
 

 

  32/2021 انعمومية رقمرأي انهجنة انوطنية نهطهبيات 

 اإلجراءات انقسرية حول رأيانمتعـهق بطهب  2021 أبريم 20 بتاريخ  

 انممكن اتخاذها في حق شركة 

 ،نهجنة انوطنية نهطهبيات انعموميةا

 N°574/……/……سلى ......................................انًذٚش  انسٛذ سسبنتبُبء ػهٗ 

 ؛7272ُٚبٚش  72بخبسٚخ 

( 7222سبخًبش  72) .274ر٘ انحجت  2انصبدس فٙ  7.27.8.2ٔػهٗ انًشسٕو سلى 

 ؛ٔحخًًّٛانًخؼهك ببنهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت كًب ٔلغ حغٛٛشِ 

 ؛..............................................ٔػهٗ انُظبو انخبص ببنصفمبث انؼًٕيٛت نم

ػشض انًهف ػهٗ انهجُت انذائًت انًكهفت ببنمضبٚب انًخؼهمت بصفمبث انجًبػبث انخشابٛت ٔبؼذ 

ٔانٓٛئبث انخببؼت نٓب ٔيجًٕػبث انجًبػبث انخشابٛت ٔيؤسسبث انخؼبٌٔ بٍٛ انجًبػبث، ٔيذأالحٓب 

  ؛7272يبسط  22بخبسٚخ بشأَّ خالل اجخًبػٓب انًُؼمذ 

 نهجُت انذائًت انًزكٕسة؛ٔبُبء ػهٗ يششٔع انشأ٘ انًمذو يٍ طشف ا

إنٗ انجٓبص انخذأنٙ نهجُت  يٍ طشف انًمشس انؼبو ٔبؼذ دساست ػُبصش انخمشٚش انًمذو   

 ؛انؼًٕيٛتانٕطُٛت نهطهبٛبث 

أبشٚم  20 بسٚخخانًغهمت انًُؼمذة ب تؼذ يذأنت انجٓبص انخذأنٙ انًزكٕس خالل انجهسٔب

 ؛7272

 انمعطيات :أوال

انهجُت  اسخشبسة......................................ال طهبجانًشبس إنٛٓب أػالِ،  تانشسبنبًمخضٗ        

 صبحب انًششٔع حطبٛمٓب بحكن ًٚكٍانخٙ  جشاءاث انمسشٚتاإلٌ أانٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت فٙ ش

يٍ ػذو  كيضٚفت بؼذ انخحم االجخًبػٙٔرنك بسب ادالئٓب بشٓبدة نهضًبٌ  ,"......................." ششكت

، ٔرنك فٙ إطبس االجخًبػٙهضًبٌ نصحخٓب ػبش انًٕلغ اإلنكخشَٔٙ نهصُذٔق انٕطُٙ 

  .……/119/20سلى  ؼشٔضانفٙ طهب  يشبسكخٓب

داخم  باإلدالء بًالحظبحٓ أجم يٍ انًؼُٛتبًشاسهت انششكت أَٓب لبيج  انٕكبنت ٔأٔضحج

 بٓيُحخٕصم بأ٘ سد يٍ  ، إال أَٓب نىاٜجبل انمبََٕٛت
 

 االستنتاجات :ثانيا
 

انسٛذ ، ٔانصبدس ػٍ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت ٌ انطهب انًؼشٔض ػهٗإ حٛث

ببإلجشاءاث انمسشٚت انًًكٍ  ٚخؼهك ،.............................................ببنُٛببت  انًذٚش انؼبو

                                                   

 

 

 

 

 انممهكة انمغربية

 األمانة انعامة نهحكومة

 انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية

 



يٍ انُظبو  277طبمب نهًبدة  يضٚفت االجخًبػٙنهضًبٌ شٓبدة  احخبرْب فٙ حك انششكت انخٙ لذيج

 نهٕكبنت؛انخبص ببنصفمبث انؼًٕيٛت 
 

ٔحٛث ببسخمشاء يمخضٛبث ْزِ انًبدة، ٚخضح أَٓب حذدث انؼمٕببث انًًكٍ احخبرْب فٙ يثم 

 االلصبء؛ ٔأْزِ انحبنت فٙ ػمٕبخٙ انفسخ 
 

يشحهت ابشاو ٌ انًخبنفت انًُسٕبت إنٗ انششكت انًؼُٛت لذ اسحكبج ٔاكخشفج فٙ إٔحٛث 

انصفمت فئٌ جضاء انفسخ ال يجبل نخطبٛمّ، يًب ٚؼُٙ أٌ انؼمٕبت انًًكٍ حٕلٛؼٓب فٙ يثم ْزِ انحبنت 

ْٙ حهك انًخؼهمت ببإللصبء انًؤلج أٔ انُٓبئٙ يٍ انًشبسكت فٙ انصفمبث انخٙ حؼهٍ ػُٓب انٕكبنت 

 طبنبت االسخشبسة؛
 

الخخصبص بشأٌ حٕلٛغ ػمٕبت االلصبء، ٌ ْزِ انًبدة لذ حذدث كزنك انجٓت صبحبت اإٔحٛث 

حخخز بًمشس نٕصٚش انذاخهٛت  كًب حذدث انًسطشة انٕاجب سهٕكٓب، حٛث َصج ػهٗ أٌ ْزِ انؼمٕبت

 سأ٘ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت؛ بؼذ اسخطالع
 

ٌ انجٓت انًخخصت ببحخبر يمشس االلصبء ْٙ انجٓت انًؤْهت السخشبسة انهجُت انٕطُٛت إٔحٛث 

 نهطهبٛبث انؼًٕيٛت؛
 

انًذٚش انؼبو ببنُٛببت  صبدس ػٍٔحٛث ببنشجٕع إنٗ طهب االسخشبسة، َجذ أَّ 

 .نخٕصٚغ انًبء ٔانكٓشببء بًشاكش......................................من

 

 

 

 

 رأي انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية :ثانثا

ْٕ انًخٕل ذاخهٛت ان ٔصٚشبُبء ػهٗ يب سبك، حشٖ انهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت أٌ 

يٍ انًشبسكت انًؤلج أٔ انُٓبئٙ  بإللصبءبانهجُت انٕطُٛت نهطهبٛبث انؼًٕيٛت بشأٌ  طالع سأ٘السخ

 27 انًُصٕص ػهٛٓب فٙ انًبدة، .........................................الٓب ُفٙ انصفمبث انخٙ حؼهٍ ػ

 .ٓبانُظبو انخبص بصفمبح يٍ

 


