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  امخلسني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 مارس 27(هـ 1439 رجب 09 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س: الرئاسة
الثام�ة �ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ٕا�دى عرشة دق�قة: التوق�ت

  .والعرش�ن بعد الزوال
بتغیري  69.17ارسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق ا�: �دول أ�عامل

  .املتعلق ب�س��د أ�صول 33.06و�متمي القانون رمق 

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

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

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

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

خنصص هذه اجللسة ��ارسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق ب�س��د أ�صول، واحملال  33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17

  .ب�لینا من جملس النوا
�ىل  ،وق�ل الرشوع يف م�اقشة ودراسة والتصویت �ىل هذا النص

هذا املرشوع، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن �شكر الس�ید رئ�س جلنة املالیة 
والتخطیط، وكذ� الس�ید مقرر هذه ا�لجنة، واكفة ٔ�عضاء ا�لجنة �ىل 

  .ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها ٕالغناء هذا النص
املالیة ا�ي قدم �دة تفسريات  شكر �مسمك الس�ید وز�ر�ٔ كام 

ومالحظات �لجنة حىت �متكن ٔ�عضاء ا�لجنة من املعرفة والتطلع ٔ�كرث �ىل 
  .هذا املرشوع

وكذ� ٔ�شكر الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة ا�ي س��وىل تقدمي هذ 
 .وس�ٔعطي � اللكمة لتقدمي هذا املرشوع، تفضل الس�ید الوز�ر ،املرشوعا

  :وز�ر الش�باب والر�ضة ،علميالس�ید راش�ید الطاليب ال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
یطیب يل نیابة عن زم�يل الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة ٔ�ن ٔ�عرض 

املغري واملمتم �لقانون رمق  �69.17ىل جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 
  .م�علق ب�س��د أ�صول 33.09

ؤ�ود يف البدایة التنویه �لفعالیة اليت عرفهتا ٔ�شغال جلنة املالیة 

والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، وكذا تعاملها البناء مع مرشوع القانون هذا 
  .ا�ي متت املصادقة �لیه �ٕالجامع من طرف ا�لجنة

ن ا�ي بني ٔ�ید�مك الیوم یندرج مضن ا�هودات ٕان مرشوع القانو
الرام�ة لتطو�ر املالیة ال�شار�یة يف املغرب، و�خلصوص شهادات الصكوك 
اليت تعمتد �ىل تق�یة ال�س��د واليت تعد �ٓلیة حموریة لتمنیة �شاط الفا�لني يف 

  .السوق املايل ال�شاريك
تمنیة املالیة ال�شار�یة وكام ال خيفى �ىل �لممك فقد مت بناء هنج م�اكمل ل 

ببالد� یقوم �ىل ٕا�شاء ٕاطار �رشیعي وتنظميي حيمك خمتلف مكو�ت القطاع 
  .املايل، مبا فهيا القطاع البنيك وقطاع سوق الرسام�ل وقطاع الت�ٔمني

وف� یتعلق �ٕالطار ال�رشیعي اخلاص �شهادات الصكوك، جيدر التذكري 
املتعلق ب�س��د أ�صول  33.06رمق ٕاىل ٔ�ن املغرب رشع يف تعدیل القانون 

، وا�ي ف�ح ٕاماكنیة 119.12من �الل القانون رمق  2013م�ذ س�نة 
  .ٕاصدار شهادات الصكوك سواء من طرف القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص

فٕان مرشوع القانون املعروض �ىل حرضا�مك هيدف  ،وانطالقا مما س�بق
املتعلق ب�س��د  33.06ٕاىل ٕاد�ال بعض التعدیالت �ىل القانون رمق 

أ�صول واملنظم لشهادات الصكوك، والس�� تعدیل تعریف الصكوك 
هبدف ف�ح الباب ٕالصدار خمتلف ٔ�نواع الصكوك، توضیح ٕاجراءات طلب 
الرٔ�ي �ملطابقة من �ن ا�لس العلمي أ��ىل وٕاد�ال �ٓلیات ت��ع التق�د 

املق�ضیات املؤطرة ب�ٓراء املطابقة الصادر عن ا�لس، حتدید وتوضیح بعض 
لصنادیق ال�س��د املصدرة لشهادة الصكوك، مالمئة بعض التعریفات 
وأ�حاكم اخلاصة �ل�س��د مع م�طلبات ٕاصدار شهادات الصكوك، مراجعة 

  .وت�س�یط بعض املق�ضیات املتعلقة بعملیة ٕاصدار الصكوك الس�یادیة
�ىل تلمك ٔ�مه املس�ت�دات اليت �اء هبا مرشوع التعدیل املعروض 

وا�ي �ك�يس ٔ�مهیة كربى من �الل ف�ح �ٓفاق �دیدة  ،جملسمك املوقر
لتطو�ر م�ظومة املالیة ال�شار�یة ببالد� وخصوصا القسم املتعلق �سوق 
الصكوك ا�ي یعد ركنا دولیا يف هذه املنظومة والسالم �لیمك ورمحة هللا 

 .تعاىل و�راكته
  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ؤ�عتقد وكام تعلمون ، ة �لمقرر ٕاذا رغب يف ذ�ن ٔ�عطي اللكموا�ٓ 
  .تقر�ر وزع �ىل امجلیع وموجود عندمكال مجیعا ب�ٔن 

بغیت نذ�ر ا�لس ب�ٔن ندوة الرؤساء او  ،�ادي نف�ح �ب املناقشة ،ٕاذن
دا�الت ليك تضم يف احملرض د�ل اجللسة ولكن املاتفقوا �ىل ٔ�نه یوزعوا 

نا، فریق أ�صا� واملعارصة اك�ن، �ادي تقدم ل  الفریق �س�تقاليل ..ا�يل
بغیيت افریق العدا� والتمنیة، إالخوان رؤساء الفرق، �حتاد �شرتايك 

  .شكرا ؟تد�لت 
ٕاذن �ادي ندوزو ملر�� ٔ�خرى، ا�يل يه  ،ٕاذن ما اكی�ش يش م�د�ل

  .مر�� التصویت
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  .املواد ثالثةكام تعلمون اك�ن 
  :املادة أ�وىل

  .�ٕالجامع :املوافقون
  :املادة الثانیة

  .�ٕالجامع :املوافقون
  :املادة الثالثة

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

  .�ٕالجامع :املوافقون
بتغیري  69.17وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق ب�س��د أ�صول 33.06و�متمي القانون رمق 
  .ورفعت اجللسة ،شكرا �لجمیع

  :املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــق

 :یق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا�� الفر  -1
  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

و�دة والتعادلیة مب�لس �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �ل
بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17املس�شار�ن ملناقشة مرشوع القانون رمق 

  .املتعلق ب�س��د أ�صول 06.33
ٔ�ن مرشوع القانون ا�ي نناقشه الیوم  ،الس�ید الوز�ر ،نتفق معمك نإان 

یعد لبنة �دیدة يف رصح ا�هودات الرام�ة لتطو�ر املالیة ال�شار�یة يف 
غرب و�خلصوص ما یتعلق �شهادات الصكوك اليت تعد �ٓلیة حموریة لتمنیة امل

�شاط الفا�لني يف السوق املايل ال�شاريك، هنا �رى انه من الواجب 
التطرق ٕاىل القمية املضافة لٔ�بناك ال�شار�یة �ىل �ق�صاد الوطين، خفالل 
م�اقشة هذا املوضوع كنا ٔ�مام معطیات توقعیة واردة يف دراسات 
واس�تطال�ات ٔ�جنزهتا مؤسسات وطنیة ؤ�ج�بیة �متة �ملالیة ال�شار�یة، 

يف املائة من بني  15ٕاىل  10تؤكد ٔ�ن زبناء هذا أ��رية س�ميثلون ما بني 
  .مجموع زبناء أ�بناك معوما يف املغرب

بعض ا�راسات ملؤسسات دولیة �متة هبذا ا�ال �شري ٕاىل ٔ�ن كام ٔ�ن 
مالیري دوالر من أ�موال �الل  10ٕاىل  8ا بني هذه أ�بناك س�س�توعب م

مما یؤرش بوضوح �ىل  ،الس�نوات الثالثة أ�وىل من بدایة اش�تغالها كتقد�ر
  .إالق�ال الك�ري ا�ي یتوقع ٔ�ن حتظى به ا�متویالت اجلدیدة يف اململكة

يف یونیو املايض ب�ٔن ) ف��ش راتني(وتوقعت الواك� العاملیة �لتنق�ط 
اليت س�مت مجعها من ق�ل أ�بناك ال�شار�یة �ملغرب، ارتفا�ا  �شهد الودائع
يف املائة، معتربة ٔ�ن �ٓفاق منو أ�بناك ال�شار�یة �ملغرب،  10و 5یرتاوح بني 

يف املائة من متویل القطاع  70تبدو ٕاجيابیة، ذ� ٔ�ن الودائع متثل حنو 
 .البنيك

بناك ال�شار�یة كام تتوقع الواك� تطورا رسیعا يف بدایة معلیات ا�ٔ 
�ملغرب، �ىل غرار ما �دث يف �ر�یا وٕاندون�س�یا، مشرية ٕاىل ٔ�ن هذه 

 .املنتو�ات البنك�ة ت��ح �لزبناء الولوج ٕاىل �قة م�اكم� من اخلدمات
ن مؤسسات هبذا احلجم من الفائدة �ىل �ق�صاد الوطين تتطلب إ 

ا�ورة تعامال ٔ�كرث رس�ة ؤ�كرث جنا�ة، لتقوم بدورها يف ت�ش�یط 
  .�ق�صادیة وتوفري مصادر متویل �دیدة �لاملیة العموم�ة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�ید الوز�ر احملرتم
�اء يف عرض الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة ٔ�ن ٕا�داد هذا املرشوع 

� السادة ی�ٔيت �ىل ٔ�ساس مالحظات واقرتا�ات مجیع املتد�لني، وال س�
ٔ�عضاء ا�لس العلمي أ��ىل، وذ� �لهنوض وتطو�ر املالیة ال�شار�یة يف 

ما س�ب انتظار دورة اس�ت��ائیة  ،الس�ید الوز�ر ،بالد�، هنا �سائلمك
  لتقدمي هذا املرشوع؟ 

 ةسامه الفریق �س�تقاليل ق�ل حوايل العامني من ا�ٓن يف م�اقشة بناء
ار�یة ٕاميا� م�ا بدورها واس�تحضارا النتظارات �لقانون إالطار لٔ�بناك ال�ش

�دد �بري من املواطنات واملواطنني، ح�ث �اء القانون �امة وهذا املرشوع 
�اصة بناء �ىل هنج م�اكمل لتمنیة املالیة ال�شار�یة يف املغرب یقوم �ىل 
ٕا�شاء ٕاطار �رشیعي وتنظميي حيمك خمتلف مكو�ت القطاع املايل، مبا فهيا 

املرصيف، وقطاع سوق الرسام�ل، وقطاع الت�ٔمني، ح�ث ٔ�ن �منیة القطاع 
هذا القطاع س�سهم يف ز�دة املعروض من اخلدمات املالیة، و�منیة 

كام جتدر . املدخرات، وكذا تعبئة مصادر ٕاضاف�ة �لمتویل ا�ا�يل واخلار�
إالشارة، ٕاىل ٔ�ن إالطار ال�رشیعي احلايل ٔ�عطى دورا حمور� �لم�لس 

  .أ��ىل �لبث يف مدى مطابقة هذه أ��شطة ٔ�حاكم الرشیعة العلمي
وف� یتعلق �لصكوك، جيدر التذكري ٕاىل ٔ�ن املغرب رشع يف تعدیل 

من �الل  2013املتعلق ب�س��د أ�صول م�ذ س�نة  33.06القانون رمق 
وقد مكن هذا التعدیل خصوصا من توس�یع نطاق  ،119.12القانون رمق 

ت م�ادرة ٔ�خرى مبا فهيا ا�و�، وكذا ف�ات ٔ�خرى ال�س��د ل�شمل مؤسسا
من أ�صول، كام مكن من ف�ح ٕاماكنیة ٕاصدار صكوك سواء من طرف 
القطاع العام ٔ�و القطاع اخلاص، مما �شلك فرصة لتمنیة املدخرات وتعبئة 
مصادر ٕاضاف�ة �لمتویل اخلار� وا�ا�يل، مما یدفعنا ٕاىل املطالبة بتخف�ف 

  . �لسامح ب�ٔبناك �ارج�ة من املشاركة يف هذا املنتوج البنيكالق�ود احملمت� 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ومادام مرشوع القانون هذا هيدف ٕاىل ٕاد�ال بعض التعدیالت �ىل 
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كوك، واملنظم لشهادات الص املتعلق ب�س��د أ�صول 33.06القانون رمق 
  :وخصوصا

تعدیل تعرفة الصكوك هبدف ف�ح الباب ٕالصدار خمتلف ٔ�نواع 
  .الصكوك

توضیح ٕاجراءات طلب الرٔ�ي �ملطابقة من �ن ا�لس العلمي أ��ىل، 
  .وٕاد�ال �ٓلیات ت��ع التق�د ب�ٓراء املطابقة الصادرة عن ا�لس العلمي أ��ىل

س��د املصدرة حتدید وتوضیح بعض املق�ضیات املؤطرة لصنادیق ال� 
 .لشهادات الصكوك

مالءمة بعض التعریفات وأ�حاكم اخلاصة �ل�س��د مع م�طلبات ٕاصدار 
 .شهادات الصكوك

مراجعة وت�س�یط بعض املق�ضیات املتعلقة بعملیة ٕاصدار الصكوك 
 .الس�یادیة

فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل س��فا�ل ٕاجيا� معه وس�نصوت �لیه 
 .�ٕالجياب

  .ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك 

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد �مس  �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة

بتغیري و�متمي  69.17رمق  مرشوع قانونناقشة مل  الوطين �لشغل �ملغرب
ويه م�اس�بة ننوه من �اللها  املتعلق ب�س��د أ�صول 33.06 القانون رمق

لهذا �خ�یار  بالد�  ت�ينمن طرف احلكومة خبصوص  املبذو� ات��هود
شهادات  الس��  البنوك ال�شار�یةمعلیات البنيك ا�ي ینظم  ايف قانوهن

س�یضمن مما الصكوك اليت تعترب ٔ�داة حموریة لتمنیة السوق املايل ال�شاريك 
 صاد الوطين يف �ق�صاد إالساليم والعريبانصهار ٕاجيايب ووا�د لالق�

  .وا�ويل
ه املق�ضیات اجلدیدة هو خطوة م�سجمة مع ذٔ�ن تزنیل ه ٕاننا نعترب

�ه�م املزتاید من طرف أ�فراد واملؤسسات لهذا النوع من املعامالت 
  : واليت تتو� يف مرامهيا و�ا�هتا حتق�ق أ�هداف التالیة  املالیة
جيايب �ىل مؤرشات �ق�صاد و�س��ر و�د�ار إ ٕا�داث ٔ��ر  -

  ؛ و�ىل السوق املايل
توفري عروض متویلیة داعیات اج�عیة لفائدة املواطن من �الل ت -

يف حتسني مس�توى  مما س�سامهام�الك السكن واملنقوالت م�نو�ة هبدف 
  ؛مع�ش�ته

متكني ف�ات عریضة من املواطنني من اس��ر ٔ�مواهلم يف ٕاطار   -
  ؛بدل البنوك التقلیدیةاملعامالت ال�شار�یة 

�منیة سوق دا�يل ٔ�صناف شهادات الصكوك اليت س�یعمل صندوق  -

اليت تصدرها  ال�س��د �ىل ٕاصدارها �شلك مواز �ىل غرار س�ندات اخلزینة
  .وزارة �ق�صاد واملالیة

متویل املشاریع تعز�ز اجلهود الرام�ة ٕاىل ٕاننا نعترب ٔ�ن  ،املنطلقمن هذا 
نظرًا لطبیعة  من �الل ا�لجوء ٕاىل البنوك ال�شار�یة و�شجیع �س��ر
الصادرة عن ا�لس �ٓراء لمطابقة معلیاهتا ؤ��شطهتا و  معامالهتا اخلاصة

بصبغهتا واملمتزية  طابقهتا ٔ�حاكم الرشیعة إالسالم�ةالعلمي أ��ىل مب
حىت �متكن من �س�ت�ابة ملتطلبات التمنیة احمللیة  �س��ریة و�ج�عیة

  .وجتاوز الوضعیة الراهنة امل�سمة بق� املوارد
بتغیري  69.17رمق  رشوع القانونمل ال �سعنا ٕاالّ ٔ�ن نُعّرب عن دمعنا كام 

دامعة وممك�  �ٓلیة �عتباره املتعلق ب�س��د أ�صول 33.06 و�متمي القانون رمق
يف حماربة الهشاشة و�لق املزید من فرص الشغل وتقلیص الفوارق 

  ويف. �ج�عیة وا�الیة
نوعیة رضی��ة مينع  ذو يف نظر� حتديربز ی ،نفس الس�یاق ٔ�یضا

 �زدواج الرضیيب ٔ�و ثق� مبا �رفع �لكفة م�ت�ات هذه البنوك ال�شار�یة
لن�اح هذه يف أ�مهیة اليت جيب ٕایالؤها   راهنیة قصوى �متثل وا�ي �

    .إالجراء ال�رشیعي ومتك�نه من حتق�ق ٔ�هدافه
ّ  اخلتام،يف  صوت �ٕالجياب �ىل س�نفریق العدا� والتمنیة  نا يففٕان
املتعلق ب�س��د  33.06 بتغیري و�متمي القانون رمق 69.17رمق  نونالقامرشوع 
  .أ�صول

  .و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا 

 :مدا�� الفریق احلريك -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم 

  السادة الوزراء احملرتمني 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني 

تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق �ٔ �رشفين ٔ�ن 
املتعلق ب�س��د أ�صول، هذا  33.06لقانون رمق �املغري واملمتم  69.17
ع ا�ي ی�ٔيت يف س�یاق ا�هودات املبذو� من طرف احلكومة  لتعز�ز املرشو

الرتسانة القانونیة املنظمة �لقطاع املايل وحتیني مق�ضیاته، متاش�یا مع 
إالصال�ات اليت �هنجها بالد� يف القطاع املايل، و�اصة ف� یتعلق بتطو�ر 

ة ،وهو ما ملس�ناه املالیة ال�شار�یة ، مع احلرص �ىل مطابقهتا ٔ�حاكم الرشیع
 2013من �الل ٕارشاك ا�لس العلمي أ��ىل ٕالبداء الرٔ�ي، مفنذ س�نة 

واحلكومة تعمل �ىل السهر �ىل جتوید هذا القانون اخلاص �لس�ندات، 
ونظرا �لصبغة �س�تع�الیة اليت ین�ين �لهيا هذا املرشوع و�اصة ف� یتعلق 

السوق ا�ا�يل  �لشق اخلاص ٕ�صدار الصكوك الس�یادیة اليت ختص
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ملوا�بة البنوك ال�شار�یة ، فضال عن �يق املق�ضیات أ�خرى اجلدیدة اليت 
وردت يف املرشوع، فٕاننا يف الفریق احلريك وا�بنا ودمعنا مجیع املبادرات 

  .والقوانني الرام�ة ٕاىل تعز�ز وتطو�ر م�ظوم�نا املالیة 
صوص مق�ضیات ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �كون ٕاجيابیني خب ،ويف هذا الس�یاق

املرشوع ا�ي نناقشه الیوم وا�ي هيدف اىل ٕاد�ال مجمو�ة من التعدیالت 
الرضوریة �ىل القانون املتعلق ب�س��د أ�صول و�ىل س��ل املثال ٕا�ادة 

حاكم مة ا�ٔ ءتعریف الصكوك مبا �سمح ٕ�صدار خمتلف ٔ�نواعها، وكذا مال
  .اخلاصة �ل�س��د لرشوط ٕاصدار الصكوك الس�یادیة

ٕاال ٔ�ننا ندعو احلكومة ٕاىل  ،مغ ٔ�ننا س�نصوت ٕاجيا� مع هذا املرشوعور
�ذ احلیطة واحلذر ف� خيص ا�اطر اليت حتدق بعملیة ال�س��د �اصة �ٔ 

�ل�س�بة �لرشاكت الكربى، وبعد اس�تحضار �زمة �ق�صادیة العاملیة 
واليت نتجت �س�ب �س��د معلیة أ�صول �� جيب التفكري  2008لس�نة 

دمقرطة الولوج لت� العملیات لصاحل املقاوالت الصغرى مهنا واملتوسطة  يف
جتنبا حلدوث ازمة القروض وكذ� جتنبا �اطر سوء تق�مي القروض القاب� 

  .�لتحویل اىل س�ندات
ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نتفا�ل �ٕالجياب مع هذا املرشوع  ،ساسو�ىل هذا ا�ٔ 

 .وذ� �لتصویت لفائدته

  :جمع الوطين لالحرارمدا�� فریق الت -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار مب�لس 

بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 
ق �لیه جملس النواب، وا�ي �اء املتعلق ب�س��د أ�صول كام واف 33.06

يف �دول ٔ�عامل هذه ا�ورة �س�ت��ائیة، الغایة موا�بة معل البنوك 
ال�شار�یة ا�ي یبقى ٕاجنازا �رشیعیا �ام، یعزز املنظومة البنك�ة الوطنیة 
ویطور ٔ�داءها �اصة يف الشق املتعلق �لصكوك، واليت تعد �ٓلیة ٔ�ساس�یة 

  .ملايل ال�شاريك�مع لك الفا�لني يف السوق ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ن مضن مكو�ت املشهد الس�یايس 
الوطين اليت سامهت �لك ٕاجيابیة يف ٕاخراج هذا املرشوع ٕاىل �زي الوجود، 
بعدما �ركه ا�لس العلمي أ��ىل وا�ي وافق �ىل ق�ام هاته املؤسسات 

ناك البنك�ة الس��عاب خمتلف مكو�ت ا�متع اليت ال �رید التعامل مع أ�ب 
أ�خرى واس��عاب �يق �س��رات املالیة أ�خرى املهمتة هبذا النوع من 

  .أ�بناك
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان �منیة القطاع املرصيف �شلك �ام و�منیة املالیة ال�شار�یة �شلك 

�اص، رهني ب��ویع تد�الت هذه املؤسسات �رب �منیة مدخراهتا، والبحث 
  .هنا تعبئة مصادر ا�متویل ا�ا�يل واخلار�يف اكفة الس�بل اليت من ش�ٔ 

ويف أ��ري ال �سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن نصوت 
�ىل هذا املرشوع التقين، وا�ي س�یعزز معل البنوك ال�شار�یة، والس�� 
املتعلقة �ل�س��د، مربز�ن ٔ�ن هذه التعدیالت املس�تع�� اليت تضمهنا 

ا �ىل مالءمة بعض التعریفات وأ�حاكم اخلاصة املرشوع س�تعمل بدوره
  .�ل�س��د مع م�طلبات ٕاصدار شهادات الصكوك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :ق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا�� فری -5
  �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  �ق�صاد واملالیة احملرتم،  الس�ید وز�ر

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٔ��رشف الیوم ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة ٔ�مام اجللسة العامة، �مس فریق �حتاد 
بتغیري  69.17العام ملقاوالت املغرب، مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 

ق ب�س��د أ�صول، واليت تندرج مضن املتعل 33.06و�متمي القانون رمق 
  .اخ�صاص جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة

كام ٔ�تقدم �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �لشكر اجلزیل �ىل عرضه 
القمي والشامل ا�ي س�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل 

املتعلق ب�س��د  33.06مق بتغیري و�متمي القانون ر 69.17مرشوع القانون رمق 
أ�صول من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة 

  .العامة
  الس�ید الرئ�س،

 33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17رمق قانون الی�ٔيت مرشوع 
ق�د املناقشة واملصادقة، يف س�یاق ا�هودات  املتعلق ب�س��د أ�صول

ت�ٔهیل املنظومة ال�رشیعیة الوطنیة الرام�ة  املبذو� من طرف احلكومة قصد
ٕاىل تطو�ر و�منیة املالیة ال�شار�یة ببالد�، ین�ين �ىل ٕاطار قانوين حيمك 
خمتلف مكو�ت القطاع املايل، مبا يف ذ� القطاع البنيك ٔ�و املرصيف 

  .وسوق الرسام�ل، وقطاع ال�ت�ٔم�نات
توضیح ٕاجراءات كام �س�هتدف مرشوع القانون ق�د املصادقة، ٔ�ساسا، 

طلب الرٔ�ي �ملطابقة من �ن ا�لس أ��ىل العلمي، وٕاد�ال �ٓلیات ت��ع 
  .التق�د ب�ٓراء املطابقة الصادرة عن ا�لس أ��ىل العلمي

  الس�ید الرئ�س،
ال شك ٔ�ن هذا املرشوع القانون، سريفع ح� من معدل ٔ�و �س�بة 

ید اجلدوى من إالس�ت��اك، وهو ما اكن یفرض ٕاجراء دراسة �لمیة لت�د
وراء ٕاطالق معلیة املنت�ات البنك�ة البدی�، �ىل ا�منو ا�ا�يل وفرص 
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الشغل، كام ٔ�ن الت�ٔخر يف ٕاقرار العمل مبنت�ات بنك�ة �دیدة فوت �ىل 
  . بالد� فرص وا�دة �متویل �ق�صاد الوطين

 الس�ید الرئ�س،
غرب، �مثن بناء �ىل ما س�بق، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت امل

ما �اء يف مرشوع القانون ق�د املصادقة، ح�ث س�یرتتب عنه تعدیل 
تعریف الصكوك هبدف ف�ح الباب ٕالصدار خمتلف ٔ�نواع الصكوك، 
وتوضیح بعض املق�ضیات ال�رشیعیة املنظمة لصنادیق ال�س��د املصدرة 
لشهادات الصكوك، وكذا مراجعة وت�س�یط بعض املق�ضیات املتعلقة 

ز�دة عروض اخلدمات  وك الس�یادیة، وهو ما من ش�ٔنهٕ�صدار الصك
املالیة، و�منیة املدخرات، �الوة �ىل تعبئة مصادر ٕاضاف�ة �لمتویل ا�ا�يل 

   .واخلار�
  الس�ید الرئ�س،

ويف أ��ري، وا�س�اما مع موقف�ا خبصوص مق�ضیات مرشوع القانون 
�د أ�صول، فٕاننا املتعلق ب�س�  33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17رمق 

  . نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون
  .والسالم

 :مدا�� الفریق �شرتايك -6
  الس�ید الرئ�س احملرتم 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف 
املتعلق  33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17ون رمق م�اقشة مرشوع قان
وهتدف التعدیالت اجلدیدة اليت �اء هبا املرشوع ٕاىل  ب�س��د �صول،

متكني مؤسسات االئ�ن ال�شار�یة من ٔ�دوات مالیة الس��ر �ح�یاطات 
املتوفرة �هيا كام س�متكن من حتفزي أ�بناك ال�شار�یة من ٔ��ل رفع مس�توى 

  . س�ت��اك، واق�ناء العقارات، واملنقوالت�
  الس�ید الرئ�س،

عند احلدیث عن املالیة ال�شار�یة، ال بد من اس�تحضار أ�رقام 
املصاح�ة لها من �الل مس�تویني، �رتبط أ�ول مبا هو ما�رو اق�صادي، ٔ�ي 
جحم الس�یو� اليت س�یوفرها هذا ا�منوذج �ق�صادي �لسوق املالیة املغربیة، 

�ریلیون دوالر حسب  2ن رمق معامالت املالیة ال�شار�یة جتاوز �اصة و�ٔ 
املؤمتر ا�ويل �لاملیة إالسالم�ة يف البحر�ن العام املايض، وهناك توقعات 

 2020.�ریلیون دوالر يف ٔ�فق س�نة  �3شري ٕاىل وصول الرمق ٕاىل 
ٔ�ما املس�توى الثاين، فريتبط مبا هو م�كرو اق�صادي، من �الل 

�دیدة من املس�هتلكني، �رفض التعامل مع البنوك احلالیة، اس�هتداف كت� 
وتتفادى وضع ودائعها �هيا، �اصة ؤ�ن معدل الولوج �ل�دمات البنك�ة مل 

 يف املائة حسب �ٓخر معطیات البنك املركز 70یت�اوز 

كام ٔ�ن البنوك ال�شار�یة، واليت یضم معظمها مساهام مغربیا، س�سامه 
مات البنك�ة، و�لتايل اس�تق�ال ودائع �دیدة، ٔ�هنا يف تعز�ز الولوج ٕاىل اخلد

تبقى مؤسسات جتاریة تتعامل مبنطق الرحب واخلسارة، وتوفر م�ت�ات بنك�ة 
 .لف�ة من املس�هتلكني، یفضلون هذا النوع من املعامالت

وهذه التجربة تنطلق يف مر�� �س�تعد فهيا اململكة ليك تصري قطبا مالیا 
يل ملدینة ا�ار البیضاء، ؤ�ن �شلك ٔ�داة رئ�س�یة �املیا، �رب القطب املا

�خول املالیة ال�شار�یة ٕاىل سوق ٕافریق�ة وا�دة ال تت�اوز �س�بة هذه 
املعامالت هبا وا�دا يف املائة، كام س�متكهنا من ولوج ٔ�سواق مالیة �دیدة، 
وتوفر هامش م�اورة ٔ�كرب يف �ال ضیق أ�سواق املالیة اليت تتعامل معها 

كام س�تعزز موقع املغرب مكركز مايل . اصة يف ما یتعلق �القرتاض�الیا، �
يف ٕافریق�ا، و�لق نوافذ �لمعامالت املالیة، و�ذب �س��رات وتوزیعها 
�ىل هذا املناطق، ح�ث �رتقب ٔ�ن تعطي نفسا �دیدة لالق�صاد املغريب، 

ر يف �اصة مع �ه�م ا�ي تبدیه اململكة �الل الس�نوات أ��رية �الس��
ٕافریق�ا، وهو ٔ�مر س�سامه ال حما� يف توس�یع الب��ة التحتیة البنك�ة، و�لق 

 .صیغ معلیة �منویة جتمع بني العمل ورٔ�س املال
كام ٔ�ن هذه البنوك �رتبط مبؤسس�تني �دیدتني، هام مؤسسات الت�ٔمني 
التاكفيل ومؤسسات الصكوك، وذ� �لنظر ٕاىل �اجهتا �لت�ٔمني ال�شاريك 

وجب توظیفا �لامل و�لق صكوك عبارة عن س�ندات �سلف ا�ي �س�ت
مبقابل رحبي عوض الفائدة، ٕاضافة ٕاىل صنادیق �س��ر، ح�ث ان دخول 
رؤوس ٔ�موال �لیجیة بفضل الرشااكت مع بنوك �لیجیة، يف قطاع السكن 
ٔ�ساسا، وحترر البنوك من ضغوطات الس�یو� املالیة، اليت س�متكهنا من 

أ�موال و�س��رات �ارج املغرب اكلس�یاسة اليت �س�مترار يف توظیف 
  .تب�هتا يف ٕافریق�ا
  الس�ید الرئ�س،

ی�ٔيت مرشوع القانون املصادق �لیه الیوم يف ٕاطار مسلسل اس�تكامل 
املنظومة ال�رشیعیة، والقانونیة لٔ�بناك، واملعامالت املالیة ال�شار�یة، 

الت اجلدیدة اليت و�ك�یف القوانني املوجودة مع مق�ضیات هذه املعام
وهبذا ال �سعنا كفریق ٕاال ٔ�ن �مثن هذا ال�رشیع اجلدید ملا � . ذ�ر�ها سابقا

من اجيابیات �ىل املنظومة املالیة �لب� مبا فهيا القطاع املرصيف، وقطاع 
  .سوق الرسام�ل، وكذا قطاع الت�ٔمني

  :ا�� فریق �حتاد املغريب �لشغلمد -7
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  ات والسادة الوزراء احملرتمون؛الس�ید
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمني

�سعدين �مس فریق �حتاد املغريب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار م�اقشة 
املتعلق ب�س��د  33.06بتغیري و�متمي القانون رمق  69.17مرشوع قانون رمق 

منیة �صول اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة املالیة والتخطیط والت 
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. �ق�صادیة ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص هذا املرشوع قانون
كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر احملرتم �ىل 

  .العرض القمي ا�ي مت ف�ه �سط خطوطه العریضة امام انظار جملس�نا املوقر
ندرج مضن ومن �الل عرض الس�ید الوز�ر یت�ني ٔ�ن مرشوع القانون ی 

ا�هودات الرام�ة لتطو�ر املالیة ال�شار�یة يف املغرب، و�خلصوص شهادات 
الصكوك اليت تعد �ٓلیة حموریة لتمنیة �شاط الفا�لني يف السوق املايل 

  .ال�شاريك
كام هيدف املرشوع ٕاىل بناء هنج م�اكمل لتمنیة املالیة ال�شار�یة يف 

مك خمتلف مكو�ت القطاع املايل، اململكة، وٕا�شاء ٕاطار �رشیعي وتنظميي حي
مبا فهيا القطاع املرصيف، وقطاع سوق الرسام�ل، وقطاع الت�ٔمني، �ىل 
اعتبار ٔ�ن �منیة هذا القطاع من ش�ٔهنا ٔ�ن �سامه يف ز�دة املعروض من 

  .اخلدمات املالیة و�منیة املدخرات وكذا تعبئة مصادر ٕاضاف�ة �لمتویل
ىل ٕاد�ال بعض التعدیالت �ىل القانون و�سعى هذه املبادرة ال�رشیعیة إ 

املتعلق ب�س��د أ�صول السالف ا��ر واملنظم لشهادات الصكوك، من ب�هنا 
تعدیل تعریف الصكوك هبدف ف�ح الباب ٕالصدار خمتلف الصكوك، 
وتوضیح ٕاجراءات طلب الرٔ�ي �ملطابقة من �ن ا�لس العلمي أ��ىل 

ابقة الصادرة عن هذا ا�لس، وحتدید وٕاد�ال �ٓلیات ت��ع التق�د ب�ٓراء املط
وتوضیح بعض املق�ضیات املؤطرة لصنادیق ال�س��د املصدرة لشهادات 

  .الصكوك
�شار ٕاىل ٔ�ن املغرب رشع يف تعدیل القانون املتعلق ب�س��د أ�صول 

وقد مكن هذا التعدیل . 119.12من �الل القانون رمق  2013م�ذ س�نة 
�شمل مؤسسات م�ادرة ٔ�خرى، كام خصوصا من توس�یع نطاق ال�س��د ل 

ف�ح ٕاماكنیة ٕاصدار صكوك سواء من طرف القطاع العام ٔ�و القطاع 
  .اخلاص

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

  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمني
 لك ٕاىل اق�ناؤها ال�س��د لهیئات ميكن اليت أ�صول نطاق مت توس�یع

 "مفهوم �س��دال التوس�یع هذا حتق�ق ٔ�و �ري املادیة، ومت املادیة لأ�صو 
 الغري أ�صول من لك ٕادراج هبدف وذ� "املؤه� أ�صول " ب "ا�یون
 .العقاریة اكٔ�صول وا�سدة اك�یون، ا�سدة
 �شمل واليت املؤه� أ�صول ف�ات 16 املادة تعرف الصدد، هذا ويف
 وس�ندات ا�یون،

 ميكن اليت أ�صول من ٔ�داءو  واملنقو� العقاریة املمتلاكتو  ا�یون،
 عند حتدیدها

 .تنظميي بنص �ق�ضاء،
 س�یادیة صكوك ٕاصدار ٔ��اله ٕا�هيا املشار التوس�یع اقرتا�ات وس�متكن

 .ا�و� طرف من

 اخلاصة القوا�د الثانیة الفقرة من الثاين القسم حيدد الصدد، هذا ويف
  :نو�ني يف تصنیفها ميكن واليت الصكوك شهادات ٕ�صدار

 املقميني؛ املس�مثر�ن �ى توظیف ٕاطار يف ٕاصدارها یمت صكوك -
 .ا�ولیني �لمس�مثر�ن ٕاصدارها یمت صكوك -

  : من �ل�س��د امجلاعي التوظیف لهیئة ٔ�یضا التعدیل هذا وس�ميكن
 التابعة تاكوالرش  ا�و�، تاكورش �امة، هیئات ٔ�صول �س��د -
  ؛العامة

 املبادرة املؤسسات طرف من مؤه� ٔ�صول الق�ناء �ارشم  متویل -
 .الت�ٔمني وٕا�ادة الت�ٔمني خماطر �س��د

 لهیئات القانوين الشلك مراجعة التوس�یعات هذه ٕاد�ال تطلب وقد
 ا�سدة أ�صول اق�ناء من �متك�هنا �ل�س��د، وذ� امجلاعي التوظیف
 .املعاهدات مق�ضیات من و�س�تفادة ،اكلعقارات
فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت �ٕالجياب  ،الغرض ولهذا

  .مع نص املرشوع

  :ا�س�توري ا�ميوقراطي �ج�عي مدا�� الفریق -8
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ي يف �رشفين التد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�ع

املتعلق  33- 06بتغیري و�متمي القانون  69-17م�اقشة مرشوع قانون رمق 
  .ب�س��د أ�صول

م�وها يف البدایة بقرار عقد دورة اس�ت��ائیة �لربملان، ملناقشة والتصویت 
�ىل مجمو�ة من مشاریع القوانني املرتبطة ح�و� �الق�صاد الوطين، و�ٔ�داء 

ل وأ�عامل، وهو أ�مر ا�ي �سعى من ال�رشیعي يف جمال الت�ارة واملا
ورائه املغرب ٕاىل حتسني م�اخ أ�عامل جللب الك�ري والك�ري من 
  �س��رات أ�ج�بیة وتلمیع صورة املغرب �ب� یوفر لك الضام�ت لٔ�عامل

و�س��ر ٔ�ج�بیا ووطنیا، يف ا�رتام �م ملق�ضیات الرشیعة إالسالم�ة،  
ولیة املنظمة �لت�ارة وأ�عامل، ويه الزتامات وانف�اح �ىل القوا�د ا�

  .رضوریة لبعث جو �طمئنان والثقة وال�شجیع �ىل �س��ر
وهذا ما ا�رتم�ه احلكومة يف صیا�ة هذا املرشوع، مما ٔ�دى ٕاىل حسب 

 ،مجیع التعدیالت �ىل مس�توى ا�لجنة والتصویت �ٕالجامع �ىل مضمونه
فرقاء الس�یاس�یني كف�ل ب�ٔن �كون ٕاشارة وهذا التعامل إالجيايب من مجیع ال

ٕاجيابیة �سا�د ٔ�كرث �ىل جو �طمئنان والثقة املطلوبني يف جمال املال 
وأ�عامل، وا�ي یعترب إالطار املرصيف العصب الرئ�يس ��ورة �ق�صادیة 

  .واملالیة
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  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

� نطالب بتوفري � ،حنن م�فائلون �لتطبیق السلمي لهذا املرشوع
ا�ٓلیات واملیاكنزيمات �لهنوض وتطو�ر املالیة ال�شار�یة يف بالد�، وذ� 
ٕ��شاء ٕاطار �رشیعي وتنظميي حيمك خمتلف مكو�ت القطاع املايل، مبا فهيا 

  نـــــالقطاع املرصيف، وقطاع سوق الرسام�ل، وقطاع الت�ٔمني، مما سريفع م

ع� مصادر ٕاضاف�ة �لمتویل اخلدمات املالیة وس�مني املدخرات، وس�ی 
  .ا�ا�يل واخلار�

س��عامل ٕاجيابیا وس�نصوت لصاحل هذا  ،وت�ٔس�سا �ىل ما س�بق
املرشوع انطالقا من ق�ا�اتنا �مع جمهودات احلكومة الرام�ة ٕاىل تنف�ذ 

  .�ر�جمها ا�ي صوتنا لصاحله
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


