق الضام�ت املنقو� العملیات املرتبطة

كام حيدث مرشوع القانون جسال وطنیا الكرتونیا �لضام�ت املنقو�، 
والت�ٔس�س  املنقو�، �الوة �ىل تعز�ز احلریة التعاقدیة يف جمال الضام�ت

 الربملان وجعل بدٔ� التناس��ة بني ا��ن واملال ا�صص لضامنه،القانوين مل 
�ىل هذا املرشوع الرتباطه بتحسني �رت�ب املغرب يف جمال م�اخ  �ملصادقة

ممارسة أ�عامل، خصوصا التقر�ر الس�نوي ا�ي یصدره البنك ا�ويل حول 
وع �الل م�اقشة املرش  الس�ید وز�ر العدل ٔ�كده ممارسة أ�عامل، وهو ما

 ٔ�شار ٕاىل ٔ�نه ٕ�صدار مجمو�ة من القوانني من ٔ��ل دا�ل ا�لجنة، ح�ث
ا�ويل، موحضا ٔ�ن إالصال�ات اليت  املغرب �ىل املس�توى حتسني �رت�ب

قانون الت�ارة سامهت يف تطور موقع املغرب يف التقر�ر الس�نوي  هبا �اء
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 �روم و�روم مرشوع القانون .ا�ي ٔ�صدره البنك ا�ويل حول م�اخ أ�عامل
حتق�ق مج� من أ�هداف �متثل يف �سهیل ولوج املقاوالت ٕاىل خمتلف 
مصادر ا�متویل املتا�ة �رب تقدمي الضام�ت املنقو� املتوفرة �هيا؛ وحتسني 
رشوط تنافس�یة املقاوالت �رب ت�ٔمني معلیات متویل �س��ر؛ و�رس�یخ 

ت املنقو�، و�رت�ب م�ادئ وقوا�د الشفاف�ة يف املعامالت املتعلقة �لضام�
جمال الضام�ت املنقو� مع  ا�ٓ�ر القانونیة �لهيا؛ وتعز�ز احلریة التعاقدیة يف
مرشوع القانون  ویتضمن .احلرص �ىل حتق�ق أ�من القانوين التعاقدي

مق�ضیات مغرية ممتمة ٔ�و �خسة لقانونني ٔ�ساس�یني يف الرتسانة ال�رشیعیة، 
ثابة قانون �لزتامات والعقود، والقانون رمق وهام الظهري الرشیف املعترب مب 

مبدونة الت�ارة، كام �سمح ٕ�ماكنیة رهن أ�موال املس�تق�لیة،  املتعلق 15.95
كام �سمح ٕ��شاء ضام�ت م�قو� لضامن ا�یون �ري احملددة املبلغ ٔ�و ت� 
اليت ميكن ٔ�ن تتغري مع مرور الوقت، رشیطة ٕاماكنیة حتدید املبلغ أ�قىص 

  .ذه ا�یونله
و�ر�كز املرشوع، �ىل وضع ٕاطار قانوين مو�د �لضام�ت املنقو� من 

النص وتزنیل مق�ضیاته بطریقة سلمية �ل�س�بة مجلیع  مقروئیة ٔ��ل �سهیل
املؤسسات والهیئات املعنیة، �الوة �ىل توس�یع �ٓ�ال ٕاعامل الضام�ت 

ملقاوالت، اليت و�سهیل حصول ا.املنقو�، و�سهیل ٕا�شاء الضام�ت املنقو�
ال متت� ٕاال بعض املنقوالت، �ىل ا�متویل، وتطو�ر مس�تو�ت االئ�ن 

يف التقار�ر ا�ولیة، مما �رفع من  وختف�ض �لكف�ه، وحتسني �رت�ب املغرب
�اذبیة اململكة لالس��رات اخلارج�ة، واملسامهة يف تعز�ز ٕاشعاع وتنافس�یة 

 .إالطار القانوين �لضام�تالقطب املايل ��ار البیضاء �رب تطو�ر 
كام س�یعمل القانون اجلدید �ىل احلد من الت�ٔویالت املتضاربة 
�لمصطل�ات املرتبطة املس�تعم� يف الضام�ت املنقو�، ٕاذ س��قي يف هذا 

�ضامن " الرهن"املعرف �ضامن، مع احلیازة و "احلیازي الرهن"الصدد �ىل 
 .من دون ح�ازة

دید ٔ�یضًا ٔ�نواع الضام�ت املنقو� یفصل مرشوع القانون اجل كام
أ�خرى، من ق�یل الراهن املهين ا�ي یعين لك خشص ذايت یقدم ماًال 
مرتبطًا ب�شاطه املهين ٔ�و خشص معنوي �ضامنة، والرهن، و�م�یاز 

 .والضامن املنقول
هذا املرشوع  هبا واعتبارا للك هذه أ�هداف وإالصال�ات اليت ٔ�ىت

 .س�نصوت �ٕالجياب

  :العام ملقاوالت املغرب �حتاد� فریق مدا� - 6
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید وز�ر العدل احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 
یتعلق  21.18يف هذه اجللسة مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 

املنقو�، ؤ�ود بدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر،  �لضام�ت
�ىل العرض القمي، ا�ي تقدم به ٔ�مام ا�لجنة ا�تصة، و�ىل املعلومات 
والتوضی�ات املفرسة ملرشوع القانون ق�د ا�رس ا�ي یندرج مضن �دول 

بدعوة  2019مارس  28ٔ�عامل مشاریع القوانني اليت تد�ل مضن مرسوم 
  . الربملان لعقد دورة اس�ت��ائیةجمليس 

  الس�ید الوز�ر،
ٕان ٕاصالح نظام الضام�ت املنقو� هيم مجمو�ة من إالجراءات اليت 
اعمتدهتا بالد� من ٔ��ل حتسني م�اخ أ�عامل، وهنا البد ٔ�ن ننوه �لعمل 
وا�هود ا�ي قامت به وزارة العدل يف خشص الس�ید وز�ر العدل يف جمال 

، نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال "م�اخ أ�عامل"� يف مؤرش حتسني �رت�ب بالد
املتعلق مبدونة الت�ارة يف  15.95، یغري و�متم القانون رمق 33.17القانون رمق 

، واملرشوع ا�ي حنن بصدد مدارس�ته )ما خيص مساطر صعوبة املقاو�
س�یكون � ٔ��ر �د ٕاجيايب �ىل متكني املقاوالت الصغرى واملتوسطة من 

�رب متكني - ج ٕاىل ا�متویل، مما س�یكون � انعاكس �ىل حر�یة املقاوالت الولو 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة من الولوج ٕاىل ا�متویل، و�لتايل ضامن 

وحتسني  -حصولها �ىل القروض لتحق�ق حر�یة يف �ق�صاد الوطين
   .تصنیف املغرب يف التقار�ر ا�ولیة حول م�اخ أ�عامل

اوالت، اليت ال متت� ٕاال بعض املنقوالت، �ىل ف�سهیل حصول املق
ا�متویل، وتطو�ر مس�تو�ت االئ�ن وختف�ض �لكف�ه، س�ميكن املغرب من 
�رتقاء يف جمال ممارسة أ�عامل من �الل ضامن تواز�ته املا�رو اق�صادیة، 

) Crédit rating(والسعي حنو التجوید املس�متر وا�امئ لتصنیفه االئ�ين 
، مع حتسني )Agences de notation(الت التصنیف العاملیة �ى واك

�اذبیة م�اخ �عامل الوطين و�س�مترار يف التقدم �ىل مس�توى مؤرش 
ا�ي یصدره س�نو� البنك ا�ويل، ) Doing Business(ممارسة أ�عامل 

مما سريفع من �اذبیة اململكة املغربیة لالس��رات اخلارج�ة، واملسامهة يف 
ٕاشعاع وتنافس�یة القطب املايل ��ار البیضاء �رب تطو�ر إالطار  تعز�ز

  . القانوين �لضام�ت
كام معل املرشوع ق�د ا�رس، �ىل توضیح املصطل�ات وتدق�قها 

�ل�د من الت�ٔویالت املتضاربة  و�سهیل الضام�ت املنقو� وت�س�یطها
ي يف هذا �لمصطل�ات املرتبطة املس�تعم� يف الضام�ت املنقو�، ٕاذ س��ق

�ضامن  "الرهن"واملعرف �ضامن، مع احلیازة  "الرهن احلیازي"الصدد �ىل 
من دون ح�ازة، كام س�مت ٕا�داث جسل وطين ٕالكرتوين �لضام�ت املنقو� 
یمت تدبريه من ق�ل وزارة العدل؛ هبدف ٕاخ�ار ا�ائنني �لتق�یدات املس�� 

ت�ب املس�تف�د�ن من �ىل أ�صول املنقو� املس�تعلمة �ضامن، وحتدید �ر 
  .حق أ�ولویة �ىل هذه أ�صول

  الس�ید الوز�ر،
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �ش�ید هبذا إالصالح؛ ذ� 

یتعلق �لضام�ت املنقو� ميثل ٔ�داة هامة  21.18ٔ�ن مرشوع قانون رمق 
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ايل واسرتاتیجیة �مع القطاع اخلاص يف اململكة وتقویة راك�ز النظام امل
  .احلدیث

ٕاذ س�تكون � انعاكسات اجيابیة �ىل �ق�صاد الوطين، و�ىل �اذبیة 
�س��ر و�ىل املقاو� و�لتايل �ىل �س�بة �لق م�اصب الشغل، وس�یف�ح 
مسا�ة معتربة �لمتویل ٔ�مام املقاوالت الصغرى واملتوسطة، الس�� ؤ�ن 

و�� س�مت السعي  البعض مهنا ال �سمح وضعیهتا املالیة بطم�ٔنة ا�ائنني؛
ٕاىل تقویة إالماك�ت املتا�ة �لمقاوالت ومتك�هنا من تقدمي أ�صول املنقو� 

  .املادیة و�ري املادیة �ضامن لتعز�ز فرصها يف احلصول �ىل ا�متویل
  الس�ید الوز�ر،

ؤ��ريا، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن مق�ضیات مرشوع 
�لضام�ت املنقو�، �ٓملني ٔ�ن ینخرط القطاع یتعلق  21.18قانون رمق 

البنيك ببالد� يف املسلسل التمنوي، من �الل التفا�ل ٕ�جيابیة مع ٔ�هداف 
بعد دخو� �زي التنف�ذ، مع التفكري يف بلورة  21.18مرشوع القانون رمق 

ؤ�جرٔ�ة تدابري �دیدة تعزز هذا إالطار ال�رشیعي ق�د ا�رس، �ريم ٕاىل 
ر ٔ�ش�اكل ا�متوی�ل املالمئ�ة �لصناع�ات ذات احمل�ـوى مواصل�ة تطویـ

 ,capital-investissement(التك�ولوجـي العالـي و�س�ت�رات املبتكـرة 
capital-risque.(  

وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص 
�ىل  یتعلق �لضام�ت املنقو�، فٕاننا نصوت 21.18مرشوع قانون رمق 

  .مرشوع هذا القانون �ٕالجياب
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :املغريب �لشغل �حتادمدا�� فریق  - 7
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

یتعلق �لضام�ت املنقو�، هيدف  21.18ٕان مرشوع القانون رمق 
ت�سري وحتسني م�اخ أ�عامل �ملغرب لفائدة املس�مثر�ن من �ٔ�ساس ٕاىل 

�ة، ومن �ة ٔ�خرى توس�یع جمال ٕاعامل الضام�ت املنقو�، و�سهیل ٕا�شاء 
هذه الضام�ت، وٕا�داث الس�ل الوطين إاللكرتوين �لضام�ت املنقو�، 
وتعز�ز احلریة التعاقدیة يف جمال الضام�ت املنقو�، وٕا�داث �مة و�یل 

  .ضام�تال
كام و�روم هذا املرشوع قانون حتق�ق مج� من أ�هداف، �متثل يف 
�سهیل ولوج املقاوالت ٕاىل خمتلف مصادر ا�متویل املتا�ة �رب تقدمي 
الضام�ت املنقو� املتوفرة �هيا، وحتسني رشوط تنافس�یة املقاوالت �رب 

ة يف ت�ٔمني معلیات متویل �س��ر، و�رس�یخ م�ادئ وقوا�د الشفاف�
املعامالت املتعلقة �لضام�ت املنقو�، و�رت�ب ا�ٓ�ر القانونیة �لهيا، وتعز�ز 
احلریة التعاقدیة يف جمال الضام�ت املنقو� مع احلرص �ىل حتق�ق أ�من 

  .القانوين التعاقدي
كام ٔ�رىس هذا املرشوع قانون مجمو�ة من املبادئ ووضع لها ضوابط 

سهیل املعامالت وحتق�ق أ�من القانوين، موضوعیة وٕاجرائیة من ش�ٔهنا � 
�متثل ٔ�ساسا يف توس�یع جمال ٕاعامل الضام�ت املنقو�، ٕاذ �متزي املنظومة 

  .القانونیة احلالیة هبمينة الرهن احلیازي �عتباره الرشیعة العامة �لرهون
و�� حرص مرشوع هذا القانون، من �ة، �ىل توس�یع جمال الرهن 

ٔ�نواع املنقوالت دون حرصه يف ا�ال الت�اري  دون ح�ازة ل�شمل اكفة
واملهين، ومن �ة ٔ�خرى، ٕ�دما�ه ٔ�شاكل �دیدة من الرهون والعملیات 

  .اليت يف حمكها
ٔ�ما ما خيص املبادئ اليت ٔ�رساها هذا املرشوع قانون ف�ت�ىل يف 
ٕا�داث الس�ل الوطين �لضام�ت، �كر�سا ملبدٔ� الشفاف�ة يف املعامالت 

وس�سمح هذا الس�ل بتجمیع اكفة املعلومات . لضام�ت املنقو�املتعلقة �
املرتبطة �ٔ�موال املرهونة، وٕاشهار مجیع ٔ�نواع الرهون دون ح�ازة، وكذا 
العملیات اليت تد�ل يف حمكها والتق�یدات املعد� لها، وكذا ال�شطیبات، 

لیة وهو ما س�ميكن ا�ائنني من التوفر �ىل صورة م�اكم� �لوضعیة املا
  .�لمقاو�

ویؤسس مرشوع القانون ٔ�یضا ملبدٔ� التناس��ة بني ا��ن واملال ا�صص 
�ضامنة � هبدف حتق�ق التوزان بني حقوق طريف عقد الرهن، والسامح 

  .�لرفع اجلزيئ �لرهون �ك�ف�ة تدرجيیة ت��اسب وأ�داءات اليت متت
ات �دیدة كام و�سهل حتق�ق الضام�ت املنقو�، ٕاذ مت اس�ت�داث �ٓلی

�سمح بت�سري معلیة التحق�ق، ومهنا ٕاماكنیة ا�مت� القضايئ ��ا�ن عند �دم 
أ�داء وا�ي خيول ��ا�ن احلصول �ىل املال املرهون ب�ٔمر من احملمكة، 
وذ� �لنظر ٕاىل الصعو�ت اليت تعرتض ا�ائنني من ٔ��ل حتق�ق ضام�هتم، 

س�تغرقها معلیات حتق�ق هذه ؤ��ذا بعني �عتبار ا�ٓ�ال الطوی� اليت � 
  .الضام�ت

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
و�الوة �ىل ذ�، ميكن من �الل هذا املرشوع قانون حتق�ق الضامنة 
بواسطة �ٓلیات تعاقدیة �دیدة ال �س�تلزم ا�لجوء ٕاىل القضاء، اك�مت� 

  .لرضايئ عند �دم الوفاء وكذا البیع �لرتايضا
لكن �لرمغ من ٔ�مهیة هذا املرشوع قانون، فٕاننا يف فریق �حتاد 
املغريب �لشغل، اس�توقف�نا مجمو�ة من املالحظات وال�ساؤالت ميكن 

  :تلخیصها ف� یيل
حول الطابع �س�تع�ايل والغایة احلق�ق�ة لهذا املرشوع، وملا ال یمت  -

لسلطة أ�بناك اليت �رغب دامئا يف توفري ضام�ت ٕاضاف�ة �لقروض  ٕاخضا�ه
  اليت تقد�ا ٔ�مام إالفالس الك�ري لٔ�وراق الت�اریة؛

وكذا عن الطریقة اليت یمت هبا دراسة املشاریع قوانني دا�ل ا�ل�ان يف  -
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الغرفة الثانیة، ح�ث یمت فهيا جتاوز السلطة ال�رشیعیة �لمؤسسة و�دم 
فرق يف م�اقشة مس�تف�ضة وم��ٔنیة �لعدید من القوانني املهمة ا�رتام حق ال

  بدعوى الطابع �س�تع�ايل لهذه املشاریع ٔ�و ٔ�ح�ا� االتفاق�ات؛
  ٔ�مل �كن من إالماكن ٕادراج هذا القانون مضن دورة �ادیة؟ -

يف مجیع أ�حوال فٕان الطبیعة التق�یة �لمرشوع اكنت تتطلب وق�ا ٔ�كرب 
اش ونظرا العتبارات وٕا�راهات ٔ�شار ٕاهيا الس�ید لتعمیق ا�راسة والنق

  .الوز�ر يف عرضه ٔ�مام ا�لجنة فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع


