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 ة والتسعنيالسابعحمضر اجللسة 

 
 (.م8192 زيو يول 4ه )9341 شوال 19 الثالاثء :التاريخ

  السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.: لرائسةا

 انية عشر زواالالثابتداء من  ،ةدقيقعشرة  يتاثنو  ناتساع :التوقيت
 .سابعة واخلمسنيالوالدقيقة 

شروع قانون رقم والتصويت على م الدراسة األعمال:جدول 
 .لبنك املغرباملتعلق ابلقانون األساسي  31.94
 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

 منر اآلن إىل اجللسة الثانية املتعلقة مبناقشة والتصويت على
املتعلق ابلقانون األساسي لبنك  31.94مشروع قانون رقم 

 .مشروع القانون املغرب، الكلمة للسيد الوزير لتقدمي

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا

امسحوا يل أن نتقدم ابلشكر اجلزيل جمللسكم املوقر للدعم 
املستمر الذي تولونه لكل املبادرات احلكومية يف جمال تطوير 

يها اإلطار ع املايل، واليت يضطلع فوتعزيز املنظومة القانونية للقطا 
 القانوين بنك املغرب من مكانة خاصة،

فقبل أن أعرض على أنظاركم دواعي وأهداف إصالح 
اإلطار القانوين لبنك املغرب املقتضيات اليت يتضمنها مشروع 
القانون املتعلق به، أود بداية أن أشكر اللجنة ورئيسها على 

الذي عرفته مقتضيات هذا اجملهودات وعلى النقاش البناء 
املشروع، وأيضا هاد النقاش الذي مكن من إغناء وحتسني هاد 
املشروع بعد تدارس العديد من املقرتحات دايل التعديالت اليت 
تقدمت يف إطار هاد اللجنة من طرف أعضاء اللجنة احملرتمني، 
واليت مهت على اخلصوص اجلوانب املتعلقة بتحديد هدف 

 وتسيريها، وإبدارة ومراقبة البنك، وكذا مسامهته السياسة النقدية
 .يف احلفاظ على اإلستقالل املايل

كما أشرت إليه داخل اللجنة أسباب النزول دايل هاد 
النص واحلاجة إىل مراجعة القانون األساسي احلايل لبنك املغرب 

  :متعددة، لكن من بينها

للبنك  الذي شهده احمليط القانوين واملؤسسايت التطور-أوال
، ال سيما بعد وضع دستور 8112منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 

، واإلصالح األخري لقانون 8199جديد للمملكة سنة 
 .االئتمانمؤسسات 

بني أيضا الدواعي هلاد اإلصالح التحول اجلدري  من-اثنيا
العميق الذي عرفته مهام البنوك املركزية على الصعيد الدويل بعد 

خاصة فيما  8112األزمة املالية لسنة  استخالص الدروس من
يتعلق ابستقراره املايل وقد ذكرهتا داخل اجللسة أن البنوك املركزية  

 .كانت يف اخلطوط األمامية ملواجهة هذه األزمة

السعي إىل الرقي هبذا القانون إىل مرتبة مطابقة  يف-اثلثا
 .ألفضل املعايري املعمول هبا دوليا

ريضة ملشروع القانون رقم وميكن تلخيص اخلطوط الع
املتعلق ابلقانون األساسي لبنك املغرب يف النقاط  31.94

 :اخلمس التالية

تعزيز استقاللية بنك املغرب يف جمال السياسة  :أوال
النقدية، حيث ينص هذا املشروع على إعطاء بنك املغرب 
استقاللية كاملة بتخويله صالحيات من أجل حتديد هدف 
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الذي أصبح هدفه الرئيسي ومتكينه من هنج استقرار األسعار 
السياسة النقدية بكل شفافية، طبعا استقرار األسعار يعود ابلنفع 

 .على املواطنني فيما يتعلق بقدرهتم الشرائية

ابإلضافة إىل هذا جاء املشروع أبحكام جديدة متكن من 
التشاور املنتظم بني الوزير املكلف ابملالية ووايل بنك املغرب من 

الكلية وكذا السياسة  االحرتازيةالسياسة  انسجامجل ضمان أ
 .النقدية مع األدوات األخرى املتعلقة بسياسة املاكرو اقتصادية

ويف مقابل تعزيز استقاللية البنك يقرتح هذا املشروع إدخال 
 لوايل بنك املغرب من قبل اللجان الدائمة املكلفة ابملالية االستماع

ص البنك وهذه طبعا سابقة وأول مرة اليت ينيف الربملان حول مهام 
 .عليها ذلك قانونيا، من بني أيضا املهام

 قراراالستتوسيع مهام البنك لتشمل احلفاظ على  :اثنيا
املايل، يهدف مشروع القانون على توسيع مهام البنك، لبنك 
املغرب لتشمل مسامهته يف الوقاية من املخاطر الشمولية وتعزيز 

ايل وكذا إىل تكييف أدوات تدخله يف هذه املهمة، امل االستقرار
ومن أجل القيام هبذه املهمة اجلديدة ينص هذا املشروع على 
أحكام متكن بنك املغرب من متثيله يف جلنة التنسيق والرقابة على 
املخاطر الشمولية اليت مت إنشاؤها يف إطار القانون البنكي اجلديد، 

 راراالستقأجل احلفاظ على  اقرتاح كل إجراء على احلكومة من
ليت تواجه ا االئتماناملايل، منح سيولة استعجالية لفائدة مؤسسات 

مشاكل سيولة موقتة، وكذا تسبيقات، حيازة مسامهات يف 
يف إطار إدارة املخاطر الشمولية وحل األزمات  االئتمانمؤسسات 

 .استثنائيةاملصرفية، اختاذ أي إجراء آخر يف ظروف 

ي أيضا من اإلجيابيات أو من املستجدات يف وهاد :اثلثا
إطار هاد اإلصالح، توضيح صالحيات البنك يف جمال سياسة 
سعر الصرف وتسهيل تدبري احتياطات الصرف، نظرا للرتابط بني 
السياسة النقدية وسياسة الصرف، ومن التطابق مع أفضل املعايري 

سياسة  لاملعمول هبا على املستوى الدويل، واليت مبوجبها تدخ
الصرف ضمن اختصاصات احلكومة مع استشارات البنوك 
املركزية، يوضح من هذا املشروع أو مشروع هذا القانون على أن 
بنك املغرب ينفذ سياسة سعر الصرف يف إطار نظام الصرف 

 .والتوجهات اليت حتددها احلكومة بعد استطالع رأي بنك املغرب

دة تعزيز احلكامة اجلي تعزيز احلكامة اجليدة، من أجل :رابعا
ز جديدة تتلخص يف تعزي ينص هذا املشروع على مقتضيات

االستقاللية املؤسساتية والشخصية، فيما يتعلق مبنع البنك من 
 :التماس أو قبول أي تعليمات من احلكومة أو غريها

  توضيح معايري تعيني وايل بنك املغرب، ابإلضافة إىل
 الدستور؛ من 31الشروط املنصوص عليه الفصل 

  تعيني املدير العام بظهري يتخذ ابقرتاح من وايل بنك
 املغرب؛
  توسيع حاالت التنايف ابلنسبة لألعضاء الست املعينني

من طرف رئيس احلكومة الذين جيب أن ال يزاولوا أي انتداب 
 انتخايب عمومي، وأال يشغلوا أي منصب من مناصب املسؤولية؛

  تعزيز مهام هاد توسيع صالحيات جملس البنك إثر
 :األخري وذلك بتخويله املهام التالية

 حتديد هدف السياسة النقدية؛ 
 حتديد أدوات التدخل؛ 
 دراسة مدونة السلوك ومدونة األخالق واملصادقة عليها؛ 
  وأخريا توسيع جمال صالحيات وايل بنك املغرب مبوازاة

 مع املهام اجلديدة املنوطة به خصوصا فيما يتعلق بتحديد شروط
 .تفويض تدبري احتياطات الصرف

  ؛االئتمانيةتنظيم ومراقبة نشاط معاجلة النقود 
  اختاذ التدابري املتعلقة ابختصاص اجمللس يف حالة
 .الطوارئ



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

3 

وآخر نقطة فيما يتعلق ابملستجدات هلاد النص، إضفاء 
 .شفافية أكثر على عالقة البنك مع احلكومة

الرقايب من أهم مستجدات هاد املشروع حصر الدور 
ملندوب احلكومة على العمليات املالية فقط وكذا إخضاع وتوزيع 

بني البنك  فاقاتالالزمة إىل  االقتطاعاتالربح الصايف املتوفر بعد 
والسلطة احلكومية املكلفة ابملالية، كما خيول هذا املشروع لبنك 
املغرب تقاضي أجرة برسم العمليات البنكية واخلدمات املالية 

حلساب الدولة من أجل تغطية التكاليف اليت يتحملها املنجزة 
 .البنك برسم هذه العمليات وهذه اخلدمات

ويف األخري، أود أن أشري إىل أنكم بتصويتكم وتصويت 
جملسكم املوقر لصاحل هذا املشروع، تكون بالدان قد خطت خطوة 

لتايل املاكرو اقتصادي واملايل، واب االستقرارينهامة يف اجتاه دعم 
 .وضع الشروط الضرورية لنمو قوي ومستدام، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، بدون شك مت توزيع التقرير، أفتح ابب 
املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد النائب عبد هللا اهلامل إبسم فريق 

 .العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيد النائب

 :ملالنائب السيد عبد هللا اهلا

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

املتعلق  31.94اليوم نتكلم ونناقش مشروع القانون رقم 
ابلقانون األساسي لبنك املغرب والذي حنن اليوم بصدد مناقشته 

ستوى ملوالتصويت عليه ينصب على مؤسسة مركزية وحمورية على ا

اإلقتصادي بصفة عامة وعلى املستوى السياسة النقدية بصفة 
 .خاصة

إن مؤسسة بنك املغرب هلا اتريخ عريق فمنذ مت أتسيسها 
 اراالستقر كانت هلا وما زالت أدوار رائدة على مستوى   91سنة 

اخلاص ابلنظام املايل وهناك أسباب متعددة أملت مراجعة القانون 
 .نذ نشأتهاألساسي لبنك املغرب م

 24أبريل  89ويف هذا السياق وللتذكري فقد مكن مرسوم 
من إشراك السلطات الوصية يف التسيري ومتكني بنك املغرب من 

 14مراقبة النظام البنكي كخطوة أوىل، وتاله بعد ذلك سنة 
وتعديالت يف القانون  االئتمانإصدار قانون جديد ملؤسسات 

 قالليةاالستإعطاء مزيد من األساسي يتعلق ابلسياسة النقدية و 
إمنا رقم األعمال وإشكاالت النظام املايل و تطوره  لإلدارة والتسيري

 ألبناكابسرعة على الصعيد العاملي تلزم بنك املغرب خصوصا 
املهنية عموما واهليئات املالية العاملة ابلقطاع التأقلم ومواكبة 

ه إىل جتديد بالتحوالت املتسارعة، مما جعل اجملتمع املغريب ينت
 42.14والقانون األساسي لبنك املغرب رقم  االئتمانمؤسسات 

والقانون البنكي اجلديد، مما مكن املغرب من وضع  8119سنة 
 .ورصد أدوات السياسة النقدية واإلسراف على النظام البنكي

الذي نناقشه يف جلستنا  31.94إن مشروع القانون رقم 
عميقة يف واقع املال واألعمال  العامة هذه، هو سريورة لتحوالت

ومنطق األشياء يؤدي حتما إىل تراكمات تشريعية يؤدي إىل 
عصرنة النظام املايل وتطويره وتعزيز دوره يف إرساء النموذج التنموي 

ريق املتوخى حتقيقه، وللتذكري ويف إطار الرتاكمات التشريعية، فإن ف
ة وجوهرية قد طرح أسئلة مركزي 8119العدالة والتنمية سنة 

تتمحور حول أولوايت القطاع البنكي ودور البنك التنموي 
دية واسرتاتيجيته التنموية العامة ومسؤوليته يف حتديد السياسة النق

وإعدادها وتدبريها بكل شفافية، وتساءل كذلك عن كيفية املراقبة 
التشريعية لبنك املغرب؟ كما تساءل على تدابري احلكامة اجليدة 
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 8119وطالب أيضا ومنذ  استقالليتهاونوعية  لبنك املغرب
احلجر على موارد التمويل التشاركية اليت ال تعتمد على الراب 
والفوائد كوسيلة وحيدة، وطالب الفريق منذ ذلك احلني أبن 

 .ينخرط بنك املغرب يف اجملال التنموي التشاركي اإلنتاجي

ومرور األزمة العاملية لسنة  8199اليوم وبعد دستور 
تعرف بالدان انفتاحا كبريا على املستوى الدويل  8112

وابخلصوص على إفريقيا يف إطار التحوالت العميقة اليت عرفها 
القطاع املايل املغريب ومواكبته ملا جيري من ثورات اقتصادية ومالية 
على الصعيد الدويل، ولكي يواكب نظامنا املايل التطورات الكبرية 

عد يات البنوك املركزية العاملية، وباليت شهدهتا وظائف وصالح
اختياران لنظام الصرف املرن، نؤسس اليوم هبذا املشروع ملؤسسة 
بنك املغرب يف الوضع اجلديد لذلك البد من أن نبسط اإلطار 
اليت يتم فيه التشريع لبنك املغرب لتحصني نظامها املايل من كل 

 .حمتملة اقتصاديةأزمة 

 السيد الرئيس،

 ر احملرتم،السيد الوزي

 السادة والسيدات النائبات احملرتمات،

اليوم يف فريق العدالة والتنمية نتناول هذا املشروع ابلدراسة 
واملناقشة وحنن ندرك أننا نشرع للقانون األساسي لبنك املغرب يف 
إطار مساءلة كبرية وعميقة للنموذج التنموي والنموذج التنموي 

ال أوصاله اإلقتصاد ومثاره املمجهوره الدميقراطية  هو شأن كبري
واألعمال، لذلك ال نتكلم على بنك املغرب وعلى حماور مشروع 

 .مبعزل عن التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 31.94القانون رقم 

وكلنا نستحضر اليوم أن النموذج التنموي أعلنت حمدوديته 
 ومل يصبح قادرا على اإلستجابة جملموعة من التحدايت اإلقتصادية

واإلجتماعية وعلى رأسهما النمو والتشغيل، لذلك وجب اخنراط 
بنك املغرب يف إجناح النموذج التنموي بكل أبعاده، تدارس يف 

فريق العدالة والتنمية بلجنة املالية والتنمية اإلقتصادية وانقش 
ومثن مبادرات احلكومة الرامية إىل تطوير  31.94مشروع القانون 

 .ونية للقطاع املايلوتعزيز املنظومة القان

ويف إطار استمرارية اقرتاحات الفريق وتراكماته اإلجيابية 
استحضر فريقنا أيضا هذه املرة كذلك تساؤالته اجلوهرية واملركزية 
ورؤيته ومقاربته هلذا املوضوع خالل تعديل القانون األساسي سنة 

ولنا داتوهذا الرتاكم اإلجيايب  االستمرارية، واليوم ويف إطار 8119
يف جلنة املالية بشأن الطبيعة القانونية لبنك املغرب كمؤسسة 
عمومية إسرتاتيجية وعلى أهدافه ومهامه وعن حكامة يف اإلدارة 

 .والتسيري وتوسيع صالحياته وعن طبيعة استقالليته

اليوم يعرتف فريق العدالة والتنمية أن املؤسسات املستقلة 
ال بنك املغرب مملوك كليا عن احلكومة حمددة دستوراي وأن رأمس

مبوجب قانون الدولة وال ميكن ابلتايل التدخل يف تدبري الشأن 
العام بشكل مستقل عن احلكومة، وابلتايل فإن استقاللية بنك 

بة املغرب هي االستقاللية يف التدبري والتسيري واختاذ القرارات املناس
عن كل  اأدوات متكنه من حتديد السياسة النقدية بعيد ابستعمال

تضارب للمصاحل أو التأثر من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على 
 الستقراراهدف البنك الرئيسي يف حتديد سعر الصرف وتعزيز 

 اتيجيةاالسرت املايل ويف نفس الوقت ال يتعارض مع التوجهات 
 .للحكومة يف النمو

فمن جانب احلكامة فمواد مشروع قانون بنك املغرب 
ار يعزز الدور الرائد ببنك املغرب واشتغاله يف إطالذي بني أيدينا 

تعزيز احلكامة اجليدة املتمثلة يف جهاز اإلدارة وجهاز التسيري 
واء من خالل النقد والشفافية س والتدبري املتعارف عليها يف اجملال

اءة املواصفات واملعايري اليت تشرتط لتعيني وايل بنك املغرب من كف
سنوات قابلة  2ى املسؤولية وانتدابه ملدة ونزاهة، أيضا التداول عل

للتجديد مرة واحدة، حكامة كذلك تتجلى كما تضمنه مشروع 
أعضاء جمللس البنك من  2القانون الذي هو بني أيدينا بتعيني 
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طرف رئيس احلكومة ابقرتاح مناصفة من طرف وايل بنك املغرب 
اهة ز واملشهود هلم ابلن االستحقاقوالسلطة املالية على أساس 

وسيع ، ولعل تواالقتصاديوالكفاءة يف امليدان النقدي واملايل 
التنايف هلؤالء األعضاء كما أشار إليها املشروع تليب انتظارات 
املشرع املغريب والفاعل اإلقتصادي يف تعزيز احلكامة يف إدارة 

 .وتسيري بنك املغرب وحتقيق أهدافه

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

مسؤولية بنك املغرب حمددة بتدخله يف السوق إن حجم 
النقدية واستخدامه لألدوات املناسبة والسهر على حسن سري 
النظام املايل وتطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية ملؤسسات 

واهليئات املعتربة يف حكمها سيخضع كغريه من  االئتمان
لقرار ا للمساءلة كما أتت به مواد مشروع االسرتاتيجيةاملؤسسات 

وابلتعديالت اليت صادقت عليها اللجنة املالية  39و  33، 34
مشروع قانون ميكن ويدقق احلساابت اخلارجية لوزارة املالية 
واجمللس األعلى للحساابت من مراقبة بنك املغرب وكذلك من 

 هم السنوية، ولو أننا نراها يفر خالل عمل مندوب احلكومة وتقاري
 أن التأكد من صحة العمليات املالية األوىلفريق العدالة والتنمية 

 .مل تقم هبا أجدر هيئة مستقلة

الدور الرقايب  31.94كما سيعزز مشروع القانون رقم 
ملؤسستنا التشريعية هذه، سواء من خالل رقابة اللجن املكلفة 

بنك  بغرفيت الربملان إىل تقرير وايل االستماعابملالية ومن خالل 
اسة ناقشة يف كل األمور اليت هتم حتديد السياملغرب والذي تليه م

النقدية وأدواهتا وكل األهداف املخطط هلا، نقاش سيمكن نواب 
األمة من التداول واالضطالع على كيفية األسعار والسهر على 
حسن سري النظام البنكي وتنفيذ سياسة سعر الصرف واخنراطه يف 

 .التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

ننا نعترب يف فريق العدالة والتنمية أن ومهما يكن فإ
استقاللية بنك املغرب يف هذا املشروع يتم على الطريق املغربية 
ابلتشاور املنتظم بني السلطة النقدية والسلطة املالية وسيتم طبعا 
يف التوفيق واالنسجام الالزم يف ظل االلتزام ابلسياسة النقدية 

تقرار األسعار ملتجلي يف اسحتقيقا للهدف الرئيسي لبنك املغرب وا
 .وتعزيز االستقالل املايل

هذه هي اخلصوصية املغربية بنكه املركزي يشتغل بني 
بني مع املطلو  واالنسجاميف اختاذ القرار والتعاون  االستقاللية

املؤسسة التنفيذية وهذه الطريقة اليت قد جتنبنا الكوارث املالية 
سياسية، راهات التدبريية والوالنقدية واملصرفية بعيدا عن كل اإلك

ومهما كانت التأويالت خبصوص مفهوم تعزيز االستقاللية، فبنك 
املغرب وممارسة سلطته على مستوى السياسة النقدية بكل 
استقاللية، ويبقى على التشاور مع السلطة املالية على مستوى 

عا الكلية، فإننا نستحضر طب االحرتازيةالسياسة  انسجامضمان 
اليت مر منها بنك املغرب يف إعالنه عن مرونة سعر الدرهم األزمة 

ومقارنته ابلعمالت الرئيسية وانعكاساهتا السلبية على اإلقتصاد 
الوطين، فإن استقاللية السياسة النقدية وأدواهتا لبنك املغرب كما 
جاء به املشروع تضمن له توسيع مهامه لتشغل الوقاية من املخاطر 

ا عن  ة الفائدة أو التحكم يف التضخم، بعيدالشمولية وحتديد نسب
 يف سياسة التنمية ويف االخنراطكل اإلمالءات واإلكراهات وكذا 

سياسة النمو اليت حتددها احلكومة وفق منوذج تنموي جديد، 
والذي اندى به جاللة امللك حفظه هللا. وألن احلكومة هي 

رها انبثقت االسلطة التنفيذية وهي املسؤولة أمام املواطنني ابعتب
فإن هذه االستقاللية مؤطرة حبكم األدوار  االقرتاععن صناديق 

 .تشريعيةلالدستورية للسلطة التنفيذية واملراقبة ا

 السيد الرئيس،

إننا نعتز أبن استقرار األسعار ببلدان هو عمق اترخيي 
موروث يرجع إىل سنوات طوال وهو شيء مهم واألهم أيضا هو 
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 ملغرب يف احلفاظ على السوق املايل الوطينالدور األساسي لبنك ا
وتنميته بتحريك األموال وتروجيها، بتمويل الشركات واملؤسسات 

 .ةالتجارية خللق تنافسية حقيقية ألسعار الفائدة وأن تعزز استقاللي

كذلك هذه االستقاللية أبخذ مسافة بعيدة على مجيع 
لتحدايت ا املؤسسات املالية اليت ال ختضع لرقابته وهذه إحدى

اليت يواجهها بنك املغرب للمسامهة الفعالة يف تيسري متويل 
 .اإلقتصاد الوطين عرب املنافسة احلقيقية والفعلية بني األبناك

 السيد الرئيس،

أانولك بعد هذه املداخلة، إن مل يسعفن الوقت بكل من ما ورد 
 .فيها

 :السيد الرئيس

 .دقيقتني ونصف

 :املالنائب السيد عبد هللا اهل

 شكرا السيد الرئيس،

خبصوص اهلدف الرئيسي واألساسي لبنك املغرب وهو 
احلفاظ كما ذّكرت على استقرار األسعار وتعزيز االستقالل املايل 

د وتوسيع صالحيته، فقد سجلنا يف فريق العدالة والتنمية أننا مل جن
 املشروع يف جيءملقتضيات أساسا دستوراي أو قانونيا لبعض ما 

م وطنية لإلدماج املايل ويف النهوض بنظا اسرتاتيجيات من وضع
من  99مايل إدماجي، وتفهمنا هذا األمر من حيث أن املادة 

هذا القانون يعترب فيها البنك مستشارا ماليا للحكومة، وتستطلع 
 .احلكومة رأيه يف املسائل اليت متس مبزاولة صالحيته ووظائفه

 وع القانون األساسيوأخريا السيد الرئيس، إن أمهية مشر 
تتمثل بتوسيع صالحيات بنك املغرب ومل يعد فقط  31.94رقم 

من القانون  4اتجرا مع الغري كما نصت عليه سابقا املادة 
، وإبقرار مواصفات احلكامة اجليدة يف اجملال النقدي  42.14

كالنزاهة واحلكامة والكفاءة يف املسؤولية والتدبري والتسيري لبنك 
فافية يف إعداد وتدبري السياسة النقدية واضطالع املغرب والش

 2011املؤسسة التشريعية ومناقشتها هلا، وجتسيدا لروح دستور 
يء مرتبط لبنك املغرب ش ستقالليةفاوربط املسؤولية ابحملاسبة 

لزوما مبا جيري من حتدايت إجتماعية كالبطالة والنمو، نظامنا املايل 
ني السياسة يف نسج خيط انظم ب يتطور وقوته تتجلى هبذا املشروع

امليزاانتية والسياسة املالية والسياسة النقدية لتحقيق اإللتقائية 
املطلوبة مع احرتام اخلصوصية الالزمة، وفيه اليوم متغريات الوطنية 
 واملعايري الدولية أييت هذا املشروع يف إطار صريورة تشريعية تظفي

كل   كومة واخنراطه معشفافية أكثر من عالقة بنك املغرب ابحل
 .املؤسسات التنفيذية والتشريعية

إن اقرتاحات تعديالت فريق العدالة والتنمية من موقع 
واليت جندها اليوم  42.14املعارضة سابقا للقانون األساسي 

أجوبة يف هذا املشروع، وابقرتاحات تعديالت جديدة مع فرق 
من موقع  ليةاألغلبية واملصادق على هذه التعديالت بلجنة املا

األغلبية احلكومية والتفاعل اإلجيايب للحكومة، ومعها سيساهم 
بال شك يف تطوير نظامنا املايل وجييب عموما على تساؤالتنا 

 .اجلوهرية السالفة الذكر، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق األصالة واملعاصرة 
 .الكلمة للسيدة النائبة مرمي وحساة

 :نائبة السيدة مرمي وحساةال

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

السادة النواب احملرتمون السيدات النائبات الربملانيات 
 ،احملرتمات
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يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة 
لكي نديل آبرائنا وموقفا خبصوص مشروع القانون املتعلق ابلبنك 

البداية رغم املالحظات واملؤاخذات  األساسي لبنك املغرب، يف
البد أن نسجل ابرتياح املنحى والتواجه الذي اختذته بالدان يف 
إصالح منظومتنا املالية خالل هاذ العقدين األخريين، واللي 
عرفت كذلك حتوالت عميقة وتطورات إجيابية منذ بداية 
التسعينات، إذ مسح هذا التوجه بتنفيذ واحد اجملموعة من 

حات كان هلا األثر الكبري يف حتقيق تقدم ومكاسب مهمة اإلصال
وكثرية لبالدان، وال سيما على مستوى حتسني شروط متويل 
اإلقتصاد الوطين ومنط متويل اخلزينة وتطوير سوق الرساميل وتنمية 
نشاط البورصة وخلق سوق للصرف يستجيب للمعايري املعمول 

 .هبا دوليا

ي  الل املشروع قانونيف نفس هاذ السياق كيجي هاذ 
دايل بنك  االستقالليةكناقشوه اليوم واللي كيتوخى منو أنه يعزز 

املغرب يف جمال السياسة النقدية، وكذلك أنه يوسع املهام دايلوا 
املايل، وأنه يوضح كذلك  االستقرارلكي تشمل احلفاظ على 

الصالحيات يف جمال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبري احتياط 
عزيز احلكامة اجليدة وإضفاء الشفافية أكثر على الصرف وت

 .عالقتهم مع احلكومة

ما هو معلوم، فقد عرف بنك املغرب اللي هو مركز وقلب 
 لي أضحى اليوم مؤسسة عريقة اللياملنظومة املالية لبالدان، وال

، عدة البنوك املركزية يف ابقي بلدان العامل املتقدمة نظرائهمتضاهي 
مبقتضى ظهري رقم  9191ه سنة تطورات منذ أتسيس

، كمعهد 9442ذي احلجة  84، املؤرخ يف 9.91.844
إصدار وطين خالص حتت إسم بنك املغرب، فيما بعد وابستثناء 
املرسوم امللكي املتعلق ابملهنة البنكية والقرض، ما طرا حىت شي 
إصالحات أو تعديالت على القانون األساسي لبنك املغرب إال 

، هذا اإلصالح اللي جا بعد ما عرف الوضع 9114حبلول سنة 

لبالدان ظروف صعبة خاصة خالل فرتة  واالقتصادياملايل 
الثمانينات، واللي عرف كذلك تدابري مالية واقتصادية قاسية 

 .بعض إطالق برانمج التقومي اهليكلي

فكان لنا نص من تسجيل جمموعة من اإلصالحات، ومن 
ريره ع البنكي ككل، الذي مت حتمجلتها إصالح بنك املغرب والقطا 

بعدما مت إلغاء استعماالت إجبارية وحترير أسعار الفائدة، عاود 
املتعلق  42.14إبصدار قانون رقم  8119سنة  جا إصالح

ابلبنك األساسي لبنك املغرب، هذا جاء من أجل تقوية وتعزيز 
 .استقاللية البنك يف جمال السياسة النقدية

ت بناء على التطور الذي راكمه هاد اإلصالحات كلها جا
القطاع املايل، وكذا احلاجة الضرورية من أجل مالءمة التشريع 
الوطين مع توصيات ومعايري املنظمات واهليئات الدولية خاصة يف 
جمال الشفافية، هاد الشي كامل ابش أنه يعزز فعالية ومصداقية 

لربملان االسياسة النقدية، ومنع .. للبالد، وهنا بغيت نذكر أبن 
لوايل بنك  االستماعآنذاك كان قد أدرج لألول مرة، إمكانية 

املغرب من قبل جلنة املالية حول املسائل املتعلقة ابلسياسة النقدية 
ترب واهليئات املعتربة يف حكمها، اع االئتمانيةونشاط املؤسسات 

يف حينه أبنه مكسبا اترخييا، وابلرغم من أن األمر كان كيتعلق يف 
 للوايل ليس يف إطار الدور الرقايب وإمنا فقط يف لالستماعاية البد

إطار تزويد الربملانيني ابملعطيات الضرورية حول السياسة النقدية، 
ابش أن املهمة دايهلم ابش أهنا تكون سهلة ملساءلة احلكومة، إال 

سنة عالش كنتكلموا السيد  94أنه منذ ذلك احلني أي يعين طيلة 
هذا املقتضى هنائيا، وهنا هاد الشي يدعوان لكي الوزير مل يفعل 

نتساءل، اليوم نتساءل عن أسباب تعطيل مثل هاد املقتضيات 
 وإحلاح كبري ةتعترب قفزة نوعية جاءت بعد مطالبالقانونية واللي ك

من ممثلي األمة، يعين من املسؤول عن منع الربملان اليوم نتكلم 
ن ؤول عن منع الربملان مخاصنا نسائلوكم السيد الوزير من املس

استعمال حق منحه إايه القانون؟ والبد كذلك أن نسجل أن 
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هناك تقصري من جهة معينة، فلماذا ال يتم حتديدها وحماسبتها 
ألنه كيما كتعرفوا ال أحد فوق القانون، أمل حين اآلن بعد أننا 
نقطعوا مع املمارسات وأال متر يف كل مرة أهنا متر مرور الكرام، 

ن حماسبة، ولكن يف املقابل جيب أن نعرتف أبن األمر كذلك ودو 
ي كيتمتع الل االستقالليةيرجع من الغموض الذي ظل يكتنف نوع 

هبا بنك املغرب، وهل هي استقاللية اتمة وال استقاللية يف إطار 
التشاور من خالل هيئات التنسيق؟ أم هي فقط استقاللية حمصورة 

 ية فقط؟يف جمال إدارة السياسة النقد

جيب أن يشكل فرصة لتوضيح األمور  واليوم هاد املشروع
بشكل حاسم، إذن فما يهمنا يف املقام األول هو هل سيمكننا 

ل ؟ وهل ستظاالختالالتهاذ املشروع اجلديد من جتاوز كل هاذ 
دار لقمان على حاهلا وعادهتا القدمية؟ وهل يف استطاعت هاذ 

ما يكفي من الضماانت  املشروع أو هل يتضمن هاذ املشروع
لضبط عالقات بنك املغرب ليس فقط ابحلكومة؟ ولكن أيضا مع 
املؤسسات وأجهزة الرقابة أخرى وعلى رأسها الربملان؟ وحىت مع 
املواطنني اللي ما كيسمعوش على بنك املغرب دائما إال مبناسبة 

 .التقرير السنوي اللي كيقدموا وايل البنك أمام جاللة امللك

تقد يف فريق األصالة املعاصرة أن املشروع الذي لذلك نع
نناقشه اليوم ال جيب أن يكون جمرد حلقة وال مرحلة من مسلسل 
دايل اإلصالحات اللي عرفتها هاذ املؤسسة، اللي سبق وأشران 
أصال على التاريخ دايل هاذ اإلصالحات، وال جمرد املوضوع تقين  

اره قضية جيب اعتبكيهم فقط املسألة ذات طابع مايل صرف، بل 
ومسألة ابلغ األمهية حتتاج نقاشا سياسيا وأتسيسيا ابمتياز، ألن 
األمر هنا كنتكلموا على استكمال وتطوير البناء املؤسسايت للبالد 

 .ويتعلق ابملؤسسة من املؤسسات األساسية للدولة

وتبعا لذلك نسجل إبجياز بعض التساؤالت واملالحظات 
 :عض اخلطوط العريضة هلذا اإلصالحاعتربانها ضرورية بشأن ب

 الليةاالستقوأوالها هو أن التوجه هلاذ منح املزيد من  :أوال
ضمان  أبنه ليس د، وإن كنا ال نعارضه فإننا نعتقلبنك املغرب

لتجنيب اإلقتصاد الوطين األزمات املالية، وقد سبق وأن رأيناها 
دت يث أتكمثال هاذ احلالة وعشناها إابن األزمات العاملية، حب

الشكوك حول قدرة البنوك املركزية املستقلة على وضع وقيادة 
مات الوطنية ألز  االقتصاداتسياسات نقدية حتول دون تعرض 

 مالية؛

استقاللية هاذ بنك املغرب ما كيمكناش من  :اثنيا
االعتماد عليها للتحكم املطلق والكلي يف التضخم، وهي املهمة 

ألن  قانون املعروض علينا اليوم،الرئيسية للبنك حسب مشروع ال
التحكم يف التضخم يكون ممكنا لبنك املغرب أنه يتدخل فيه فقط 

 عندما يكون مصدره نقداي؛

هو أن التحكم يف التدخل ما كيعنيش بتاات حتقيق  :اثلثا
منو اقتصادي جيد، وميكن ليكم غتشوفوها املغرب غادي يبان 

قتنعوا ون، ابش أنكم تليكم كيفما تنقول غادي يبان ليكم العرب
 ربغم من جناح بنك املغرب يف التحكم من التضخماملسألة، فهباذ 

طيلة هاذ العقدين الفائتني، ولكن يسجل أبن ما كاين حىت شي 
خم ال يؤدي ة، يعين إذن كبح التضعحتقيق نسبة منو اقتصادي مرتف

 ابلضرورة إىل توطيد النمو اإلقتصادي؛

نو هي قيمة السياسة النقدية يف والنقطة األخرية أش :رابعا
ظل هيمنة واحتكار املصريف من طرف ثالث بنوك إن صح التعبري 
بفرض قانوهنا كما تشاء؟ ألنكم كيفما كتعرفو أبن النظام البنكي 

من  %29يتم احتكاره من طرف ثالث بنوك اللي كتشكل 
السوق املالية، وهو أمر يساهم كذلك يف إعاقة تطبيق السياسة 

ة لبنك املغرب وكيأثر كذلك على النجاعة دايهلا، ألن بنك النقدي
املغرب كيلقى نفسه أمام قوة ونواة مالية صلبة تضاهي السلطة 
اللي خمولة له مبوجب القانون، وهذا الحظناه مؤخرا عندما عمل 
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 بنك املغرب إىل ختفيض نسبة الفائدة لكن البنوك التجارية متاطلت
ح البنوك كانت النتيجة الزايدة يف أراب  لقراره، وابلتايل الرضوخيف 

 .التجارية ال غري

ولذلك، ضماان لنجاعة السياسة النقدية يتحتم على بنك 
املغرب العمل على ترسيخ املنافسة العادية يف القطاع البنكي ومنع 

 .البنوك املسيطرة من فرض قانوهنا على كافة األطراف األخرى

الت اللي ستجابة للتعديويف اخلتام نتمىن وابلرغم من عدم ا
قدمناهم وجلمل مالحظات أو الطموحات اللي عربان عليها أن 
يساهم هذا املشروع يف اإلستجابة النتظارات بالدان ويف تطوير 

 القتصادلواملستدام  وحتديث القطاع املايل وحتقيق النمو املرجو
الوطين، وهو األمل الذي يدفعنا للتصويت لصاحل هذا املشروع، 

 .م عليكم ورةمة هللا تعاىل وبركاتهوالسال

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن ابسم فريق التجمع 
 .الدستوري السيدة النائبة نعيمة زيدان

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 ،السيد الوزير احملرتم

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري     
املتعلق ابلقانون األساسي  31.94يف مناقشة مشروع قانون رقم 

 84الصادر يف  42.14لبنك املغرب، والناسخ للقانون رقم 
 .8119نوفمرب 

وجتاواب  ابةجاستأييت هذا املشروع قانون الذي نناقشه اليوم 
 والوقائع اليت شهدها احمليط القانوين االعتباراتمع العديد من 

واملايل لبنك املغرب خالل العشرية  واالقتصاديواملؤسسايت 
 .اجلاري به العمل حاليا 42.14األخرية، بعد صدور القانون رقم 

فعلى املستوى الوطين، شرعت بالدان منذ صدور دستور 
 ن اإلصالحات القانونية والتنظيميةيف تنزيل سلسلة م 8199

على املنظومة املالية الوطنية من القانون التنظيمي للمالية إىل 
 ؛االئتماناإلصالح األخري لقانون مؤسسات 

فأما على املستوى الدويل فقد كان لألزمة املالية العاملية 
وما بعدها العديد من اآلاثر والنتائج على جعل  8111لسنة 

لية وقيمة العمالت املرجعية املتداولة عامليا، وعلى السياسات املا
 املايل بصفة خاصة، كما عرفت مهن البنوك املركزية حتوال االستقرار

جذراي يف أدوارها وتدخلها يف احملافظة على الصحة املالية 
 .واإلستقرار املايل وضبط التوازانت املالية واملصرفية

 ءمة اإلطارواعتبارا لكل ما سبق و هبدف حتديث ومال
القانوين لبنك املغرب مع هذه املستجدات ومطابقتهما أجود 
املعايري املعمول هبا دوليا، أصبح لزاما علينا مراجعة القانون 
األساسي لبنك املغرب مراجعة جذرية، إبغنائه ابملقتضيات اليت 
ترتجم حتقيق هذه األهداف، وتعزيز دوره واستقالليته وتوسيع 

ملايل يف ا لالستقرارالوسائل واألدوات الضامنة  مهامه ومتكينه من
بالدان واستدامة الثقة يف مؤسساتنا املالية واملعامالت املصرفية، 
والوقاية من الوقوع يف املخاطر الشاملة، وإدارة املخاطر وحل 
األزمات احلالية بكل مسؤولية وحكامة، حيث مت توسيع مهام 

 صالحية وايل بنكالبنك املركزي وصالحيات جملس البنك و 
املغرب، وذلك ابملوازاة مع املهام اجلديدة للبنك، مع إحداث 
آليات جديدة منها أتسيس جلن جديدة إلدارة وتسيري البنك، ال 

 .نة التدقيقاملايل وجل االستقرارسيما اللجنة النقدية واملالية وجلنة 
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مما سيضفي على بنك املغرب هيكلة جديدة تتجاوب مع 
ة واستقالليته ومسؤوليته عن ضبط حزمة من مهامه اجلديد

السياسات املالية والنقدية واملصرفية، مما جيعل منه سلطة قائمة 
نقدي، املايل وال لالستقرارالذات مزودة جبميع املقومات الضامنة 

ونتائج النشاط املصريف مع هذه السياسات مع تعزيزه مبختلف 
 استعمال الطوارئ وكيفيةاآلليات الالزمة الختاذ التدابري يف حالة 

احتياطات الصرف للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، والسرعة 
 .يف التجاوب مع خمتلف التحدايت والطوارئ

تلكم هي أهم األسباب واألهداف اليت كانت وراء تقدمي 
هذا املشروع، واليت تناوهلا النقاش املعمق على مستوى جلنة املالية 

فصيلية، اليت املناقشة العامة واملناقشة التبتفصيل يف مرحلة التقدمي و 
شاركت فيها خمتلف الفرق واجملموعات النيابية بكل إجيابية 

 .ومسؤولية

وإننا يف فريقنا أولينا عناية خاصة هلذا اإلصالح املؤسسايت 
يف  تعزيزا لدوره واستقالليته وتوضيحا لصالحياته لبنك املغرب

ف احتياطات الصر  جمال سياسة صرف العملة وتسهيل تدبري
بني كل من السياسة االحرتازية الكلية  االنسجاموضمان 

والسياسة النقدية مع خمتلف األدوات املتعلقة ابلسياسة املاكرو 
 .اقتصادية

أما يف إطار تعزيز استقاللية البنك املؤسساتية والشخصية، 
فقد تعاملنا إبجيابية مع ما جاء به املشروع واملقتضيات جديدة 

ها بتعديالت مشرتكة مع فرق األغلبية، لكن هذه وعززان
ليست مطلقة، بل حرصنا على ضبطها من خالل  االستقاللية

إىل وايل بنك املغرب من قبل اللجان الدائمة ابملالية يف  االستماع
جملسي الربملان، حول مهام البنك املركزي ومببادرة من هذه 

كدركي نقدية، و اللجان، كما مت ضبط عالقة بنك املغرب كسلطة 
للعملة مع السلطة احلكومية عرب حصر الدور الرقايب ملندوب 
احلكومة يف جمال العمليات املالية والتشاور املنتظم بني الوزير 

لسياسة ا انسجاماملكلف ابملالية ووايل بنك املغرب هبدف ضمان 
االحرتازية الكلية، وكذا السياسة النقدية مع األدوات األخرى 

لسياسة املاكرو اقتصادية، وكذا إخضاع توزيع الربح املتعلقة اب
ني البنك ب اتفاقالالزمة إىل  االقتطاعاتالصايف املتوفر بعد 

والسلطة احلكومية، هذه ابختصار بعض اجلوانب والقضااي اليت 
أثريت خالل املناقشة التفصيلية هلذا املشروع، الذي سامهنا يف 

ألغلبية ة فرق وجمموعات اإغنائه وتدقيق وجتويد مضامينه مبسامه
 .والفرق األخرى

فعيل وهبذه املناسبة، فإن فريقنا يلتزم بتتبع حسن تنزيل وت
القانون على أرض الواقع بعد املصادقة النهائية عليه بكل مسؤولية 
وجناعة، وإننا حريصون على إجناح هذا اإلنتقال املؤسسايت لبنك 

ها ة اليت صادقنا علياملغرب وممارسة الصالحيات واملهام اجلديد
بكل حكمة وفعالية ومهنية، وستكون لنا مناسبات أخرى لتقييم 

 .هذا التنزيل

وال بد من التنويه ابلتفاعل اإلجيايب للسيد وزير املالية 
 مرافقيه وتوضيحاهتم النرية وأجوبته املقنعة مع خمتلف التساؤالت

نواب لوالتعديالت اليت مت تقدميها من طرف السيدات والسادة ا
. مشكورين يف خمتلف اجللسات التشريعية اليت عقدهتا جلنة املالية

مع موقفنا يف اللجنة، فإننا نصوت ابإلجياب على هذا  وانسجاما
املشروع، وشكرا على إصغائكم، والسالم عليكم ورةمة هللا تعاىل 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

 دشكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب أةم
 .التومي إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
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 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

حنن كذلك نثمن ما جاءت به احلكومة يف مشروع     
ن هو الثالث من ظأن، هاد القانون، السيد الرئيس، هذا القانو 

نوعه، يعين، اإلصالح األول كان خلق، يعين، البنك املركزي كان 
احلكومة دايل موالي عبد هللا إبراهيم، جا كذلك  9192يف 

 .8192واإلصالح احلايل  8112اإلصالح دايل 

عين،  الفريق االستقاليل اخنرط يعين جبدية، ي السيد الرئيس،
ب القانون، من حرص املغر كبرية، يعين، يف مناقشة هاد مشروع 

وي أوال الدويل، مرتبط ارتباط ق ابالقتصادأصبح مرتبط، يعين، 
من خالل اتفاقية دايل التبادل احلر، من خالل كذلك الطموح 

عين املركز املايل للدار البيضاء، كذلك ي دايلو يف إفريقيا خبلق
 .اخلاص إىل األمام ابالستثمارالطموح يعين للدفع يعين 

 لرئيس،السيد ا

بقدر ما نثمن كذلك يعين ونقوهلا بصراحة أنه كان 
طموحنا رمبا أكثر يعين اللي هلاذ املشروع هلاذ القانون يعين الفريق 
اإلستقاليل يعين شاف واحد العدد دايل املمارسات يعين البنوك 
املركزية يف العامل، وحاول يشوف أشنا هي املمارسات يعين اجليدة 

وها للمؤسسة دايلنا بنك املغرب، ألنه وكيف خصنا يعين ندير 
  أصبح يعين البنك املركزي دايلنا يعين له نفس املهام وله نفس يعين
كأي بنك مركزي ألي دولة يعين متقدمة وال مالية وال يعين دولة 

 .يف طريق النمو

 دايلنا السيد الرئيس، اللي جات يعين يف االقرتاحاتيعين 
ر مخسة دايل احملاور، يعين احملو  إطار مشروع القانون كتابع واحد

األول كان هو يعين أشنا هي املهام األساسية لبنك املغرب يعين؟ 

يعين مشروع قانون جا يعين وحّدد أن املهمة األساسية هي 
األسعار، هي استقرار األسعار واستغالل األسعار وهو التضخم، 

ي شنعترب أن هاذ التضخم يعين ما هو إال نتاج، التضخم راه ما
بني  un équilibre هو ما هو إال نتاج وما هو إال واحد

دفو ، إذن إيال بغينا نستهدفو احنا تستهاالستهالكاإلنتاج وبني 
األسس، يعين نستهدفو اإلنتاج، نستهدفو اإلستهالك، أما 
التضخم راه ما هو إال نتاج، يعين ملا كنشوفو التضخم دايل هاذ 

كاين   خم يعين منخفض، يعينسنني األخرية دائما يعرف التض 91
، إذن ملاذا نستهدف هو أصال راه التضخم انقص، 9أو  1.1

يعين الدول اللي مشات فهاذ استهداف التضخم ألنه كان عندها 
، ودارت % 41أو  81، 11تضخم مرتفع كانت يف حدود 

استهداف التضخم ابش تنقص من هذاك، ألنه اإلنتاج كان 
اإلنتاج   وأنه ابش توازن يعين بنيعندها وصل لواحد املستوى كبري

وبني التضخم بدات كتستهدف التضخم بدات كتنقص منو حىت 
 .وصالت لواحد املستوى اللي شافتو مقبول، مّلي كنشوفو

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، ملي كنشوفو يعين املستوى دايل التضخم يف 
 les payés واحد العدد دايل الدول يعين الصاعدة

émergents   كنلقاويف حدود 8أو  9ما كنلقاوش يف حدود ،
، ألنه إيال زدان 1، تركيا يعين التضخم دايهلا يف حدود 1، 4، 2

التضخم ابش نديرو اإلنتاج وابش تديرو املقاولة هذا ماشي 
مشكل، ألنه يعين أي نقطة كنقصوها يف التضخم إال وكتسوى 

راه هو  ل اإلنتاجدايل النقط يعين يف اإلنتاج، ومّلي كنقو  3لينا 
التشغيل، هو البطالة، ألنه أشنا هو البطالة؟ هو إنتاج معطل 
 واحد اإلنتاج استغنينا عليه، وهاذي راه كاين يعين دراسات وكاين

courbes  يعين االقتصاديني تيعرفو هاذ الشي، إذن احنا تنقولو
ابش نستهدفو التضخم ألنه نفس التضخم إىل نتاج نستهدفو 

ر ل، نستهدفو البطالة ونستهدفو كذلك يعين أسعايعين التشغي
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الفائدة ألنه هي كتدفع هي اللي كتدفع يعين للقروض إىل آخره، 
وهذا هو السيد وزير املالية، هذا هو االختالف اجلوهري احنا 
اللي عندان مع القانون، يعين الوالايت املتحدة يعين ابالقتصاد 

لبنك اهلدف الوحيد ل دايهلا اللي كبري راه كتستهدف البطالة،
املركزي األمريكي هو البطالة ال شيء آخر، ألنه من البطالة هو 
اإلنتاج، هي االستثمار، هي كل شي، احنا تنقولو يعين يف 
التعديل دايلنا تنقولو على األقل انخذو هاذ الثالثة دايل العناصر، 

 .هاذي à long terme التضخم، البطالة، أسعار الفائدة

ي غادي نرجعو للتعديالت غادي نديروه،  مل اغنرجعو 
أنه احلكامة، يعين احلكامة اللي جات هبا  اكذلك يعين كنقولو 

، واّل ألنه 8112املؤسسة نفس احلكامة اللي كانت يعين يف 
ابش يكون واحد، بدل ابش يكون جملس إدارة   حان الوقت

أن جمالس اإلدارة الكالسيكية عليها  اكالسيكي، احنا كنعرفو 
، فهو خاصنا جملس مديري، واحد جملس تاملؤاخذاالعدد  واحد

 ايخدمو ك  امديري اللي يكونو الناس فيه يف جمال اإلدارة يكونو 
ابستمرار، يكونو يعين ألنه يف القانون جا أنه هاذ اجملالس هاذ 
أعضاء دايل جمالس اإلدارة ما كيكون ما عندهم ال مهام ال يف 

  م، إذن خاصهم هاذ الناس يكونوالقطاع اخلاص وال يف القطاع العا
أنه وايل  كذلك  ا، إذن اجمللس املديري كنقولو اكي يعين كيشتغلو 

بنك املغرب كيكون عندو مساعدين، والة مساعدين، حىت 
  ارؤساء اجلماعات تيكون عندهم رؤساء مساعدين يعين، كنقولو 

كذلك أنه يعين وايل بنك املغرب كيعين مسؤول أول يعين كتكون 
حد املمارسة اللي والت اآلن أهنم اللي من اللي كيتعني يعين وا

واحد رسائل مهام، كنقولو أشىن هي املهام؟ وأشىن  ادايلو كنعطيو 
هي األهداف اللي خاصنا اللي خاصو يوصل ليها؟ وكذلك 
أدوات الضبط التجديد دايلو كذلك، واش هاذ األهداف توصل 

ندماج املال، السيد الرئيس كذلك ا اليهم وال أشنو؟ كنديرو 
م أنه يعين املغرب يعين الناس اللي عنده ااالندماج املايل كنعرفو 

 une ألنه ابقي واحد 29و 21حساابت بنكية ما يف حدود 
franche   م االندماج املايل الز  اكبرية من السكان، احنا كنقولو

لبنك التعريف دايلو كما هو معرف يعين يف ا ايعين نديروه ونعطيو 
ن كذلك املنافسة كنقول املنافسة أنه حان الوقت أنه الدويل. كاي

بنك املغرب يعين يقوم بواحد املهام يعين دايل مراقبة املنافسة على 
غرار ما تقوم به اهلاكا، على غرار ما تقوم به الوكالة الوطنية لتقنني 
املواصالت إىل آخره، نعطيوه هاذ الورش ألن هو أعرف يعين بكل 

فية ، كذلك الشفااالختصاصايل، نعطيوه هاذ واحد من النظام امل
يعين السيد الرئيس ألنه الشفافية هذا مهمة ألنه من اللي كنقولو 

دايلو؟  l'équivalent استقالل دايل بنك املغرب أشنا هو
هو الشفافية، خاصنا نعرفو أشنا هو اللي من اللي اتخذ القرارات، 

يو واحنا تندع أشنا مها الفرضيات، وكذلك أشنا هي املعطيات،
أنه ملا ال يعين حىت احملاضر دايل جملس اإلدارة يعين تنشر ألنه 

من اللي كيشوف واحد، من اللي   االقتصادينيهاذ الفاعلني 
كنديرو السعر املرجعي مثال دايل بنك املغرب يف واحد احلل  
كنشوفو أشنا هو املناقشة اللي دازت، يعين أشنا هي الفرضيات 

 ، ألنه هاذ الفاعل اإلقتصادي راه ملي كيشوفاللي تبنات عليها
 ..هذا واملناقشة وتيشوف كاين.. واحد العدد احلوايج خاصنا

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

تفضل السيد الرئيس، املهم غنرجعو هلاذ الشي يف 
 .التعديالت، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .لكلمة تفضل السيد النائبشكرا لك، ا
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 :)النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام

السيد الرئيس، امليكرو خدام، السيد الرئيس عفاك طبقا 
من النظام الداخلي، أطلب رفع اجللسة ألداء  932للمادة 

 .الصالة، شكرا

 :السيد الرئيس

عندو إلتزامات اضطراري اآلن  احنا عندان السيد الوزير
و التدخالت ومن بعد غادي منشيو للصالة، طيب غادين ننهي

الكلمة للسيدة النائبة غيثة احلامتي من الفريق اإلشرتاكي، الفريق 
 .القانون الداخلي يطبق ابإلمجاع، تفضلي السيدة النائبة احلركي.

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 لسيدات والسادة النواب احملرتمني،ا

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي ملناقشة 
املتعلق ابلقانون األساسي لبنك  94.31مشروع قانون رقم 

املغرب، إننا يف الفريق احلركي نعترب هذا املشروع مبثابة قانون 
 .إسرتاتيجية شامل

 :السيد الرئيس

ئا لبعضنا شي اب، نستمعو السادة السيدات والسادة النوا
 .ما، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة غيثة حامتي

إننا يف الفريق احلركي نعترب هذا املشروع مبثابة قانون 
تتجلى من خالل مقتضياته أمهية دور بنك  شامل اسرتاتيجي

املغرب يف توازن السياسة النقدية واملصرفية، خاصة وقد مشلته 
من مهام البنك وعززت يف استقالليته  مراجعة عامة، وسعت

حرصا كبريا على إعطاء بنك  31.94ويتضمن املشروع قانون 
املغرب كل الصالحيات الالزمة للحفاظ على توازن املؤسسات 

 .املالية واملصرفية وضبط األبناك التشاركية

ومتكني  املايل االستقراروأييت هذا املشروع هبدف تعزيز 
هنج السياسة النقدية بكل استقاللية،  مؤسسة بنك املغرب من 

كما يروم إىل تكييف أدوات تدخله مع هذه املهمة والرقي هبذا 
القانون األساسي إىل مرتبة مطابقة ألفضل املعايري املعمول هبا 
دوليا، وتوضيح صالحيات البنك وتعزيز احلكامة اجليدة بغية بلوغ 

 .املايل الشامل االستقرارأهداف البالد يف التنمية وحتقيق 

اليت ركز عليها مشروع القانون األساسي  االستقالليةإن 
للبنك أتيت لتحقيق أهدافه املشار إليها والتصدي إىل التضخم 

عر املايل الوطين واحلفاظ على استقرار س االستقراروالسيطرة على 
الصرف، واملسامهة يف احلفاظ على معدالت مرتفعة من النمو 

هذه  ى استقرار النظام املصريف، لكن حتقيقاإلقتصادي واحلفاظ عل
األهداف لن يتم بصفة فعالة وانجعة إال عن طريق تعزيز شفافية 
عمل بنك املغرب وهياكله التنظيمية أمام السلطتني التشريعية 

 .والتنفيذية

 السيد الرئيس،

وكما جاء يف املشروع، حيدد البنك السياسة النقدية     
رب اإلقتصادية واملالية للحكومة، ويعت ويسريها يف إطار السياسة

احلفاظ على استقرار األسعار اهلدف األساسي للبنك، ويقوم 
السيد الوزير املكلف ابملالية ابلتشاور مع وايل بنك املغرب بصورة 
منتظمة من أجل ضمان انسجام السياسة االحرتازية الكلية وكذا 

ياسة علقة ابلسالسياسة النقدية مع األدوات األخرى املت انسجام
املاكرو اقتصادية، كما تدخل البنك يف السوق النقدية ويسهر 
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على حسن سريها ويتوىل مراقبتها، إضافة إىل مراقبته حلسن سري 
النظام البنكي، وضماان لصحة العمليات املربمة، جيوز للبنك 
املطالبة ابلواثئق واملعلومات الضرورية ابلنسبة لتحويل األموال 

 .ي املقاصة والتسديد وكذا وسائل األداءوسالمة نظام

ومن أهم مضامينه مسامهة البنك يف استقرار النظام املايل 
الوطين، خاصة يف إطار جلنة التنسيق والرقابة على املخاطر 
الشمولية، كما ميكنه اقرتاح أي إجراء يهدف إىل احلفاظ على 

إطار  املايل، ويرجع للبنك تنفيذ سياسة سعر الصرف يف االستقرار
نظام الصرف والتوجهات اليت حتددها احلكومة بعد استطالع 
رأيه، ومن مهامه، كذلك، مسك وتدبري احتياطي الصرف للبالد 

 الذي يتمتع به ال ميكن التماس أو قبول االستقالليةويف إطار 
تعليمات من احلكومة أو من الغري، كما يساهم يف وضع 

 .الوطنية لإلدماج املايل االسرتاتيجية

 السيد الرئيس،

يعترب البنك، كما جاء يف املشروع، مستشارا ماليا 
للحكومة ووكيل اخلزينة، وقد كانت هناك مستجدات يف 
اختصاصات بنك املغرب من أمهها حتديد هدف استقرار 
األسعار، كذلك حتديد سعر الفائدة املتعلقة ابلعمليات اليت يقوم 

لقة بتدبري وات التدخل املتعهبا البنك يف السوق النقدية وحتديد أد
السيولة اليت يراها مالئمة خلصوصيات أنشطة عمليات البنوك 
التشاركية، وحتديد كل أداة ميكن استخدامها يف احلاالت 

 .االستثنائية

 السيد الرئيس،

منه، يتم  84وكما تضمن هذا املشروع كذلك، ففي املادة 
عادية اطالع العموم على اجلدول السنوي لالجتماعات ال

للمجلس وهذا اإلجراء له أمهيته يف إطار احلق يف املعلومة وتقريب 
املؤسسات من املواطنني، أما جهازا التسيري الذي ميثله وايل بنك 

املغرب، فقد خولت له عدة اختصاصات جد مهمة وصالحيات  
كثرية، مما يستوجب اختيار شخصية مشهود هلا ابلكفاءة العالية 

ايدة يف احلياد نص املشروع على أنه ال ميكن واحلياد التام، والز 
لة ما يف مقاو  لوايل بنك املغرب ومدراء البنك أن ميارسوا مهمة

جتارية ابستثناء مؤسسات تديرها الدولة أو هيئات دولية أو هيئات 
ال هتدف إىل حتقيق الربح، كما ال ميكن لوايل بنك املغرب واملدير 

وممثلي  ولتوطيد العالقة بني البنكالعام مزاولة أي انتداب انتخايب، 
 39األمة اعتمادا على الشفافية واحلق يف املعلومة نصت املادة 

إىل وايل بنك املغرب من طرف اللجنة أو  االستماععلى أنه يتم 
اللجان الدائمة املكلفة ابملالية يف الربملان مببادرة من هذه األخرية 

حميطه  أكثر على خبصوص مهام البنك، ويف إطار انفتاح البنك
نص املشروع على أنه بعد تقدمي تقرير البنك أمام جاللة امللك، 
ونشره يف اجلريدة الرمسية ينشر يف املوقع اإللكرتوين للبنك أو 

 .بواسطة أي دعامة أخرى

السيد الرئيس، وهكذا فمن أهم مهام بنك املغرب مراقبة 
ة البالد، صلحالسياسة النقدية وضمان السري العادي هلا ملا فيه م

وهذا ما تضمنه املشروع يف جرد جملموعة من األدوات والعمليات 
اليت متكنه من حتديد كل أداة للتدخل يف السوق النقدية ويف سوق 
الصرف، كما يالئم البنكي أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك 
التشاركية، وميكن للبنك مبوجب سلطته التقديرية منح سيولة 

مؤسسة ائتمانية بشروط وهذا يدل على أمهية  استعجالية لفائدة
على  املايل واحلفاظ عليه مما يؤثر إجيااب االستقراردور البنك يف 

 .الدورة اإلقتصادية

 السيد الرئيس،

لقد ذكرت بعض مستجدات هذا القانون ألهنا مهمة  
وأساسية وشكلت قناعة لنا يف الفريق احلركي، على اعتبار أن ما 

عزز دور بنك املغرب يف دوره   94.31ون تضمنه مشروع قان
والنقدي،  املايل لالستقراركصمام أمان للمملكة املغربية ابلنسبة 
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 ووسيلة فعالة للمسامهة يف تقوية اإلقتصاد، ونظرا ألمهية التغيريات
ت اإلجيابية اليت جاء هبا مشروع نوافق عليه يف الفريق احلركي ونصو 

 .هللاعليه بنعم، والسالم عليكم ورةمة 

 :الرئيسالسيد 

شكرا السيدة النائبة، إبسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة للسيد 
 .النائب سعيد ابعزيز

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيدي وأشرف 
 املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي يف إطار يشرف
املتعلق ابلقانون  31.94املناقشة العامة ملشروع قانون رقم

األساسي لبنك املغرب، هاته املؤسسات اليت ترتجم حقيقة وجود 
دولة وسيادهتا ملا لذلك من ارتباط قوي بني سيادة الدولة 

ا من خالل لى النهوض هبوسياستها النقدية واملالية، واليت نراهن ع
ا تقوية وعصرنة النظام املايل وتعزيز دوره يف احلياة اإلقتصادية، طبع

وإن كان املغرب يرتكز حاليا على أكثر األنظمة املالية هيكلة على 
صعيد الضفة اجلنوبية للمتوسط، إذ يتوفر على نظام بنكي 

قر، تمبستوايت جيدة من حيث الرامسلة واملردودية والتمويل املس
إال أنه يظل النظام البنكي املغريب يف حاجة إىل التطوير من حيث 
أتهيل موارده البشرية اليت راكمت رصيدا مهما من املهنية ومن 

 .حيث تقوية أدائه والرفع من مستوى إنتاجيته وطنيا ودوليا

إننا وحنن نناقش مشروع هذا القانون نسجل أتخر احلكومة 
ه والذي كان من املنتظر أن حيال علي يف اجمليء به إىل الربملان
، بتنفيذ القانون رقم 8193دجنرب  83مباشرة بعد صدور ظهري 

 واهليئات املعتربة يف االئتماناملتعلق مبؤسسات  914.98
، وذلك 8199يناير  88حكمها واملنشور ابجلريدة الرمسية ليوم 

، والذي تضمن جمموعة 8199يف سياق املالءمة معه ومع دستور 
ن املبادئ اجلديدة خاصة يف جمايل احلكامة وربط املسؤولية م

الصادر  42.14ابحملاسبة، إضافة إىل كون القانون السابق رقم 
أظهرت املمارسة العملية أنه ، 8119 نونرب 84بتنفيذه ظهري 

 حيتاج إىل حتيني وتطوير خاصة أنه أتت بعده جمموعة من املتغريات
وأتثريها على  8112ة العاملية لسنة املوضوعية منها األزمة املالي

الشق املتعلق ابالستقرار املايل لتنضاف إىل املتغريات القانونية 
لو نسبيا سلبا و  واملؤسساتية املذكورة سلفا، هذا التأخر الذي أثر

على النسيج االقتصادي واملايل الوطين ملا للخدمات املالية من 
 .دور أساسي يف إمناء االقتصاد الوطين

 يد الرئيس، الس

إن مطالبتنا يف االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية ابختاذ 
اإلجراءات الالزمة لتحسني أثر القطاع املايل وضمان مسامهته 
الفاعلة يف التنمية االقتصادية للبالد وإحداث إطار تنظيمي 
حتفيزي من أجل حتسني تدبري املخاطر وتنمية سياسة التسعري 

نية مرتبطة ابلضماانت العي طر وغريترتكز على حتليل املخا
ومالءمة اإلطار القانوين والتنظيمي لدورات مالية رقمية والبنك 
املتنقل من أجل املواكبة ودعم الثقة واملبادرة يف هذا القطاع، ذلك  
كله من أجل إرساء قواعد أساسية لتفادي االهنيار جراء االختناق 

خلزينة مية حيث عجز ااملايل املسجل نتاج تدهور احلساابت العمو 
 .من الناتج الداخلي اخلام واستمرار ارتفاع املديونية العمومية

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

16 

 السيد الرئيس،

املتعلق ابلقانون  31.94إن مشروع القانون رقم  
األساسي لبنك املغرب لبنة أساسية يف إطار إرساء نظام مايل قوي 

اللية قولذلكم اخنرطنا يف النقاش واملسامهة فيا بدءا من تعزيز است
بنك املغرب استقاللية كاملة تفتح له اجملال أمام ممارسة صالحيات 
واسعة هبدف ضمان استقرار األسعار وهنج السياسة النقدية بكل 
شفافية يف سياق تشاور منتظم مع احلكومة وفتح إمكانية 
االستماع لوايل بنك املغرب من قبل اللجن الدائمة املكلفة ابملالية 

 .ابلربملان

االستقاللية اليت ال تكتمل ابالستقالل املايل فقط هذه 
وهو ما دفعنا إىل تقدمي تعديل يف هذا احملور من أجل أن تكون 
استقاللية اتمة يف شقها املايل واإلداري اعتبارا لكون هذه املؤسسة 
تقوم بوظائف حمددة قانوان وبطريقة مستمرة ومن أجل تقويتها يف 

ورة احلكامة، كما تفاعلنا مع ضر سياق مؤسسة حديثة ترتكز على 
إجياد أتطري قانوين ميكن بنك املغرب من املسامهة يف احلفاظ على 
االستقرار املايل وتعزيزه عرب توسيع مهامه لتشمل الوقاية من 
املخاطر الشمولية من خالل عضويته يف جلنة التنسيق والرقابة على 

دخالت ام بتاملخاطر الشمولية وتقدمي اقرتاحات احلكومة والقي
 .مباشرة لدى مؤسسة االئتمان

وفيما خيص توضيح صالحيتهم يف جمال سياسة سعر 
الصرف وتسهيل تدبري احتياطات الصرف فسبق أن طلبنا يف 
 االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية يف العديد من احملطات ابلتطوير

التدرجيي يف نظام الصرف الثابت وإحداث إطار تنظيمي جديد 
داث آليات خمصصة لتغطية خماطر الصرف والرفع يشجع إح

التدرجيي للمراقبة عن العمليات اآلجلة يف أفق نظام صرف مرن 
يشجع على تنافسية اإلنتاج الوطين وحيسن حجم املبادالت 

 .إلرساء سياسة صرف ختدم تنافسية االقتصاد

لذلكم اعتربان أن توضيح اختصاص بنك املغرب يف تنفيذ  
ف يف إطار نظام الصرف والتوجهات اليت سياسة سعر الصر 

حتددمها احلكومة بناء على رأيه ستمكن من الدفاع واحملافظة على 
قيمة الدرهم يف حالة اعتماد نظام صرف أكثر مرونة ابلتصرف يف 

 .احتياطات الصرف عرب استخدامها وتسهيل تدبريها

 ومتاشيا مع روح الدستور وتفعيل مبدئي احلكامة يف التسيري
القة لتدبري، وربط املسؤولية اخنرطنا يف حتديد الطبيعة القانونية لعوا

بنك املغرب ابلغري مبا يف ذلك احلكومة ومعايري التعيني وايل بنك 
املغرب واملدير العام وحتديد حاالت التنايف وتوسيع االختصاصات 
وأتسيس جلن جديدة، كما طلبنا فيما يتعلق مبندوب احلكومة أال 

نايف على املوظفني السامني ابلوزارة املكلفة ابملالية لت يقتصر األمر
هذا الشرط مع الدستور الذي يؤكد على املساواة وتكافؤ الفرص 
ولفتح اجملال أيضا أمام الطاقات واخلربات اليت تتوفر عليها بالدان 

 .واليت تشتغل خارج هذا القطاع احلكومي

بية إذ نؤكد ات الشعويف اخلتام، إننا يف االحتاد اشرتاكي القو 
على ضرورة إرفاق هذا القانون بعد صدوره إبصالح اقتصادي 

 .شامل كفيل بتحقيق وترية منو مناسبة ومنتظمة

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 .مجلة

 :السيد الرئيس

 .بدون صوت

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 ال ابلصوت
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 :السيد الرئيس

 .ضلتف

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

ويف اخلتام، إننا يف االحتاد اشرتاكي القوات الشعبية إذ نؤكد 
 إبصالح اقتصادي على ضرورة إرفاق هذا القانون بعد صدوره

شامل كفيل بتحقيق وترية منو مناسبة ومنتظمة ومستدامة، يرتكز 
امة كيف احملور االقتصادي على أتهيل السياسة املالية وحتسني احل
 .العمومية هبدف إقرار العدالة املالية واإلنصاف االقتصادي

 رئيس:الالسيد 

شكرا السيد النائب، ابسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 .الكلمة للسيد النائب مجال بنشقرون كرميي واالشرتاكية

 :كرميي  نرو بنشقالنائب السيد مجال 

 السيد الرئيس احملرتم،

 ،السيدين الوزيرين احملرتمني

 السادة والسيدات النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم والشرائية 
مثمنا يف البداية إدراج هذا النص القانوين وهذه الدراسة لبنك 

، لكن لذي رجاء السيد 31.94املغرب من خالل مشروع قانون 
و أن جالرئيس، كما أكرمنا املتدخلني يف البداية ابإلنصات أر 

 ..يكرموا األواخر ابإلنصات

 :الرئيسالسيد 

 .أان معك

 

 :كرميي  نبنشقرو النائب السيد مجال 

أكرمناهم ابإلنصات يف البداية لكنهم ال يكرموننا حنن 
املتدخلني يف النهاية، هاذي مالحظة شكلية أمتىن من السيدات 

 .والسادة النواب تفّهم األمر

 :السيد الرئيس

 .بنشقرونرحبا للوقت السيد 

 :كرميي  نبنشقرو النائب السيد مجال 

إذن هنالك كما أشرت السيد الرئيس يف إطار مواصلة 
ق لنا حي ورش اإلصالح هلذا البنك وهلذه املؤسسة احليوية اليت

، اعتبارا للمكانة 9191االفتخار بعملها منذ إحداثها سنة 
 .بلدانب هلا كمؤسسة أساسية يف النظام املايل واالقتصاد االعتبارية

هنا البد أن نشري إىل األدوار احلكيمة اليت لعبتها هذه 
املؤسسة يف خلق التوازانت املالية وأيضا فيما ميكن أن نقول 
التجاوب مع األزمات املالية اليت عاشها العامل ومن ذلك األزمة 

 :، وابلتايل8111املالية لسنة 

 السيد الوزير احملرتم،

 ،السيد وزير املالية احملرتم

يستشف من كل ذلك ومما قدمتموه لنا من أرضية من 
خالل عرضكم أنه البد من بلوغ مستوى منو كبري حىت ميكن أن 

الطلب  على اهتمامنانرقى إىل نظام اقتصادي متوازن، وإىل جعل 
اخلارجي أكثر بعيدا عن حتميل امليزانية العامة لعبء مايل من 

ل السياسة خالل القروض ومن خالل الدين، وهنا من خال
البد من النظام البنكي أن يكون  واالقتصاديةاإلجتماعية 

مؤسسات مواطنة صادقة يف عملها من خالل اجتاهها وإسهامها 
يف بناء صرح اجتماعي اقتصادي سليم ومندجما، بعيدا عن املنطق 

و املبالغ فيه، يف اجتاه نظام مايل قد ينحو حن اإلقتصاديالرحبي 
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تطمح بتاات حنو بلوغ ما نرجوه من مناء  ليربالية متوحشة، ال
ايت عمله املراقب اجتماعي، وبذلك البد لبنك املغرب يف إطار

واإلشراف العام على املنظومة البنكية يف ببالدان أن يسعى إىل 
ذلك من خال جعل األبناك أن تسهم يف منظومة عمل االستثمار 

جمموعة من  رواملايل، بعيدا عن إقرا االستثماريتسهيال للتمويل 
الصعوابت املالية يف هذا االجتاه، أيضا منظومة الفوائد املرتفعة 
أيضا على جمموعة من اجملاالت احليوية واإلجتماعية واالقتصادية 
فيما يتعلق بتمويل املؤسسات أو الشركات الصغرى واملتوسطة، مث 
أيضا من خالل لعب الدور األساسي يف جعل أبناك اآلن تصب 

ن أموال داخل الوطن ليس خارجه ال أن تربح ابملغرب ما جتمعه م
 .ومتول أزماهتا يف اخلارج

إن اندماج املغرب يف االقتصاد الدويل لن يتحقق السيد 
الوزير إال بتجاوز املؤسسات والسياسات اليت حتكم املبادالت 
اخلارجية للصعوابت اليت تعرتضها، كمراجعة نظام الصرف وجعله 

رير مراقبة رؤوس األموال، تقليص احلواجز أكثر مرونة، أيضا حت
 اجلمركية، حتسني مناخ املبادالت التجارية وحتسني اجلمركية وغري

 .نظام اإلستثمار

ة  إن أتهيل املغرب للتحول اقتصاداي وتبوئه ملكانة إسرتاتيجي
كمركز اقتصادي ومايل بني القارتني األوروبية واإلفريقية، واملكانة 

 هبا بنك املغرب يف جمال مواجهة اإلكراهاتوالثقة اليت يتمتع 
واحلفاظ على التوازن الدوري من الكتلة النقدية، وبني تلبية 

دان اإلقتصادي ببال االستقرارحاجيات املكتب الوطين وضمان 
ة واملالية يف السلطة النقدي االستقالليةيستلزم منح بنك املغرب 

أيضا حني  .هااليت يدبرها دون اخلضوع لتضارب املصاحل وأتثر 
اختاذ القرارات أثناء سنه خلطة وسياسة نقدية بكل شفافية، وضبط 

يف األسعار وتنظيم سياسة نظام سعر الصرف املايل  االستقرار
للدرهم واإلشراف البنكي وكذا ممارسة ومراقبة أنشطة مؤسسة 

 .االئتمان

ومتاشيا مع ما مت إجنازه هلذا البنك من سياسة نقدية 
 لالقتصاد الوطين بتوفري الدعم الالزم للمقاوالت وتشجيع الناس

املتوسطة والصغرية وذلك ببحث بنك املغرب على سياسية نقدية 
مرنة ختول للمقاوالت الولوج للتمويل بطرق سلسة ومرنة 
وإلكراهات مطروحة والوقاية من املخاطر، يف اجملموعة النيابية ال 

ون نتمىن أن يكميكن إال أن نصوت ابإلجياب على هذا النص و 
جه حنو ني يف ما يتتأساسية يف بناء صرح مايل وحساب ملبنة 

 .تنمية منشودة يف كل األصعدة واجملاالت

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج

 :النائب السيد عمر بالفريج

 االسالم عليكم جمددا، كنطلب منكم السيد الرئيس طبقو 
الداخلي من بعد هاذ املداخلة داييل كيما وعدتوين هبا. النظام 

عار، عار حشومة يتناقش مثل هاذ مشروع القانون يف ظرف 
دقايق اللي عاطينا شي هنار هاذ اجمللس كله   8ساعة، راه هاذ 

دقايق، عشر ثواين للواحد، راه هذا عار، هذا مشروع  8يعطيوان 
التعديالت،  9لية اليسار قانون مهم ومهم جدا، قدمنا احنا كنفدرا

التعديل األول شبيه للتعديل اللي قدمو الفريق اإلستقاليل اللي  
كيتعلق إضافة التشغيل كهدف أساسي للبنك، عالش؟ لسبب 

إيال طلعنا  %2وال  9بسيط أان ما كيهمنيش التضخم يطلع حلىت 
هذا من األهداف  %38ما يبقاش ف %91معدل الشغل إىل 

امسحو  %8ندان، إيال مشى التضخم يف اللي خاصها تكون ع
التعديالت األخرى كلها  %38يل قضيناها إيال معدل الشغل يف 

التعديالت كلها دفاعا على هاذ املؤسسة الربملانية، وخا ما  3
نعجبوكومش احنااي، احنا عزيزة علينا هاذ املؤسسة، هاذ املؤسسة 

 8حنا غري ا عليه، االتشريعية، جملس النواب عزيز علينا كندافعو 
عليه، راه ماشي لصاحلنا احنا لصاحل هاذ اجمللس،  اواحنا كندافعو 
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النواب اللي كاينني هناي، الدفاع على الربملان ال يعين، الدفاع 
 اعلى الربملان ال يعين عدم احرتام املؤسسات األخرى، كنحرتمو 

املؤسسات األخرى، ولكن مجيع املؤسسات خاصها حترتم مع 
 اكونو ؤسسة التنفيذية حترتم املؤسس التشريعية، غتبعضياهتا، امل

ما ، احرتام املؤسسات و امثال بسيط يف هاد اجملال ابش تفهمو 
أبن فهاذ  ايتزايد عليا حىت واحد على املؤسسات، كلكم الحظتيو 

القاعة جملس النواب هي ميكن القاعة الوحيدة يف املغرب 
البالد،  رئيس ،كامللايل املؤسساتية اللي ما فيهاش التصويرة د

وعالش؟ لسبب بسيط، من املمكن فصل السلط راه ماشي عدم 
احرتام، احرتام املؤسسة امللكية، ولكن كاين فصل، من املمكن 
احنا اليوم نفعلوه، الدميقراطية الداخلية، الدميقراطية يف البالد، هذا 
خاص كيتطلب احرتام املؤسسات كيبدا من هنا، يف النائبات 

ة، شكرا الدميقراطي مجاع االدميقراطية ونبنيو  احيرتمو  والنواب مها
وأطلب مرة أخرى للسيد الرئيس حيرتم املادة نسيت العنوان دايهلا، 
املادة دايل النظام الداخلي ألداء الصالة، أان كيطبق علينا هذا 

 .النظام ابلفصل، فشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، لكم الكلمة السيد الرئيس

توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري  لنائب السيدا
 :))نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس، بدوران كنطالبو منكم أنكم ضبطو النقاش 
يف اجمللس، احنا ما كيعطينا حد الدروس وما كنطولوش على 
الرموز دايل السيادة، زيدون السيد الرئيس، الوقت اللي كتعطيوه 

هذا حمسوب هذا على حساب األصوات اللي لكل الفرق، 
كل حزب آش بغاه املواطن شحال دايل الوقت  أعطوان املواطنني،

يدوي، إذن ما جييش شي واحد يبقى يطاول علينا كل سعة هنا، 
 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الرئيس، لكم الكلمة السيد الرئيس

 :)قطة نظام)نالنائب السيد عبد هللا بووانو 

السيد الرئيس، هو النظام الداخلي دايل املؤسسة وأان  
 932بعاد على أي مزايدة، املادة  اكنظن حنا خاصنا نكونو 

صحيح كتعطينا ابش نرفعوا اجللسة لثالثة دايل األمور منها ألداء 
واحناه السيد  94:81الصالة الظهر راه أذن مع الوحدة وثلث 

ش ادي ألنه دايل التصويت ما كتوقفالرئيس نظرا هلاد العملية ه
هذا عرفا ما كتوقفش، زائد اإلكراهات اللي عند السيد وزير املالية، 
ووزير العالقات مع الربملان اللي كينوب عليه السيد وزير إعداد 
الرتاب، كنطلبوا منكم املواصلة وانخذوا الوقت اللي يكفينا يف 

 .الرئيس لسيدتقدمي التعديالت ويف التصويت عليها، شكرا ا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس

 :))نقطة نظامالنائب السيد حممد التوميي بنجلون 

 شكرا السيد الرئيس،

هو صراحة هاد املؤسسة كلنا حنرتمها، كل واحد فيها 
ة، يسة الربملانغريب كله حيرتم املؤسبرملاين أو غري برملاين، الشعب امل

فصل السلط كذلك حنرتم كل املؤسسات، وابلتايل ال  واحنا فهاد
جيب أن جنعل من هاد املؤسسة لتصريف بعض احلساابت 
السياسوية اللي ال حمل هلا أن تكون يف هذا الوقت ابلضبط، 
وابلتايل احنا مع السيد الوزير، مع التزامات دايلو، وكذلك مع 

اس  قانون والنالنظام الداخلي، احنا الناس دايل القانون حنرتم ال
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كاملني راهم كيسمعو لنا وبغيناكم السيد الرئيس خذ القرار واحنا 
 .راه معاك متافقني السيد الرئيس، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، نواصل جدول األعمال كما وضعناه بتنسيق واتفاق 
مع السادة رؤساء الفرق ورئيسة اجملموعة النيابية، من الصعب جدا 

صلنا للشق الثاين واللي هو مهم جدا، أن نتوقف، ألن اآلن و 
واملتعلق مبناقشة التعديالت، شكرا للجميع، شكرا للسيد الوزير 
له إكراه على مستوى رمسي معني ففي إطار التضامن احلكومي 

 .ينوب عنه السيد وزير إعداد الرتاب الوطين

 .منر اآلن إىل عملية التصويت

للتصويت كما صادقت عليها  9أعرض املادة 
 .اإلمجاع :للجنةا

للتصويت كما صادقت عليها  8أعرض املادة 
 .اإلمجاع .اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  4أعرض املادة 
 .اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  3أعرض املادة 
 .اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  9أعرض املادة 
 .اإلمجاع :اللجنة

تعديل من الفريق االستقاليل للوحدة ورد بشأهنا  2املادة 
 .والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

تعديالت، التعديل األول  مخس ،2 فهاد املادة عندان
 السيد الرئيس كيقرتح أننا نزيدو يعين التشغيل ونزيدو يعين سعر

سيد سة بنك املغرب، يعين كنعتربو الالفائدة يف املهام دايل مؤس
الرئيس أن استهداف التضخم واستقرار األسعار غري كايف، ألنه 
ما هو إال نتيجة الختالل كيكون بعض املرات بني اإلنتاج وبني 

ر  أنه على غرار الدول اللي حققت واحد التطو  االستهالك كنعتربوا
وا هاذ يعين ، كنعترب %9كبري يف حماربة البطالة وخفضتها إىل من 

حان الوقت السيد الرئيس أن هاذ املمارسة ندخلوها كذلك يعين 
يف مؤسسات بنك املغرب، للتذكري السيد الرئيس يعين القانون 

نص على أن  91األساسي األول اللي خلق بنك املغرب يف 
التشغيل، اإلنتاج من املهام الرئيسية دايل بنك املغرب، ال ما  

ناقشة و عليه، واحنا كانت البارح يعين املكتشوفوش أنه اآلن نتخال
دايل مع السيد رئيس احلكومة، كانت البطالة هي حمور رئيسي 
وكانوا اإلخوان كلهم يعين عربو على أن هذا يعين خطر يتهدد 
املغرب، أان كنظن السيد الرئيس راه احنا عندان هاذ الشي راه 

 ل الليماشي احنا بدعناه هاذي راه ممارسات يعين يف الدو 
 .حصلت على نتائج مهمة

إذن السيد الرئيس التعديل الثاين السيد الرئيس هو كنقولوا 
املتوسط  يعين على املدى اأنه يعين استقرار األسعار خاصنا نعطيو 

نه يعين دايل التضخم، يعين أل االستقراروالبعيد يعين هدف دايل 
ويدير  رغري حيدد البنك استقرار األسعا اهنا غري واضح، كنقولو 

داب  la pratique السياسة النقدية بكل شفافية، يعين
التضخم كيقتضي أن أننا حندو أن البنك تيعطينا هاذ  استهداف

 .الرقم اللي على األقل ثالث سنوات

أن حان  أنه ايف التعديل الثالث السيد الرئيس، كنقولو 
الوقت أنه يعين املؤسسات بنك املغرب تقوم يعين ابلسهر على 

نافسة بني املؤسسات البنكية، هذه فعال كاين جملس املنافسة امل
ولكن هذه واحد السنني والت   االختصاصهو اللي عندو هاذ 
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هاذ االختصاص وكنعطيوه للمؤسسات دايل القطاعية  اكنحيدو 
يعين القطاع السمعي البصري مثال، الوكالة الوطنية لتقنني 

ع جملس يعين بتوافق م ليهم هاذ املهام ااملواصالت، ولينا كنسندو 
املنافسة، أان كنظن يعين بنك املغرب هو املؤسسة املؤهلة ملراقبة 
يعين التنافسية بني املؤسسات البنكية، كذلك السيد الرئيس كما 
نعترب كذلك أنه من املهم جدا أن البنك يراقب يعين من العالقة 

  سيعين ال هاد بني يعين املؤسسات البنكية، كذلك السيد الرئي
كذلك أنه من املهم جدا أنه البنك يراقب يعين العالقة   اكنعتربو 

 ويعين هاذ بني املؤسسات البنكية وبني يعين الزبناء ابش ما يكونش
أن  اواحد احليف يعين من طرف املؤسسات البنكية، احنا تنعرفو 

واحد العدد دايل املمارسات يعين تسيئ يعين إىل الشركات وتسيئ 
إىل آخره، هذه السيد الرئيس  les crédits عينوحتد من قابلية ي

يس رمبا السيد الرئ ايعين هاذ التعديالت هلاذ املادة، ولكن كنأكدو 
ور أنه التشغيل راه حم ااحلكومة ما غاديش تقبل هذا ولكن كنأكدو 

مهم جدا، وكاين بعض الدراسات السيد الرئيس وأنتما أستاذ يعين 
إيال ما   التشغيل البد يكون، وعامل يعين يف اإلقتصاد أنه يعين

كانش اليوم خاصو يكون واحد يف يوم من األايم، شكرا السيد 
 .الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

الشق األول من التعديل غري مقبول على غرار أغلبية البنوك 
املركزية، يتمثل اهلدف الرئيسي للسياسة النقدية ابملغرب يف 
استقرار األسعار، وميكن استقرار األسعار من احلفاظ على القدرة 

توفر على لالشرائية للمواطنني، كما يتيح للمستثمرين واملقاوالت ا

رؤية أفضل وبتحقيق هذا اهلدف يساهم بنك املغرب يف تعزيز 
النمو وخلق مناصب الشغل، وبصفة عامة يف التنمية اإلقتصادية 
للبالد، كما أن التأكيد على استقرار األسعار كهدف رئيسي ال 
مينع البنك من اتباع سياسة نقدية توسعية يف حالة تباطؤ منو 

فضال عن ذلك فإن بنك املغرب حيدد واالنكماش االقتصادي، 
السياسة النقدية ويسريها يف إطار سياسة اقتصادية ومالية 

 .للحكومة اليت هتدف إىل الرفع من منو وإنعاش الشغل

أما فيما خيص الشق الثاين من التعديل فهو كذلك غري 
ال ميكن إدراج هاد التعديل نظرا لتعارضه مع مبدأ  مقبول

 .املسؤوليات بني بنك املغرب واحلكومةوحتديد  االستقاللية

 :السيد الرئيس

 :شكرا للسيد الوزير، أعرض هذا التعديل للتصويت

 02: املوافقون

 731: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

ورد يف نفس املادة، تعديل من النائبني عمر بالفريج 
 .ومصطفى الشناوي، لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

فايت يل تكلمت على هذا املوضوع يف مداخليت. اهلدف 
دايل هاد مقرتح التعديل هو ما يبقاش البنك املركزي املغريب، 
التقييم دايل العمل دايلو طول السنة يكون غري على التضخم، 

على التضخم يف واحد املستوى معني، ولكن ا هو مزاين نسهرو 
ى دايل التضخم ما عندو حىت شي آاثر إذا كان هداك املستو 

إجيايب على التشغيل على الشغل، ما عندها حىت معىن. فبالتايل 
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عدد دايل الدول عرب العامل، ابألخص يف دول أمريكا الالتينية 
، كيبقى % 9و2مثال، عندها نسبة تضخم اللي كيطلع ل 

معقول، ولكن معدل الشغل اللي كريتفع شوية. احنا خصنا نعرفوا 
، يف قلب األزمة % 38معدل الشغل يف املغرب راه أقل من 

. فهذا هو اهلدف %32. ما هبطش على %32اليواننية كان 
من هذه هي حنطو الرقي مبعدل الشغل كهدف من األهداف 

 .األساسية دايل البنك املركزي

 :السيد الرئيس

شكرا أعرض نفس التعديل تقريبا للتصويت، بنفس 
 .النتائج

 02 :املوافقون

 731: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 944: املوافقون

 81: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

للتصويت كما صادقت عليها  4أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

ن الفريق ورد بشأهنا تعديل م 2فيما خيص املادة 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. الكلمة ألحد مقدمي التعديل، 

 .تفضلوا السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

، رمبا كان واحد سهو منا، أننا قدمنا 2خبصوص املادة 
 .2يف املادة  2املادة 

صو خ أنه البنك املركزي اكنعتربو   2املادة  السيد الرئيس، يف
،  الئتمانايقوم مبهام املنافسة والسهر على املنافسة بني مؤسسات 

دمة لألشخاص كذلك يراقب شروط اخلدمات البنكية املق
هذا هو جوهر هذا التعديل، شكرا السيد  ،نيالذاتيني واملعنوي

 .الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير

 الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطينالسيد عبد األحد الفاسي 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

التعديل غري مقبول للسبب التايل، وهو أن مهمة السهر 
على احرتام املنافسة يف مجيع القطاعات منوطة مبجلس املنافسة 

 .خريطبقا للقانون املنظم هلذا األ

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 02: املوافقون

 731: املعارضون

 ال أحد :املمتنعون

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 731 املوافقون:

 02 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:
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كذلك تعديل من طرف الفريق اإلستقاليل للوحدة   1املادة 
 .ة ألحد مقدمي التعديلوالتعادلية، الكلم

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

 .كنسحبو هاذ التعديل

 :السيد الرئيس

 شكرا،

للتصويت كما صادقت عليها  1أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  91أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  99أعرض املادة 
 اإلمجاع :للجنةا

للتصويت كما صادقت عليها  98أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  94أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  93املادة 
 .والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي
 شكرا السيد الرئيس،

ين املايل يعين كنعرفوا أنه يع ابالندماجهاذ املادة كتعلق 
من املغاربة، وأنه  %29اخلدمات البنكية يستفيد منها أقل من 

احلاجة ملحة إىل يعين االستفادة جلميع املواطنني، احنا كنقرتحوا 

فهاذ أنه يتم يعين التنصيص على ما هي يعين إسرتاتيجية اإلدماج 
 اتيجيةاالسرت بنك املركزي خصو ينّفذ هاذ أن الا املايل، تنقولو 

واحد التعريف هلاذ االندماج املايل، هاذ التعرف  اوكذلك كنعطيو 
اللي جبنا ليه السيد الرئيس ما هو إال التعريف اللي دارو البنك 
الدويل، يعين وكل اإلخوان ميكن يشوفو يعين يف البوابة، احنا 

ان شي تغيري روه وإيال كتنقولو بدل ابش يبقى يعين غري حمدد، ندي
يف املستقبل غادي نديروه هذا مهم السيد الرئيس، ألنه االندماج 
املايل خصنا حنددوه ما هو، كنحددوه احنااي يف أسعار منخفضة  
 كنحدوه يف جودة مقبولة وكنحدوه يف وسائط مالئمة مثال

payement mobile  شكرا االقرتاحإىل آخره، هذا جوهر ،
 .السيد الرئيس

 :الرئيسلسيد ا

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

تعديل غري مقبول، ليس هناك داع حلصر اإلدماج املايل 
يشمل اإلدماج أهداف وإجراءات فقط يف هذه الشروط، بل 

أوسع، كنشر الوعي املايل على سبيل املثال، وابلتايل فمن األفضل 
 .ذاهتا سرتاتيجيةاالترك األمور التفصيلية اليت سيتم تدقيقها ضمن 

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 07 املوافقون:

 731 املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:
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 :صادقت عليها اللجنة للتصويت كما 93املادة 

 731املوافقون: 

 07املعارضون :

 ال أحد املمتنعون:

للتصويت كما صادقت عليها  99أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  92املادة  أعرض
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  94أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

كما صادقت عليها للتصويت   92أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  91أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  81أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

تعديل من طرف الفريق اإلستقاليل للوحدة  89املادة 
 .والتعادلية، الكلمة للسيد النائب

 :التوميالنائب السيد أمحد 

 سيد الرئيس،شكرا ال

أنه يف اتريخ إصدار العملة كاين العملة النقدية، كاين 
العملة الورقية، اآلن كاين العملة اإللكرتونية يعين العملة 

،  8198جات يعين يف القانون دايل األبناك دايل  اإللكرتونية
ي ه السيد الرئيس أن كذلك أن البنك املغرب تتكون اكنقرتحو 

 عملة إلكرتونية لتسهيل املعامالت جراياجلهة املخولة هلا إصدار 
مبا هو معتمد ال يف صعيد اإلحتاد األورويب ويف العديد من الدول، 
أنه العملة اإللكرتونية ما خصهاش تبقى يعين مطلوقة ألي كان، 
أنه البنك املركزي يصدر هاذ العملة ويضمنها وحيافظ على القيمة 

 .دايهلا، شكرا السيد الرئيس

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا، السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ة مقبول حيث ال تعترب العملة اإللكرتونية عملغري تعديل 
 .رمسية

 :الرئيسالسيد 

 :صويتأعرض التعديل للت

 07املوافقون: 

 747املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  89أعرض املادة 

 747: املوافقون

 07املعارضون: 

 ال أحد املمتنعون:

للتصويت كما صادقت عليها  88أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  84أعرض املادة 
 عاإلمجا  :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  83أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

 83صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة حتمل 
 اإلمجاع :مكرر أعرضها للتصويت

للتصويت كما صادقت عليها  89أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  82املادة 
 .والتعادلية

 :السيد أمحد التومي النائب

 شكرا السيد الرئيس،

دايل التعديالت يف  3خبصوص هاذ التعديل كنقرتح واحد 
نواب أنه يتم تعيني جيش من ال ااملادة، التعديل هو تنقرتحو  هاذ

دايل للوايل، يعين إيال الحظتوا السيد الرئيس يعين يف القانون 
ّعلش ما تف ، كان الوايل وكان انئب الوايل يعين وخا8119دايل 

يل ألنه أنه يتم تعيني انئبني للوا اهاذ انئب الوايل احنا كنقرتحو 
عالش؟ هذه بعد واحد العرف واحد املمارسة اللي معتمدة يف  
كثري من الدول، يف تونس، يف مصر، يف األردن، يف الكثري من 
الدول األوربية، يف الوالايت املتحدة، يف كندا، عالش هاذ نواب 

ايل مثال اللجنة مبهام د اعلى الوايل، اثنيا تيقومو  ا تينوبو الوالة ؟ أوال
 .يعين النقدية، جلنة االستقرار املايل، هذا السيد هذا االقرتاح األول

رة أنه جملس اإلدارة خصو يتجمع ما التعديل الثاين كنقولو 
يف كل شهر، مرة يف كل شهر داب لثالثة أشهر ألنه يعين اإلقتصاد 

 د الدويل والوطين كيعرف واحد التسارع كبريالوطين تيعرف واح
 .هرأنه يكون شا شهور يعين شوية كثرية، كتنقرتحو  4يعين 

التعديل الثالث السيد الرئيس، وهذا يعين تعديل احنا  
 كنعتربوه جوهري أنه هاذ جملس اإلدارة ل يويّل جملس مديري

un directoire  4ل أنه كيتجتمع ك ايعين جملس إدارة كنعرفو 
هر، كيجي األعضاء كيكون هذا لساعة وساعة ونصف أش

جملس  اوكيمشي فحالو، أحنا تنقولو أن حان الوقت ابش نديرو 
مديري كما هو يف السمعي البصري يعين يف واحد العدد دايل 

ني متفرغ ااملؤسسات، وكانوا هاذ الناس هاذ جملس اإلدارة يكونو 
 .املؤسسة حلساب امتفرغني وكيعملو  اهلاذ اجمللس املديري يكونو 

التعديل الرابع السيد الرئيس، هو كان كنعتربوه كذلك أنه 
اللي دايل األعضاء اللي كيعّينهم رئيس  2حان الوقت أنه من هاذ 

يتعينو من طرف الربملان ألن املسألة النقدية  4احلكومة، أنه 
 اواالستقرار املايل كيهم كذلك يعين املواطنني أبكملهم، كنقرتحو 

أعضاء، شكرا السيد  4ملان كذلك يقوم ابقرتاح، يعين أنه الرب 
 .الرئيس
 :الرئيسالسيد 

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير
السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 

السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن
 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

مقبول ألن وايل البنك هو من ميارس  الشق األول غري
صالحيات اإلشراف على اجلهاز التنفيذي للبنك، وهو ما من 
شأنه احلفاظ على حسن سري األشغال على مستوى التدبري 
الداخلي، وضمان التدبري املالئم للعالقات اخلارجية. أما فيما 
خيص الشق الثاين، كذلك غري مقبول نظرا لصعوبة تطبيقه يف 

 .الواقع
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 :السيد الرئيس

تفضل السيد الرئيس، السي مضيان، السي بووانو ابغي 
يتدخل يف التعديل السادس. أان كان بودي يتدخل يف التعديل 

 .اخلامس. ولكن شي ابس ما كاين

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

مرحبا السيد الرئيس، غري كان نقاش كبري يف اللجنة، أوال 
لقدمي ل النواب كان يف القانون األساسي افيما يتعلق ابلتعديل داي

وما كانش كيتفعل، لذلك خاص األمور تكون واضحة، كاين 
الرئيس وكاين املدير العام، كل واحد كيدير املهام دايلو، اثنيا فيما 

ها يتعلق هباد القضية دايل الربملان، هاد التمثيلية دايل الربملان في
يبو ا نديرو التنايف، خصنا جنإشكال، ألنه إيال كنا غنديروها خاصن

يو هلنا فيه التنايف أو جن االقانون دايل النظام الداخلي دايلنا نديرو 
كون عندهم متا وت ايتمثلو  االتنايف، ألن ما ميكنش ميشيو  اونديرو 

واحد الصفة، ولذلك هذا بعض التعديالت خصها تكون 
 .منسجمة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 :تعديل للتصويتشكرا، أعرض ال

 02املوافقون: 

 747املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

يف نفس املادة ورد بشأهنا كذلك تعديل من النائبني عمر 
 .بالفريج ومصطفى الشناوي، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

امتنعت، هذا تفسري لالمتناع ونيت داخل فهاد الشي، 
 ضد الفكرة دايل النواب كذلك، هذا التعديل دايلنا قلنا ألن أان

ستة أعضاء، كما هي جات، كيقرتحكم السيد رئيس احلكومة، 
ولكن كيتم املوافقة على ديك الالئحة من طرف جملس النواب، 
هذا داخل يف تقوية دور جملس النواب، حيث كنطالبو من هادوك 

قتصادية لفة، تيارات ااألعضاء يف اجمللس، يكونوا من تيارات خمت
 ابش يكون غين داك النقاش، خمتلفة،ماشي سياسة، اقتصادية 

هاد الشي اللي جاري به العمل يف التجارب الناجحة. فبالتايل 
دور الربملان ماشي برملانيني مها اللي يكونوا فاجمللس. يتصادق على 

من طرف الربملان. هذا هو اللي كان يف  2هاديك الالئحة دايل 
التعديالت كلها اللي جاية من بعد كلها جاية يف تقوية جملس  هاد

 .النواب، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

قبول أوال انسجاما مع احلد املنصوص عليه التعديل غري م
فيما خيص مدة انتداب الوايل، اليت هي ست سنوات، مث التعيينات 
يف املناصب العليا تبقى من اختصاص صاحب اجلاللة. فيما خيص 

، ورئيس احلكومة فيما خيص املناصب االسرتاتيجيةاملؤسسات 
 .األخرى

 :السيد الرئيس

 .فضلالسيد الرئيس ت أعرض التعديل للتصويت، تفضل
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 :النائب السيد عبد هللا بووانو

ال حنا دااب كأننا ملي غنصوتو، كأننا ضد تقوية املؤسسة 
الربملانية، والواقع هو ما يلي: يف الدستور، ابستثناء احملكمة 

سب معينة كنصوتوا عليها بن الدستورية، احملكمة دستورية هي اللي
نا نغريو منشيو للدستور وخاص وكاينة يف الدستور، يعين خاصنا إما

النظام الداخلي، وعاد جنيو نغريو القانون األساسي، فإذن بعض 
املقرتحات ماشي ضدها ألن خاص يتعاود البناء دايهلا ولذلك 

 .حنا مضطرين نكونو ضدها، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، أعرض التعديل للتصويت املوافقون، 
 .لصفتني، تفضلوا السيد النائب تفضانتا فيك مؤيد وفيك ال

 :النائب السيد عمر بالفريج

حيث جات هاد املعارضة وكان نقاش، وخا كان خاصنا 
نستمروا يف هاد النقاش راه هاد النقاش هو اللي بيه كنبنيو 
املؤسسات، راه بدون نقاش راه ما كاينش بناء دايل املؤسسات، 

 كاين أتويالتخصناش  ا ماشي حيث جات كلمة يف الدستور م
اللي ميكن هلا تكون، أتويالت دميقراطية وهادي من التأويالت 
الدميقراطية اللي ميكن هلا تكون ماشي ضد الدستور، الدستور  
كيبقى كيما هو دااب حاليا، ولكن نؤولوه فيما كاينة شي إمكانية 

 .بطريقة دميقراطية هذا هو اهلدف، شكرا

 :الرئيسالسيد 
 :تأعرض التعديل للتصوي

 02املوافقون: 
 740املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 740املوافقون: 
 02املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد
تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية  84املادة 

 .لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 السيد الرئيس،شكرا 

جاء نتيجة للتعديل اللي  84هاد التعديل دايل املادة 
، كنقرتحوا أنه يكون جملس مديري بدل جملس 82قدمنا يف املادة 

يعين ماشي جملس إدارة وكذلك يعين  une directoireإدارة، 
 .تكون شهرية، شكرا السيد الرئيس االجتماع

 :الرئيسالسيد 

 .لصوت للسيد الوزيرلكم الكلمة السيد الوزير، ا

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

مرات  3ال تلغي املادة إمكانية اجتماع اجمللس ألكثر من 
 .يف السنة ال سيما إذا اقتضت الضرورة ذلك

 :الرئيسالسيد 

 أعرض التعديل للتصويت،

 02املوافقون: 

 740املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد
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فيما خيص نفس املادة ورد بشأهنا تعديل من انئبان عمر 
 .بال فريج ومصطفى الشناوي

 :النائب السيد عمر بالفريج

من الدستور   31يف نفس السياق، الفصل  41املادة 
من الدستور كيقول   31يل بنك، كيقول كيفاش خاصوا يتعني وا

 .ايك 41كيفاش، هادي املادة 

 :السيد الرئيس

27 

 :النائب السيد عمر بالفريج

هادي دايل مينح أعضاء اجمللس الستة املعنيني من طرف 
رئيس احلكومة تعويضات حيددها مرسوم، هاذي جات ايك تقبل 

 .هداك التعديل، تقبل فكنسحبوا، شكرا

 :السيد الرئيس

 .41ماشي املادة  84ة املاد

 :النائب السيد عمر بالفريج

هي اللي تقبالت،  84نعاودوا السيد الرئيس، هادي املادة 
 .واحنا حطيناها خطأ إذن كنسحب هاد التعديل

 :السيد الرئيس

السيد الوزير، أان كيصعاب علي نسمع السحب على 
 اليسار، لكن الصرب البد تيعطي بعض النتائج. 

 :جنةللتصويت كما صادقت عليها الل 84 أعرض املادة
 اإلمجاع

كما صادقت عليها   للتصويت 82 أعرض املادة
 اإلمجاع :جنةالل

للتصويت كما صادقت عليها  81 ةأعرض املاد
 اإلمجاع :لجنةال

 .تعادليةوالتعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  41املادة 

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

دايل التعديالت، التعديل األول تنقولوا أنه يعين  4 عندان
ابملوازاة مع تعيني وايل بنك املغرب يعين ابملوازاة يعين تكون واحد 
رسائل مهام اللي هو مبثابة عقدة برانمج اللي كتحدد أشنا هي 
األهداف واشنا هي النتائج اللي كنتظروا من هاد املسؤول يعين 

روط إعادة تعيينه، هاد السيد خالل مدة انتدابه، وكذلك ش
الرئيس، هذا ممكن يظهر شوية أنه غريب ولكن هنا هادي رسائل 

 ..مهام جات ضمن املنظومة، اإلخوان

 :الرئيسالسيد 

 .كمل أ السيد النائب كمل

 :النائب السيد أمحد التومي

هاد رسائل امهام جات أ السيد الرئيس جات ضمن 
اعتمدهتا وزارة املالية  منظومة احلكامة اللي هي كذلك كانت

ابلنسبة للمؤسسات العمومية، وحنا كنعتربوا أن بنك املغرب يعين 
مؤسسة واخا عندوا طابع خاص ولكن كيبقى مؤسسة عمومية، 
يعين ينطبق عليها هاد املبالغ دايل احلكامة اجليدة، كنذكروا السيد 

كينص على ربط   9الرئيس كذلك أنه يعين الدستور يف الفصل 
ؤولية ابحملاسبة، وكينص كذلك على احلكامة اجليدة، فتنقولوا املس

أنه ابملوازاة يعين مع تعيني الوايل يكون هاد الرسائل مهام اللي  
كتحدد أشنا هي األهداف دايلوا، واشنو هي النتائج اللي  
كنتسناوا منو، واشنو هي الشروط دايل التجديد، هذا من جهة، 
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يني أن ابلتعيني ابلنسبة لتع من جهة السيد الرئيس كذلك واحد
 ..18.98النائب الوايل، يعين كيتعينو طبقا للقانون التنظيمي 

 :الرئيسالسيد 

 .شوية اتإلنصات من فضلكم

 :النائب السيد أمحد التومي

 أخريا السيد الرئيس أنه الوايل وانئبه يعين األجرة دايهلم يعين
 .حتدد مبرسوم، شكرا السيد الرئيس

 :الرئيسالسيد 

 .الكلمة للسيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

الشق األول من التعديل غري مقبول، نظرا لتنافيه مع 
احب اجلاللة، من الدستور الذي خيول لص 31مقتضيات الفصل 

 .الصالحية الكاملة لتعيني الوايل

أما الشق الثاين مت حذف منصب انئب وايل البنك، نظرا 
ألن الوايل هو من ميارس صالحيات اإلشراف على اجلهاز 
التنفيذي للبنك، ما من شأنه احلفاظ على حسن سري األشغال 
على مستوى التدبري الداخلي وضمان التدبري املالئم للعالقات 
اخلارجية، وموازاة مع ذلك مت تعزيز صالحيات املدير العام الذي 
ينوب عن وايل بنك املغرب يف حالة إذا تغيب هذا األخري أو عاقه 

 .عائق

 :السيد الرئيس

ورد يف نفس املادة تعديل كذلك من النائبني عمر بالفريج 
 .ومصطفى الشناوي ما متافقينش

 :النائب السيد عمر بالفريج

 .شيو نوقفوا شوية السيد الرئيسكيخصنا من

 :السيد الرئيس

 .أعرض التعديل للتصويت، عندكم مالحظة تفضل

 :النائب السيد أمحد التومي

ابلنسبة جلواب احلكومة أنه ما فيهش تعارض، ما فيهش 
تناقض، احنا التعيني دايل بعض املسؤولني السامني راه تيم حتت 

 من الوزير، ورئيس ، يعين مبجلس الوزراء، ابقرتاح31الفصل 
احلكومة هذا ما فيه حىت شي تناقض هنا تنقولوا السيد الرئيس، 
غري هاد يعين حىت يتم هذا كنقولوا هاد الرسائل مهام، حبال اللي  
كتحدد هادي مؤسسة إسرتاتيجية وكننتظروا منها نتائج، احنا ما  
كاينش حىت شي تعارض، ما كاين حىت شي تنايف، ما كاين حىت 

 .ض، شكرا السيد الرئيسشي تناق

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 71املوافقون: 

 742املعارضون: 

 7 املمتنعون:

 .تفضل السيد النائب 41املادة 

 :النائب السيد عمر بالفريج

غنرجع اللي ما متتبقاش عليه غريمها هاذوك  41املادة 
 يل النائبني، ذاك الشي عالش؟ هو الفكرة هي هاذي كاين بتم

من  31حبال إيال كاين واحد اللبس، واّل سوء تفاهم، املادة 
 12، ماشي الدستور دايل 8199الدستور دستور جديد يف 
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رئيس  يقرتح االسيد الوزير واّل ممثل احلكومة، فاحنا كنقرتحو 
احلكومة اسم شخصية مشهود هلا ابلكفاءة واحلياد ملنصب وايل 

صية من طرف جملس بنك املغرب ويتم اإلنصات هلذه الشخ
النواب ليديل برأيه يف شأهنا، ومن بعد ويعني وايل بنك املغرب 

ر للربملان دو  اوفق الشروط املنصوص عليها يف الفصل، كنعطيو 
طي هاذيك الشخصية ويع إسناد جملس النواب فعال جملس النواب

 الرأي دايهلا يف األغلبية مّلي كتكون األغلبية غتصوت فهاذ االجتاه
يل جاهبا رئيس احلكومة، رئيس احلكومة هو واللي كيقدم دايل ا

واحد املكانة حقيقية هلاذ املؤسسة احملرتمة، وكاين  اغري كنعطيو 
جانب آخر فهاذ التعديل فهاذ املادة هو أبن هاذ التعيني دايل 
السيد وايل بنك املغرب كيّدار قابلة للتجديد مرة واحدة وليس 

اب عفاكم ما جتبدوليش الدستور، معا ولكن اجلو  8مرتني، فهاذو 
حيث الدستور راه واضح فهاذ األمور ما كاينش تناقض مع 

من الدستور يقرتح السيد رئيس  31الدستور، تنصيب املادة 
احلكومة إىل جملس وزاري ومن بعد حىت الظهري كيوقع فيه رئيس 

هاذ الشي خصكم تعرفوه  8الدولة امللك، ورئيس احلكومة، ب
 .حلكومة، شكراالسيد ممثل ا

 :الرئيسالسيد 

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ألسباب اللي ذكرت يف رأي احلكومة  تعديل غري مقبول،
ور، سطرة التعيني املنصوص عليه يف الدستخمالف مل االقرتاحهاذ 

الذي ينص على أن تعيني يتم ابقرتاح من رئيس احلكومة، مببادرة 
من الوزير املعين يف الوظائف املدنية التالية من بينهم وايل بنك 

 .املغرب

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا نعرض التعديل للتصويت، إضافة؟ تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

أوال كاينة القانون  31معارض السي عمر، الفصلطبعا 
التنظيمي للتعيني يف املناصب العليا حدد املسطرة، إذن إيال كنا 

 31خصنا منشيو هلذاك القانون التنظيمي ألنه الفصل  اغنيغريو 
اللي كيتعلق على األقل بوايل بنك املغرب راه حمددة فيه هاذي 

يه اللي أصال توافق علواحد التعديل  اما ميكنش نقدمو  8واحد، 
 ايف اللجنة، هذا التعديل دايل مرة واحدة صايف تقبل جابتو 

رى األصالة املعاصرة وبشكل وبطريقة وبصيغة أخا األغلبية وجابتو 
جابو الفريق اإلستقاليل وقبالتو احلكومة، فإذن عندان وايل غيجي 

ا ممرة واحدة جنددو لو مرة واحدة هذا تّقبل، املسألة الثالثة هو 
ش دايل اإلنصات ما كاين اهلرينغ ميكنش جنيبو واحد النظام هاذ

يف الدستور، واش غنديروه غري هنا ؟ جنيو نصنتو غري وايل بنك 
املغرب غري هو اللي مهم فهاذ ؟ ما ميكنش، ولذلك راه كيخص 
شي حوايج نفكرو فيها إما غنغريو هاذ النظام البناء الدستوري 

ا نبقاو نستمعمو للناس هنا، هذا منغريوه وجنيبو مقرتح ابش 
 .عندانش، شكرا

 :الرئيسالسيد 

أعرض التعديل للتصويت، راه استمعنا إليك السيد 
 ..النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

 شكرا السيد الرئيس،

احرتام النظام الداخلي عفاكم، إيال ما  املرجو عفاك
عااي النظام ربش ماحرتمتوهش قبايلة معااي أان الوحيد اللي ما تعت

الداخلي، هاذ النقاش ميكن يل يف دقيقة واحدة السيد النائب 
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احملرتم، هذا بدينا هذاك د النقاش يف اللجنة وما عمقناش فهاذ 
النقاش ماشي حيث ما كايناش ماّدارتش ما خصهاش تبدا، راه 
نبداو هنااي وال اهلدف هو نعدلو هاذيك هذاك القانون اللي 

لوم ولكن نبداو هنا هذاك القانون ما متفقش تكلميت عليه، مع
معاان ذاك القانون، ولكن نبداو هنااي، ايك اعتربانها إجيابية إيال 
دران هاذ اإلنصات مزاينة، آش كيمنع من بعد نعدلو القوانني 
األخرى ابش يويّل اإلنصات معمم؟ لنعطيو مكانة حقيقية هلاذ 

 .جملس النواب، شكرا

 :الرئيسالسيد 

 :لتعديل للتصويتأعرض ا

 02 املوافقون:

 731 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 02املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

تعديل من فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية،  49املادة 
 .السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 لسيد الرئيس،شكر ا

هاد التعديل ابش جيي يف مشروع القانون أن جملس اإلدارة 
يصادق على النظام الداخلي، ولكن ما كنظنش هاد النظام 
الداخلي منني كيجي، احنا كنقرتحوا أنه الوايل يعد النظام 

الداخلي، ويعرضه على اجمللس األعلى يف جملس اإلدارة 
عد هاد النظام، شكرا للمصادقة، يعين البد شي واحد اللي ي

 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

ي لالتعديل غري مقبول ال يتوفر بنك املغرب على نظام داخ
واحد بل على عدة أنظمة داخلية كميثاق األخالقيات والنظام 
األساسي ملوظفي البنك، واليت يتم حتديدها من طرف اجمللس 

 .89املادة 

 :الرئيسالسيد 

 :أعرض التعديل للتصويت

 02املوافقون: 

 731املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 49 أعرض املادة

 .731 وافقون:امل

 .02 املعارضون:

 .ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 48 أعرض املادة
 اإلمجاع
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للتصويت كما صادقت عليها  44 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

 .تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 43 املادة

 :النائب السيد أمحد التومي

 .السيد الرئيسنسحب هذا التعديل 

 :الرئيسالسيد 

 شكرا السيد النائب،

للتصويت كما صادقت عليها  43أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  49أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

 .تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 42املادة 

 :النائب السيد أمحد التومي

 ،شكرا السيد الرئيس

يعين كنقرتحوا أن هاد اللجنتني اللي منصوص  42يف املادة 
 الستقراراعليهم يف مشروع القانون يعين اللجنة النقدية، وجلنة 

املايل، أنه هاد النائبني دايل الوايل يرتأسوا هذا كل واحد يرتأس 
جلنة، هذا السيد الرئيس هذا راه ممارسة، يعين جاري هبا العمل يف 

 ، ألنه هاد اللجان اللي منصوص عليها يف املشروعالبنوك املركزية
ميكنش تصور، هاد الشي ابش كنحتاجوا لنواب ا راه مهمة، م

الرئيس ابش يرتأسوا هاد اللجان، هاذا هو املوضوع دايل هاد املادة 
، غنعرفوا أن احلكومة رفضات، احنا كنتأسفوا هلاد القضية، 42

ديل، شكرا السيد كنتمسكو هباد التع ولكن احنا كنتأكدوا 
 .الرئيس

 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

غري مقبول لنفس التعليل السابق مت حذف منصب انئب 
ا ألن الوايل هو من ميارس صالحيات اإلشراف وايل بنك، نظر 

على اجلهاز التنفيذي للبنك، وموازاة مع ذلك مت تعزيز صالحيات 
ا إذا م املدير العام الذي ينوب عن وايل بنك املغرب يف حالة

 .تغيب

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت 

  02املوافقون: 

 731 املعارضون:

 7املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 42أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 02املعارضون: 

 7املمتنعون: 

للتصويت كما صادقت عليها  44أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

 .تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 42املادة 
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 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

للمالءمة مع تعديلنا السابق هاذ التعديل هو كذلك جاء 
 .خبصوص تعيني انئبني للوايل، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 .عديل السابقجواب نفس الت

 :السيد الرئيس

  :أعرض التعديل للتصويت

  02املوافقون: 

 731 املعارضون:

 7املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 42أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 02املعارضون: 

 7املمتنعون: 

للتصويت كما صادقت عليها  41أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادليةتعديل من  31املادة 

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ التعديل هو ما هو إال يعين جتويد يعين النص خبصوص 
ل يعين يف السيد الرئيس أنه يف املدونة داي اتنايف املصاحل، تنعتربو 

 النظام يف القانون التنظيمي دايل اجلماعات واجلهات واجملالس
اإلقليمية جات واحد الصيغة أكرب يعين مشولية وأوضح احنا  

أنه هاذ نفس الصيغة يعين جتي فهنا كذلك ابش ألنه  اكنقرتحو 
أمشل لتحليل يعين أشنا هي فني كتناىف املصاحل إىل آخره، أشنا 

األخالقية دايل األعضاء، ما هو إال جتويد السيد  االلتزاماتمها 
ومة مبا يعين تدار قبل ما جتي هاذ املنظالرئيس ألنه هاذ القانون ر 

دايل اجلماعات واللي كتحدد بدقة هاذ حاالت التنايف فهاذ 
 .املهام، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
مد السيد حم والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

التعديل غري مقبول مت اإلكتفاء ابملبدأ دون التفصيل يف 
حاالت تنازع املصاحل لكي ال يكون تعارض مع مقتضيات قانون 

 .خاص سيصدر يف هذا اجملال طبقا للدستور

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 02 املوافقون:

 731 املعارضون:

 7: املمتنعون
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 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 02املعارضون: 

 7املمتنعون: 

للتصويت كما صادقت عليها  39أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  38أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  34 أعرض املادة
 عاإلمجا  :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  33أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  39أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  32أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  34أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

ليها للتصويت كما صادقت ع 32أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  31أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

من انئبني عمر بالفريج  ورد بشأهنا تعديل 91املادة 
 .لك الكلمة السيد النائب شناويومصطفى 

 :النائب السيد عمر بالفريج

شكرا، هذه فهاذ املادة آش كتقول؟ كتقول أبن كيقدم 
غرب تقرير سنوي حول الوضعية االقتصادية السيد وايل بنك امل

والنقدية واملالية، ويقدم هاذ التقرير بني يدي صاحب اجلاللة، 
 .هاذي أكيد ما كنقيصوهاش، خاصها تكون تبقى

ل غري احنا ضفنا قلنا يرفع وايل بنك املغرب تقريرا سنواي قب
يونيو الذي يلي اختتام السنة احملاسبية املعنية حول الوضع  41
قتصادية والنقدية واملالية للبالد، وكذا حول أنشطة البنك اإل

لصاحب اجلاللة، ويوجهه أيضا إىل رئيس احلكومة ورئيس جملسي 
 .الربملان

كيفما قلنا أبن هذه هي النقطة األوىل، وكذلك يقدم وايل 
بنك املغرب عرضا حول هذا التقرير أمام الربملان، ويكون متبوعا 

يقع يف جملس األعلى للحساابت، هذا   ابملناقشة على غرار ما
كذلك داخل يف تقوية دور املؤسستني هناي: مؤسسة رئيس 

 .احلكومة من جهة، ومؤسسة جملس النواب والربملان، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  نيابة عنوالتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابل

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

التعديل غري مقبول، أوال ال داعي للتقيد هبذا اإلجراء مادام 
تيه،  التقرير يتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق مبا فيه الربملان بغرف

وهذا أعتقد األهم، آش كتقول هاذ  39كما أن مقتضيات املادة 
وايل بنك املغرب من طرف اللجنة أو إىل  االستماعاملادة؟ يتم 

اللجان الدائمة املكلفة ابملالية يف الربملان ومببادرة من هذه األخرية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

35 

خبصوص مهام البنك، هاذ املادة نعترب أهنا تظل مفتوحة 
 .االقرتاحاتوتستوعب كل هذه 

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 7 املوافقون:

 731 املعارضون:

 71املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 91أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 7املعارضون: 

 71املمتنعون: 

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  99املادة 
 .والتعادلية لكم الكلمة السيد النائب

 :النائب السيد أمحد التومي

 شكرا السيد الرئيس،

رار ابملوازاة يعين استق كنظن وصلنا لواحد الصرح مهم أنه
 يعين استقاللية يعين البنك املركزي تقابلها يف الطرف اآلخر مزيد

أنه هاذ  اتنقولو  99من الشفافية يعين يف اختاد القرار، هاذ املادة 
القرارات دايل اجمللس يعين خاصها تكون مبنية على معطيات 

، توفرضيات اللي غادي تكون كذلك اللي منشورة فهاذ القرارا
أنه إيال حددان مثال سعر الفائدة أو حددان التضخم  اابش تنعرفو 

أو حددان أي حاجة، أشنا هي املعطيات اللي متت على هاذ 
القرار؟ واشنا مها الفرضيات اللي اعتمدت؟ يعين هذا يعين خاصنا 
السيد الرئيس، وهذا راه كيفما هذا يعين ممارسة يعين يف األبناك 

، الشفافية يةاالستقاللة أنه الشفافية مقابل املركزية يعين العصري
 .، شكرا السيد الرئيساالستقالليةمقابل 

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 عديل غري مقبول، يتم تقدمي املعطيات والفرضيات خاللالت
ندوة صحفية اليت يعقدها وايل بنك املغرب بعد انعقاد اجمللس 

 .وكذا على مستوى البيان الصحفي

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 71 املوافقون:

 731املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :ا اللجنةللتصويت كما صادقت عليه 99أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 71املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل ورد كذلك  98املادة 
 للوحدة والتعادلية، السيد النائب
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 :النائب السيد أمحد التومي

نفس التوجه السيد الرئيس خبصوص الشفافية، احنا  
، هذا  الجتماعاتاأنه يتم نشر حماضر  98يف املادة  اكنقرتحو 

كذلك السيد الرئيس هو ممارسة معتمدة، أنه احملاضر يعين تنشر 
اعلني عليها الف اابش كتكون هاذ القرارات، ابش كيكون يطالعو 

ين واملستثمرين يعين تيطلعو على احملاضر، رمبا كا االقتصاديني
بعض الدول اللي كتحيد األمساء، مثال ما كتسميش األمساء دايل 

لكن كتقول هاذ العضو أش قال، هذا أش قال، األعضاء و 
هذا كيأيد يعين أنه اإلستثمار ابستهالك  ريدمان ، هذاسكين هذا

أن  الوزير أنه تكون السيد الرئيس،السيد  اإىل آخره، فكنقرتحو 
نشر احملاضر كذلك تتم يعين اإلطالع يعين الفاعلني االقتصاديني 

نك ها جملس إدارة بوكل املهتمني يعين ابلقرارات اللي يتخذ
 .املغرب، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

السيد عبد األحد الفاسي الفهري، وزير إعداد الرتاب الوطين 
السيد حممد  والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة ابلنيابة عن

 :بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

وم على يتم إطالع العم 99غري مقبول، حسب املادة 
قرارات اجمللس، وبناء عليه يقوم الوايل بعقد ندوات صحفية عقب 
دورة اجمللس كما تنشر هاته املتعلقة ابلسياسات النقدية، يف ما 

 تتضمن، قد تتضمن هذه األخرية االجتماعاتخيص نشر حماضر 
 .معطيات هتم الشأن الداخلي للبنك، تكون غري قابلة للنشر

 :السيد الرئيس

 :ديل للتصويتأعرض التع

 71 املوافقون:

 731املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 98أعرض املادة 

 731املوافقون: 

 71املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

للتصويت كما صادقت عليها  94 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  93أعرض املادة 
 إلمجاعا :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  99أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  92أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  94أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  92أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

دقت عليها للتصويت كما صا 91أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  21أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  29 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  28أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  24أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  23ة أعرض املاد
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  29أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  22أعرض املادة 
 اإلمجاع :اللجنة

ورد بشأهنا تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة  24املادة 
 .والتعادلية

 :النائب السيد أمحد التومي

 .هاذ التعديل السيد الرئيس اكنسحبو 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، تعديل إضايف هل نوقش داخل 
 .اللجنة كاينة

 :)النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام

السيد الرئيس، غري بغيتكم قبل ما ختتمو ما تنساوش ابش 
 .تدعيو السيدات والسادة النواب للغذاء شكرا

 :السيد الرئيس

 .مادة 41السيد الرئيس، السي بووانو مازال مازال آ 

للتصويت كما صادقت عليها  24 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  22 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  21 املادة أعرض
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  41 أعرض املادة
 مجاعاإل :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  49 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  48 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  44 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  43 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

صادقت عليها  للتصويت كما 49 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها   42 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

 للتصويت كما صادقت عليها 44 ادةأعرض امل
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  42 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  41 أعرض املادة
 اإلمجاع :اللجنة
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عليها للتصويت كما صادقت  21ادة ملأعرض ا
 اإلمجاع :اللجنة

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
 :اللجنة

غايب إما معارض وال  وهو مضيانأان منني تنشوف السي 
 .موافق

 731املوافقون: 

 7املعارضون: 

 71املمتنعون: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42.71مشروع قانون رقم  جملس النواب علىصادق 
 .لقانون األساسي لبنك املغرباملتعلق اب

شكرا جزيال للسيد الوزير من إعداد الرتاب الوطين إىل 
 .إعداد املؤسسة املركزية لألبناك

 


