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  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  امسة، ٕابتداء من السا�ة اخلمخس وعرشون دق�قة: التوق�ت

  .مساء اخلامسة وامخلسون
  :مشاریع القوانني التالیةت �ىل ا�راسة والتصوی: �دول أ�عامل

املتعلق  5.96بتغیري و�متمي القانون رمق  21.19مرشوع قانون رمق  - 1
�رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة 

 �ٔ�سهم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة؛
 17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19مرشوع قانون رمق  - 2

  .ق �رشاكت املسامهةاملتعل

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

  :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 �لسة �رشیعیة

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  رتمني،ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احمل

صویت �ىل مرشوع قانون خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والت
املتعلق �رشكة التضامن رشاكت املسامهة، وكذ� مرشوع قانون املتعلق � 

ورشكة التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات  ةورشكة التوصیة ال�س�یط
  .املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة

صني، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن ق�ل الرشوع يف دراسة وم�اقشة هذ�ن الن
�شكر الس�ید رئ�س جلنة الفال�ة واكفة ٔ�عضاهئا، وكذ� الس�ید وز�ر 

  .العدل ا���ن سامهوا يف ٕاغناء النقاش ٔ�ثناء ا�راسة يف ا�لجنة
ونظرا لرتابط هذ�ن املرشو�ني، ٔ�قرتح �ىل ا�لس تقدميهام وم�اقش�هتام 

�ٔعطي اللكمة لتقدمي هذ�ن دفعة وا�دة، فٕاذا اكن ا�لس ال �رى مانعا، ف
  .املرشو�ني دفعة وا�دة �لس�ید وز�ر العدل، فلیتفضل مشكورا

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بتغیري و�متمي القانون  20.19وم بتقدمي مرشوع القانون رمق ٔ��رشف الی

بتغیري  21.19املتعلق �رشاكت املسامهة، ومرشوع القانون رمق  17.95رمق 

التوصیة ال�س�یطة  ةالتضامن ورشك ةاملتعلق �رشك 5.96القانون رمق  و�متمي
ة احملاص ةكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكورشكة التوصیة �ٔ�سهم والرش 

 18ٔ�مام جملسمك املوقر، وذ� بعد ٔ�ن صادق �لهيام جملس النواب بتارخي 
، وصادقت �لهيام جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة مب�لسمك 2019ٔ��ریل 

  .املوقر یوم ٔ�مس
وهام ی�ٔتیان يف ظرف�ة ممتزية، �شهد فهيا احلقل �ق�صادي املغريب حتوال 

املف�و�ة من ق�ل صاحب اجلال�  �بريا، بفضل أ�وراش إالصالح�ة الكربى
امل� محمد السادس نرصه هللا، واليت جعلت من املغرب ب�ا �اذ� 

  .لٕالس��ر وقطبا اق�صاد� قادرا �ىل موا�ة الت�د�ت والرها�ت املزتایدة
كام ی�ٔتیان يف س�یاق املراجعة ال�رشیعیة الشام� اليت تعرفها املنظومة 

واملال وأ�عامل ببالد�، واليت اخنرطت فهيا احلكومة القانونیة املؤطرة �لت�ارة 
والربملان بغرف�یه �لك عزم وٕارادة، ح�ث عززت من ماكنة اململكة املغربیة 
�ىل الصعید ا�ويل �ب� حيظى �ملصداق�ة و��رتام من طرف املس�مثر�ن 

  .وخمتلف الفا�لني �ق�صادیني
املس�شارون احملرتمون، ٕاننا �س�ل الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة 

�لك خفر وا�زتاز التفا�ل إالجيايب و�خنراط التلقايئ �لمؤسسة ال�رشیعیة 
لت�دیث وتطو�ر املنظومة القانونیة الوطنیة املنظمة �ال الت�ارة واملال 
وأ�عامل، فق�ل ٔ��م قلی� قدمت ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 

  .نقو�املتعلق �لضام�ت امل  21.18
وبفضل الروح الوطنیة العالیة اليت تت�ىل هبا لك مكو�ت هذه 
املؤسسة ال�رشیعیة رئ�سا وفرقا ؤ�عضاء، واس�شعار امجلیع ٔ�مهیة املرشوع 
املذ�ور ودوره يف دمع املقاوالت املغربیة و�رتقاء هبا وتعز�ز حضورها، 

ت��ائیة، م�لام متت املصادقة �لیه من طرف جملسمك املوقر يف ا�ورة �س� 
  .متت املصادقة �لیه من طرف جملس النواب يف نفس ا�ورة

 املتعلق ب�سخ وتعویض 73.17رمق وق�ل س�نة مقت بعرض القانون 
الك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة املتعلق بصعو�ت املقاو� يف دورة 

ني، اس�ت��ائیة ٔ�یضا، تعب�ٔت لها �شلك ٕاجيايب لك الفرق الربملانیة �� ا�لس
حبیث متت م�اقش�ته واملصادقة �لیه يف جو من التوافق الوطين واس�تحضار 

  .املصل�ة العلیا �لبالد
وكام تعلمون فٕان القانون املتعلق �لك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة 
اخلاص بصعو�ت املقاو�، مكن بالد� من �سب �دد �م من النقط يف 

 سمل الرتت�ب العاملي ح�ث ٔ��رز مؤرش م�اخ أ�عامل، و�لتايل �رتقاء يف
التقر�ر الس�نوي ا�ي ٔ�صدره البنك ا�ويل حول م�اخ أ�عامل لس�نة 

التطور ا�ي عرفه �رت�ب اململكة املغربیة يف هذا ا�ال، واليت  2019
متك�ت من �سب �سع مراكز يف ظرف س�نة وا�دة، وانتقلت من الرتبة 

  .دو� �190 من بني ، وذ2017مقارنة مع س�نة  60ٕاىل الرتبة  69
رشق أ�وسط ال ٔ�صبح املغرب حيتل املرتبة الثانیة �ىل مس�توى دول 

وشامل ٕافریق�ا بعد دو� إالمارات العربیة املت�دة واملرتبة الثالثة �ىل 
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  . ورواندا مس�توى القارة إالفریق�ة بعد جزر مر�س
 مؤرش �سویة إالعسارمس�توى  مقعد �ىل 63متك�ا ٔ�یضا من رحب 

، ومن املرتقب ٔ�ن �زداد �رت�ب 71ٕاىل الرتبة  134قال من الرتبة �النت
بالد� حتس�نا �الل هذه الس�نة بعد ٔ�ن متت املصادقة �ىل القانون املتعلق 
�لضام�ت املنقو�، كام ٔ�ن املصادقة ٕان شاء هللا �ىل مرشوعي القانونني 

 هذا الشهر املعروضني �ىل ٔ�نظارمك الیوم و�رشهام �جلریدة الرمسیة ق�ل ممت
نقطة، وهو �دد یفوق النقط اليت س�نكس�هبا  11س�ميكن اململكة من �سب 

من القانون املتعلق �لضام�ت املنقو� وجبمع لك هذه النقط س�متكن بالد� 
  .ول امخلسني املتقدمة اق�صاد� يف العاملا�من دخول دا�رة 
  الس�ید الرئ�س،

  ني،حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
كام ذ�رت ق�ل قلیل هذ�ن املرشو�ني �ش�ن �لقة ٔ�خرى يف حتدیث 

وكام ال خيفى . وتطو�ر املنظومة القانونیة املؤطرة �لامل وأ�عامل و�س��ر
�ىل حرض�مك فٕان م�اخ أ�عامل یعرف تغريا ومنوا رسیعا �ىل املس�توى 

ا�ول  ا�ويل و�ىل املس�توى احمليل ویعرف تنافس�یة �برية بني خمتلف
  .لتحس�هنم من ٔ��ل توفري الب��ة املناس�بة �

مت ٕا�داد املرشو�ني وفق مشاركة �شار�یة واسعة، ح�ث دش�ت 
احلكومة حوارا موسعا مع اكفة الفا�لني والرشاكء يف املیدان �ق�صادي، 
والس�� مع القطاع اخلاص، ومت �س��ع ال�شغاالت هذه أ�طراف 

ي �دد من ر�ال القانون واخلرباء ا�تصني يف ومقرت�اهتا، كام مت ٔ��ذ ر�ٔ 
  .قانون أ�عامل والرشاكت

یة لهاذ�ن املرشو�ني وزارة الصنا�ة ئ سامهت يف ٕا�داد الصیا�ة ا�هنا
و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، أ�مانة العامة �لحكومة، الهیئة 

ل، وزارة العدل، املغربیة لسوق الرامسیل، كتابة ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عام
وزارة �ق�صاد واملالیة، بنك املغرب، هيدف املرشو�ان ٕاىل حتق�ق ٔ�هداف 

  :ٕاسرتاتیجیة ٔ�ساس�یة �متثل ف� یيل

  تعز�ز تنافس�یة املقاوالت املغربیة؛ -

 تعز�ز م�دٔ� الشفاف�ة واحلاكمة اجلیدة يف التدبري وال�س�یري؛ -

 حتسني م�اخ أ�عامل �ملغرب؛  -

 سات ا�ولیة الفضىل؛املالءمة مع املامر  -

 .حتسني �رت�ب املغرب يف مؤرش م�اخ أ�عامل -
خبصوص املرشوع أ�ول املتعلق �رشاكت املسامهة هيدف ٔ�ساسا ٕاىل 

 :حتق�ق أ�هداف التالیة الرئ�سة يف جمال التدبري املقاواليت و�متثل يف

  الرفع من مسؤولیة ٔ�عضاء جملس إالدارة ؤ�عضاء جملس الرقابة؛ -

 م املسامهني؛حتسني وٕا�ال -

 .تعز�ز دور املسامهني يف �س�یري الرشاكت -

مواد یتضمهنا القانون رمق  10وهو یتضمن مق�ضیات مغرية وممتمة ل 
الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق �رشاكت املسامهة،  املتعلق 17.95

 76، 70، 67: ویتعلق أ�مر �ملواد 1996غشت  30، بتارخي 1.96.124
 3مكرر، ٕاضافة ٕاىل  355و 352، 142، 110 مكرر، 106، 104، 83

مكرر  41مكرر،  41: مواد ممتمة �لقانون املذ�ور ویتعلق أ�مر �ملواد
 :مكرر، ميكن تلخیص احملاور الكربى لهذا املرشوع كام یيل 353مرتني، 

�روم حتدید مفهوم املترصفني الغري  67ٕاضافة فقرة �دیدة ٕاىل املادة 
رسون �ام إالدارة، وال یتحملون مسؤولیة التدبري التنف�ذ�ن ا���ن ال ميا

وال�س�یري يف الرشكة، ح�ث جيب ٔ�ن یفوق �ددمه �دد املترصفني 
التنف�ذیني، وذ� من ٔ��ل ضامن املزید من الشفاف�ة و�س�تقالل يف اختاذ 

  القرارات دا�ل ٔ��زة حاكمة الرشكة؛
ضاع التفویت هتدفان ٕاىل ٕاخ 104و 70ٕاضافة فقرة �دیدة ٕاىل املادتني 

من ٔ�صول الرشكة ٔ�و التفویتات اليت تت�اوز يف  %50ا�ي یت�اوز �س�بة 
شهر ٕاىل �رخ�ص مس�بق من امجلعیة  12مجموعها ال�س�بة املذ�ورة يف مدة 

العامة �ري العادیة، بدال من �رخ�ص جملس إالدارة ٔ�و �رخ�ص جملس 
ة وتبدیدها الرقابة، وذ� ضام� �لشفاف�ة وتفادي التالعب ب�ٔصول الرشك

وحامیة حلقوق املسامهني، فضال عن ٕالزام�ة ٕارفاق طلب الرتخ�ص بتقر�ر 
من ٕا�داد جملس إالدارة، یوحض ٔ�س�باب هذا التفویت وا�ٓ�ر املرتتبة عنه، 
ويف هذا تعز�ز حلقوق املسامهني يف احلصول �ىل معلومات حصی�ة ودق�قة 

ها ت�ٔثري �بري �ىل مسار ومتك�هنم من معرفة املعامالت اليت ميكن ٔ�ن �كون ل 
  الرشكة؛

اليت تنص �ىل ٕا�داث جلنة  106تدق�ق صیا�ة الفقرة الثانیة من املادة 
لتدق�ق احلسا�ت �ل�س�بة �لرشاكت اليت تتوفر �ىل ٔ�سهم مدر�ة ببورصة 
القمي، وذ� �لتنصیص �ىل ٔ�ن هذه ا�لجنة ال ميكن ٔ�ن تضم ٕاال املترصفني 

س الرقابة ا���ن ال ميارسون ٔ�یة �مة من �ام �ري التنف�ذیني ٔ�و ٔ�عضاء جمل
إالدارة، فضال عن حتدید �ر�یبة هذه ا�لجنة يف ثالثة ٔ�عضاء والرشوط 

  الواجب توفرها يف الرئ�س اكخلربة املالیة واحملاس�ب��ة و�س�تقاللیة؛
تتضمن رضورة إالشارة يف تقر�ر  142ٕاضافة فقرة �نیة ٕاىل املادة 

لس إالدارة ٔ�و جملس إالدارة امجلاعیة ٕاىل قامئة ال�س�یري ا�ي یعده جم
التفویضات املو�و� ٕاىل املترصفني ؤ�عضاء جملس الرقابة يف جمالس إالدارة 
ٔ�و جمالس الرقابة أ�خرى وكذا ٕاىل �ا�م ووظائفهم الرئ�س�یة، وذ� هبدف 

 تعز�ز ٕا�الم املسامهني وجتنب تضارب املصاحل؛
عهنا ٔ�عضاء جملس إالدارة واملد�ر  توس�یع نطاق أ�خطاء اليت �س�ٔل

العام واملد�ر املنتدب ؤ�عضاء جملس إالدارة امجلاعیة ؤ�عضاء جملس الرقابة 
مكرر، ل�شمل أ�فعال املر�ك�ة اليت ال تد�ل مضن  355و 352يف املادتني 

نطاق مصل�ة الرشكة ٔ�ثناء ممارسة التفویضات املمنو�ة هلم، ويف هذا 
حلیطة واحلذر والزتام احلاكمة اجلیدة يف حرص �ىل رضورة الت�يل �

 ال�س�یري وإالدارة؛
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تقرر مسؤولیة ٔ�عضاء جملسة إالدارة  352ٕاضافة فقرة ٕاىل املادة 
ؤ�عضاء جملس إالدارة امجلاعیة ا���ن مل �شار�وا يف أ�عامل والترصفات 

ومل ی�سب ٕا�هيم ٔ�ي  355و 352ا�الفة �لقانون املشار ٕا�هيا يف املادتني 
�ٔ، ٕاذا مل یبلغوا ٕاىل امجلعیة العامة أ�عامل والترصفات املذ�ورة اليت بعد خط

 ٔ�ن یصل ذ� ٕاىل �لمهم؛
مكرر تلزم الرشاكت اليت تدعو امجلهور لالكتتاب ٔ�ن  41ٕاضافة املادة 

تعني يف حظرية جملس ٕادارهتا م�رصفا مس�تقال ٔ�و ٔ�كرث، �ىل ٔ�ن ال یتعدى 
ترصفني مع حتدید الرشوط الواجب �دد هؤالء ثلث العدد إالجاميل �لم 
 توفرها يف هؤالء املترصفني املس�تقلني؛

تلزم الرشاكت اليت تدعو امجلهور لالكتتاب  83ٕاضافة فقرة �نیة �لامدة 
ٔ�ن تعني يف حظرية جملس رقا�هتا م�رصفا مس�تقال ٔ�و ٔ�كرث طبقا �لرشوط 

 مكرر من هذا املرشوع؛ 41املنصوص �لهيا يف املادة 
مكرر مرتني تعطي ٕاماكنیة تعیني م�رصفني مس�تقلني  41دة ٕاضافة املا

 ��الس إالداریة �ل�س�بة �لرشاكت اليت ال تدعو امجلهور لالكتتاب؛
مكرر اليت تلزم ٔ�عضاء جملس إالدارة واملد�ر العام  353ٕاضافة املادة 

وٕان اق�ىض احلال املد�ر العام املنتدب ٔ�و ٔ�عضاء جملس إالدارة املسؤولني 
الفة النظام أ�سايس �لرشكة ٔ�و عن أ�خطاء اليت �ر�ك�وهنا يف عن خم

ال�س�یري ٔ�و أ�فعال املر�ك�ة اليت ال تد�ل مضن نطاق مصل�ة الرشكة ٔ�ثناء 
التفویض املولك ٕا�هيم، ٔ�ن �رجعوا ٕاىل الرشكة أ�ر�ح اليت مت حتق�قها �رمس 

ملسامهني، هذه أ�عامل والترصفات، وذ� من ٔ��ل حامیة مصاحل الرشكة وا
 .ٕاضافة ٕاىل تعز�ز العقو�ت اليت ميكن ٔ�ن تطال هؤالء ا�الفني

 5.96بتغیري و�متمي القانون  21.19ٔ�ما خبصوص املرشوع الثاين رمق 
املتعلق �رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم 

حتق�ق  فهو هيدف ٕاىل ورشكة احملاصة،والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة 
هدف رئ�يس �متثل يف تعز�ز دور الرشاكء يف �س�یري الرشكة وٕاقرار م�دٔ� 
احلاكمة والشفاف�ة يف ال�س�یري، فهو یتضمن مق�ضیات مغرية وممتمة ملادتني 

لتضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة املتعلق �رشكة ا 5.96يف القانون رمق 
ورشكة احملاصة ة رشكة ذات املسؤولیة احملدودال رشكة التوصیة �ٔ�سهم و و

 1997فربا�ر  13بتارخي  1.97.49الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
ممتمة وممك� �لقانون ٕاضافة ٕاىل مادة  75و 71ویتعلق أ�مر �ملادتني 

  .مكرر 83تعلق أ�مر �ملادة ی املذ�ور، و 
  الس�ید الرئ�س،

  :ميكن تلخیص احملاور الكربى لهذا املرشوع كام یيل
من القانون املذ�ور، وذ� ٕ�عطاء إالماكنیة �لرشیك  71دة تعدیل املا

ٔ�و الرشاكء ا��ن ميلكون عرش أ�نصبة وميثلون عرش الرشاكء �ىل أ�قل 
 71لتقدمي طلب بعقد امجلعیة العامة، مع العمل ٔ�ن النصاب املذ�ور يف املادة 

  �الیا هو الربع، املرشوع یقرتح تعدی� ٕاىل العرش؛
املذ�ورة، تعطي احلق للك رشیك ٔ�و للك  71دة ٕاضافة فقرة �لام

من رٔ�سامل الرشكة ب�ٔن یطلبوا ٕادراج مرشوع ٔ�و  %5الرشاكء ا��ن ميثلون 
�دة مشاریع توصیات يف �دول أ�عامل، س�ت��ح هذه التعدیالت متكني 
الرشاكء من املسامهة يف معلیة اختاذ هذه القرارات اليت هتم الرشكة، الس�� 

 ٔ�قلیة حىت لو اكنوا ميثلون �س�بة ضعیفة يف رٔ�سامل الرشكة؛الرشاكء د�ل ا
، هتدف ٕاىل ٕاخضاع التفویت ا�ي 75ة ٕاىل املادة یددٕاضافة فقرة �

من ٔ�صول الرشكة ٔ�و التفویتات اليت تت�اوز يف  %50یت�اوز �س�بة 
شهر ٕاىل موافقة ٔ��لبیة الرشاكء املمثلني  12مجموعها ال�س�بة املذ�ورة يف مدة 

ر�ع رٔ�سامل الرشكة، وذ� ضام� �لشفاف�ة وتفادي التالعب لثالثة �ٔ 
ب�ٔصول الرشكة ٔ�و تبدیدها وحامیة حلقوق الرشاكء، فضال عن ٕالزام�ة ٕارفاق 
طلب التفویت بتقر�ر یعده املسري یوحض ٔ�س�باب هذا التفویت وا�ٓ�ر 
املرتتبة عنه، ويف هذا تعز�ز حلقوق الرشاكء يف احلصول �ىل املعلومات 

�ة وا�ق�قة ومتك�هنم من معرفة املعامالت اليت ميكن ٔ�ن �كون لها ٔ��ر الصحی
 �بري �ىل مسار الرشكة؛

مكرر، تنص �ىل ق�ام امجلعیة العامة ٔ�و املسري بت�دید  83ٕاضافة املادة 
�یف�ات ٔ�داء أ�ر�ح املصوت �لهيا، �ىل ٔ�ن یمت ٔ�داء هذه أ�ر�ح دا�ل 

لس�نة املالیة، ما مل یمت متدید أ��ل ٔ�شهر من �رخي اخ�تام ا 9ٔ��ل ٔ�قصاه 
 .ب�ٔمر من رئ�س احملمكة بصف�ه قاضیا �لمس�تع�الت وبطلب من املسري

تلمك الس�ید الرئ�س احملرتم، الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس 
احملرتمون، نظرة موجزة عن مرشوعي القانونني املعروضني �ىل ٔ�نظارمك، وهام 

تطو�ر وحتدیث املنظومة بدون شك س�ش�ن حمطة ٔ�خرى يف ورش 
القانونیة املرتبطة مب�ال الت�ارة واملال وأ�عامل، وس�یكو�ن ٕ�ذن هللا تعاىل 
بعد املصادقة �لهيام ودخوهلام �زي التنف�ذ، �امال رئ�س�یا جللب �س��رات 
وحتسني م�اخ أ�عامل وحتسني التصنیف العاملي لبالد� يف مؤرش م�اخ 

  .أ�عامل
  .همكشكرا �ىل ان��ا

 . والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا العرض القمي

یمك يف الفرق وكام تعلمون ٔ�ن التقار�ر وزعت �لیمك ٔ�و التقر�ر�ن وز�ا �ل 
  .ةوكذ� عند ا�مو�

والیوم اكن هناك اتفاق يف ندوة الرؤساء �ىل ٔ�نه س�سلمون التقار�ر 
بعا ا�يل بغا، الفریق ا�يل بغا وا�مو�ة ا�يل بغات، وا�يل بغا یتد�ل � ط 

  . ذ�
فغادي نبداو �ملناقشة، �ادي ند�لو يف �ب املناقشة ا�يل بغى ید�ل 

  . یتفضل ا�يل بغى یقدم التقر�ر � ذ�
تفضلو إالخوان جتمعو، ٕاذن ٔ�عتقد ما اك�ن حىت يش وا�د ما بغى 

  .ٔ�نت؟ تفضيل.. ��ذ
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  :س�شارة الس�یدة ٔ�مال العمريامل 
لس�ید الوز�ر هنا، وب�ٔن طبعا حكومة م�ضام�ة، اح�ا من �ح�ة یعين 
من �ح�ة املضمون د�ل هاذ القوانني، هاذ القوانني جبوج ما عند�ش 
ا�رتاض، �لعكس هام قانونني ا�يل �ایني �ش حيس�نو احلاكمة د�ل 

ر حقوق الرشاكء مث حقوق الرشاكت د�لنا وطبعا وتیا�ذو بعني �عتبا
أ�قلیة ٕاىل �ٓخره، واحلصول �ىل املعلومة ووا�د العدد د�ل املق�ضیات ا�يل 

 17.95يه �ات �ش حتسن يف احلق�قة القانونني ا�يل حتسن القانون 
عند� .. املتعلق �رشاكت املسامهة و�ريه من القوانني ا�يل اكنت كرتجيي هاذ

ن�س�ناو حىت تیكون عند� يش مشلك يف املهنجیة، اح�ا دامئا ت 
(échéance)  یعين وا�د �س�تحقاق ٕاما اك�ن يش �رت�ب دويل ٕاما

(Doing Business)  ��ٔ ،ٕاىل �ٓخره وتنجیبو هاذ اليش �ىل و�ه الرس�ة
تنقول من �ح�ة احملتوى مز�ن تیعزز احلاكمة، یعين الرشاكء املترصفني 

من �ح�ة املهنجیة �اص شویة التنف�ذیني و�ري التنف�ذیني ٕاىل �ٓخره، ولكن 
املقاربة د�ل احلكومة یتعاد فهيا النظر، یبداو جيیبو املسائل �ىل �ساع 
و�كون عند� الوقت الاكيف من ٔ��ل املناقشة ومن ٔ��ل التحسني ومن 
ٔ��ل هذا، مايش جتینا داميا �اله �اله، ٔ�ن راه اك�ن يش �رت�ب، هاذ اليش 

ال اح�ا طبعا مع حتسني هاذ القوانني، مايش ا�يل بغیت نقول بصفة �امة، وإ 
 Le)وجيیو تنویلو اح�ا� �اد�ن اح�ا ت���اراو �ىل  90یبقاو حىت ��ق�قة 

Rythme)  د�ل احلكومة ا�يل يه ما وا�ذاش املسافة ا�يل خصها ��ذها
�ىل مس�توى حتسني القوانني ا�يل يه م�دئیا قوانني ا�يل �ادي حتسن 

   .لكن ��ذوها ��ذو الوقت الاكيف من ق�لالرتت�ب وذاك اليش، و 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

الس�ید الوز�ر يف ٕاطار ماذا �ادي ت�ٔ�ذ اللكمة الس�ید الوز�ر؟ ال ما 
عند�ش احلق، ال امسح يل، هذي م�اقشة، امسح يل هللا �ريض �لیك، 

لعرض د�لو، دا� هاذي م�اقشة �اصة �لفرق واك�ن احلصص، الوز�ر قدم ا
  .إالخوان ا�يل بغا هيرض �اصو هيرض، احلكومة ما عندهاش احلق

  :املواد 3ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت، هاذ املرشوع ف�ه 
  :املادة أ�وىل

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :املادة الثانیة

  .إالجامع: املوافقون
  :املادة الثالثة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :�لتصویت �ادي نعرض املرشوع �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون

بتغیري  20.19ٕاذن، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �رشاكت املسامهة 17.95و�متمي القانون رمق 

بتغیري  21.19ا�ٓن �ادي منرو �لتصویت �ىل مواد مرشوع قانون رمق 
صیة ال�س�یطة املتعلق �رشكة التضامن ورشكة التو  5.96و�متمي القانون رمق 

ورشكة التوصیة �ٔ�سهم والرشاكت ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة 
  .احملاصة

  : املادة أ�وىل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املادة الثانیة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  . �ادي نعرض ا�ٓن املرشوع �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

بتغیري  21.19ٕاذن، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق �رشكة التضامن و�رشكة التوصیة ال�س�یطة  5.96و�متمي القانون رمق 

  .والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصةورشكة التوصیة �ٔ�سهم 
 .ورفعت اجللسة، شكرا �لجمیع

 :دا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة�امل: امللحـــــــق

  :ةواملعارص  أ�صا�مدا�� فریق  - 1
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار ا�راسة 

 17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
بتغیري و�متمي القانون  21.19املتعلق �رشاكت املسامهة، ومرشوع قانون رمق 

املتعلق �رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة  5.96رمق 
  .التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة

وی�ٔيت هذان املرشو�ان  يف س�یاق مراجعة املنظومة القانونیة املنظمة 
�لت�ارة واملال وأ�عامل، واليت هتدف ٕاىل تعز�ز أ�من القانوين و�ق�صادي 

مة والشفاف�ة يف التدبري �ق�صادي واملايل، تعز�زا ملاكنة املغرب �ىل واحلاك
الصعید العاملي �ب� �زخر مبقومات ج�و اسرتاتیجیة تؤه� لیكون ب�ا 
�اذ� لالس��رات ورائدا يف املنطقة يف جمال حتفزي �س��ر، �اصة ؤ�ن 

�ويل يف مؤرش ا�هودات اليت تبذل  لتعز�ز تصنیف املغرب �ىل الصعید ا
م�اخ أ�عامل �ىل ٔ�مهیهتا تبقى دون �نتظارات وال �رىق ٔ�مهیة املغرب 

  .�ب� یعترب بوابة ٕافریق�ا �سوقها ا�ي یعرف تطورا ملحوظا
وی��غي الت�ٔ�ید يف هذا الس�یاق �ىل ٔ�مهیة النتاجئ اليت حققهتا 

و�ر إالصال�ات الكربى اليت ٔ�طلقها صاحب اجلال� واليت سامهت يف تط
املنظومة �ق�صادیة الوطنیة ؤ�عطت دفعة قویة ملاكنة املغرب �ىل 
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الصعید�ن اجلهوي وا�ويل عززه انف�اح املغرب �ىل معقه إالفریقي، مما جع� 
حمط ٔ�نظار كربى الرشاكت العاملیة والقوى �ق�صادیة املؤ�رة، وهو ما 

ر م�اخ أ�عامل جيعل احلكومة مدعوة ٕاىل تعز�ز املاكسب احملققة �رب تطو�
  .من �الل توفري ب��ة مالمئة لالس��ر وتطو�ر املقاو� املغربیة

يف هذا الس�یاق �رى يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن النصني املعروضني 
�ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر یعتربان �لقة ٕاضاف�ة لتطو�ر م�اخ أ�عامل ا�ي ال 

، �ل�س�بة �لمقاوالت، یعترب يف وق�نا احلارض اخ�یارا بل رضورة مل�ة
�اصة بعد التدابري اليت مت اختاذها لفائدة املقاو� م�ذ ٕا�شاء ا�لجنة الوطنیة 
ملناخ أ�عامل، مهنا ٕاقرار نظام التعریف املو�د �لمقاو� ا�ي س�ميكن من 
حتسني اخلدمات إالداریة املقدمة لها، وت�سري تبادل املعلومات، وٕاصالح 

املصادقة �ىل مرشوع قانون یؤطر، ٔ�ول مرة، مرسوم الصفقات العموم�ة و 
املقاول ا�ايت، واملصادقة �ىل قانون الرشاكة بني القطا�ني العام واخلاص 

  .ومؤخرا املصادقة �ىل القانون املتعلق �لضام�ت املنقو�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�لرجوع ملس�ت�دات املرشو�ني املعروضني �لینا، ف�خصوص مرشوع 
املتعلق �رشاكت  17.95املتعلق بتغیري و�متمي القانون رمق  19.20قانون رمق 

املسامهة، ف�ت�ىل ٔ�مه مق�ضیاته يف توس�یع نطاق تطبیق دعوى املسؤولیة 
عن أ�خطاء املر�ك�ة ٕاىل ٔ�عضاء جملس �دارة ؤ�عضاء جملس الرقابة، 

ٕاثناء  سواء ٔ�ثناء ممارس�هتم �لتفویض املو�ول ٕا�هيم ٔ�و �س�ب أ�خطاء املر�ك�ة
ال�س�یري، ٕاضافة ٕاىل حتدید الرشوط الواجب توفرها يف املترصفني 
املس�تقلني قصد تعی�هنم يف جملس �دارة وجملس الرقابة �ل�س�بة �لرشاكت 
اليت تدعو امجلهور لالكتتاب، و هو ما جيعل املترصف مس�تقال جتاه هیئة 

  .التدبري واملسامهني وكذا �يق أ�طراف املتد��
توس�یع اخ�صاصات امجلعیة العامة �ري العادیة، مت ٕاخضاع ومن ٔ��ل  

من ٔ�صول الرشكة لرتخ�ص مس�بق من امجلعیة % 50لك تفویت �ٔكرث من 
العامة �ري العادیة عوض �رخ�ص جملس إالدارة ٔ�و جملس الرقابة، كام جيب 

  .ٔ�ن �ُرفق طلب هذا الرتخ�ص بتقر�ر یُعده جملس �دارة ٔ�و جملس الرقابة
ذ� وهبدف جتن�ب تضارب املصاحل وتعز�ز ٕا�الم ٕاىل �انب 

املسامهني، مت الت�ٔ�ید �ىل رضورة إالشارة يف تقر�ر ال�س�یري ٕاىل قامئة 
التفویضات املو�و� ٕاىل املترصفني ٔ�و ٔ�عضاء جملس الرقابة، يف جمالس 

  .إالدارة ٔ�و جمالس الرقابة أ�خرى، وكذا ٕاىل �ا�م ووظائفهم الرئ�س�یة
القايض بتغیري و�متمي القانون  21.19ف مرشوع قانون رمق من �انبه هيد

املتعلق �رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة  5.96رمق 
التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة اَحملاَصة، ٕاىل 
م�ح امجلعیة العامة، وعند �ق�ضاء، املسري سلطة حتدید �یف�ات ٔ�داء 

صوت �لهيا من طرف امجلعیة العامة وذ� �الل ٔ��ل �سعة أ�ر�ح امل
ٔ�شهر حي�سب من �رخي اخ�تام الس�نة املالیة، وذ� من ٔ��ل حامیة حقوق 

�ٕالضافة ٕاىل م�ح إالماكنیة �لرشاكء، ا��ن ميلكون مخسة يف املائة  . الرشاكء

من رٔ�س مال الرشكة، طلب ٕادراج مرشوع ٔ�و �دة مشاریع توصیات % 5
ٔ�عامل اج�ع امجلعیة العامة، كام یُمكن مرشوع القانون الرشیك  يف �دول

ٔ�و الرشاكء ا��ن ميلكون نصف �نصبة ٔ�و ُعُرش �نصبة ٕاذا اكنوا ميثلون 
ُعُرش الرشاكء �ىل �قل، ٔ�ن یطلبوا عقد امجلعیة العامة، لك هذا من ٔ��ل 

كة؛ �الوة �ىل السامح �لرشاكء �ملسامهة يف اختاذ القرارات اليت ختص الرش 
ذ�، ومن ٔ��ل تعز�ز ٕا�الم الرشاكء وحامیة مصاحل الرشكة، ٔ�قَر� املرشوع 

من ٔ�صول الرشكة �الل مدة اثين عرش % 50ٕاخضاع تفویت ٔ�كرث من 
رٔ�س ) 4/3(شهرا ملوافقة الرشاكء ا��ن ميلكون �ىل �قل ثالثة ٔ�ر�ع 

  .رياملال، مع وجوب ٕارفاق طلب التفویت بتقر�ر یُعده املس
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�لرمغ من أ�مهیة الكربى �لمق�ضیات الواردة يف هذ�ن املرشو�ني، فٕان 
حتسني م�اخ أ�عامل و�سب نقط ٕاضاف�ة يف تصنیف دوینغ بزين�س، یق�يض 
�لرضورة موا�بة ا�هودات ال�رشیعیة بتدابري معلیة هتدف ٕاىل موا�ة 

ة واحلاكمة وحماربة مظاهر الفساد إالشاكالت الكربى املرتبطة �لشفاف�
والرشوة دا�ل إالدارة املغربیة، �اصة ؤ�ن التقر�ر الس�نوي �لم�لس 

، �شف عن وجود مخس�ة �2017ق�صادي و�ج�عي والب�يئ لعام 
عوام�ل �ش�لك العراق��ل الرئ�س�یة ال�ـي حتـول دون حتس�ني م��اخ أ�مع�ال 

جناع�ة إالدارة العموم��ة، احلصـول �ملغـرب، ٔ�ال وهـي الفس�اد، ضع�ف 
�لـى ا�متوی�ل، النظ�ام الرضی�ـي، �ٕالضاف�ة ٕالـى التعل��م غ�ـر املالئ�م 

وجسل التقر�ر وجود معیق �ٓخر یتجسد يف . حلاج��ات ســوق الش�غل
ٕاش�اكلیة متدی�د �ٓج�ال أ�داء، اليت واصل�ت م��اه�ا التصاع�دي مما یض�ع 

ٕالصالح�ات املتع�ددة ال�ـي ت�م ٕاجنازه�ا ٕالـى ح�د ا�ٓن موض�ع مس��ٔ� فعال��ة ا
�ل فـي تنف��ذ س�یاس�ات  ال�س�اؤل، مك�ا ٔ�ن�ه �كش�ف عـن ال�ـطء املس�

  .ا�هنـوض مب��اخ أ�مع�ال وحتس�ني ٔ�داء املرفـق الع�ام
كام ٔ�كد ا�لس ٔ�ن املغــرب یصنف مضــن ف��ة البل�دان أ�ق�ل 
اس�تعدادا لالخنــراط فــي ال�ــورة الصناع��ة الرابع�ة، واعترب ٔ�داء املغـرب 
فـي جم�ال �ب��اكر ٔ�دًاء م�واضع�ا، �س�ب ضع�ف ع�دد طل��ات �سـجیل 

مشددا �ىل ٔ�ن . غارب�ةبـراءَات �خ�ـراع املودع�ة مـن ل�دن املواطن�ـن امل
�ب��اكر والتطـور التق�ـي ال �ش��ن مكون�ـن ٔ�ساس�یني فـي منـوذج ا�منـو 
القائ�م �ال��ا، فـي ظ�ل حمدودی�ة جناع�ة الس�یاس�ات العموم��ة الرام��ة ٕالـى 

  . ا�هنـوض �الب��اكر والبح�ث والتطویــر
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ليت ٔ�بدیناها و�لنظر ٔ�مهیة املس�ت�دات �ىل الرمغ من املالحظات ا
اليت �اء هبا هذان املرشو�ان واليت س�تعزز م�ادئ الشفاف�ة وال�شارك يف 
ال�س�یري والتدبري فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت �ٕالجياب �ىل 

  .هاذ�ن املرشو�ني
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة - 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،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 

  :ةالوطين �لشغل �ملغرب ملناقشة مشاریع القوانني ا�ٓتی
 17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19ٔ�وال، مرشوع القانون رمق 

املتعلق �رشاكت املسامهة ا�ي �روم الرفع من مسؤولیة ٔ�عضاء جملس 
إالدارة ؤ�عضاء جملس الرقابة، وحتسني ٕا�الم املسامهني فضال �ىل تعز�ز 

  . دور املسامهني يف �س�یري رشاكت املسامهة
ندمع هذا إالجراء ال�رشیعي ا�ي من ش�ٔنه  ومن هذا املنطلق، فٕاننا

�لق قمية مضافة يف تدبري املقاو� �ىل ٔ�ساس م�ادئ احلاكمة اجلیدة 
  .والتنافس�یة الهادفة لتحسني وضعیهتا وصريورهتا �ق�صادیة

 5.96یتعلق بتغیري و�متمي القانون رمق  �21.19نیا، مرشوع القانون رمق 
لتوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم املتعلق �رشكة التضامن ورشكة ا

والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة ا�ي یندرج يف ٕاطار 
تعز�ز دور الرشاكء يف �س�یري الرشكة مع حتسني ٕا�ال�م، واليت جيب ٔ�ن 
تتطور يف تقد�ر� ٕاىل مس�تو�ت ٔ�كرب يف جو من الثقة املتباد� ٕالرساء 

  .�ر املنتج �لرثوة�ٓلیات دامعة ٕالنعاش �س�
وٕاننا ٕاذ �مثن هذه احلزمة من إالجراءات اليت اعمتدمتوها يف جمال 
ا�هنوض �ملقاو� و�س��ر وكذا حتسني تصنیف متوقع ٔ�داء �ق�صاد 
الوطين ف� خيص ممارسة ٔ��شطة أ�عامل، ولكها ٕاجراءات �ك�يس يف نظر� 

ي هامشا ٔ�كرب �لحكومة يف ٔ�مهیة �لغة ومرتابطة العنارص ٔ�هنا سوف تعط
م�ح زمخ ٕاضايف ملسرية إالصالح يف بالد�، واليت تظل ٕاىل �د بعید ٔ�فضل 

  .ضامن لتعز�ز مصود منوه �ق�صادي
ويف هذا إالطار، نؤمن يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن حتق�ق هذه 
أ�هداف یتطلب �ٓلیات الت��ع وتق�مي النتاجئ احملققة بصفة م�تظمة حرصا �ىل 

  . رتمجة الفعلیة الخنراط بالد� يف اجلهود الرام�ة لبلوغ هذه املقاصدال
ويف ٕاطار التفا�ل مع مضامني مشاریع هذه القوانني، ٕاننا ندمع التو�ه 
ا�ي اخنرطت ف�ه احلكومة ف� خيص حتدیث املنظومة القانونیة املؤطرة 

ين لعدة وط�ل�شاط �ق�صادي، مبا یوا�ب دمع التحول الهیلكي لالق�صاد ال
  :اعتبارات نذ�ر من ب�هنا

تقویة جودة م�اخ أ�عامل ببالد� يف ظل عوملة �ق�صاد �شلك  -
  �سامه يف حتسني تصنیفه طبقا ملا هو حمدد يف الرب�مج احلكويم؛

تقویة الرتسانة القانونیة لٔ�عامل، مبا ی�ىش مع املامرسات ا�ولیة  -
  اجلیدة؛

اكمة اجلیدة �ىل مس�توى املنظومة �رس�یخ م�ادئ الشفاف�ة واحل -
  القانونیة املؤطرة �لامل وأ�عامل و�س��ر �ملغرب؛

یفوتنا هبذه املناس�بة التذكري ٔ�ن الزتام بالد� �الخنراط يف دینام�ة  وال
هذه إالصال�ات  ٔ�ولویة وطنیة قد مكهنا من حتسني تصنیفها �ىل 

امل �لبنك ا�ويل وتقر�ر املنتدى والس�� تقر�ر ممارسة أ�ع املس�توى ا�ويل،
�ق�صادي العاملي، ف� خيص ممارسة ٔ��شطة أ�عامل ح�ث عرف هذا 
الورش ٕاصال�ات �مة وقطع ٔ�شواطا م�قدمة مما �مني �ینا ق�ا�ة ورغبة 
�برية �لحفاظ �ىل هذه املاكسب يف ظل تو�ه تق�ميي لعمل احلكومة �ىل 

املتبعة، وهذا من ش�ٔنه  تیجیة�سرتامس�توى الس�یاسات و�خ�یارات 
�رتقاء �ٔ�داء احلكويم ٕاىل مس�تو�ت �لیا يف اجتاه الوفاء �لزتاماته �دمة 

  .�لمصل�ة الوطنیة العلیا �لبالد و�دمة �لمواطنني
وبصفة �امة، ميكن القول ٔ�ن خمتلف التقار�ر ا�ولیة تنوه ��هودات 

لس�یايس وإالطار املا�رو املبذو� من طرف املغرب يف جمال �س�تقرار ا
 ٕاال ٔ�ن هذا التقدم ال. �ق�صادي وانف�اح �ق�صاد واملبادالت الت�اریة

ینفي ا�االت اليت �ددهتا هذه التقار�ر �عتبارها نقاط ضعف وجب 
تدار�ها وجعلها �امال حمفزا �لرفع من تنافس�یة �ق�صاد الوطين ولتعز�ز 

  .مس�توى التمنیة الشام�
ى، فٕاننا �س�ل �لك اجيابیة ٔ�ن الت�دي املمتثل يف تعز�ز ومن �ة ٔ�خر 

متوقع املغرب يف حمیطه إالقلميي وا�ويل یعترب من ٔ�مه احملاور املهیلكة �منوذ�ه 
التمنوي �ىل ٔ�ساس ٔ�ن هذا التو�ه س�ميك�ه من �س�تفادة من الفرص 

  .احلق�ق�ة �لمنو و�اصة �ىل مس�توى القارة �فریق�ة
ٕان دلت �ىل يشء، فٕامنا تدل، �ىل قدرتنا مكغاربة ٕان هذه إالجنازات 

�ىل رحب الرهان، و�س�ت�ابة لاكفة الت�د�ت اليت توا�ه بالد�، ٕاذا 
�لصت النیات، وتوافقت إالرادات، واس�مثرت إالماك�ت املادیة وال�رشیة 

  .اليت �زخر هبا بالد�
ٕالجياب �ىل ويف اخلتام، ال �سعنا ٕاالّ ٔ�ن نُعّرب عن ثق�نا وتصوی��ا �

مشاریع القوانني السالفة ا��ر ودمعنا لهذه التدابري اليت س�تعزز التحول 
الب��وي �ل�س�یج �ق�صادي من �الل حتفزي �س��ر وا�هنوض �ملقاو�، 
  . وحتسني م�اخ أ�عامل، فضال عن رفع القدرات التنافس�یة لالق�صاد الوطين

 . والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :� الفریق احلريكمدا� - 3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ٔ�عرض 
 17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19و�ة نظر� يف مرشوع قانون رمق 

بتغیري و�متمي  21.19اكت املسامهة، ؤ�یضا مرشوع القانون رمق املتعلق �رش 
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املتعلق �رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة  5.96القانون رمق 
  .ورشكة التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة

يف البدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه بعمل جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة و�اكفة 
ٔ�عضاهئا، كام �ش�ید �لتفا�ل إالجيايب �لسادة املس�شار�ن مع هذ�ن 
املرشو�ني ا���ن ی�ٔتیان يف ظرف�ة ممزية �شهد فهيا احلقل إالق�صادي املغريب 
حتوال �بريا بفضل أ�وراش إالصالح�ة الكربى املف�و�ة من ق�ل صاحب 

ملغرب ب�ا اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، واليت جعلت من ا
�اذ� لٕالس��ر، وقطبا اق�صاد� قادرا �ىل موا�ة الت�د�ت والرها�ت 
املزتایدة، كام ی�ٔتیان يف س�یاق املراجعة ال�رشیعیة الشام� اليت تعرفها 
املنظومة القانونیة املؤطرة �لت�ارة واملال وأ�عامل، واليت اخنرطت فهيا 

  .احلكومة والربملان �لك عزم وٕارادة
  د الرئ�س احملرتم،الس�ی

البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن هذ�ن املرشو�ني هيدفان ٕاىل تعز�ز ماكنة 
من  و��رتاماململكة املغربیة �ىل الصعید ا�ويل �ب� حيظى �ملصداق�ة 

واملالیني، ؤ�یضا ٕاىل حتدیث  �ق�صادینيطرف املس�مثر�ن وخمتلف الفا�لني 
ظمة �ال الت�ارة واملال وأ�عامل، وكام وتطو�ر املنظومة القانونیة الوطنیة املن

ال خيفى �ىل امجلیع فٕان م�اخ أ�عامل یعرف تغريا ومنوا رسیعا سواء �ىل 
املس�توى ا�ويل ٔ�و احمليل، كام ٔ�نه یعرف تنافس�یة �برية بني خمتلف ا�ول 
لتحس��ه وتوفري الب��ة املناس�بة �، وهذه لكها عوامل حتمت الت�يل �لیقظة 

ة لتحیني إالطار القانوين �لت�ارة واملال وأ�عامل، وذ� قصد متكني واملبادر 
أ�ج�بیة وتعز�ز أ�من القانوين  �س��راتبالد� من مواص� اس�تقطاب 

  .واملايل �ق�صاديواحلاكمة والشفاف�ة يف التدبري  و�ق�صادي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ملسامهة نعتربه تزنیال املتعلق �رشاكت ا 20.19ٕان مرشوع قانون رمق 
قوة اق�صادیة يف  50حكوم�ا یتو� احلصول �ىل موطئ قدم مضن  اللزتاما

 �سرتاتیجیة، حبیث �متحور ٔ�هدافه 2021جمال م�اخ أ�عامل يف ٔ�فق 
حول تعز�ز تنافس�یة املقاوالت املغربیة وتعز�ز م�دٔ� الشفاف�ة واحلاكمة 

 �ريم ٕاىل الرفع من مسؤولیة اجلیدة، هذا فضال عن ٔ�هدافه الرئ�س�یة اليت
ٔ�عضاء جملس إالدارة ؤ�عضاء جملس الرقابة، وكذا تعز�ز دور املسامهني يف 

  .�س�یري الرشاكت
املتعلق �رشكة  21.19ٔ�ما خبصوص ٔ�هداف مرشوع قانون رمق 

التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات 
اصة، فاحلكومة تتو� من �ال� بلوغ تعز�ز املسؤولیة احملدودة ورشكة احمل

تنافس�یة املقاوالت املغربیة، وحتسني �رت�ب املغرب يف التصنیفات ا�ولیة، 
وكذا تعز�ز دور الرشاكء يف �س�یري الرشكة وٕاقرار م�دٔ� احلاكمة والشفاف�ة 

  .يف ال�س�یري

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
السالفة ا��ر، فٕاننا يف  نظرا ٔ�مهیة هذ�ن املرشو�ني وللك �عتبارات

  .الفریق احلريك س�نصوت �لهيام ٕاجيا�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

�مس فریق التجمع  البكورياملس�شار الس�ید محمد مدا��  - 4
  .الوطين لٔ�حرار

يل الرشف ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار معترب�ن 
ع، واليت �اءت يف س�یاق ٕامتام الرتسانة هاذ�ن املرشو�ني من ٔ�مه املشاری

القانونیة املرتبطة بقانون الضام�ت املنقو� ا�ي صوتنا �لیه �الل ا�ورة 
، ح�ث یندر�ان مضن الزتامات احلكومة ويه مضن خمطط �س�ت��ائیة

قوة  50، والهادفة ٕاىل بلوغ ٔ�فضل 2019ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل لس�نة 
املتعلق  73.17وهام ممكالن �لقانون رمق . �اخ أ�عاملاق�صادیة يف جمال م 

املتعلق �لضام�ت  �21.18لك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة والقانون رمق 
  .املنقو�

املرشو�ان كذ� يف س�یاق املراجعة ال�رشیعیة الشام� اليت  نی�ٔيت هذا
يت اخنرطت فهيا تعرفها املنظومة القانونیة املؤطرة �لت�ارة واملال وأ�عامل وال

بالد� �ر�ایة من احلكومة والربملان معا، من ٔ��ل تعز�ز أ�من القانوين 
واملايل، �ٕالضافة  �ق�صاديالتدبري  واحلاكمة والشفاف�ة يف و�ق�صادي

ودمع املقاوالت الوطنیة وتعز�ز ماك�هتا  �ق�صادیةٕاىل ت�ش�یط ا�ورة 
أ�مر ا�ي س�ميكن ال  وهو �لرثوة، وم�ت�ة �ق�صادیةوجعلها رافعة �لتمنیة 

حما� من تعز�ز ماكنة املغرب �ىل الصعید العاملي �ب� �اذب لٕالس��ر 
ورائد يف املنطقة، مما س�یجعل بالد� �رتقي بتصنیف املغرب �ىل الصعید 

  .ا�ويل يف مؤرش م�اخ أ�عامل
يف هذا إالطار یعترب فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن هذ�ن 

�ني ید�الن يف ٕاطار تعز�ز تنافس�یة املقاوالت املغربیة، و�رس�یخ املرشو
الشفاف�ة واحلاكمة اجلیدة هبا، ٕاىل �انب حتسني م�اخ أ�عامل �ملغرب يف 

�الوة �ىل حتسني �رت�ب اململكة يف  توافق وتنامغ مع املامرسات ا�ولیة،
وع رش التصنیفات ا�ولیة، �� فٕاننا مؤم�ون ب�ٔن أ�هداف الرئ�س�یة مل 

رشاكت املسامهة، املمتث� يف الرفع من مسؤولیة املتعلق �  20.19القانون رمق 
ٔ�عضاء جملس إالدارة ؤ�عضاء جملس الرقابة، وحتسني حق املسامهني يف 
احلصول �ىل املعلومة، وتعز�ز دور املسامهني يف �س�یري الرشاكت، كام 

املتعلق  5.96رمق ن بتغیري و�متمي القانو 21.19هيدف مرشوع القانون رمق 
رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم � 

هيدف كذ� ٕاىل  ، ح�ثاصةرشكة احملووالرشكة ذات املسؤولیة احملدودة 
حتق�ق هدف رئ�يس �متثل يف تعز�ز دور الرشاكء يف �س�یري الرشكة 

  .وحتسني ٕا�الم الرشاكء
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و�ني �لقة ٔ�خرى يف حتدیث املرش  ن��متىن ٔ�ن �شلك املصادقة �ىل هذ
�ملغرب، يف  و�س��روتطو�ر املنظومة القانونیة املؤطرة �لامل وأ�عامل 

قوة اق�صادیة يف جمال م�اخ أ�عامل،  50ٔ�فق دخول املغرب قامئة ٔ�فضل 
�ن ذٕان فریق�ا س�یصوت �ٕالجياب �ىل هاو�لنظر ٕاىل هذه أ�مهیة ف

محمد ٔ�و�ار حسن تواص� مع املرشو�ني، شا�را �لس�ید وز�ر العدل 
  .املؤسسة الربملانیة، ؤ�دائه يف التعاطي معها

  والسالم

  :مدا�� الفریق �شرتايك - 5
  الس�ید الرئ�س،

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

يف  �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن
املتعلق  17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19 القانون رمق م�اقشة مرشوع

بتغیري و�متمي القانون  21.19ومرشوع القانون رمق  �رشاكت املسامهة،
املتعلق �رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة  5.96رمق

ويه  .التوصیة �ٔ�سهم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة
حتیني  ٕاىل صادق �لهيا الربملان، هتدف ٔ�خرى قوانني مضن مشاریع مشاریع

املنظومة ال�رشیعیة املتعلقة مب�ال الت�ارة واملال وأ�عامل، من ٔ��ل حتسني 
م�اخ أ�عامل، وحتسني �رت�ب املغرب �ىل املس�توى ا�ويل، واحلفاظ �ىل 

يف ظل املنافسة القویة اليت یعرفها  موقع املغرب �و�ة مفض� �لمس�مثر�ن
قوة  50 الصعید اجلهوي ٔ�و العاملي، وٕادرا�ه مضن ٔ�فضل سواء �ىل

  .2021اق�صادیة يف جمال م�اخ أ�عامل يف ٔ�فق 
كام یعتربان �لقة �مة يف حتیني وتطو�ر املنظومة القانونیة املؤطرة 
لالس��ر والت�ارة واملال وأ�عامل ببالد�، ح�ث یعرف هذا أ��ري حتوال 

تویني احمليل وا�ويل، مما حيمت �لینا �خنراط يف �بريا ومنوا رسیعا �ىل املس� 
حتیني إالطار القانوين �لت�ارة واملال وأ�عامل، �لتوافق مع املامرسات ا�ولیة، 
و�لق ب��ة م�اس�بة ملسا�رة املنافسة القویة بني خمتلف ا�ول، وكذ� 

م�دٔ� لتقویة الضام�ت القانونیة، وتعز�ز أ�من �ق�صادي واملايل، وتعز�ز 
الشفاف�ة واحلاكمة يف التدبري �ق�صادي الس�تقطاب املزید من 
�س��رات أ�ج�بیة وتقویة ماكنة املغرب كقطب اق�صادي صا�د وذي 

  .مصداق�ة �ىل املس�توى العاملي
  الس�ید الرئ�س،

للك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفریق �شرتايك، ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن ننوه 
��ن هيدفان �ٔ�ساس ٕاىل تعز�ز تنافس�یة املقاو� ا�و�ني هبذ�ن املرش 

املغربیة، �رب تعز�ز دور املسامهني، من �الل ٕاقرار م�دٔ� احلاكمة والشفاف�ة 
يف �س�یريها، لتفادي �خ�الالت اليت تؤدي ٕاىل صعوبة املقاو�، مما 
ینعكس سلبا �ىل �ق�صاد الوطين، وكذ� ملنح مسؤولیة ٔ�كرب للك من 

إالدارة ؤ�عضاء جملس الرقابة، حامیة ملصاحل الرشكة  ٔ�عضاء جملس
واملسامهني معا، وتعز�ز دور الرشاكء يف حتمل املسؤولیة املشرتكة ف� خيص 
�س�یري الرشكة، ويه ٕاجراءات �ريم ٕاىل تنظمي املقاو� املغربیة، وتوفري ب��ة 

فات اق�صادیة سلمية، نعمل من �اللها �ىل حتسني �رت�ب املغرب يف التصنی
ا�ولیة، والرفع من مؤرش املال وأ�عامل لب��، وهو ما ینعكس �شلك 

  .ٕاجيايب �ىل اق�صاد� الوطين
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مدا�� - 6
 17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19مرشوع قانون رمق  -1

  .املتعلق �رشاكت املسامهة
  رئ�س احملرتم،الس�ید ال

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

مبناس�بة م�اقشة -یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
املتعلق �رشاكت  17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19مرشوع قانون رمق 

�الل مدارسة هذا ٔ�ن ٔ�نوه �ٔ�جواء إالجيابیة اليت سادت  - املسامهة 
املرشوع قانون �ىل مس�توى جلنة الفال�ة والقطا�ات �نتاج�ة، مبا �سامه 

ق�د  20.19يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون رمق 
املصادقة والتصویت، من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى 

  .اجللسة العامة
ٕالجيابیة لتعز�ز ٔ�وارص التعاون بني وجيب ٔ�ن �س�مثر هذه أ�جواء ا

املؤسس�تني التنف�ذیة وال�رشیعیة مبا خيدم مصاحل مواطن��ا ووطننا ویقوي 
م�اعتنا ا�ا�لیة وتنافس�ی��ا املقاولتیة يف موا�ة م�افسة دولیة معوملة 
�س�تلزم حتصني مك�س�باتنا الس�یاس�یة وا�س�توریة و�ق�صادیة 

  .و�ج�عیة والثقاف�ة والروح�ة
فالرها�ت والت�د�ت اليت توا�ه بالد�، م�عددة وم�دا��، وال تق�ل 
�نتظاریة واحلسا�ت الضیقة؛ فاملغرب جيب ٔ�ن �كون ب�ا �ل�ء، واق�ناص 

وجيب ٔ�ن �س�مثر . الفرص، وو�ة �ذابة لالس��رات املدرة لفرص الشغل
ني التنف�ذیة هذه أ�جواء إالجيابیة لتعز�ز ٔ�وارص التعاون بني املؤسس�ت

وال�رشیعیة مبا خيدم مصاحل مواطن��ا ووطننا ویقوي م�اعتنا ا�ا�لیة 
  . وتنافس�یة املقاوالت الوطنیة يف موا�ة م�افسة دولیة معوملة

  الس�ید الرئ�س،
هيدف هذا املرشوع قانون ٕاىل موا�بة التغريات اليت یعرفها م�اخ 

من تعز�ز حامیة املس�مثر�ن أ�عامل �ىل املس�توى ا�ويل واجلهوي، مبا ميكن 
أ�قلیة، و�رس�یخ م�دٔ� الشفاف�ة واحلاكمة اجلیدة ومسا�رة املعایري ا�ولیة 
وتعز�ز تنافس�یة املقاوالت، وكذا حتسني �رت�ب املغرب يف التقار�ر ا�ولیة 

)Doing Business( ؛ كام یندرج مرشوع هذا القانون مضن خمطط
، و�متثل ٔ�مه التعدیالت اليت 2019ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل لس�نة 
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یتضمهنا املرشوع يف التنصیص �ىل مفهوم املترصفني املس�تقلني و�ري 
التنف�ذیني ٔ�عضاء يف جملس إالدارة ٔ�و جملس الرقابة؛ حتدید الرشوط اليت 
جيب ٔ�ن �س�توفهيا املترصفون املس�تقلون لتعی�هنم يف جملس إالدارة ٔ�و جملس 

اليت تدعو امجلهور لالكتتاب �ىل ٔ�ال یتعدى الرقابة �ل�س�بة �لرشاكت 
�ددمه ثلث العدد إالجاميل �لمترصفني؛ حتدید �یف�ات دفع ٔ�جور املترصفني 

من ٔ�صول % 50املس�تقلني وكذا �یف�ات عزهلم؛ ٕاخضاع تفویت ٔ�كرث من 
الرشكة �الل مدة اثين عرش شهرا لرتخ�ص مس�بق من امجلعیة العامة �ري 

إالدارة ٔ�و جملس الرقابة، و�رفق طلب  العادیة عوض �رخ�ص جملس
الرتخ�ص بتقر�ر ینجزه جملس إالدارة ٔ�و جملس الرقابة؛  توس�یع نطاق 
تطبیق دعوى املسؤولیة عن أ�خطاء املر�ك�ة ٕاىل ٔ�عضاء جملس إالدارة، 
سواء �س�ب أ�خطاء املر�ك�ة ٔ�ثناء ال�س�یري ٔ�و الترصفات املر�ك�ة �ارج 

و�سقط . ثناء ممارس�هتم �لتفویض املو�ول ٕا�هيمنطاق مصل�ة الرشكة، وذ� �ٔ 
املسؤولیة عن هؤالء ٕان مل یعز ٕا�هيم ٔ�ي خط�ٔ وقاموا �لتبلیغ عن هذه 
أ�خطاء �لجمعیة العامة املق�� فور �لمهم هبا؛ وكذا ٕالزام�ة ٕار�اع أ�ر�ح 
احملققة من طرف ٔ��زة ال�س�یري، واليت مت احلصول �لهيا ٕا�ر ق�ا�م ب�ٔعامل 

املتعلق �رشاكت املسامهة،  17.65فات خمالفة ملق�ضیات القانون رمق ٔ�و ترص 
وذ� ب�ٔمر من احملمكة؛ مع �شدید العقو�ت املطبقة �ىل ٔ��زة ال�س�یري ٕا�ر 

السالف ا��ر،  17.95ار�اكهبم �لم�الفات املنصوص �لهيا يف القانون رمق 
�عادمه ملدة س�نة؛ ٔ�ثناء ممارسة التفویض املو�ول ٕا�هيم، واليت �متثل يف اس� 

ؤ��ريا رضورة إالشارة يف تقر�ر ال�س�یري ٕاىل التفویضات املو�و� ٕاىل 
املترصفني يف جمالس إالدارة ٔ�و جمالس الرقابة أ�خرى، وكذا ٕاىل �ا�م 

  .ووظائفهم الرئ�س�یة
  الس�ید الرئ�س،

ويف هذا الصدد، یويل �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�مهیة �اصة 
یة �سرتاتیجیة جلال� امل� حفظه هللا يف جمال حتسني م�اخ لتنف�ذ الرؤ

أ�عامل؛ �رب اختاذ مجمو�ة من التدابري الهامة لتحفزي �س��ر ودمع املقاو� 
مبا �سامه يف تعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب وتوطید موقعه كفا�ل ٕاقلميي 

  .وتنویع رشاكئه �ق�صادیني
�سطريها يف ثنا� مرشوع القانون رمق وتنضاف ٕاىل التدابري اليت مت 

، إالصال�ات اليت متت م�ارشهتا �ىل مس�توى ت�س�یط مساطر 20.19
ب�سخ وتعویض الك�اب  �73.17لق املقاوالت، واملصادقة �ىل قانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة ف� خيص مساطر  15.95اخلامس من القانون رمق 
صالح املراكز اجلهویة لالس��ر و�يق صعو�ت املقاو�، موازاة مع قانون إ 

إالصال�ات املهیلكة املتعلقة بدمع �س��ر وتطو�ر م�اخ أ�عامل بصفة 
  .�امة، واليت د�ا ٕا�هيا �ال� امل� حفظه هللا يف خطاب العرش أ��ري

وهذه لكها ٕاشارات التقطها القطاع اخلاص واملس�مثر�ن ويف مقدمهتم 
املغرب، من ٔ��ل املسامهة الفا�� يف ٕا�ادة ا�ینام�ة �حتاد العام ملقاوالت 

�ق�صادیة و�لق فرص الشغل، �اصة ؤ�ن لك املؤرشات والتقار�ر 
ا�ولیة اليت اكن �ٓخرها تق�مي ممارسة أ�عامل أ��ري �لبنك ا�ويل تؤكد ب�ٔن 

�اذبیة بالد� لالس��ر يف حتسن ويف تقدم م�واصل، ؤ�ن ال�رسیع الربملاين 
بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19طرة املصادقة �ىل مرشوع القانون رمق ملس

املتعلق �رشاكت املسامهة �شلك ٕا�دى التدابري ذات الطابع  17.95
ال�رشیعي، اليت س�سامه، بال ٔ�دىن شك، يف حتسني الرتت�ب املغريب دولیا 

يف مؤرش  50يف جمال ممارسة أ�عامل مبا �سامه يف حتق�ق هدف بلوغ املرتبة 
  .2021ممارسة أ�عامل يف ٔ�فق س�نة 

ويف أ��ري، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 
املتعلق  17.95بتغیري و�متمي القانون رمق  20.19خبصوص مرشوع قانون رمق 

  . �رشاكت املسامهة، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

املتعلق  5.96بتغیري و�متمي القانون رمق  21.19مرشوع قانون رمق  -2
�رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم 

  .والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة مبناس�بة یط 

املتعلق  5.96بتغیري و�متمي القانون رمق  21.19م�اقشة مرشوع قانون رمق 
�رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم 
والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة، بعد ٔ�ن متت مدارس�ته 

لبار�ة �ىل مس�توى جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، ومت التوافق �ىل ا
التصویت �لیه كام ٔ�ح�ل �ٕالجامع، وهو ما جيسد �خنراط التلقايئ ٔ�عضاء 
ا�لس لت�دیث املنظومة القانونیة الوطنیة لتعز�ز �اذبیة و�ة املغرب ٔ�مام 

م�اصب الشغل وٕانتاج �س��رات أ�ج�بیة املنت�ة واليت �سامه يف �لق 
  .الرثوة

وهبذه املناس�بة ال �سعنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاال �مثن 
ال�شاور املس�متر ا�ي یطبع �الق�نا �لوزارة، وننوه �لعمل الهام واملبادرات 
اجلادة واملبتكرة اليت تعزتم احلكومة هنجها من ٔ��ل دمع �ر�مج معل ا�لجنة 

�رب �دة ٕاجراءات وتدابري لعل ٔ��رزها مرشوع  2019امل الوطنیة ملناخ أ�ع
  .ق�د املصادقة �لیه ٔ�مام اجللسة العامة 21.19القانون رمق 

  الس�ید الرئ�س،
هيدف هذا املرشوع قانون ٕاىل موا�بة التغريات اليت یعرفها م�اخ 
أ�عامل، مبا ميكن من تعز�ز حامیة املس�مثر�ن أ�قلیة، و�رس�یخ م�دٔ� الشفاف�ة 

حلاكمة اجلیدة ومسا�رة املعایري ا�ولیة وتعز�ز تنافس�یة املقاوالت، وكذا وا
؛ من )Doing Business(حتسني �رت�ب املغرب يف التقار�ر ا�ولیة 

  :�الل �دة تدابري، نذ�ر مهنا
م�ح امجلعیة العامة، عند �ق�ضاء، املسري سلطة حتدید �یف�ات ٔ�داء  -

عیة العامة، وذ� �الل ٔ��ل �سعة أ�ر�ح املصوت �لهيا من طرف امجل 
ٔ�شهر حي�سب من �رخي اخ�تام الس�نة املالیة مع ٕاماكنیة متدید هذا ) 9(
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  أ��ل من طرف رئ�س احملمكة، وذ� بطلب من املسري؛ 
من ) مخسة يف املائة% (5م�ح إالماكنیة �لرشاكء، ا��ن ميلكون  -

قرارات يف �دول رٔ�س مال الرشكة، اقرتاح ٕادراج مرشوع ٔ�و �دة مشاریع 
  ٔ�عامل اج�ع امجلعیة العامة؛ 

من ٔ�صول الرشكة �الل مدة اثنا % 50ٕاخضاع تفویت ٔ�كرث من  -
رٔ�س ) 3/4(ملوافقة الرشاكء ا��ن ميلكون ثالثة ٔ�ر�ع ) 12(عرش شهرا 

املال، و�رفق طلب الرتخ�ص بتقر�ر ینجزه مسري الرشكة، ومتكني الرشیك 
ْرش أ�نصبة، ٕاذا اكنوا ميثلون ُعُرش الرشاكء �ىل ٔ�و الرشاكء ا��ن ميلكون عُ 

  . أ�قل، ٔ�ن یتقدموا بطلب عقد اج�ع امجلعیة العامة
  الس�ید الرئ�س،

البد ٔ�ن �ش�ید مبجهودات الوزارة يف �ذب واس�تقطاب مشاریع 
اس��ریة �یلكة يف قطا�ات �راهن املغرب �ىل تطو�رها �لرفع من معدل 

س�سامه يف تعز�ز قدرات املغرب لولوج �دي  ا�منو و�لق فرص الشغل مبا
  . ا�ول الصا�دة

فلكنا م�فقون، ب�ٔن بالد� قطعت ٔ�شواطا هامة يف مسارها التمنوي 
بق�ادة ملك�ة رش�یدة س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا، وحنن م�فقون كذ� 
�ىل ٔ�ن جحم �نتظارات �بري، ویتطلب م�ا ٕابداع احللول الرسیعة والناجعة 

  .ابة لهذه التطلعات، مبا خيدم املصاحل العلیا لبالد�لالس�ت�

كام ال یفوتنا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن هننئمك ومن �اللمك احلكومة، �ىل 
التحسن امللحوظ لبالد� �الل س�نة وا�دة �ىل مس�توى مؤرش ممارسة 

 69؛ ح�ث انتقلنا من الرتبة 2019لس�نة ) Doing Business(أ�عامل 
ا یقوي طموح�ا يف رحب رهان ولوج دا�رة ، وهو م60ٕاىل الرتبة 

، خصوصا ؤ�ن 2021أ�وائل �املیا، يف ٔ�فق  �50ق�صاد�ت امخلسني 
بتغیري  21.19ال�رسیع الربملاين ملسطرة املصادقة �ىل مرشوع القانون رمق 

رشكة التضامن ورشكة التوصیة "املتعلق ب 5.96و�متمي القانون رمق 
هم والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�س 

، �شلك ٕا�دى التدابري ذات الطابع ال�رشیعي، اليت "ورشكة احملاصة
س�سامه، بال ٔ�دىن شك، يف حتسني الرتت�ب املغريب دولیا يف جمال ممارسة 

  .أ�عامل
ويف أ��ري، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 

املتعلق  5.96بتغیري و�متمي القانون رمق  21.19رمق خبصوص مرشوع قانون 
�رشكة التضامن ورشكة التوصیة ال�س�یطة ورشكة التوصیة �ٔ�سهم 
والرشكة ذات املسؤولیة احملدودة ورشكة احملاصة، فٕاننا نصوت �ىل 

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


