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 بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني،

 س يدي الرئيس،

 احملرتمني،حرضات الس يدات والسادة النواب 

امسحوا يل يف البداية، وقبل التطرق لتقدمي مقتضيات هذا املرشوع، أ ن أ تقدم ابلشكر 

ىل تطوير  اجلزيل جمللسمك املوقر لدلمع املس متر اذلي تولونه ملبادرات احلكومة الرامية ا 

طار القانوين اذلي حيمك قطاع  وتعزيز املنظومة القانونية للقطاع املايل بصفة عامة ولال 

 متويالت الصغرية بصفة خاصة. ال 

واغتمن هده الفرصة ل ش يد ابلنقاش الغين واملس تفيض من طرف جلنة املالية والتمنية 

الاقتصادية مبجلس النواب املوقر واذلي مه نشاط قطاع السلفات الصغرية كلك، 

املتعلق ابلمتويالت  50.20وتطرق ابلتحديد ل مه مس تجدات مرشوع القانون رمق 

 عروض عىل أ نظارمك. الصغرية امل

 حرضات الس يدات والسادة النواب احملرتمني،

وكام تعلمون حيتل قطاع السلفات الصغرية ماكنة خاصة يف النظام املايل املغريب حيث 

يشلك رافعة هممة من خالل ادلور اذلي يلعبه يف تعزيز الشمول املايل وادماج 

ل وال نشطة املدرة ال شخاص ذوي ادلخل احملدود، من خالل خلق فرص الشغ

 لدلخل.

ىل  ويف هذا الصدد، دأ بت السلطات العمومية عىل مواكبة تطور هذا القطاع، ابلنظر ا 

ىل توس يع الشمول  تطابق أ هداف السلفات الصغرية مع الس ياسات احلكومية الهادفة ا 

 املايل.



 

طار قانوين مناسب ملامرسة نشاط السلفات  1999ويف هذا الشأ ن، مت س نة  وضع ا 

طار هميلك ومنظم يش تغل عىل أ ساس قواعد احلاكمة اجليدة عرب القانون الص غرية يف ا 

املتعلق ابلسلفات الصغرية. وقد عرف هذا ال طار القانوين تطورا مس مترا  97-18رمق 

يف الس نوات ال خرية حيث مت تبين عدة تعديالت لهذا القانون هبدف تعزيز دور هذا  

ومواكبة مس توى نضج مجعيات السلفات  القطاع من خالل توس يع نطاق تدخهل

 الصغرية. 

من توس يع نطاق  2014وموازاة مع هذه التعديالت، مكن اعامتد القانون البنيك لس نة 

مراقبة بنك املغرب مجلعيات السلفات الصغرية خصوصا فامي يتعلق مبنح وحسب الاعامتد 

زية، وابملراقبة وال رشاف ملزاوةل نشاط السلفات الصغرية، وابلقواعد احملاسبية والاحرتا

 الاحرتازي اللكي، وابلعالقة مع العمالء وكذا بنظام العقوابت. 

جنازات هامة ومتسارعة رمغ حداثة القطاع،  وقد حققت مجعيات السلفات الصغرية ا 

من حيث عدد املس تفيدين من السلفات الصغرية واملبلغ ال جاميل للقروض. ويربز ذكل 

حيث  2020ية املتعلقة هبذا القطاع يف هناية دجنرب من خالل املؤرشات ال ساس  

ىل  مليار درمه، وبلغ عدد املس تفيدين من  8.05وصل املبلغ ال جاميل للقروض ا 

% من النساء. كام مكن قطاع السلفات 50، مهنا 880.000السلفات الصغرية حوايل 

 مس تخدم. 8.000الصغرية من تشغيل أ زيد من 

 حرضات الس يدات والسادة،

طار مواصةل ادماج قطاع السلفات الصغرية يف القطاع يند رج مرشوع هذا القانون يف ا 

املايل وتعزيز حاكمته وهيدف أ ساسا اىل توس يع نشاط هذا القطاع ليشمل المتويالت 

الصغرية اليت تتضمن، ابل ضافة ملنح السلفات الصغرية، تلقي ال موال من امجلهور 

 يع اجلاري به العمل . ومعليات التأ مني الصغرية وفقا للترش 

ويف هذا الصدد، مت تعريف" مؤسسات المتويالت الصغرية" بكوهنا أ ي خشص اعتباري 

حداث  يقوم بأ نشطة المتويالت الصغرية لفائدة ال شخاص ذوي ادلخل احملدود هبدف ا 

نتاج أ و اخلدمات أ و أ نشطة مدرة لدلخل وحمدثة للشغل. كام ميكن  أ و تطوير أ نشطة ال 



 

انون من تأ سيس هذه املؤسسات يف شلكني قانونيني: شلك مجعوي كهيأ ة مرشوع الق

 معتربة يف حمك مؤسسة ائامتن أ وشلك رشكة مسامهة مكؤسسة ائامتن. 

و ابل ضافة لهذا التغيري اجلوهري، أ دخل مرشوع القانون عدة مقتضيات جديدة ميكن 

 تلخيص أ مهها فامي ييل:

صغرية مبرسوم. وحيدد هذا املبلغ وفقا لصنف أ ول: حتديد املبلغ ال قىص للسلفات ال

 وأ هداف لك مؤسسة للمتويالت الصغرية وكذا مواردها املالية.

اثنيا: توضيح نظام تصفية مجعيات المتويالت الصغرية، حيث تأ يت هذه التصفية بعد 

ما أ ن يمت حسب الاعامتد  حسب اعامتد مجعية المتويالت الصغرية وفقا ل حدى احلالتني: ا 

املتعلق مبؤسسات الئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها  103.12ل حاكم القانون رمق  وفقا

 أ و أ ن يمت حسب الاعامتد بطلب من مجعية المتويالت الصغرية. 

ويف احلاةل ال خرية، تمت التصفية طبقا لنظاهما ال سايس وعند عدم توفر بنود التصفية يف 

ضيات قانون الالزتامات والعقود أ و عن النظام ال سايس، يصفى النشاط وفقا ملقت 

 طريق القضاء عندما ل تمت التصفية داخل الآجال احملددة يف مقرر حسب الاعامتد.

اثلثا: وضع متثيلية وحيدة لقطاع المتويالت الصغرية بغض النظر عن الشلك القانوين 

 ملؤسسة المتويالت الصغرية. 

ضافة قسم وأ خريا: مالمئة مقتضيات مرشوع هذا القانون  مع القانون البنيك وذكل اب 

السالف اذلكر بغية حتيني بعض العبارات  103.12يتعلق بتغري وتمتمي أ حاكم القانون رمق 

اكعامتد عبارة "مؤسسة المتويالت الصغرية" عوض "مجعية السلفات الصغرية" وكذا 

 تغيري تسمية متثيلية قطاع المتويالت الصغرية يف هذا القانون.

 

 ل هداف املتوخاة من مرشوع هذا القانون.تكل يه ا

  والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.


