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 ).م2019 مایو 14(هـ 1440 رمضان 08 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع ل: الرئاسة
الرابعة �ق�قة او  ثالثة، ٕابتداء من السا�ة ال ست ؤ�ربعون دق�قة: التوق�ت

  .بعد الزوال
  :وص ال�رشیعیة التالیةا�راسة والتصویت �ىل النص: �دول أ�عامل

ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات  48.17مرشوع قانون رمق   -1
 العامة؛

املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك  40.17مرشوع قانون رمق  -2
  .املغرب

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

  عبد القادر سالمة: الس�ید رئ�س اجللسة
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  .عن اف�تاح �لسة �رشیعیة ٔ��لن
  الس�یدان الوز�ران، 

  ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن، 
خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل النصوص ال�رشیعیة 

  :اجلاهزة التالیة
ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات  48.17، مرشوع قانون رمق ٔ�وال

 العامة؛
ن أ�سايس لبنك املتعلق �لقانو 40.17، مرشوع قانون رمق �نیا

  .املغرب
وق�ل الرشوع ودراسة هذ�ن املرشو�ني، ٔ�ود �مسمك مجیعا ٔ�ن �شكر 
ٔ�عضاء جلنة املالیة والتخطیط وكذ� رئ�س ا�لجنة واملقرر وكذ� وز�ر 

  .املالیة ووز�ر التجهزي، ا��ن سامهوا يف دراسة هذ�ن املرشو�ني
نون رمق وس�س�هتل اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع القا

ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة، اللكمة �لحكومة لتقدمي  48.17
  .هذا املرشوع، الس�ید الوز�ر

الس�ید محمد جنیب بولیف اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل 
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

  .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ�  �مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل

  .وحصبه وسمل �سل� كثريا ٕاىل یوم ا��ن
 48.17ٔ�� بدوري ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�عرض �لیمك الیوم مرشوع القانون 

املتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة، ا�ي ورد �ىل جملسمك 

، واكنت �ٓخر �لسة ا�يل عقدهتا جلنة )2019ینا�ر (املوقر بدایة الس�نة 
، ح�ث قدمت 2019ماي  6الیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة یوم امل

تعدیال، ومت ق�ول جزء من هذه التعدیالت،  32خمتلف الفرق يف ا�لس 
  .ومت التصویت �ٕالجامع �ىل هذا املرشوع

ويه فرصة ليك ٔ�ه� ؤ�شكر إالخوة الس�ید الرئ�س، ؤ�یضا إالخوة 
ا�يل اكن �لفعل مت بطریقة  وأ�خوات ٔ�عضاء ا�لجنة �ىل هذا العمل،

�شاوریة و�شار�یة، و�اولنا من �ال� ٔ�ن نقدم هبذا املرشوع يف ٕاطار 
  .التعدیالت املقدمة

 20د�ل أ�بواب رئ�س�یة وف�ه  5تعلمون ٔ�ن هذا النص �لفعل ف�ه 
مادة ا�يل من �اللها فصلنا يف إال�داث د�ل هاذ الواك� الوطنیة 

�لفعل يف ٕاطار ما هو م�صوص �لیه قانو�، وزارة �لتجهزيات العامة، وا�يل 
التجهزي والنقل عندها صالح�ة د�ل املسا�دة التق�یة اليت تقدم 
�لمؤسسات العموم�ة، واكنت تقوم هبذه املسا�دات التق�یة املد�ریة د�ل 
التجهزيات أ�ساس�یة ا�يل يه الیوم �لفعل تتقوم بوا�د العمل ميكن نقولو 

د�ل القطا�ات اليت  50وا�يل من �ال� هناك تقریبا معل ج�ار �دا، 
�ش�تغل معهم هذه ا�لجنة، سواء اكنوا قطا�ات حكوم�ة ٔ�و مؤسسات 
معوم�ة ٔ�و مؤسسات ٔ�خرى اليت تطلب هذه �س�شارة التق�یة ؤ�یضا 

اكن وا�د الرمق د�ل املعامالت د�ل املشاریع  2018يف . املسا�دة التق�یة
، 3، وا�يل اكن تقریبا يف �دود 2018ملیار درمه يف  18املفوضة يف �دود 

  .2011/2012د�ل امللیار يف  4
فٕاذن هاذ التقدم اكن یتطلب �ىل ٔ�نه �لفعل �كون هناك مالءمة د�ل 
إالطار املؤسسايت د�ل هاذ املد�ریة د�ل التجهزيات العامة مع احملیط 

املؤسسة ؤ�یضا  اخلار�، ٔ�وال �ش �رفعو من مس�توى احلاكمة د�ل هاذ
�ش نعقلنو و�رشدو خمتلف الهیالك إالداریة والتدبريیة ؤ�یضا �ش حناولو 
�رفعو من اجلودة املقدمة يف ا�ال د�ل املشاریع ؤ�یضا حناولو �رحبو يف ٕاطار 

  .التلكفة ؤ�یضا يف ٕاطار ا�ٓ�ال احملددة
ا�يل �لفعل هاذ املؤسسة اجلدیدة اليت نقرتح يف هاد مرشوع القانون 

يه الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة، عندها وا�د ا�مو�ة د�ل 
صیانة التجهزيات العامة، ٕانعاش اس�تعامل املواد احمللیة، : �خ�صاصات

تدعمي القدرات يف ا�االت املتعلقة مبهام الواك�، تقدمي �قرتا�ات ٕاىل 
ته احلكومة، املسامهة احلكومة يف شلك املعایري التق�یة، ٕابداء الرٔ�ي ٕاذا طلب 

يف تطو�ر اخلربة يف جمال البناء، مث املسامهة يف �شجیع ودمع البحث العلمي 
  .والتقين

هذه الس�ید الرئ�س خمترص ما ميكن ٔ�ن یقال يف ٕاطار هاذ مرشوع 
  .48.17القانون 

ؤ��دد شكري �مس وز�ر التجهزي لٕالخوة وأ�خوات يف ا�لجنة د�ل 
  .ع �ىل هاذ املرشوعاملالیة لتصو�هتم �ٕالجام

  .شكرا
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  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٕاذا اكن املقرر ٔ�راد ٔ�ن یتد�ل � . ٔ�عتقد ب�ٔن التقر�ر وزع �لیمك مجیعا
  .ٕاذن مت التوزیع. ذ�، اللكمة لمك

ا�ٓن �ب املناقشة، ا�يل بغا یتد�ل � ذ�، ا�يل بغا یعطینا 
  .املدا�الت � ذ�

  .لیة التصویت �ىل مواد هذا املرشوعس�منر ٕاىل مع  ،ٕاذن
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 1املادة 
  .�ٕالجامع: 2املادة 
  .�ٕالجامع: 3املادة 
  .�ٕالجامع: 4املادة 
  .�ٕالجامع: 5املادة 
  .�ٕالجامع: 6املادة 
  .�ٕالجامع: 7املادة 
  .�ٕالجامع: 8املادة 
  .�ٕالجامع: 9املادة 
  .�ٕالجامع: 10املادة 

  .�ٕالجامع: 11ادة امل
  .�ٕالجامع: 12املادة 
  .�ٕالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن: 13املادة 
  .�ٕالجامع: 14املادة 
  .�ٕالجامع: 15املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 16املادة 
  .ٕاجامع احلارض�ن: 17املادة 
  .�ٕالجامع، ٕاجامع احلارض�ن: 18املادة 
  .�ٕالجامع: 19املادة 
  .�ٕالجامع: 20املادة 

  .ن �ادي نعرض املرشوع �رم�ها�ٓ 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

ٕ��داث  48.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
  .الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة

  .شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل مسامهتمك يف ٕاظهار هاذ املرشوع طبعا
 40.17انون رمق ا�ٓن �ادي ن��قلو ��راسة والتصویت �ىل مرشوع ق

املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب، اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع 
  .القانون

  :وز�ر �ق�صاد واملالیة ب�شعبونالس�ید محمد 
  .�مس هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
زیل �لسمك املوقر ��مع امسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجل

املس�متر ا�ي تولونه ملبادرات احلكومة الرام�ة ٕاىل تطو�ر وتعز�ز املنظومة 
القانونیة �لقطاع املايل، واليت یضطلع فهيا إالطار القانوين لبنك املغرب مباكنة 

  .�اصة
ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�ش�ید �لنقاش البناء ا�ي عرف�ه مق�ضیات مرشوع 

ن طرف جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة املوقرة، هذا القانون م
وقد مكن هذا النقاش من ٕاغناء وحتسني هذا املرشوع بعد تدارس 
مقرت�ات التعدیالت اليت قدمت من طرف ٔ�عضاء ا�لجنة احملرتمني، واليت 
مهت �ىل اخلصوص اجلوانب املتعلقة �حلاكمة اجلیدة ومسامهة البنك يف 

  .س�تقرار املايل وكذا بتجوید صیا�ة بعض املق�ضیاتاحلفاظ �ىل �
وكام تعلمون، یعد مرشوع القانون املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك 
املغرب ام�دادا لٕالصال�ات الهیلكیة الهادفة ٕاىل تقویة وعرصنة النظام املايل 

  .وتعز�ز دوره يف التمنیة �ق�صادیة
انون أ�سايس احلايل لبنك وتت�ىل العوامل اليت دعت ٕاىل مراجعة الق

  :املغرب
ٔ�وال، يف التطو�ر ا�ي شهده احملیط القانوين واملؤسسايت �لبنك م�ذ 

، ال س�� بعد وضع دس�تور �دید 2006دخو� �زي التنف�ذ س�نة 
وإالصالح أ��ري لقانون مؤسسات  �2011لمملكة املغربیة س�نة 

 االئ�ن؛
م البنوك املركزیة، بعد �نیا، يف التحول اجلذري ا�ي عرف�ه �ا

، و�اصة ف� 2009اس�ت�الص ا�روس من أ�زمة املالیة العاملیة س�نة 
 یتعلق �الس�تقرار املايل؛

�لثا، يف السعي ٕاىل الريق هبذا القانون ٕاىل مرتبة مطابقة ٔ�فضل املعایري 
  .املعمول هبا دولیا

تعلق امل  40.17وميكن تلخیص اخلطوط العریضة ملرشوع القانون رمق 
  :نقاط �5لقانون أ�سايس لبنك املغرب يف 

 ٔ�وال، تعز�ز اس�تقاللیة بنك املغرب يف جمال الس�یاسة النقدیة؛
  �نیا، توس�یع �ام البنك ل�شمل احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل؛

�لثا، توضیح صالح�ات البنك يف جمال س�یاسة سعر الرصف 
 و�سهیل تدبري اح�یاطات الرصف؛

 حلاكمة اجلیدة؛رابعا، تعز�ز ا
  .�امسا، ٕاضفاء شفاف�ة ٔ�كرث �ىل �القة البنك مع احلكومة

وف� خيص اس�تقاللیة البنك، ینص مرشوع هذا القانون �ىل ٕاعطاء 
بنك املغرب اس�تقاللیة اكم�، بتخوی� صالح�ات من ٔ��ل حتدید هدف 
اس�تقرار أ�سعار، ا�ي ٔ�صبح هدفه الرئ�يس ومتك�نه من هنج س�یاسة 

  .لك شفاف�ةنقدیة �
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و�ٕالضافة ٕاىل هذا، �اء هذا املرشوع ب�ٔحاكم �دیدة متكن من 
ال�شاور املنتظم بني الوز�ر امللكف �ملالیة ووايل بنك املغرب، من ٔ��ل 
ضامن ا�س�ام الس�یاسة ��رتازیة اللكیة وكذا الس�یاسة النقدیة مع 

  .أ�دوات أ�خرى املتعلقة �لس�یاسة املا�رو اق�صادیة
ص توس�یع �ام البنك ل�شمل احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل، وف� خي

فهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل توس�یع �ام بنك املغرب ل�شمل مسامهته 
يف الوقایة من ا�اطر الشمولیة وتعز�ز �س�تقرار املايل وكذا ٕاىل �ك�یف 

  .ٔ�دوات تد�� مع هذه املهمة
سعر الرصف و�سهیل البنك يف جمال س�یاسة توضیح صالح�ات �لثا، 

تدبري اح�یاطات الرصف، نظرا �لرتابط بني الس�یاسة النقدیة وس�یاسة 
الرصف ومن ٔ��ل التطابق مع ٔ�فضل املعایري املعمول هبا �ىل املس�توى 
ا�ويل، واليت مبوجهبا تد�ل س�یاسة الرصف مضن اخ�صاصات احلكومة مع 

ٔ�ن بنك املغرب  اس�ت�ارة البنوك املركزیة، یوحض مرشوع هذا القانون �ىل
ینفذ س�یاسة سعر الرصف يف ٕاطار نظام الرصف والتو�ات اليت حتددها 

  .احلكومة بعد اس�تطالع رٔ�ي البنك
تعز�ز احلاكمة اجلیدة، ومن ٔ��ل ذ� ینص هذا املرشوع �ىل  رابعا،

  :مق�ضیات �دیدة ميكن ٔ�ن نلخصها يف التايل
�ال ٔ�حاكم املؤسساتیة والشخصیة ٕ�د ةٔ�وال، تعز�ز �س�تقاللی

 �دیدة؛
�نیا، توس�یع صالح�ات جملس البنك ٕا�ر تعز�ز �ام هذا أ��ري، 

 وذ� بتخوی� ملهام �دیدة؛
�لثا، توس�یع صالح�ات وايل بنك املغرب، موازاة مع املهام اجلدیدة 

 املنوطة �لبنك؛
ؤ��ريا، ت�ٔس�س جلان �دیدة ٕالدارة و�س�یري البنك، ال س�� ا�لجنة 

 یة وجلنة �س�تقرار املايل وجلنة التدق�ق؛النقدیة واملال 
  .يه ٕاضفاء شفاف�ة ٔ�كرث �ىل �القة البنك مع احلكومة ،نقطة �امس

  :ومن ٔ�مه مس�ت�دات هذا املرشوع
حرص ا�ور الرقايب ملندويب احلكومة �ىل العملیات املالیة فقط وكذا 

فاق بني ٕاخضاع توزیع الرحب الصايف املتوفر بعد �ق�طا�ات الالزمة ٕاىل ات
  البنك والسلطة احلكوم�ة امللكفة �ملالیة؛

كام خيول هذا املرشوع لبنك املغرب تقايض ٔ�جرة �رمس العملیات 
البنك�ة واخلدمات املالیة املنجزة حلساب ا�و� من ٔ��ل تغطیة التاكلیف 
اليت یتحملها البنك �رمس هذه العملیات واخلدمات، وتؤدى كذ� من 

رف ا�و� لفائدة البنك ٔ�جرة حت�سب �ىل ٔ�ساس اخلدمات املقدمة من ط
 .التاكلیف اليت تتحملها ا�و� �رمس هذه اخلدمات

ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�نه بتصویت جملسمك املوقر لصاحل هذا 
املرشوع �كون بالد� قد خطت خطوة هامة يف اجتاه دمع �س�تقرار�ن 

وط الرضوریة �منو قوي املا�رواق�صادي واملايل، و�لتايل وضع الرش 

  .ومس�تدام
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الس�ید املقرر، . ٔ�عتقد ب�ٔن كذ� التقر�ر د�ل هذا املرشوع وزع �لیمك
  .ما عندك ما �زید

ٕاذن ٕاذا اكن يش وا�د �رغب يف تناول اللكمة � ذ�، وٕاذا مل �كن ٕاذا 
  .ا�الت مك�وبة �ذ املدا�الت د�ل الفرق وا�مو�ةهناك مد

  .نقطة نظام؟ تفضل الس�ید رئ�س الفریق

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة احملرتمني،
  مساء النور، 

اح�ا من طبیعة احلال س�ٔس��ق القول ؤ�ؤكد �ىل ٔ�ننا س�نصوت 
انون ٔ�مهیته يف تدعمي اس�تقاللیة البنك �ٕالجياب �ىل هذا مرشوع الق

وتدعمي املنظومة البنك�ة يف بالد� وٕاضفاء املزید من ) بنك املغرب(املركزي 
الشفاف�ة يف العالقة ما بني البنك واحلكومة ولك ما �اء يف العرض د�ل 

  .الس�ید الوز�ر احملرتم من طبیعة احلال
د�ل التعدیالت ٕاىل  2ا ولكن بغینا ن�ٔكدو �ىل وا�د أ�مر �ٓخر، فرفعن

اجللسة العامة، س�نصوت �لهيا من طبیعة احلال، رمغ ٔ�نه مرشوع القانون 
هيم البنك، بنك املغرب، ا�يل عندو وا�د العدد د�ل املهامت ف� یتعلق 
�لس�یاسة النقدیة يف بالد�، ولكن هناك ٔ�مور كنعتربوها جوهریة �اءت 

  :عندها يف هذا مرشوع القانون البد من الوقوف
أ�مر أ�ول یتعلق مبق�ىض دس�توري، ا�يل هو التنصیص �ىل املناصفة 

بغینا نصو �لهيا كام هو �ىل غرار وا�د العدد . يف �شك�ل جملس البنك
د�ل القوانني ا�يل صادق�ا �لهيا رمغ ٔ�نه �اءت يف ا�س�تور، ولكن �لت�ٔ�ید 

نه �اصها جتي يف ، خفاصنا نلحو �ىل �ٔ )وهللا حيب عبده املل�اح(وإالحلاح 
  .القانون يف وا�د املادة

وكذ� هناك مق�ىض دس�توري كنعتربوه جوهري، یتعلق بلغتنا 
، فطالبنا برضورة التنصیص �ىل 5أ�مازیغیة، ��لغة د�لنا أ�مازیغیة، املادة 

ٔ�ن الطبع يف أ�وراق والقطع النقدیة �اصو �كون ٕاىل �انب ا�لغة العربیة، 
عمتدهتا ا�و� املغربیة د�ل ا�لغة أ�مازیغیة، اح�ا �كون تف�ناغ �حروف ا

كنك�بو ا�لغة أ�مازیغیة بتف�ناغ وهذا اع�د رمسي، اح�ا كنعتربو نقدر نقولها 
�ار يف أ�وراق النقدیة د�لنا والقطاع النقدیة  -امسح يل الس�ید الرئ�س  -

ايش معقول �كون فهيم الك�ابة �لعربیة و�لالتی��ة وما �كو�ش بتف�ناغ م
  .هنائیا

و�� قلنا البد من التنصیص والت�ٔ�ید، واعترب� هاذ أ�مر�ن 
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جوهریني، رمغ ٔ�نه ما عندمهش �القة �لس�یاسة النقدیة واملال والعالقة 
يل بنك املغرب هاذ اليش اد�ل بنك املغرب مع احلكومة ووز�ر املالیة مع و 

  . اكمل
د�ل  3لنا وا�د  و�� اح�ا صوتنا �ٕالجياب احلكومة ق�لت

يف هاذ أ�مور املتعلقة �ملهام . ا�يل تقدم�ا هبا 13التعدیالت من مضن 
ا�ق�قة د�ل البنك اح�ا موافقني، و�لتايل تنصوتو �ٕالجياب ولكن بغینا 
نثريو �ن��اه د�ل احلكومة الزالت الفرصة ٔ�نه تق�ل هاذ التعدیل يف هاته 

  .ا�س�تور يف هاذ الباب اجللسة العامة، ونناشدها ��رتام
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  هل هناك من راغب يف ٔ��ذ اللكمة؟
  :ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت

  .ٕ�جامع احلارض�ن: املادة أ�وىل
  .�ٕالجامع: 2املادة 
  .�ٕالجامع: 3املادة 
  .�ٕالجامع: 4املادة 
  .�ٕالجامع: 5املادة

  .�ٕالجامع: 6املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 7ادة امل

  .كذ�: 8املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 9املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 10املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 11املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 12املادة 

ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة  13املادة 
  .�لشغل، اللكمة ٔ��د السادة لتقدمي التعدیل

  :ملس�شار الس�ید عبد احلق ��سانا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل تقرتح �ذف هذه املادة
ٔ�وال، ٔ�هنا تتعارض مع مواد يف نفس القانون، ؤ�هنا تعطي اس�تقاللیة 
�لبنك، ٔ�ي ٔ�نه ال ميكن �لبنك ٔ�ثناء مزاو� �امه يف خشص وايل بنك 

م ؤ�عضاء ا�لس ال�س ٔ�و ق�ول تعل�ت من احلكومة ٔ�و املغرب واملد�ر العا
 .من الغري

وهذا تیجعلنا ٔ�مام اس�تقاللیة ميكن متيش يف اجتاهات �ري محمودة 
هاذي  25، املادة 9ؤ�یضا  16واملادة  6العواقب، وخصوصا ٔ�نه يف املادة 

 مبعىن ٔ�ن هنا�.. لكها مواد ا�يل تتقول ب�ٔنه اك�ن ذاك الت�س�یق ما بني

  .تعارض، كنقرتحو �ذف هذه املادة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هاذ التعدیل

  : الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
الفضىل يف هذا املیدان كام هاذ املادة �ات �ش ن�شو مع املامرسات 

 .قلنا
ك و�نیا، اك�ن توضی�ات يف مواد ٔ�خرى حول العالقة ما بني بن

  .املغرب واحلكومة، و�لتايل هاذ املادة البد تبقى كام يه
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕاذن �ادي نعرض هاذ التعدیل املقرتح من طرف الكونفدرالیة 

  .�لتصویت
  ؛15= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛27= املعارضون �لتعدیل
  . 4= املمتنعون

  .ٕاذن ا�لس �ارض هاذ التعدیل
  .�یف وافقت �لهيا ا�لجنة 13ادة ٕاذن �ادي نعرض امل

  ؛27= املوافقون
  ؛15= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .ٕاذن هاذ املادة وافق �لهيا ا�لس �یف مسعمت
  .�ٕالجامع: 14املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 15املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 16املادة 
  .�ٕالجامع: 17املادة 
  .�ٕالجامع: 18املادة 
  .ع�ٕالجام: 19املادة 
  .�ٕالجامع: 20املادة 
  .�ٕالجامع: 21املادة 
  .�ٕالجامع: 22املادة 
  .�ٕالجامع: 23املادة 
  .�ٕالجامع: 24املادة 
  .�ٕالجامع: مكرر 24املادة 
  .�ٕالجامع: 25املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة  26املادة 

  .�لس�ید الرئ�س لتقدمي التعدیل
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  :س�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�راعى، قدر إالماكن، يف : "كتايل 26فالتعدیل هو ٕاضافة فقرة �لامدة 
، من طبیعة احلال تعز�زا "تعیني ٔ�عضاء ا�لس حتق�ق م�دٔ� املناصفة

يف ا�لجنة احلكومة �ررت الرفض . من ا�س�تور 19وا�رتاما و�رمجة �لفصل 
 يف ا�س�تور بال ما ننقلوه �لقوانني، ف�ٔعتقد �ىل �كون ٔ�نه اك�ن هاذ اليش

، ال جمال ��رها، تت�ٔكد �ىل ٔ�نه �ىل غرار وا�د العدد د�ل القوانني
مق�ضیات دس�توریة ٕان اق�ىض احلال، ٔ�� هذا هو التغیري ٔ�و التعدیل د�ل 

  .الفریق
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .التعدیلاللكمة �لحكومة، موقفها يف هاذ 

  : الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

موقف احلكومة ٔ�وال م�دئیا اح�ا ما ميكن لنا ٕاال �كونو موافقني ٔ�ن هذا 
من  19م�دٔ� دس�توري، كام �اء يف تد�ل الس�ید املس�شار احملرتم، الفصل 

ا�س�تور ینص �ىل املناصفة بني اجل�سني، وهو یعترب ٔ�مسى قانون يف 
بالد، اح�ا �ري تنقولو ب�ٔنه ال �س�تحسن �كرار هاذ املبادئ يف القانون ال 

أ�سايس د�ل بنك املغرب، ا�ي یعد قانو� �اد�، ورمبا نقطة ٔ�خرى بنك 
املغرب هو �راسو �رش دور�ت يف الس�نوات أ��رية تت�ٔكد �ىل املناصفة 

ة، و�لتايل هذا �ل�س�بة لٔ�بناك الت�اریة �ش �كونو يف ا�الس د�ل إالدار 
  .معمول به

اح�ا تنقولو �ري واش جيب �كرار ما هو يف ا�س�تور يف لك القوانني 
  .العادیة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املوقف د�ل احلكومة من هذا؟ �اص هاك ٔ�و ال هاك

  : الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .�ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�لتصویتٕاذن �ادي نعرض هاذ التعدیل 

  ؛22= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛14= املعارضون �لتعدیل

  .8= املمتنعون
  .ٕاذن ا�لس ق�ل صادق �ىل التعدیل، ٕاذن التعدیل اك�ن

  .الس�یادة �لم�لس، اللكمة أ��رية �لم�لس

  .ما تعدال�ش يف ا�لجنة 26كام �دلت،  26املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�ٕالجامع: 27املادة 
  .�ٕالجامع: 28 املادة

م�فق معك، ٔ�ییه  اجللسة، .كام �د�هتا 26م�فق معك، تنعرض املادة 
م�فق معمك، ولكن ٔ�� عرفت �ن �ادي تدوز، راه دازت، ال، ٔ�نه التعدیل 

  .ملا ت��ق�ل معىن صايف، مايش ٕاجامع م�فق معك
  .ٕاذن �ادي نعرض املادة كام �د�هتا اجللسة

  ؛22املوافقون، نفس العدد 
  ؛14= رضوناملعا

  .8= املمتنعون
ٕاذن قلت ب�ٔنه ا�لس صادق �ىل التعدیل، ال، مايش �ٕالجامع، 

  .�22ٔ��لبیة 
  .�ٕالجامع 27:املادة 
  .�ٕالجامع: 28املادة 
  .�ٕالجامع: 29املادة 
  .�ٕالجامع: 30املادة 
  .�ٕالجامع: 31املادة 
  .�ٕالجامع: 32املادة 
  .�ٕالجامع: 33املادة 
�ش�ٔهنا تعدیل من فریق �حتاد املغريب �لشغل، قدم ورد  34املادة 

  .التعدیل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
التعدیل �روم ٕاىل تعیني املد�ر العام �اء يف املادة أ�صلیة ب�ٔن املد�ر 

التعدیل یقول یعني املد�ر العام مبرسوم یت�ذ �قرتاح من . العام یعني بظهري
ن املد�ر العام هو مسا�د �لوايل، ا�ي حيدد �ٔ : الترب�ر. وايل بنك املغرب

�امه، ویظل �اضعا لسلطته، و�لتايل مفن �ري املق�ول ٔ�ن �كو� معا يف 
  .نفس املرتبة خيول لها منط التعیني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعدیل الس�ید الوز�ر

  : الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .التعدیل مق�ول

  :رئ�س اجللسةالس�ید 
  .ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون �ىل التعدیل
  .�ٕالجامع: املوافقون. 34ا�ٓن �ادي ندوزو �لامدة 
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  .�ٕالجامع: 35املادة 
  .�ٕالجامع: 36املادة 
  .�ٕالجامع: 37املادة 
  .�ٕالجامع: 38املادة 
  .�ٕالجامع: 39املادة 
  .�ٕالجامع: 40املادة 

  .�ٕالجامع: 41ملادة ا
  .�ٕالجامع: 42املادة 
  .�ٕالجامع: 43املادة 
  .�ٕالجامع 44املادة 
  .�ٕالجامع 45املادة 
  .�ٕالجامع 46املادة 
  .�ٕالجامع 47املادة 
  .�ٕالجامع 48املادة 
  .�ٕالجامع 49املادة 
مادة معد� من �ن ا�لجنة، كام ورد �ش�ٔهنا ٔ�یضا تعدیل من  50املادة 

  .كونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، �ريم ٕاىل ٕاضافة فقرة �نیة �لامدةمجمو�ة ال
  .وق�ل م�اقشة تعدیل ا�مو�ة، س�ٔعرض ٔ�وال التعدیل د�ل ا�لجنة

  .�ٕالجامع: املوافقون
ا�ٓن �ادي نعطي اللكمة �لكونفدرالیة �ش یقدم التعدیل، تفضل 

  .الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .ید الرئ�سشكرا الس� 

التعدیل ا�يل كتقرتحو مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �روم ٔ�ن 
یعطي الربملان صفة �لمراق�ة �ىل وايل بنك املغرب، ؤ�نه التقر�ر الس�نوي 
ا�ي یقدم ٕاىل صاحب اجلال� جيي �لربملان ليك یناقش، وكنقرتحو ٕاضافة 

 الربملان بعد تقدميه ٔ�مام صاحب یمت تقدمي التقر�ر ٔ�مام جمليس: "الفقرة التالیة
، مبعىن ٔ�ننا هذاك التقر�ر "اجلال�، م�بو�ا مبناقشة ٕاذا دعت الرضورة ��

ا�ي �یتقدم لصاحب اجلال� جيي ٔ�مام جمليس الربملان یتقدم، وٕاذا دعت 
  .الرضورة تمت املناقشة ف�ه
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة. شكرا

  : لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیةا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هذا التعدیل �ري مق�ول، ٔ�ن التقر�ر الس�نوي لبنك املغرب هو تقر�ر 
�ق�صاد املغريب، وال یقف فقط �ىل دور بنك  شامل، هيم مجیع تطورات

املغرب، و�لتايل فٕان تقدمي هذا التقر�ر ٔ�مام جمليس الربملان یعترب خمالفا 
ال س�� ؤ�نه یتطرق ٕاىل جوانب اق�صادیة تد�ل يف �ام  ��س�تور،

من مرشوع هذا القانون قد نصت �ىل  45احلكومة، ز�دة ٔ�ن املادة 
�س��ع ٕاىل وايل بنك املغرب من طرف ا�ل�ان ا�امئة امللكفة �ملالیة حول 

  .املهام املو�و� ٕالیه

 :الس�ید رئ�س اجللسة
ومة، �ادي نعرض هذا التعدیل ٕاذن بعدما اس�متعمت ٕاىل موقف احلك

  .د�ل الكونفدرالیة �لتصویت
  ؛4= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛22= املعارضون �لتعدیل
  .18= املمتنعون

  .18، مع ام�ناع 4، ضد 22ٕاذن ا�لس �ارض هذا التعدیل ب 
  .كام �اءت يف املرشوع 50ٕاذن �ادي نعرض املادة 

  ؛41= املوافقون �ىل املادة
  ؛4= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .4، ضد 41: �ٔ��لبیة 50ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  .�ٕالجامع: 51املادة 
  .�ٕالجامع: 52املادة 
  .�ٕالجامع: 53املادة 
  .�ٕالجامع: 54املادة 
  .�ٕالجامع: 55املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 56املادة 
، اللكمة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا� واملعارصة 57املادة 

  .�لس�ید الرئ�س لتقدمي التعدیل

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ري ٔ�ن الك�ا�ت املطبو�ة ٔ�و : "التعدیل یقيض ٕ�ضافة فقرة تنص
  ".املنقوشة �ىل أ�وراق والقطع النقدیة �كون ��لغتني العربیة وأ�مازیغیة

ٔ�نه ال بد من ٔ�ننا نتقدمو يف مرة ٔ�خرى، مرة ٔ�خرى، و�لمرة أ�لف، 
ٕاضفاء الطابع الرمسي �ىل ا�لغة أ�مازیغیة، ٕامىت ما�ات لنا الفرصة، اح�ا 
عند� �ىل وا�د العدد د�ل وا�ات البنا�ت العموم�ة فهيا كتا�ت 
بتف�ناغ، تقریبا يف مجیع البنا�ت العموم�ة، د� والت يف الطرق الس�یارة 

  .كذ�
یناش نرتاجعو، بغینا �زیدو نتقدمو، و�� نناشد فهباذ املناس�بة ما بغ 

احلكومة ٔ�هنا حترتم ا�س�تور فهاذ الباب، ما جتیناش لقطاع وأ�وراق 
النقدیة فهيم الالتی��ة وفهيم العربیة، لو اكن �ري �ید�رو العربیة بو�دها 
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العربیة . �ید�رو معها الالتی��ة، یعين هاذ اليش �یف ما قلت ق�یال �ار
ف�یاغ، وٕاىل بغیتو �زیدو ذیك السا�ة الالتی��ة وال يش لغة ٔ�ج�بیة بعدها تی 
  .، �ىل هذا أ�ساس اح�ا م�ش�ب�ني هبذا التعدیلزیدوها

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .موقف احلكومة من هذا التعدیل، الس�ید الوز�ر

  : الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هو ٔ�نه تنقولو ب�ٔنه �س�تحسن �دم إالشارة ٕاىل ا�لغتني اح�ا املوقف 
  :العربیة وأ�مازیغیة مضن مق�ضیات هذا القانون، نظرا لس�ب�ني ٔ�ساس�یني

ٔ�وال، ٔ�ن مق�ضیات الفصل اخلامس من ا�س�تور قد �رست الطابع 
الرمسي لٔ�مازیغیة، ؤ�وصت �ىل تفعی� بقانون تنظميي، ومرشوع القانون 

املتعلق بت�دید مرا�ل تفعیل الطابع الرمسي �لغة  26.16التنظميي رمق 
أ�مازیغیة و�یف�ة ٕادما�ا يف جماالت احلیاة العامة ذات أ�ولویة ال �زال ق�د 

 ا�رس يف جلنة التعلمي والثقافة واالتصال؛
من هذا القانون التنظميي �شري ٕاىل ٔ�ن  22و�د�ر ���ر ٔ�ن املادة 

ٔ�ن  - مرشوع القانون التنظميي ما هو م�صوص �لیه ا�ٓن يف -�ك�ب 
�ك�ب ��لغة أ�مازیغیة ٕاىل �انب ا�لغة العربیة البیا�ت املضمنة يف القطع 
وأ�وراق النقدیة والطوابع الربیدیة ؤ�خ�ام إالدارات العموم�ة، وس�یعمل 

س�نوات �ىل ا�ٔكرث، ابتداء من �رخي  10ب�ٔحاكم هذه املادة دا�ل ٔ��ل 
  .ریدة الرمسیة�رش هذا القانون يف اجل

ال، القانون التنظميي ٔ�ن �ینص �ىل هاذ اليش هذا �ادي �كون بصفة 
  .�امة، هذا نص حتت، قانون حتت من القانون التنظميي

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت
  ؛15= املوافقون

  ؛13= املعارضون �لتعدیل
  .14= املمتنعون
  .14، مع ام�ناع 13، ضد 15ق ا�لس �ىل التعدیل ب ٕاذن واف
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 57املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 58املادة 
  .احلارض�ن: ٕ�جامع: 59املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 60املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 61املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 62املادة 

  .ارض�نٕ�جامع احل: كام �د�هتا ا�لجنة 63املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 64املادة 
  .إالجامع: 65املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 66املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 67املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 68املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 69املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 70املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 71املادة 
  .إالجامع: �د�هتا ا�لجنة كام 72املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن 73املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 74املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 75املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 76املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 77املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 78املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: 79املادة 
حتاد املغريب �لشغل، اللكمة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق � 80املادة 

  .لمك ملن ٔ�راد من الفریق

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
التعدیل هيدف ٕاىل ٕادراج مق�ضیات انتقالیة، تضمن �لس البنك 
�س�متراریة يف مزاو� �ام ا�لس إالداري ٕاىل �ایة تعیني أ�عضاء اجلدد، 

رضوریة، وذ� ٕ�ضافة فقرة وفقا ٔ�حاكم هاذ القانون، تعد هذه املق�ضیات 
، �26لرمغ من ٔ�حاكم الفقرة أ�وىل من املادة : "تقول 80ٕاضاف�ة ٕاىل املادة 

وبصفة انتقالیة، �س�متر أ�عضاء الس�تة املعینني من طرف رئ�س احلكومة 
  ".يف مزاو� �ا�م ٕاىل �ني تعویضهم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

  : الیةالس�ید وز�ر �ق�صاد وامل
  .التعدیل مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .التصویت

  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون �ىل التعدیل
  :�لتصویت 80وا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  .�ٕالجامع، ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون
  .�ادي نعرض ا�ٓن املرشوع �رم�ه
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  : املوافقون
  .إالخوان ما بغاوش یصوتو، عندمه موقف �ٓخر

  :ون �رم�ه �لتصویت كام صوت �لیه ا�لس مادة مادةمرشوع القان
  ؛42= املوافقون

  ال ٔ��د؛= املعارضون
  .4= املمتنعون

املتعلق �لقانون  40.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .أ�سايس لبنك املغرب

  .شكرا ٔ�خوايت ٕاخواين. شكرا الس�ید الوز�ر
 .رفعت اجللسة

  .وبة املسلمة لرئاسة ا�لساملدا�الت املك�: امللحــــق

 :ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة 48.17 مرشوع قانون رمق :�ٔوال

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الوز�ر احملرتم،  الس�ید
  السادة املس�شارون احملرتمون، 

لمسامهة يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة � 
الوطنیة �لتجهزيات ٕ��داث الواك�  48.17قانون رمق م�اقشة مرشوع ال

  .العامة
  الس�ید الرئ�س،

�شلك ٕا�داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة خطوة �ىل در�ة �برية 
من أ�مهیة، �لنظر ٕاىل ا�ور الك�ري ا�ي ميكن ٔ�ن تعلبه، �ىل مس�توى 

رتاف�ة، و�س�تجیب مجلیع الرشوط �ش��د م�ش�ٓت وجتهزيات �امة ��
ة وامجلالیة، ٔ�و جودة البناء الواجب توفرها، سواء من ح�ث الهندسة املعامری

فالبنا�ت اليت لكفت ٕ�جنازها مد�ریة التجهزيات . نته ورس�ة ٕاجنازه�اوم 
  .العامة، الزالت جودهتا شاهدة �ىل كفاءة و�ربة املد�ریة

  الس�ید الرئ�س،
احلايل، مع اكمل أ�سف، هو ٔ�ن العدید من  ٕان ما �س�� يف الوقت

التجهزيات العامة اليت ٔ�عطیت انطالقة ٔ�شغال ٕاجنازها، تعرف العدید من 
التعرثات، الناجتة عن ق� �ربة القطا�ات الوزاریة املعنیة ٕ�جنازها مب�ال 
البناء، وهو ما یؤدي يف الك�ري من أ�ح�ان ٕاىل ٕاهدار املال العام وٕاهدار 

عمیق معا�ة املواطنني وتعطل مصاحلهم، فهناك العدید من الوقت، وت 
املشاریع اليت تعرف ت�ٔخرا �بريا يف ٕاجنازها، بل بعضها توقفت هبا أ�شغال 

  .ٔ�س�باب خمتلفة
  ،الرئ�س الس�ید

يف هذا إالطار، وٕاميا� م�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ب�ٔمهیة ٕا�داث 
م مقام مد�ریة التجهزيات العامة الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة، لتقو 

بوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، ٕ�ماكنیات ٔ�كرب وصالح�ات 
ٔ�وسع، من ش�ٔهنا ٕاعفاء �يق القطا�ات من �مة بناء امل�ش�ٓت العامة، 
ومتك�هنا من التفرغ لالضطالع مبها�ا أ�صلیة الرضوریة، فقد تقدم�ا جبم� 

ة لق�ام الواك� مبها�ا �ىل ٔ�حسن و�ه، واليت من التعدیالت �راها رضوری
تفا�لت معها احلكومة �ٕالجياب، ح�ث ق�لت معظمها، وو�دت �لتفا�ل 
ٕاجيابیا مع �يق التعدیالت، �اصة التعدیل الرايم ٕاىل ٕالزام القطا�ات 
احلكوم�ة برضورة تفویت املشاریع الكربى ٕاىل الواك� قصد ٕاجنازها، وا�ي 

وز�ر �د م�طقي، لكن �لنظر �لعدید من إال�راهات اليت اعتربه الس�ید ال
اس�تعرضها �لتفصیل ٔ�مام ٔ�عضاء جلنة املالیة، �الل ٔ�طوار م�اقشة مرشوع 
القانون املعروض ٔ�مام ٔ�نظار ا�لس، واليت حتول دون ٕاماكنیة اع�د م�دٔ� 
إاللزام�ة يف الوقت احلايل، والزتم ٕ�قراره �شلك تدرجيي لكام نضجت 

  .وط الرضوریة ٕالعام�الرش 
  الس�ید الرئ�س،

اس��ادا ٕاىل السالف ذ�ره، قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة التصویت 
ٕ��داث الواك� الوطنیة  �48.17ملوافقة �ىل مرشوع القانون رمق 

 . �لتجهزيات العامة

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  لرئ�س احملرتم،الس�ید ا
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٔ��رشف �مس الفریق �س�تقاليل ب�ٔن ٔ�سامه يف م�اقشة مرشوع قانون 

ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة وا�ي ی�ٔيت يف ٕاطار  48.17رمق 
من  مالءمة إالطار املؤسسايت ملد�ریة التجهزيات العامة مع حمیطها اخلار�

  .ا�ل ٕاجناز مشاریع ذات اجلودة وب�ٔقل �لكفة ويف ا�ٓ�ال احملددة
ويه م�اس�بة لننوه �لعمل اجلاد واملهم ا�ي اضطلعت به املد�ریة م�ذ 
ٕا�دا�ا، وا�ي سامه ٕاىل �د بعید يف عقلنة و�رش�ید الهیالك إالداریة، 

  .وختف�ف العبء �ىل القطا�ات الوزاریة واملؤسسات العموم�ة
رشوع املعروض ٔ�مام ٔ�نظار جملس�نا املوقر الیوم وا�ي �روم تغیري ٕان امل 

إالطار القانوين واملؤسسايت �لمد�ریة �ك�يس ٔ�مهیة كربى �لنظر ٕاىل 
قطاع ومؤسسات  50تد�الت املد�ریة، �عتبارها صاح�ة مرشوع لفائدة 

معوم�ة ٕاضافة ٕاىل امجلعیات ذات املنفعة العامة، هذا فضال عن تقدميها 
  سا�دة التق�یة �لعدید من امجلا�ات الرتابیة اليت تطلب ذ��لم 

  الس�ید الرئ�س،
رية تا� وم�ىل من ٔ��ل �نتقال ٕاىل و ٕان هذا التغیري س�شلك �ٓلیة فع

ع ؤ�جود �ىل مس�توى تطو�ر الب��ات التحتیة لبالد� و�مثني رصیدها رس �ٔ 
إالدارات  إالداري، وتدبري وصیانة التجهزيات العامة سواء بناء �ىل طلب
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العموم�ة ٔ�و أ�ش�اص املعنویة العامة ٔ�و املقاوالت العموم�ة وهیئات 
  .املنفعة

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نثري ان��اه احلكومة ٔ�ن 
/ هذا التحویل ی��غي ان یوا�ب بتغیري �ذري يف فلسفة معل املد�ریة 

ل معایري وم�ادئ احلاكمة اجلیدة رية �جناز ومتثتو  الواك�، مبا �سمح ب�رسیع
من جنا�ة وفعالیة وشفاف�ة وربط �لمس�ئولیة �حملاس�بة، بعیدا عن احملسوبیة 

ا �سهم ٔ�یضا يف مبیع وتق�مي �دواها واجنازاهتا، و والزبونیة يف دراسة املشار 
احلد من التالعبات اليت قد �شهدها العملیات املرتبطة �ملهام املنوطة 

ن ٔ��ل تقویة مصداق�ة الفعل العمويم وممارس�ته لصاحل �لواك�، وذ� م
التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة وتعز�ز الب��ات التحتیة أ�ساس�یة �ىل 
ٔ�سس م�ینة بعیدا عن املامرسات املش��ة اليت �يسء اس�تعامل املال العام 

  .وجع� يف �دمة ٔ�غراض خشصیة وإال�راء �ري املرشوع
م، بتفحصنا �لمهام واملسؤولیات املس�ندة ٕاننا، الس�ید الرئ�س احملرت 

�لواك� الوطنیة، س�ن�د لك أ�هداف املتاكم� اليت ٔ�رش� ٕا�هيا يه احملاور 
أ�ساس�یة املتحمكة يف البناء القانوين ملعطیات املرشوع ونعتربه رحبا وطنیا 
ومك�س�با لتدعمي الرتسانة القانونیة اليت توا�ب التحوالت وأ�واش الكربى 

  .مت اجنازها وفق تو�ات �ال� امل� حفظه هللاليت ی
  ، الس�ید الرئ�س احملرتم

لقد سامه الفریق �س�تقاليل �لك مسؤولیة يف جتوید مق�ضیات 
املرشوع من �الل املناقشات الواعیة اليت طبعت ٔ�شغال ا�لجنة من �ة 
 ومن �الل التعدیالت املقدمة واليت ق�لت احلكومة جزءا �سريا مهنا، و�لیه

  .ف�ٔننا يف املعارضة الوطنیة �س�تقاللیة س�نصوت مع مرشوع القانون
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

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

 س�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،ال 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 
الوطين �لشغل �ملغرب، يف ٕاطار اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة �لمناقشة 

ٕ��داث الواك� الوطنیة  48.17والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
 .�لتجهزيات العامة

یط الضوء �ىل ا�هودات الهامة اليت بذ�هتا وزارة ويه م�اس�بة ل�سل 
التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء من �الل مد�ریة التجهزيات العامة يف 

 :جمال �ا�ا العملیاتیة والتق�ی��ة �ىل مس�تویني ٔ�ساس�یني

  إالرشاف املنتدب �ىل اجناز البنا�ت العموم�ة؛ -

سهام يف التق�ني دورها يف املسامهة يف تطو�ر ال�رشیعات واالٕ  -
 .التقين يف م�دان البناء

يف حق�قة أ�مر، ال ميكن ٕاال ��زتاز ٕ�خراج مؤسسة من هذا الق�یل 
يف املنظومة املؤسساتیة لبالد�، كام نعترب ٔ�ن تغیري إالطار املؤسسايت من 
وضعیة قانونیة يف مرتبة مد�ریة ٕاىل وضع م�قدم �واك� ی�ىش مع أ�دوار 

ٔ�صبحت تظطلع هبا، ح�ث تطور نطاق تد�الهتا يف تدبري بناء  الهامة اليت
التجهزيات العموم�ة الكربى بفعل تظافر مجمو�ة من العنارص املرتابطة ف� 

 :ب�هنا
�س�تفادة من جتربة و�ربة الكفاءات اليت تتوفر �لهيا هذه املد�ریة   -

 س�ميكهنا من تعز�ز احلاكمة اجلیدة يف جمال معلها؛
من هامش ٔ�كرب �ىل مس�توى ٕاطارها القانوين �واك� يف شلك  متك�هنا  -

 مؤسسة معوم�ة ذات خشصیة اعتباریة �متتع �الس�تقالل املايل؛
الرفع من صب�ب التطو�ر املس�متر �لشق العملیايت �لمشاریع اليت   -

�رشف �لهيا مع ما یتطلبه ذ� من اختاذ لقرارات يف ٕاطار م�طلبات 
د �س�ت�ابة حلاج�ات الرشاكء العموم�ني ف� وظیفهتا مكورد �دمات قص

 .خيص ا�رتام ا�ٓ�ال واجلودة يف إالجناز
و�س�تحرض يف هذا الس�یاق ٔ�مهیة م�ح الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة 
يف ٕاطار مرشوع القانون اجلدید �س�تقاللیة إالداریة واملالیة لتعز�ز ٔ�داهئا 

مر ا�ي س�ميكهنا من الق�ام بدور يف جمال اجناز التجهزيات العموم�ة، ا�ٔ 
حموري يف تقدمي اقرتا�ات ٕاىل احلكومة يف ش�ٔن املعایري التق�یة الكف�� 
بتطو�ر اجلودة وضامن السالمة يف البنا�ت العموم�ة وحتدیث مق�ضیاهتا 

  .القانونیة ٕاىل مرتبة مطابقة ٔ�فضل املعایري ا�ولیة يف هذا الباب
بیة �خ�صاص املو�ول لهذه الواك� ومن �ة ٔ�خرى، �س�ل �لك اجيا

املتعلق ٕ�نعاش اس�تعامل املواد احمللیة يف جمال �ش��د التجهزيات العامة 
لكونه یوفر ٕاماك�ت هائ� ميكن اس��رها �رافعة ٔ�ساس�یة يف التمنیة 

ت�ٔ�ید من �لق فرص الشغل  وهو ما س�ميكن �لك. �ق�صادیة �خلصوص
بوضع ٕاطار قانوين دق�ق حيدد �یف�ة تزنیل  �ا وجب إالرساع. و�لق الرثوة

 .هذا إالجراء حىت تلعب هذه الواك� ا�ور �سرتاتیجي املتو� مهنا
ويف نفس الس�یاق، �رى ٔ�ن تطبیق مس�ٔ� ٕانعاش اس�تعامل املواد احمللیة 
يف �ش��د التجهزيات العموم�ة هو يف �د ذاته خطوة �مة ود�امة ٔ�ساس�یة 

ال ٕانعاش الشغل وتوفري بدائل حق�ق�ة ومق�و� �لساكنة �لتمنیة احمللیة يف جم
 .املعنیة

وال یفوتنا هبذه املناس�بة إالشارة ٕاىل مجمو�ة من املالحظات املتعلقة هبذا 
 :إالصالح نظرا ٔ�مهیهتا مهنا

يف جمال إالرشاف املنتدب، �رى ٔ�نه من الرضوري �ىل ٕادارات  -
وم�ة ولك خشص اعتباري من ا�و� وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات العم

ٔ�ش�اص القانون العام واملقاوالت العموم�ة والهیئات املعرتف لها بصفة 
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املنفعة العامة ا�لجوء م�ارشة بصفة تعاقدیة ٕاىل �دمات الواك� يف جمال 
صیانة وتدبري جتهزياهتا العامة لتخف�ف العبء �لهيا حىت ی�س�ىن لها الرتكزي 

يف �ا� �دم توفرها �ىل كفاءات تق�یة �ىل �ا�ا أ�ساس�یة وخصوصا 
 ذات �ارات ف�یة م�خصصة من ٔ��ل إالرشاف �ىل تنف�ذ املشاریع الكربى؛

إالرساع ٕ�خراج املراس�مي التطبیق�ة املتعلقة �ملسامهة يف تطو�ر اخلربة  -
يف جمال البناء والربجمة املعامریة والتق�یة ؤ�یضا �ىل مس�توى �خ�صاصات 

ع ودمع البحث العلمي والتقين يف جمال البناء وأ�شغال املتعلقة ب�شجی
 .العموم�ة

و�ىل س��ل اخلمت، نؤكد �ىل رضورة التحس�س ب�ٔمهیة أ�دوار املنوطة 
هبذه الواك� يف جمال التجهزيات العامة وكذا التنظمي التقين والتعمري لفائدة 

ي حنن و�متىن ٔ�ن یعطي مرشوع القانون ا�. إالدارات ومؤسسات ا�و�
قویة لعملها مكدافع عن حقوق ٔ�حصاب املشاریع  بصدده دفعة ودینام�ة

 .العموم�ني يف جماالت إالرشاف املنتدب والتعیري التقين
و��، فٕاّن فریق العدا� والتمنیة س�یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 

ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة ا�ي س�یعزز  48.17القانون رمق 
القانوين والعملیايت لعملها ویطور م�ظومة حاكمهتا ومنوذ�ا التدبريي  الت�ٔطري

 .يف جمال إالرشاف �ىل تنف�ذ التجهزيات العموم�ة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك -4
  �مس هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  ة الوزراء،الس�یدات والساد

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس 

 48.17املس�شار�ن املوقر ٔ�بدي بو�ة نظر� من مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة

لنص ال�رشیعي ٕان الفریق احلريك ال ميك�ه ٕاال ٔ�ن �مثن مق�ضیات هذا ا
الهام، وذ� �لنظر �لتوسع والتنوع امللحوظ ملهام تقدمي املسا�دة التق�یة 

فقد اكنت هذه املهام مو�و� ٕاىل وزارة التجهزي . ٔ�حصاب املشاریع العموم�ني
لتضطلع هبذه املهام واك� وطنیة . والنقل وا�لوجس��ك مبوجب مرسوم

ب�ٔن هذه الواك� سوف لن تنطلق  مبوجب القانون، ونعتقد يف الفریق احلريك
من العدم، ح�ث ٔ�ن مد�ریة التجهزيات العامة التابعة لوزارة التجهزي رامكت 
العدید من الت�ارب واخلربات يف جمال اجناز املشاریع الكربى ذات الطابع 
التقين، �لنظر خلربة ٔ�طرها وكفاءاهتم، و�لنظر كذ� �لمشاریع العموم�ة 

  .هااليت �سهر �ىل ٕاجناز 
ويه فرصة �لتنویه هبذه اخلربات الوطنیة، واملهارات املمتك�ة من ٕاجناز 
املشاریع الكربى نظري املراكز �س�شفائیة واللكیات واملر�بات الر�ضیة 

  .واملقرات إالداریة واملشاریع �ج�عیة
مما ال شك ف�ه، فٕان ٕا�داث هذه الواك�، سوف ميكن هذه املهارات 

ونقل هذه أ��رية ٕاىل أ�ج�ال اجلدیدة اليت س��خرط يف من تطو�ر �ربهتا 
جمال املسا�دة التق�یة �لمشاریع العموم�ة، ؤ��ید ٔ�ن هذه الواك� س�تف�ح ا�ال 
ملتخر�ني �دد من املعاهد واملؤسسات العلیا الوطنیة ذات الص� هبذا 

  . ا�ال
  الس�ید الرئ�س،

توطید �س��رات ٕان بالد� اليت اخ�ارت هن�ا صائبا �متثل يف 
العموم�ة، اخ�ارت كذ� ا�ٓلیة الكف�� ٕ�جناز املشاریع املرتبطة هبذه 
�س��رات �جلودة الالزمة وب�ٔقل �لكفة ويف ا�ٓ�ال احملددة، و�لتايل فٕان 

لتطو�ر الب��ات التحتیة �لمملكة، -إالجرائیة–هذه الواك� يه مبثابة الرافعة 
  .وكذا �مثني �را�ا إالداري

ومن هذا املنطلق، فٕاننا نعترب يف الفریق احلريك، ب�ٔن هذه املؤسسة 
العموم�ة، ذات الشخصیة املعنویة واملمتتعة �الس�تقالل املايل، ال ميكن تق�مي 
فائدهتا، ؤ�مهیهتا من زاویة �نتقال من ٕادارة ٕاىل واك�، بل نعترب ب�ٔن لها 

رة واملهارة واس��ر الفكر املغريب بعدا ٔ�فق�ا اسرتاتیجیا وجماال لٕالبداع واملباد
اخلالق يف التدبري والصیانة وٕا�داد الربامج املعامریة والتق�یة، وكذا تطو�ر 
اجلودة وضامن السالمة يف البنا�ت العموم�ة �الوة �ىل املسامهة يف تطو�ر 
اخلربة يف جمال البناء والربجمة املعامریة والتق�یة، �ٕالضافة ٕاىل �شجیع البحث 

  .علمي يف جمايل البناء وأ�شغال العموم�ةال
ٕان من حس�نات هذا النص ال�رشیعي اس�ناد لهذه الواك�، �مة 
صاحب املرشوع ٔ�و صاحب املرشوع املنتدب اليت س��اط هبا، ف� یتعلق 
ٕ�جناز التجهزيات العامة املعهود هبا ٕا�هيا، يف ٕاطار تعاقدي من ق�ل ٕادارات 

ولك خشص اعتباري من . واملؤسسات العموم�ة ا�و� وامجلا�ات الرتابیة
ٔ�ش�اص القانون العام واملقاوالت العموم�ة والهیئات املعرتف لها بصفة 
املنفعة العامة و�ركز هنا �ىل امجلا�ات الرتابیة، مطالبني مبد اجلسور 
واملمرات مع خمتلف امجلا�ات، ويف لك م�اطق توطیهنا، ملسا�دهتا �ىل 

اعتبار ٔ�هنا ا�ٔكرث �ا�ة �لمسا�دة التق�یة، وفق  اجناز مشاریعها، �ىل
ويف هذا الصدد، . رشوط م�رسة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار �دود ٕاماكنیاهتا

يف �دود الصالح�ات ا�و� � -نطالب ب�ٔن ینكب جملس ٕادارة هذه الواك� 
�ىل توس�یع متثیلیات هذه الواك� �ىل نطاق واسع، و�نف�اح �ىل  –

  .لتواصل معها يف ٔ�فق مسا�دهتاخمتلف امجلا�ات وا
  الس�ید الرئ�س احملرتم

اميا� م�ا يف الفریق احلريك ب�ٔمهیة هذا النص ال�رشیعي، وا�ي �مثن 
مضام�نه ؤ�هدافه، فٕاننا س�نصوت �لیه �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بته �رب 
ٕا�داد النصوص التنظميیة اخلاصة مبق�ضیاته، ؤ�ن �كون هذه املوا�بة رسیعة 

  .یةو�ٓن 
  شكرا لمك والسالم �لیمك 
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مدا�� املس�شار الس�ید محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع  -5
  :الوطين لٔ�حرار

 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 ملناقشة مرشوع 

ث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة، ويه م�اس�بة ٕ��دا 48.17قانون 
لنتقدم �لس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء �لشكر اجلزیل �ىل 
تقدميه لهذا املرشوع الهام ا�ي س��قل مد�ریة التجهزيات العامة ٕاىل واك� 
وطنیة یعهد ٕا�هيا مبهمة صاحب املرشوع املنتدب ف� یتعلق ٕ�جناز 

 .ات العامةالتجهزي 
ٕان جحم التد�الت اليت ٔ�رشفت �لهيا مد�ریة التجهزيات العامة، ال 
سواء �ىل مس�توى املشاریع الكربى احملققة، ٔ�و �ىل مس�توى الربامج 
�ج�عیة واملباين إالداریة، ح�ث تد�لت بصفهتا صاح�ة املرشوع لفائدة 

 قطا�ا من ب�هنا �دة وزارات ومؤسسات معوم�ة وكذ� 50حوايل 
املنفعة العامة، يه جمهودات مقدرة �س�تحق التنویه، وهو ما  امجلعیات ذات

جعل �النتقال �لواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة �لنظر لٔ�رقام إالجيابیة اليت 
 .حققهتا

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان �دم ٕالزام�ة املؤسسات العموم�ة بتفویض الواك� الوطنیة �لتجهزيات 

اف �ىل امل�ش�ٓت العموم�ة س�یفقد ت� املؤسسات احلاكمة يف العامة �ٕالرش 
التدبري، �اصة القطا�ات اليت ل�س لها �القة مب�ال البناء، وال نعترب ذ� 
ب�ٔي �ال من أ�حوال تضییقا �ىل السوق املف�و�ة، وال �رى ف�ه عرق� 

 .إاللزام�ة لتجوید ٔ�داهئا لعمل الواك�، مؤكد�ن �ىل رضورة حتق�ق رشط
نا �س�ل غیاب تفعیل املراق�ة والن�ا�ة يف جمال البناء، �اصة ؤ�نه ٕان 

مرتبط �الق�صاد الوطين ودمع املنافسة، دا�ني امجلیع ٕاىل تطو�ر اخلربات 
 .والت�ارب املنجزة

كام �س�ل �رتیاح دا�ل الفریق �كفل الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة 
ري التق�یة الكف�� بتطو�ر اجلودة، بتقدمي اقرتا�ات ٕاىل احلكومة �ش�ٔن املعای

وضامن السالمة يف البنا�ت العموم�ة، وكذا ٕابداء الرٔ�ي بطلب من 
 .احلكومة يف مشاریع النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة ذات الص�

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

 ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
الوطين لٔ�حرار �ىل هذا القانون من ٔ��ل  حنن �راهن يف فریق التجمع

املزید من احلاكمة يف التدبري، ؤ�ال یق�رص هذا القانون �ىل جمال البناء 
فقط، ؤ�ن یطال جمال الصیانة يف ٕاطار �اكميل وم��ا�س مع معایري الن�ا�ة 
الطاق�ة، �� ال �سعنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن نصوت 

 .هذا املرشوع�ٕالجياب �ىل 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :�شرتايكمدا�� الفریق  -6
  الس�ید الرئ�س،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 
جهزيات العامة، واليت ٕ��داث الواك� الوطنیة �لت  48.17مرشوع قانون رمق 

س��وىل تنف�ذ املشاریع اليت اكنت تتوالها ا�و�، و�شمل املهام �ىل هذا 
املس�توى خمتلف اجلوانب اخلاصة هبا، انطالقا من الصفقات مرورا 

  . ��راسات وأ�شغال، والق�ام ٔ�یضا بتدبري وصیانة التجهزيات العامة
لواك� �ٓلیة من �ٓلیات واس��ادا ملنطوق مرشوع هذا القانون س�تصبح ا

ا�و� ٔ�ي تنوب عن ٕادارات ا�و� وامجلا�ات الرتابیة واملؤسسات 
العموم�ة، يف تنف�ذ املشاریع اليت تطلقها هذه أ��رية و�سهر �ىل تنف�ذها، 
ح�ث هيدف املرشع �ربها ٕاىل ختف�ف العبء عن القطا�ات الوزاریة 

ساس�یة املنوطة هبا، ويه واملؤسسات العموم�ة وجعلها �ركز �ىل املهام ا�ٔ 
ت�ٔيت من ٔ��ل عقلنة و�رش�ید الهیالك إالداریة وتفادي تدا�ل �خ�صاصات 

  . وتضخمي مصاحل ا�و�، وفق ما ٔ�كده التقدمي ا�ي ٔ�رفق هذا النص
هذا ؤ�ولك املرشوع احملدث �لواك� �مة ٔ�ساس�یة ٔ�خرى �متثل يف ٕا�ادة 

ل يف البناء، ح�ث م�حها املرشع الروح يف املواد احمللیة اليت اكنت �س�تعم
�مة ٕانعاش اس�تعامل املواد احمللیة يف جمال �ش��د التجهزيات العامة، و�مثني 

ومن املقرر وفق نص . نتاجئ البحوث والت�ارب املنجزة يف هذا ا�ال
مادة، ٔ�ن حتتضن الر�ط املقر الرئ�يس  20مرشوع هذا القانون ا�ي یضم 

د�ریة العامة �لتجهزيات العامة، �ىل ٔ�نه ميكن �لواك� اليت س�ت�ل حمل امل
  . لهذه املؤسسة اجلدیدة ٕا�داث متثیلیات �ویة ٔ�و حملیة

م�ه، س�توضع رهن  17ووفق ما نص �لیه هذا املرشوع يف املادة 
ٕاشارة الواك�، طبقا لك�ف�ات س�ت�دد بنص تنظميي، العقارات واملنقوالت 

اص ��و� واليت يه خمصصة �الیا ملد�ریة التجهزيات التابعة �لم� اخل
  . العموم�ة

من نص مرشوع هذا  10و�ش�ٔن متویل الواك�، فٕاهنا ت�ٔيت حسب املادة 
القانون، من العائدات املت�ٔتیة من ٔ��شطهتا واخلدمات اليت تقد�ا، 
وإال�ا�ت املالیة اليت متنحها ا�و� ٔ�و امجلا�ات الرتابیة ٔ�و لك خشص 

و�ل�س�بة �لموارد . باري �اضع �لقانون العام ٔ�و اخلاص، وكذا من الهباتاعت 
م�ه، م�حها ٕاماكنیة  13و 12و 11ال�رشیة �لواك�، فٕان القانون يف املواد 

توظیف مس�ت�دمني طبقا �لنظام أ�سايس اخلاص هبذه الف�ة، وٕاحلاق 
ٔ�نه موظفني هبا، كام تضمن مرشوع القانون، ٔ�حاكم انتقالیة، نصت �ىل 

یلحق تلقائیا �لواك� ملدة ثالث س�نوات، املوظفون املرمسون واملتدربون 
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التابعون ملد�ریة التجهزيات العامة واملصاحل اخلارج�ة لوزارة التجهزي، وذ�، 
عند �رخي دخول هذا القانون �زي التنف�ذ، هذا �لام ٔ�ن هؤالء املوظفون 

�متتعون هبا، وذ� يف انتظار  حيتفظون �اكفة احلقوق و�م�یازات اليت اكنوا

  .ٕاقرار النظام أ�سايس اخلاص �لواك�
، متنح �لموظفني امللحقني ٕاماكنیة دجمهم، بطلب مهنم، 14ف� املادة 

مضن ٔ�طر الواك�، ووفق الرشوط اليت س�ت�دد وفق النظام أ�سايس 
، ال 15اخلاص مبس�ت�ديم هذه املؤسسة، �ىل ٔ�نه حسب م�طوق املادة 

ن �كون الوضعیة اليت خيولها النظام أ�سايس �لموظفني املدجمني ٔ�و جيوز �ٔ 
امللحقني ٔ�قل فائدة من لوضعیة اليت اكنوا �متتعون هبا يف ٕاطارمه أ�صيل يف 
�رخي ٕادما�م ٔ�و ٕاحلاقهم، وتعترب اخلدمة اليت قضاها املوظفون دا�ل 

 .ٕادارهتم أ�صلیة كام لو ٔ�جنزت دا�ل الواك�
 الس�ید الرئ�س،

ٕان ٕا�داث هذه الواك� هيدف ٕاىل �رس�یخ م�دٔ� احلاكمة اجلیدة يف 
التدبري العمويم، من �الل عقلنة و�رش�ید الهیالك إالداریة، وختف�ف 

كام س�شلك الواك� . العبء �ىل القطا�ات الوزاریة واملؤسسات العموم�ة
السا�د أ�مين �لحكومة من ٔ��ل تطو�ر الب��ات التحتیة �لمملكة و�مثني 

  .را�ا إالداري�
كام تتوىل الواك� ٕابداء الرٔ�ي بطلب من احلكومة يف جمال النصوص 
ال�رشیعیة والتنظميیة ذات الص� مب�ال اخ�صاصها، واملسامهة يف �شجیع 

  .ودمع البحث العلمي والتقين يف جمال البناء وأ�شغال العموم�ة
التصویت وللك ذ� ارت�ٔینا يف الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن 

 .�48.17ٕالجياب �ىل مرشوع قانون 

  :العام ملقاوالت املغرب �حتادمدا�� فریق  -7
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
 یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة

ٕ��داث الواك�  48.17يف هذه اجللسة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 
  .الوطنیة �لتجهزيات العامة بعد ٔ�ن صادقت �لیه ا�لجنة ا�تصة �ٕالجامع

  الس�ید الرئ�س،
ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات  48.17ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 

لتجهزيات العامة ٕاىل واك� العامة يف ٕاطار تغیري إالطار املؤسسايت ملد�ریة ا
يف شلك مؤسسة معوم�ة ذات خشصیة اعتباریة �متتع �الس�تقالل املايل، 
وتعمل حتت وصایة ا�و�، وید�رها جملس ٕادارة؛ يف ٔ�فق تدعمي القدرات 
يف ا�االت املتعلقة مبهام الواك�، والس�� تدبري مشاریع التجهزيات العامة، 

ج املعامریة والتق�یة املتعلقة هبا، وكذا طرق وحتدید �یف�ات ٕا�داد الربام

حتدید �لكفهتا التقد�ریة؛ مع م�ح اخ�صاص �لواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة 
قصد تقدمي اقرتا�ات ٕاىل احلكومة يف ش�ٔن املعایري التق�یة الكف�� بتطو�ر 
 اجلودة وضامن السالمة يف البنا�ت العموم�ة؛ ٕاضافة ٕاىل املسامهة يف تطو�ر

اخلربة يف جمال البناء والربجمة املعامریة والتق�یة و�ريها من الصالح�ات 
 .اجلدیدة

ون�ٔمل يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�ن �سامه النص ق�د 
املصادقة يف ضامن ا�رتام �ٓ�ال إالجناز وضبط التاكلیف والرفع من مس�توى 

العموم�ة حىت �ركز  اجلودة، وكذا ختف�ف العبء عن إالدارات واملؤسسات
اه��ا ومعلها �ىل املهام أ�ساس�یة املنوطة هبا، ف��اح الواك� الوطنیة 
�لتجهزيات العامة یبقى رهینا مبدى مسامههتا، بعد دخول هذا القانون �زي 
التنف�ذ، يف تزنیل مرشوع اجلهویة املتقدمة من �الل ت��ع ٕاجناز مشاریع 

�ىس أ�مهیة القصوى �لتكو�ن املهين يف مبناطق �ئیة ٔ�و بعیدة، دون ٔ�ن ن 
ا�االت ذات الص� بتد�الت الواك� املذ�ورة، مبا یفرض دمع الكفاءات 
التق�یة و�شجیع البحث العلمي والتعاون التقين يف ٕاطار الرشاكة بني القطاع 

  .العام والقطاع اخلاص الوطين ٔ�و أ�ج�يب
  الس�ید الرئ�س،

د العام ملقاوالت املغرب �مثن مق�ضیات ؤ��ريا، فٕاننا يف فریق �حتا
ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة  48.17مرشوع قانون رمق 

�لرمغ املعروض �لمصادقة والتصویت �لیه ٔ�مام اجللسة ال�رشیعیة العامة، 
من �دم جتاوب احلكومة مع تعدیالت فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة 

) ممثلني اثنني(ضامن متثیلیة فا�� ل الرايم ٕاىل ا�تصة،الس��،مقرتح التعدی
�لقطاع اخلاص ممثال يف إالحتاد العام ملقاوالت املغرب �ىل مس�توى جملس 

فٕاننا وبرصف النظر عام ذ�ر، كام ٔ�نه، .ٕادارة الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامة
بعد  ،الواك� الوطنیة �لتجهزيات العامةيف فریق�ا الربملاين �متىن ٔ�ن �سامه 

�ا ٕاىل �زي الوجود، يف �رس�یخ م�دٔ� احلاكمة اجلیدة يف التدبري،�ل�د وخر 
من العدید من أ�عطاب؛ يف مقدمهتا معاجلة ٕاشاكلیة تعدد املتد�لني 
والفا�لني، وكذا عقلنة تدبري و�س�یري معلیات التجهزيات العامة و�لتبعیة 

ي، مع رضورة �لق �ٓلیات تطو�ر الب��ات التحتیة ببالد� و�مثني �را�ا إالدار 
�لت�س�یق وال�شارك بني الواك� املذ�ورة و�يق الهیئات واملؤسسات أ�خرى 

  .املعنیة بتطو�ر اخلربة يف جمال البناء والربجمة املعامریة والتق�یة
وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص 

لوطنیة �لتجهزيات العامة، فٕاننا ٕ��داث الواك� ا 48.17مرشوع قانون رمق 
   .نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :املغريب �لشغل �حتادمدا�� فریق  -8
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
غريب �لشغل مب�لس املس�شار�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد امل
ٕ��داث الواك� الوطنیة  48.17من ٔ��ل م�اقشة مرشوع قانون رمق 

�لتجهزيات العامة، لٕالشارة ٕاىل ٔ�ننا �مثن ٕا�داث هذه الواك� خصوصا ؤ�هنا 
لن ت�ٔيت من فراغ، ح�ث ٔ�هنا نتاج لرتامك جتربة اك�س�هتا املد�ریة العامة 

 .لتجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء�لتجهزيات العامة دا�ل وزارة ا
ؤ��ید ٔ�ن هذا إالجراء س�ميكن �يق القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات 
العموم�ة من �دم هدر وقهتا وٕاماك�هتا يف بناء املرافق، هذا الوقت ا�ي 
جيب ٔ�ن یصب يف �دمة مصاحل املواطنني و�دمة الصاحل العام، وحنن 

ا إال�داث، ومس�تعدون لالخنراط دا�ل �حتاد املغريب �لشغل �مثن هذ
ف�ه �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون هذه املؤسسة يف مس�توى �نتظارات امل�شودة 
مهنا، وتوفري إال�ابة الرضوریة حلاج�ات القطا�ات العموم�ة ف� خيص بناء 
مرافقها، ؤ��ید ٔ�ن لك هذا جيب ٔ�ن �كون يف ٕاطار ا�رتام رشوط احلاكمة 

ل إالشاكالت املطرو�ة يف موضوع التجهزيات املالیة وإالداریة املطلوبة، و�
العامة سواء �ىل مس�توى جودهتا وم�ا�هتا وطول معرها �فرتايض، ٔ�و �ىل 

 .مس�توى صیا�هتا وت��عها
كام �متىن ٔ�ن �كون هذه الواك� يف مضموهنا �ٓلیة لالس�ت�ابة لرضور�ت 

اليت و�اج�ات القطا�ات العموم�ة ف� خيص بناء املرافق وفق املعایري 
�ددهتا املؤسسات ا�تصة يف ا�ال املايل و�ه�م �جلودة والصیانة 
املطلوبة يف هذا الباب، بعیدا عن التالعبات اليت ميكن ٔ�ن تطال املشاریع 
ل�سهیل معلیة املراق�ة والت��ع، وٕاعفاء مسؤويل القطا�ات الوزاریة 

والتفرغ �لمهام واملؤسسات العموم�ة من التكفل �لك ما یتعلق �لتجهزي 
 .أ�صلیة املنوطة هبا

  .للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه، فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل نص املرشوع

  :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -9
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
 السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �
ٕ��داث الواك� الوطنیة �لتجهزيات  48.17ملناقشة مرشوع قانون رمق 

 .العامة
 الس�ید الرئ�س،

 ،ونالس�یدات والسادة الوزراء احملرتم
 السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

خ ٕان مرشوع هذا القانون جيب ٔ�ن �سعى ٔ�وال يف مضمونه ٕاىل �رس�ی
م�دٔ� احلاكمة يف التدبري، وذ� �رب تفادي تضخمي مصاحل ا�و� وتدا�ل 
�خ�صاصات وعقلنة �رش�ید الهیالك إالداریة، و�نیا ختف�ف العبء عن 

القطا�ات واملؤسسات العموم�ة لرتكز اه��ا �ىل املهام املنوطة هبا، هذا 
 .فضال عن تطو�ر الب��ات التحتیة لبالد�

، فٕان ٕا�داث هذه الواك� جيب ٔ�ن یضمن جودة ويف نفس الس�یاق
وم�انة التجهزيات العامة، واحلد من التالعبات اليت تعرفها بعض هذه 
العملیات، و�سهیل معلیة املراق�ة والت��ع، وٕاعفاء مسؤويل القطا�ات 
الوزاریة واملؤسسات العموم�ة من التكفل �لك ما یتعلق �لتجهزي والتفرغ 

وطة هبا، فعىل القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة �لمهام أ�صلیة املن
وامجلا�ات الرتابیة، ٔ�ن �شجع هذه الواك� �ىل اس�تعامل املواد احمللیة يف 
مشاریعها، وٕانعاش اس�تعاملها و�مثني نتاجئ البحوث والت�ارب املنجزة يف هذا 

�� إالطار، وتقدمي اقرتا�ات ٕاىل احلكومة يف ش�ٔن املعایري التق�یة الكف 
ك�هنا من ت��ع ا مت ذالسالمة يف الب��ات العموم�ة،وك بتطو�ر اجلودة وضامن

ناطق النائیة ٔ�و الصعبة الولوج، ا�س�اما مع مرشوع مل اجناز املشاریع �
اجلهویة املتقدمة، و�شجیع التعاون التقين مع دول ٔ�خرى، مما س�یخول لها 

 .�ىل املس�توى ا�ويل تبادل الت�ارب واخلربات وٕاماكنیة ت��ع اجناز مشاریع
وخبصوص موارد الواك� �شري ٕاىل رضورة �ذف إال�ا�ت املالیة اليت 
متنحها ا�و� ٔ�و امجلا�ات الرتابیة ٔ�و لك خشص اعتباري �اضع �لقانون العام 

 .ٔ�و اخلاص مضن املوارد املالیة �لواك�
 :ولهذه أ�س�باب فٕاننا نؤكد �ىل رضورة ت�ين ما یيل

یات الت�س�یق وال�شارك بني الواك� و�يق املؤسسات التنصیص �ىل ال -
 املعنیة بتطو�ر اخلربة يف جمال البناء والربجمة املعامریة والتق�یة؛

 التحمك يف تدبري النفقات و�رش�یدها وختف�ض لكفة التجهزيات؛-
حتدید �د ٔ�دىن لرمق معامالت وكذا الصفقات إالج�اریة اليت جيب ٔ�ن -

 متر عن طریق الواك�؛
 احملافظة �ىل الب��ة؛-
  .ٕاضافة ممثلني عن املس�ت�دمني �لم�لس إالداري-

  .املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب 40.17مرشوع قانون رمق  :�نیا

  :واملعارصة أ�صا�مدا�� فریق  -1
  الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
عارصة يف ٕاطار م�اقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� وامل

املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب ا�ي  40.17مرشوع القانون رمق 
 :�اء هبدف

  تعز�ز اس�تقاللیة بنك املغرب يف جمال الس�یاسة النقدیة؛ - 1
 توس�یع �ام البنك ل�شمل احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل؛ - 2
�سهیل توضیح صالح�ات البنك يف جمال س�یاسة سعر الرصف و  - 3

 تدبري اح�یاطیات الرصف؛
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 تعز�ز احلاكمة اجلیدة؛ - 4
 .ٕاضفاء شفاف�ة ٔ�كرث �ىل �القة البنك مع احلكومة  - 5

ال�شاور املنتظم "مرشوع القانون هذا، �اء ب�ٔحاكم �دیدة متكن من 
بني الوز�ر امللكف �ملالیة ووايل بنك املغرب من ٔ��ل ضامن ا�س�ام 

كذا الس�یاسة النقدیة مع أ�دوات أ�خرى اللكیة، و  الس�یاسة ��رتازیة
 ."املتعلقة �لس�یاسة املا�رو اق�صادیة

ؤ�ول مرة، نص املرشوع �ىل ٔ�نه یمت �س��ع ٕاىل وايل بنك املغرب 
من طرف ا�لجنة ٔ�و ا�ل�ان ا�امئة امللكفة �ملالیة يف الربملان مببادرة من هذه 

یة، نعتقد �ازمني ٔ�نه س�ميكن أ��رية، وهو مق�ىض �ىل در�ة �برية من أ�مه 
 .من تعز�ز دور الربملان يف �امه الرقابیة

 الس�ید الرئ�س،
�ٕالضافة ٕاىل املهام أ�ساس�یة وال�س�یك�ة لبنك املغرب واليت تت�ىل 

 :يف
 ٕاصدار أ�وراق البنك�ة والقطع النقدیة الراجئة قانو� يف اململكة؛ - 1
 قرار أ�سعار؛تطبیق ٔ�دوات الس�یاسة النقدیة قصد حتق�ق اس�ت - 2
 السهر �ىل حسن سري السوق النقدیة وتويل مراق�هتا؛ - 3
 تدبري �ح�یاطات العموم�ة �لرصف؛- 4
 التحقق من حسن سري النظام البنيك؛- 5
 .السهر �ىل مراق�ة وسالمة وسائل أ�داء- 6

�اء هذا املرشوع قانون هبدف موا�بة التطور ا�ي شهده احملیط 
الس�� بعد وضع دس�تور �دید �لمملكة املغربیة القانوين واملؤسسايت �لبنك 

، وإالصالح أ��ري لقانون مؤسسات االئ�ن والهیئات املعتربة 2011س�نة 
يف حمكها، و�لنظر �لتحول اجلذري يف �ام البنوك املركزیة بعد أ�زمة 

، �اصة ف� یتعلق �الس�تقرار املايل، وكذا السعي ٕاىل 2008العاملیة لس�نة 
 .مع ٔ�فضل املعایري املعمول هبا دولیا يف هذا ا�الاملالءمة 

وٕاذا اكن من بني ٔ�مه ٔ�هداف هذا املرشوع قانون هو احلرص �ىل م�ح 
البنك املركزي مزیدا من �س�تقاللیة وتدق�ق العالقة اليت �ربطه 
�لسلطتني التنف�ذیة وال�رشیعیة، وتعز�ز دوره يف احملافظة �ىل �س�تقرار 

نعتقد يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن هذه �س�تقاللیة �شلك املايل، فٕاننا 
ضامنة �كفل لهذا أ��ري الق�ام بوظائفه �كفاءة ٔ�كرب، ول�ست �ایة يف �د 
ذاهتا، فالبنك املركزي ال �س�تطیع ٔ�ن �ش�تغل يف جز�رة م�عز� عن 

اق�صادیة، وعن التحوالت - �ق�صاد الوطين وعن ٔ�دوات الس�یاسة املا�رو
یة، و�لتايل ی��غي �لیه �خنراط يف الس�یاسة التمنویة اليت حتددها ا�متع 

وحسب املعایري ا�ولیة املعمول هبا يف . احلكومة حبمك مسؤولیهتا الس�یاس�یة
هذا ا�ال، هبدف املسامهة يف ت�سري متویل �ق�صاد الوطين و�شجیع 

 .ال�شغیل وحتق�ق التمنیة يف لك ٔ�بعادها
 الس�ید الرئ�س،

ار النفس إالجيايب ا�ي طبع ٔ�شغال جلنة املالیة والتخطیط يف ٕاط

 53والتمنیة �ق�صادیة، واليت عرفت تقدمي خمتلف مكو�ت ا�لس ل 
 3البام (تعدیال  17، ق�لت احلكومة مهنا )تعدیال 13البام (تعدیال 
، ويه مسامهة نعتربها فعا� �لم�لس ولفریق أ�صا� واملعارصة )تعدیالت
هذا املرشوع وجتوید مضام�نه، اكن بود� ٔ�ن نصوت �ىل هذا  يف ٕاغناء

املرشوع قانون �ٕالجياب، لكن تبلورت �ینا الق�ا�ة يف فریق أ�صا� 
واملعارصة �الم�ناع عن التصویت �لیه، وذ� راجع ٔ�ساسا �لرفض �ري 

 :املفهوم �لحكومة لتعدیلني تقدم هبام فریق�ا یتعلق
قرتح�ا خبصوصها مرا�اة قدر إالماكن يف تعیني اليت ا �26ملادة : أ�ول

 .ٔ�عضاء جملس البنك حتق�ق م�دٔ� املناصفة
اليت اقرتح�ا �ش�ٔهنا ٔ�ن �كون الك�ا�ت املطبو�ة ٔ�و  �57ملادة : والثاين

  .املنقوشة �ىل أ�وراق والقطع النقدیة ��لغتني العربیة وأ�مازیغیة

  :یة�لو�دة والتعادل  �س�تقاليلمدا�� الفریق  -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 
املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك  40.17م�اقشة مرشوع القانون رمق 

اة �ق�صادیة لبالد�، وذ� لكونه املغرب، وهو قانون ٔ�سايس و�م يف احلی
یتعلق مبؤسسة معوم�ة ذات طبیعة �اصة من ح�ث بناءها املؤسسايت 
وطبیعة �شاطها وجماالت تد�لها، حبیث ٕاهنا مؤسسة ضابطة �لم�ال املايل 
من �الل �القهتا �ٔ�بناك، وكذ� مؤ�رة يف الس�یاسة املا�رو اق�صادیة 

نظرا لكون هذا . ة اليت تتوفر �لهيالبالد� من �الل الصالح�ات الك�ري 
البنك یلعب ٔ�دوارا حموریة يف منو �ق�صاد الوطين و�لق فرص معل 

  .وحماربة التضخم وخض الس�یو�
فهذا املرشوع وهو قانون مؤسس وذو طابع اسرتاتیجي و�م �لغایة، 
مفن �الل هذا املرشوع تقوم احلكومة �لت�يل عن �دة اخ�صاصات لصاحل 

ك املغرب، وهو ما یعد سابقة، كام ٔ�ن هذا املرشوع �اء لتعز�ز مؤسسة بن
ا�هودات إالصالح�ة الكربى يف ا�ال �ق�صادي اكلقطب املايل ��ار 
البیضاء و�نف�اح املهم �ىل إالحتاد إالفریقي �لك و�ىل مجمو�ة س�ید�و 

ها و�خنراط الك�ري لبالد� يف مجمو�ة من اتفاق�ات التبادل احلر، ولك 
  .خطوات حتتاج ٕاىل نظام بنيك قوي وفا�ل

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
�س�ل ٕ�جياب ٔ�نه ٔ�ول مرة، ینص مرشوع القانون أ�سايس لبنك 
املغرب �ىل ٔ�نه یمت �س��ع ٕاىل وايل بنك املغرب من طرف ا�لجنة ٔ�و 
ا�ل�ان ا�امئة امللكفة �ملالیة يف الربملان؛ وهذه خطوة نوعیة تنضاف ٕاىل 
�ود الربملانیني من ٔ��ل �كر�س مسار تعز�ز السلطة ال�رشیعیة يف البالد، 
وتقویة دور الربملان يف الرقابة ويف تق�مي الس�یاسات العموم�ة، ويف هذا 
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إالطار �س�ل التفا�ل إالجيايب �لحكومة مع مسامهة جملس املس�شار�ن يف 
  .ٕاغناء هذا املرشوع ويف جتوید مضام�نه

وع يف وقت تبحث ف�ه بالد� عن منوذج �منوي لقد �اء هذا املرش 
�دید بعد ٔ�ن بلغ ا�منوذج التمنوي احلايل مداه ؤ�صبح من الالزم ٕاجياد منوذج 
�دید یوا�ب التغريات �ق�صادیة و�ج�عیة اليت �شهدها بالد� م�ذ 
حوايل عرش�ن س�نة، و�القة مبوضوعنا احلايل، ن�ساءل ٕاىل ٔ�ي �د 

  نك املغرب يف بناء هذا ا�منوذج؟س�سامه اس�تقاللیة ب 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ومن بني املالحظات الرئ�س�یة اليت جسلناها �ىل مرشوع القانون ٔ�نه 
ركز �ىل اس�تقرار واس�تقالل الس�یاسة النقدیة، وهو ٔ�مر �س�تحق التنویه 
وإالشادة، لكن مت الرتكزي �ىل اس�تقرار أ�سعار و�سب التضخم، وحنن 

جلدلیة بني التضخم وا�منو املنتج لفرص الشغل، مفا �شهده نعرف العالقة ا
الیوم هو ٔ�ن نقط ا�منو اليت اكنت ختلق �ددا �ام من م�اصب الشغل مل تعد 
كذ� بعد ٔ�ن ٔ�صبحت فرص الشغل اليت ختلقها لك نقطة من نقط ا�منو 

  .قلی� وال �سامه �لقدر الاكيف يف ام�صاص البطا�
ن ال�شغیل و�لق فرص العمل من بني ف�حن مجیعنا ن�ٔمل ٔ�ن �كو

أ�هداف الرئ�س�یة لهذا إالصالح ا�ي �اء به املرشوع، ؤ�ن یمت من 
�ال� ٔ�یضا ضبط العالقة بني أ�سعار والت�ٔثري �ىل الوضع �ق�صادي، 

ب�� ال تت�اوز الطاقة % 69فالطاقة إالنتاج�ة �لبالد من الصنا�ة تناهز 
  %).70ب�� تبلغ �ٕالحتاد أ�ورويب % (44إالنتاج�ة ال�رشیة �دود 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان من ش�ٔن ٕاصالح النظام أ�سايس لبنك املغرب �لشلك امل�ٔمول ٔ�ن 
یعزز مراق�ة العملیات البنك�ة، وهو ٔ�مر يف �ایة أ�مهیة، يف الوقت ا�ي 

ب�� تفرض % 2.5نالحظ ف�ه ٔ�ن �س�بة الفائدة �ى بنك املغرب يف �دود 
، مما �س�ب رضرا �بريا �لمشاریع اليت تقوم هبا %6البنوك �س�بة ترتاوح  بق�ة

املقاوالت الصغرى واملتوسطة واليت تعمتد يف متویلها �ىل قروض أ�بناك 
  .بصفة ٔ�ساس�یة

وخبصوص حاكمة بنك املغرب فٕاننا �رى ٔ�ن هذا املرشوع ینص �ىل 
ن ٔ�ن �شلك وايل لبنك املغرب ومد�ر �ام وجملس لٕالدارة، وهو ما ميك

تعق�دا يف طریقة اختاذ القرار وتدبري شؤون البنك، ویتطلب �دا ومعال 
مضنیني مقارنة ب�ٓلیات تدبري ٔ�بناك مركزیة يف دول ٔ�خرى �هيا حر�یة 
اق�صادیة ٔ�كرب وا�س�یابیة يف معل بنو�ها املركزیة، و�رى ٔ�نه من أ��دى ٔ�ن 

 مهنم جبانب معني یمت التنصیص �ىل نواب لوايل بنك املغرب لیتلكف لك
لت�سري أ�مور و�رسیع ٔ�داء البنك كام هو احلال يف دول ٔ�خرى كتو�س 
وفر�سا ومرص، كام �رى ٔ�نه ی��غي ٔ�ن �كون هناك توازن يف �ر�یبة جملس 

  .إالدارة بني احلكومة وأ�عضاء املس�تقلني
تعیني وايل بنك املغرب مرتبطا بعقد / و�رى ٔ�یضا ٔ�ن �كون �سمیة 

م بتحق�قه �الل مدة والیته وخيضع هذا التنف�ذ لت��ع من ق�ل �ر�مج یلزت 

  .احلكومة والربملان
وهناك مس�ٔ� التعامالت النقدیة إاللكرتونیة، وهو املوضوع ا�ي طفا 
�ىل السطح ٔ��ريا، وا�ي �شلك حتد� �بريا وقد �زمع املغرب ا�ول 

ع هذه التعامالت من إالفریق�ة والعربیة يف مالمئة نظامه البنيك و�رشیعاته م
  .ٔ��ل �س�تفادة من إالماكنیات اليت توفرها اخلدمات �لكرتونیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �س�ل ٔ�ن �ندماج املايل واخلدمات البنك�ة 
حققت معدالت �مة �ىل الصعید الوطين مع �سجیل تفاوت �بري بني 

ما حيتاج لك�ري من اجلهد لت�اوزه هبدف  العاملني القروي واحلرضي، وهو
  .حتق�ق �دا� جمايل موا�بة ملشاریع التمنیة اليت ٔ�طلقهتا بالد� يف لك ا�االت

وحنن �سعى من �الل تعدیالتنا �ىل هذا القانون ٕاىل الريق ب��ك 
وللك هذه .املغرب ٕاىل مرتبة مطابقة ٔ�فضل املعایري املعمول هبا دولیا

 .�ٕالجياب �ىل هذا النص �عتبارات س�نصوت

  :والتمنیة العدا�مدا�� فریق  -3
�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،
الوطين �لشغل �ملغرب،  ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد

نعترب مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده �ك�يس ٔ�مهیة �برية، �ىل اعتبار ٔ�نه 
�روم مراجعة القانون أ�سايس لبنك املغرب ن���ة تظافر مجمو�ة من 

 :العوامل نذ�ر من ب�هنا
ٔ�وال، التغريات القانونیة واملؤسساتیة وا�ولیة اليت طرٔ�ت �ىل معل 

 ؛البنوك املركزیة
�نیا، تعز�ز موا�بة القطاع املايل �لتحول الب��وي ا�ي یعرفه �ق�صاد 
الوطين يف ظل رس�ة وثرية النظام إالنتا� العاملي والروابط التنافس�یة 

 اجلدیدة النامجة عهنا؛
�لثا، رضورة ٕارساء قا�دة ال�شاور مؤسساتیا بني الوز�ر امللكف 

س�یعمل �ىل حتق�ق التنامغ والتاكمل  �ملالیة ووايل بنك املغرب اليشء ا�ي
بني الس�یاسة النقدیة مع أ�دوات أ�خرى املتعلقة �لس�یاسة 

 املا�رواق�صادیة؛
رابعا، ٕاعطاء هامش ٔ�كرب �لسلطات النقدیة من ٔ��ل اس�هتداف 
التضخم والتحمك ف�ه ملا لهذا املعطى من ٔ�مهیة قصوى يف احلفاظ �ىل القدرة 

لظروف املالمئة �لمس�مثر�ن واملدخر�ن واكفة الرشائیة �لمواطنني و�لق ا
 املتعاملني �ق�صادیني؛

�امسا، �كر�س اس�تقاللیة بنك املغرب يف الس�یاسة النقدیة وتوس�یع 
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اخ�صاصاته يف جمال احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل، مما س�ميك�ه من جماهبة 
ظروف ٕا�راهات تدبري وحامیة النظام البنيك و�لتايل املسامهة يف �لق ال

 .املالمئة �منو اق�صادي قوي مس�تدام
وٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، 
نعترب مراجعة القانون أ�سايس لبنك املغرب هو �ٓلیة �مة يف تدبري 
الس�یاسة النقدیة لتحصني بالد� من تبعات أ�زمات �ق�صادیة العاملیة، 

ب �مثنه ونقدر اجلهد املبذول من طرف احلكومة وهذا يف �د ذاته مكس
لتعز�ز احلاكمة اجلیدة، وخصوصا مس�ٔ� ٕاضفاء شفاف�ة ٔ�كرث �ىل �القة 
البنك مع احلكومة مما س�ميكن من الت�ٔثري بصفة اجيابیة �ىل مس�توى ا�منو 
�ق�صادي الوطين والتواز�ت املا�رو اق�صادیة و�لتايل الرفع من القدرات 

 .لمقاوالت املغربیةالتنافس�یة �
كام �س�تحرض يف هذا الس�یاق ٔ�مهیة م�ح بنك املغرب يف ٕاطار مرشوع 
القانون اجلدید مزیدا من �س�تقاللیة لتعز�ز ٔ�دائه، اليشء ا�ي �روم 
تطو�ر نظام�ا املرصيف وحتدیث مق�ضیاته القانونیة ٕاىل مرتبة مطابقة ٔ�فضل 

 .املعایري ا�ولیة يف هذا الباب
هبذه املناس�بة إالشارة ٕاىل ٔ�ن مراجعة القانون أ�سايس �لبنك  وال یفوتنا

من �الل توس�یع صالح�ات جملسه س�ميك�ه من الق�ام بدور حموري يف 
جمال حتدید هدف الس�یاسة النقدیة واحلفاظ �ىل قمية ا�رمه وكذا السهر 

تطو�ر م�ظومهتا ببالد� نظرًا  �ىل تعز�ز دور البنوك ال�شار�یة مبا یالمئ
 .بیعة معامالهتا اخلاصة واملمتزية بصبغهتا �س��ریة و�ج�عیةلط 

و�ىل س��ل اخلمت، نؤكد �ىل مجمو�ة من املالحظات املتعلقة هبذا 
 :إالصالح نظرا ٔ�مهیهتا مهنا

ٕارشاك الربملان يف م�اقشة جوانب ٕا�داد وتدبري الس�یاسة النقدیة  -
 املزمع تطبیقها من طرف بنك املغرب؛

مرا�اة بنك املغرب �لس�یاسة �ج�عیة �لحكومة ول�س فقط  رضورة -
 .الس�یاسة �ق�صادیة واملالیة �عتبارها مكو�ت مرتابطة العنارص

و�� فٕاّن فریق العدا� والتمنیة یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون 
املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب ا�ي س�یعزز الت�ٔطري  40.17رمق 

لعمل بنك املغرب وكذا تطو�ر م�ظوم�نا البنك�ة واس�تقرار� املايل  القانوين
حرصا �ىل الرتمجة الفعلیة الخنراط بالد� يف اجلهود الرام�ة لبلوغ هذه 

 .املقاصد
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك -4
 .�مس هللا الرحامن الرحمي

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

 قانون مرشوع ملناقشة احلريك الفریق �مس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن �رشفين
  .املغرب لبنك أ�سايس �لقانون املتعلق  40.17رمق

  الس�ید الرئ�س،
بنك املغرب مؤسسة معوم�ة �متتع �لشخصیة املعنویة یعترب 

 1-59- 233، مت ٕا�شاءه مبق�ىض الظهري الرشیف رمق و�س�تقالل املايل
وقد عرف القانون ). 1959یونیو  30( 1378ذي احل�ة  23املؤرخ يف 

أ�سايس �لبنك �دة تطورات مشلت احملیط القانوين واملؤسسايت واليت 
ميكن اعتبارها ام�دادا لٕالصال�ات اليت عرفها النظام املايل املغريب، واليت 

ه وتعز�ز دوره يف التمنیة �ق�صادیة، ويف هذا إالطار هتدف ٕاىل تقویت
 احلريك �مثهنا ونعترب الفریق يف ٕاننا�اءت مق�ضیات هذا املرشوع القانون، و 

 مق�ضیاته، �الل من تت�ىل شامل اسرتاتیجي قانون مبثابة املرشوع هذا
بل وعززت  واملرصف�ة ، النقدیة الس�یاسة توازن يف املغرب بنك دور ٔ�مهیة

هذا املبدٔ� هو وس�ی� ا�رتازیة س�سا�ده �ىل تدبري اس�تقاللیته،  د�ٔ م�
  .الس�یاسة النقدیة 
  الس�ید الرئ�س،

ٕاعطاء بنك املغرب اس�تقاللیة اكم� بتخوی� صالح�ات من ٔ��ل  ٕان
حتدید هدف اس�تقرار أ�سعار ا�ي ٔ�صبح هدفه الرئ�يس ومتك�نه من هنج 

هذا املرشوع ب�ٔحاكم �دیدة الس�یاسة النقدیة �لك اس�تقاللیة؛ وقد �اء 
متكن من ال�شاور املنتظم بني الوز�ر امللكف �ملالیة ووايل بنك املغرب من 
ٔ��ل ضامن ا�س�ام الس�یاسة النقدیة مع أ�دوات أ�خرى املتعلقة �لس�یاسة 
املا�رو اق�صادیة؛ وكذا توس�یع �امه ل�شمل مسامهته يف الوقایة من ا�اطر 

، اجلدیدةقالل املايل، ومن ٔ��ل الق�ام هبذه املهمة الشمولیة وتعز�ز �س�ت
ینص هذا املرشوع القانون �ىل ٔ�حاكم متكن بنك املغرب من متثی� يف جلنة 

ؤها يف ٕاطار القانون الت�س�یق والرقابة �ىل ا�اطر الشمولیة اليت مت ٕا�شا
تقویة احلاكمة اجلیدة �لبنك   البنيك اجلدید، كام هيدف هذا املرشوع اىل

عن طریق تعز�ز �س�تقاللیة املؤسساتیة والشخصیة، وتوس�یع صالح�ات 
 التمنیة يف البالد ٔ�هداف بلوغ بغیة جملس البنك ٕا�ر تعز�ز �ام هذا أ��ري،

ٔ�ول مرة، فقد نص مرشوع القانون و  الشامل؛ املايل �س�تقرار وحتق�ق
أ�سايس لبنك املغرب �ىل ٔ�نه یمت �س��ع ٕاىل وايل بنك املغرب من 
طرف ا�لجنة ٔ�و ا�ل�ان ا�امئة امللكفة �ملالیة يف الربملان؛ وهذه خطوة نوعیة 
تنضاف ٕاىل �ود املؤسسة ال�رشیعیة من ٔ��ل �كر�س مسار تعز�ز 

تقویة دور الربملان يف الرقابة ويف تق�مي السلطة ال�رشیعیة يف البالد، و 
 .الس�یاسات العموم�ة

 الرئ�س، الس�ید
 ،الرئ�س الس�ید

 مجیع خبصوص �لخزینة وو�یال �لحكومة مالیا مس�شارا البنك یعترب
 املفاوضات يف املشاركة و� �خلارج، ٔ�و �ملغرب سواء البنك�ة معلیاهتا
 وميكن ا�و�، حلساب ربمةامل اخلارج�ة و�قرتاضات �لقروض املتعلقة
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 ميك�ه كام ا�ولیة، والنقدیة املالیة املؤسسات �ى احلكومة متثیل �لبنك
 وميك�ه ا�ولیة املالیة االتفاقات حول التفاوض يف احلكومة من بطلب
 .بذ� �لكیفه عند تنف�ذها
 الرئ�س، الس�ید

 یمت"ٔ�نه  من 27 املادة تضمنته ما كذ� املرشوع مس�ت�دات من
 ، وهذا"�لم�لس العادیة لالج��ات الس�نوي اجلدول �ىل العموم عاطال

 من املؤسسات وتقریب املعلومة يف احلق ٕاطار يف ٔ�مهیته � إالجراء
 .املواطنني

 ٕاطار يف � خول فقد املغرب بنك وايل ميث� ا�ي ال�س�یري �از ٔ�ما
 �س�توجب مما كثرية، وصالح�ات �مة �د اخ�صاصات املرشوع هذا
 .التام واحلیاد العالیة �لكفاءة لها مشهود خشصیة یاراخ� 

 ،الرئ�س الس�ید
 العادي السري وضامن النقدیة الس�یاسة مراق�ة املغرب بنك �ام ٔ�مه من

 من �مو�ة جرد من املرشوع تضمنه ما وهذا البالد، مصل�ة ف�ه ملا لها
 وقالس يف �لتد�ل ٔ�داة لك حتدید من متك�ه اليت والعملیات أ�دوات
 خصوصیات مع تد�� ٔ�دوات البنك یالمئ كام الرصف، سوق ويف النقدیة
 .ال�شار�یة البنوك

 لفائدة اس�تع�الیة س�یو� م�ح التقد�ریة، سلطته مبوجب �لبنك وميكن
 �س�تقرار يف البنك دور ٔ�مهیة �ىل یدل وهذا �رشوط، ٕائ�نیة مؤسسات

 .�ق�صادیة ةا�ور �ىل ٕاجيا� یؤ�ر مما �لیه، واحلفاظ املايل
 ٔ�ن �لبنك ميكن ال"ح�ث  69 املادة يف البنك اس�تقاللیة كذ� وتت�ىل

 م�ارشة �شرتي ٔ�ن وال ا�و�، طرف من املربمة لاللزتامات ضام�ا یعترب
 .أ��رية هذه تصدرها اليت ا��ن س�ندات

 الصاف�ة موجوداته بتق�مي دور� البنك یقوم الرصف، اح�یاطات ولتدبري
 �ىل �ق�صادي �لتعامل اس��اق�ة رؤ� يف �سامه مما لعمالتوا ا�هب من

  .ا�ويل الصعید
 ،الرئ�س الس�ید

اميا� م�ا يف الفریق احلريك ب�ٔمهیة هذا النص ال�رشیعي، وا�ي �مثن 
مضام�نه ؤ�هدافه، فٕاننا س�نصوت �لیه �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بة 

به، ؤ�ن �كون هذه املوا�بة  مق�ضیاته من ق�ل القطا�ات احلكوم�ة املرتبطة
 .الوطين  �ملقاو� املغربیة وإالق�صادرسیعة و�ٓنیة حىت �رىق

  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهو  شكرا �ىل حسن انصا�مك
  .والسالم �لیمك

البكوري، رئ�س فریق التجمع  محمد الس�یدمدا�� املس�شار  -5
  :الوطين لٔ�حرار

التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة هذا �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق 
املرشوع ا�ي یعد قفزة نوعیة �ىل درب مواص� مسرية إالصالح اليت 

تعرفها دوالیب ا�و� ومؤسساهتا إالسرتاتیجیة، ح�ث هتدف احلكومة من 
�الل هذا املرشوع اىل تعز�ز املنظومة القانونیة �لقطاع املايل وحتصینه يف 

یضطلع هبا بنك املغرب مكؤسسة ٕاسرتاتیجیة لها  ٕاطار املهام اجلس�مية اليت
ماك�هتا اخلاصة واليت �رشف �ىل معلیة عرصنة القطاع املايل وجع� یوا�ب 

 .التطورات املشاركة اليت یعرفها يف هذا ا�ال
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان هذا املرشوع یبقى من و�ة نظر فریق�ا مرشو�ا تق�یا، اس�تدعت 
واملس�ت�دات واليت فرضت مراجعتة بفعل التطورات  العدید من العوامل

دس�تور امل�سار�ة �لمحیط القانوين واملؤسسايت لهذه املؤسسة خصوصا بعد 
ٕالرساء ٔ�سس احلاكمة ٔ��رزها مراجعة القانون وأ�فاق اليت ف�حهتا  2011

أ�زمة اخلانقة اليت عصفت  املؤطر ملؤسسات إالئ�ن خصوصا بعد
ح�ث �سعى هذا القانون اىل تعز�ز ماكنة  2009ة �الق�صاد العاملي س�ن

 .هذه املؤسسة وجعلها يف مس�توى م�یالهتا يف ا�ول الراق�ة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

اللك یعمل �ٔ�دوار املهمة اليت یقوم هبا بنك املغرب وا�ٔ�ید ٔ�ن هذه 
أ�دوار �س�تدعي دامئا الت�دیث ؤ�عامل ٔ�سلوب الیقظة يف التعاطي مع 

دات املشاركة اليت یعرفها القطاع املايل و�اصة ٔ�نه یبقى � ام�یاز املس�ت�
ٕاصدار أ�وراق النقدیة والقطع النقدیة الراجئة، وتطبیق ٔ�دوات الس�یاسة 

 .قصد حتق�ق اس�تقرار �س��ر
ـ السهر �ىل حسن سري السوق وتدبري �ح�یاطات النقدیة العموم�ة 

لبنيك ومراق�ته والسهر �ىل �لرصف مع التحقق من حسن سري النظام ا
تطبیق، أ�حاكم ال�رشیعیة والتنظميیة املتعلقة مبامرسة ومراق�ة ٔ��شطة 

 .االئ�ن ومؤسساهتا
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 17البد ٔ�ن �شكر الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة ا�ي ق�ل حوايل 
تعدیل مقدمة �ىل هذا املرشوع من طرف خمتلف  53تعدیل من ٔ�صل 

ومجمو�ة جملس�نا املوقر وهو ما جيسد املقاربة ال�شار�یة اليت ٔ�سس لها فرق 
الس�ید الوز�ر محمد ب�شعبون مع خمتلف مكو�ت ا�لس م�وهني كذ� 
�ٔ�داء اجلید ا�ي تضم �لیه اداء اكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

 من �ال� ٕاىل توس�یع �ام البنكا احملرتمني مع هذا املرشوع، ح�ث سعو 
ليك �شمل احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل وتعز�ز احلاكمة يف التدبري وٕاضفاء 
شفاف�ة ٔ�كرث �ىل �القة البنك مع احلكومة ومع اكفة املؤسسات ا�س�توریة 
أ�خرى، واليشء ا�ي جعل اكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 

 تعز�ز الرتسانة یق�نعون ب�ٔمهیة املرشوع ا�ي س�یكون � قميته املضافة يف
القانونیة الوطنیة �لقطاع املايل، ؤ�مام ٔ�مهیة هذا املرشوع وح�ث ٔ�ن 
احلكومة يف خشص الس�ید الوز�ر تفا�لت �شلك اجيايب مع تعدیالت 
ا�لس، ومبا ٔ�ننا دا�ل فریق�ا نعترب جزء من مكو�ت أ��لبیة املساندة 

 .�لحكومة فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع
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 .لسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوا

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

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف 
املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب،  40.17م�اقشة مرشوع قانون رمق 

ا�ي ینص �ىل ٕاعطاء بنك املغرب اس�تقاللیة اكم� بتخوی� صالح�ات و 
من ٔ��ل حتدید هدف اس�تقرار أ�سعار ا�ي ٔ�صبح هدفه الرئ�يس، 

 .ومتك�نه من هنج الس�یاسة النقدیة �لك شفاف�ة
ال�شاور "ٕان مرشوع القانون هذا، �اء ب�ٔحاكم �دیدة متكن من 

يل بنك املغرب من ٔ��ل ضامن املنتظم بني الوز�ر امللكف �ملالیة ووا
ا�س�ام الس�یاسة ��رتازیة اللكیة، وكذا الس�یاسة النقدیة مع أ�دوات 

 .أ�خرى املتعلقة �لس�یاسة املا�رو اق�صادیة
ؤ�ول مرة، فقد نص مرشوع القانون أ�سايس لبنك املغرب، �ىل ٔ�نه 

امئة یمت �س��ع ٕاىل وايل بنك املغرب من طرف ا�لجنة ٔ�و ا�ل�ان ا�
 .امللكفة �ملالیة يف الربملان مببادرة من هذه أ��رية

ٕاال ٔ�نه نظرا �لرتابط بني الس�یاسة النقدیة وس�یاسة الرصف، ومن ٔ��ل 
التطابق مع ٔ�فضل املعایري املعمول هبا �ىل املس�توى ا�ويل واليت مبوجهبا 
تد�ل س�یاسة الرصف مضن اخ�صاصات احلكومات مع اس�شارة البنوك 

یوحض مرشوع هذا القانون �ىل ٔ�ن بنك املغرب ینفذ س�یاسة "، املركزیة
سعر الرصف يف ٕاطار نظام الرصف والتو�ات اليت حتددهام احلكومة بعد 

ويف هذا إالطار، ميكن �لبنك اس�ت�دام ". اس�تطالع رٔ�ي البنك
اح�یاطیات الرصف من ٔ��ل ا�فاع ٔ�و احملافظة �ىل قمية ا�رمه يف �ا� 

ٔ�كرث مرونة، وذ� بعد ال�شاور مع السلطة احلكوم�ة اع�د نظام رصف 
 .امللكفة �ملالیة

 الس�ید الرئ�س،
ی�ٔيت هذا القانون اجلدید من ٔ��ل موا�بة التطور ا�ي شهده احملیط 

الس�� بعد  2006القانوين واملؤسسايت �لبنك م�ذ دخو� �زي التنف�ذ س�نة 
صالح أ��ري لقانون ، واالٕ 2011وضع دس�تور �دید �لمملكة املغربیة س�نة 

�لتحول اجلذري "مؤسسات االئ�ن والهیئات املعتربة يف حمكها، و�لنظر 
، �اصة ف� یتعلق 2008يف �ام البنوك املركزیة بعد أ�زمة العاملیة لس�نة 

�الس�تقرار املايل، وكذا ٕاىل السعي ٕاىل املالمئة مع ٔ�فضل املعایري املعمول هبا 
 .دولیا يف هذا ا�ال

دف هذا املرشوع ٕاىل تعز�ز اس�تقاللیة بنك املغرب يف جمال وهي
الس�یاسة النقدیة، وتوس�یع �امه ل�شمل احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل، 
وتوضیح صالح�اته يف جمال س�یاسة سعر الرصف، و�سهیل تدبري 

اح�یاطات الرصف، وتعز�ز احلاكمة اجلیدة، وكذا ٕاضفاء شفاف�ة ٔ�كرث �ىل 
 .حلكومة�القة البنك مع ا

وتت�ىل املهام أ�ساس�یة �لبنك يف ممارسة ام�یاز ٕاصدار أ�وراق البنك�ة 
والقطع النقدیة، وتطبیق ٔ�دوات الس�یاسة النقدیة قصد حتق�ق اس�تقرار 
أ�سعار، والسهر �ىل حسن سري السوق النقدیة وتويل مراق�هتا، وتدبري 

البنيك،  �ح�یاطات العموم�ة �لرصف، والتحقق من حسن سري النظام
  .والسهر �ىل مراق�ة وسالمة وسائل أ�داء

  :ملقاوالت املغرب العاممدا�� فریق �حتاد  -7
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

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

مة یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن ٔ�تناول اللك
املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك  40.17مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 

املغرب، يف هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة، ويه م�اس�بة ٔ�نوه �ٔ�جواء 
إالجيابیة اليت سادت �الل م�اقشة هذا املرشوع قانون �ىل مس�توى 

ىل مرشوع ا�لجنة ا�تصة مبا سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �
من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى  40.17القانون رمق 

 .اجللسة العامة
 الس�ید الرئ�س،

املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب  40.17ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 
ق�د ا�راسة واملصادقة �لیه ٔ�مام اجللسة العامة، يف س�یاق �متزي جبم� من 

س�� �ىل مس�توى احملیط القانوين واملؤسسايت التحوالت والتطورات امل 
�لبنك املركزي ببالد�، خصوصا بعد ٕاقرار الوثیقة ا�س�توریة لفاحت یولیوز 

، وكذا التعدیل ال�رشیعي أ��ري ا�ي انصب �ىل قانون مؤسسات 2011
 .االئ�ن والهیئات املعتربة يف حمكها

وكذا  2008لعاملیة لس�نة كام تعترب، ٔ�یضا، �ٓ�ر ونتاجئ أ�زمة املالیة ا
طموح بالد� ٕاىل جعل هذا القانون مطابقا �لمعایري ا�ولیة املعمول هبا، 
ٕا�دى العوامل الرئ�س�یة اخلارج�ة اليت اس�تدعت ٕا�ادة النظر يف النظام 

 .القانوين لبنك املغرب
 الس�ید الرئ�س،

املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك  �40.17ك�يس مرشوع القانون رمق 
غرب ٔ�مهیة اسرتاتیجیة يف حمور النظام النقدي، ح�ث س�یعزز ال حما� امل

من اس�تقاللیة البنك املركزي يف جمال الس�یاسة النقدیة، وتوس�یع جما� 
ل�شمل احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل، وتوضیح صالح�اته يف جمال سعر 
الرصف و�سهیل تدبري اح�یاطات الرصف، وتعز�ز احلاكمة اجلیدة، وكذا 

فاء شفاف�ة ٔ�كرث �ىل �القة بنك املغرب �حلكومة، مع حتدید الهدف ٕاض
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 .الرئ�يس �لبنك وحرصه يف احلفاظ �ىل اس�تقرار أ�سعار
 الس�ید الرئ�س،

ؤ��ريا، ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف 
، ٔ�داة مرشوع القانون ق�د املصادقة �ٓملني ٔ�ن �شلك هذا القانون بعد نفاذه

قانونیة فعا� يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، مع ٕاقرار تدابري 
متویلیة لفائدة املقاوالت والرشاكت الس�� الصغرى واملتوسطة، مع فرض 
تنافس�یة حق�ق�ة يف سعر الفائدة، وتفسري اس�تقاللیة البنك املركزي �ىل 

ت�س�یق بني السلطة النقدیة ٔ�هنا اس�تقاللیة �س��ة �راعي التوازن يف معلیة ال 
 .والسلطة املالیة

وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص 
املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب، فٕاننا  40.17مرشوع قانون رمق 

 .نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب
 .شكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :املغريب �لشغل �حتادفریق  -8
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�حتاد املغريب �لشغل مبناس�بة م�اقشة مرشوع  قٔ�تد�ل �مس فری
املتعلق �لقانون أ�سايس لبنك املغرب �جللسة العامة،  40.17قانون رمق 

هذا املوضوع، وكام ٔ�تقدم �لشكر  ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص
 .اجلزیل ٕاىل الس�ید الوز�ر �ىل العرض القمي ا�ي تقدم به

ٕان هذا القانون ا�ي هيدف ٕاىل مراجعة القانون أ�سايس لبنك املغرب 
من �الل توس�یع �ام البنك ل�شمل مسامهته يف الوقایة من ا�اطر 

دوات تد�� مع هذه الشمولیة وتعز�ز �س�تقرار املايل وكذا �ك�یف �ٔ 
املهمة، وحسب ما ورد يف نص املرشوع فٕانه یتو� الريق هبذا القانون 
أ�سايس ٕاىل مرتبة مطابقة ٔ�فضل املعایري املعمول هبا دولیا، وتعز�ز 
اس�تقاللیة بنك املغرب، وتوضیح صالح�ات البنك يف جمال س�یاسة سعر 

 .مة اجلیدةالرصف و�سهیل تدبري اح�یاطیات الرصف، وتعز�ز احلاك
كام ی�ٔيت هذا املرشوع ملوا�بة التطورات املهمة اليت شهدها احملیط 

 76.03القانوين واملؤسسايت لبنك املغرب م�ذ ٔ�ن بدٔ� العمل �لقانون رمق 
، ال س�� بعد ا�س�تور �2006لقانون أ�سايس لبنك املغرب س�نة  املتعلق

 .ن مؤسسات االئ�ن، وكذا بعد إالصالح أ��ري لقانو2011اجلدید س�نة 
وحسب ما ورد يف نص هذا املرشوع فٕانه یتو� تعز�ز اس�تقاللیة 
البنك الاكم� بتخوی� صالح�ات من ٔ��ل حتدید هدف اس�تقرار أ�سعار، 
كام مت النص �ىل ٔ�حاكم �دیدة متكن من ال�شاور املنتظم بني الوز�ر 

�رتازیة اللكیة امللكف �ملالیة والوايل، من ٔ��ل ضامن ا�س�ام الس�یاسة �
 .وكذا الس�یاسة النقدیة

ومن ٔ��ل توضیح صالح�ات البنك يف جمال س�یاسة سعر الرصف 
و�سهیل تدبري اح�یاطیات الرصف، مت التنصیص �ىل ٔ�نه نظرا �لرتابط بني 
الس�یاسة النقدیة وس�یاسة الرصف، ومن ٔ��ل التطابق مع ٔ�فضل املعایري 

مبوجهبا تد�ل س�یاسة الرصف مضن  املعمول هبا �ىل املس�توى ا�ويل واليت
اخ�صاصات احلكومات مع اس�شارة البنوك املركزیة، یوحض مرشوع القانون 
ٔ�ن بنك املغرب ینفذ س�یاسة سعر الرصف يف ٕاطار نظام سعر الرصف 

 .والتو�ات احملددة من طرف احلكومة وذ� بعد اس�تطالع رٔ�ي البنك
ورد يف نص املرشوع، وتت�ىل املهام أ�ساس�یة �لبنك دامئا حسب ما 

يف ممارسة ام�یاز ٕاصدار أ�وراق البنك�ة والقطع النقدیة، وتطبیق ٔ�دوات 
الس�یاسة النقدیة قصد حتق�ق اس�تقرار أ�سعار، والسهر �ىل حسن سري 

 السوق النقدیة
وتويل مراق�هتا، وتدبري �ح�یاطات العموم�ة �لرصف، والتحقق من 

 . مراق�ة وسالمة وسائل أ�داءحسن سري النظام البنيك، والسهر �ىل
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕان ٔ�مه ما جيب إالشارة ٕالیه يف هذا النص، هو ٔ�نه ؤ�ول مرة، نص 
مرشوع القانون أ�سايس لبنك املغرب �ىل ٔ�نه یمت �س��ع ٕاىل وايل بنك 

غرب من طرف ا�لجنة ٔ�و ا�ل�ان ا�امئة امللكفة �ملالیة يف الربملان مببادرة امل
 .من هذه أ��رية خبصوص �ام البنك

وبعد تقدمي ملخص ٔ�مه ما �اء يف نص املرشوع �رى يف �حتاد املغريب 
�لشغل ٔ�ن �نطباع أ�ول یو� ٔ�ن هذا إالصالح یعزز اس�تقاللیة بنك 

النقدیة لبالد� يك جتع� ٔ�كرث قوة ملوا�ة املغرب يف وضع الس�یاسة 
اده،هذه إال�راهات وحامیة النظام البنيك لبالد� وضامن اس�تقرار اق�ص

ا رٔ�ي ونطلب فهيا توضی�ات، و�رى رضورة �س�تقاللیة اليت لنا فهي
الت�س�یق بني السلطة النقدیة والسلطة املالیة والسلطة ال�رشیعیة لیكون 

الل التقين لبنك املغرب والرقابة الس�یاس�یة �ىل هناك توازن بني �س�تق
قرارات وتدبري هذا البنك من ق�ل احلكومة والربملان، جتنبا لالس�تقاللیة 
املطلقة،من �الل التنصیص �ىل الضوابط ا�س�توریة �لحاكمة اجلیدة اليت 

 .�ربط املسؤولیة �حملاس�بة
توضی�ات والبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن بعض فقرات ومواد النص تتطلب 

خصوصا ما یتعلق �لتحمك يف �س�بة التضخم و�شجیع ال�شغیل وحتق�ق 
واحلفاظ �ىل اس�تقرار أ�سعار هذه اجلوانب اليت يه من صلب  التمنیة

اه�ماتنا كفریق نقايب وضع يف صلب اه�ماته مصل�ة الطبقة الفقرية 
كام نطلب توضی�ات حول اخ�الف . واملس�تضعفة ولك الف�ات العاملیة

أ�رقام املتعلقة �لتوقعات واليت نصطدم هبا �الل املناقشة الس�نویة لقانون 
املالیة ما بني بنك املغرب ووزارة �ق�صاد واملالیة واملندوبیة السام�ة 
�لتخطیط ومؤسسات دس�توریة ٔ�خرى، ومدى ت�ٔثريها �ىل �شجیع 



  2019 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

20 

 )2019 مایو 14( 1440 مضانر  08

ببالد�  �س��ر ا�ي یؤ�ر �شلك �بري وم�ارش �ىل املنظومة املقاوالتیة
 .ومس�ٔ� ال�شغیل والقدرة الرشائیة �لمواطن

ا�ٔ�ید ٔ�نه یصعب حتق�ق اس�تقاللیة مطلقة، لهذا ال ی��غي لبنك املغرب 
 .ٔ�ن خيضع لتضارب املصاحل ليك ال یت�ٔ�ر بتو�ه ما ومبسار ما يف اختاذ قراراته

ٕان ما ميكن الت�ٔ�ید �لیه يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل، خبصوص 
ملرشوع قانون، هو ٔ�نه ذا اكن املغرب �ر�كز �الیا �ىل ٔ�كرث أ�نظمة هذا ا

املالیة هیلكة �ىل صعید الضفة اجلنوبیة �لمتوسط، فٕان النظام البنيك 
املغريب یظل يف �ا�ة �لتطو�ر من ح�ث ت�ٔهیل موارده ال�رشیة اليت رامكت 

تاج�ته رصیدا �ام من املهنیة ومن ح�ث تقویة ٔ�دائه والرفع من مس�توى ٕان 
  . وطنیا ودولیا

ولعل مرشوع القانون هو لبنة ٔ�ساس�یة يف ٕاطار ٕارساء نظام مايل 
قوي، وتعز�ز اس�تقاللیة بنك املغرب اس�تقاللیة اكم� تف�ح � ا�ال ٔ�مام 
ممارسة صالح�ات واسعة هبدف ضامن اس�تقرار أ�سعار وهنج الس�یاسة 

ومة وف�ح ٕاماكنیة النقدیة �لك شفاف�ة، يف س�یاق �شاور م�تظم مع احلك
ق�ل ا�ل�ان ا�امئة امللكفة �ملالیة �لربملان،  �س��ع لوايل بنك املغرب من

هذه �س�تقاللیة اليت ال �كمتل ��متتع �الس�تقالل املايل فقط، وهذا ما 
دفعنا ٕاىل تقدمي تعدیل يف هذا احملور من ٔ��ل ٔ�ن �كون اس�تقاللیة �مة يف 

تبارا لكون هذه املؤسسة تقوم بوظائف حمددة شقهيا املايل وإالداري، اع 
قانو� وبطریقة مس�مترة، ومن ٔ��ل تقو�هتا يف س�یاق مؤسسات �دیثة 

مع رضورة ٕاجياد ت�ٔطري قانوين ميكن بنك املغرب من . �ر�كز �ىل احلاكمة
املسامهة يف احلفاظ �ىل �س�تقرار املايل وتعز�زه، �رب توس�یع �امه ل�شمل 

الشمولیة من �الل عضویته يف جلنة الت�س�یق والرقابة  الوقایة من ا�اطر
�ىل ا�اطر الشمولیة وتقدمي اقرتا�ات �لحكومة والق�ام بتد�الت م�ارشة 

 .�ى مؤسسات االئ�ن
للك ما س�بق إالشارة ٕالیه، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت 

 .�ٕالجياب �ىل نص املرشوع

  :قراطیة �لشغلا�مي الك�فدرالیةمدا�� مجمو�ة  -9
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
 السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
یتعلق �لقانون أ�سايس لبنك  40.17ملناقشة حول مرشوع قانون رمق 

 .املغرب

 م،الس�ید الرئ�س احملرت 
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ركز مرشوع هذا القانون �ىل اس�تقاللیة بنك املغرب عن احلكومة 
والربملان �اصة يف وضع الس�یاسة النقدیة، وهو ما جيعلنا ن�ساءل عن �یف�ة 

كد �ىل رضورة الت�س�یق بني السلطة النقدیة والسلطة املالیة، �� نؤ
ٕاخضا�ه لسلطة احلكومة ولرقابة الربملان والتنصیص رصا�ة �ىل �ٓلیات 
احلاكمة وربطها مبق�ضیات ا�س�تور �اصة ف� یتعلق �ربط املسؤولیة 

 .�حملاس�بة
ويف نفس الس�یاق فٕانه ال ی��غي حرص دور البنك املركزي يف التحمك 

قط، بل جيب ٔ�ن يف �س�بة التضخم، واحلفاظ �ىل اس�تقرار أ�سعار ف
یتعداه ل�شمل املسامهة يف ت�سري متویل �ق�صاد الوطين و�شجیع ال�شغیل 
وحتق�ق التمنیة، �ٕالضافة ٕاىل اقرتاح متویل الرشاكت واملقاوالت واملؤسسات 

 .الت�اریة وفرض تنافس�یة حق�ق�ة يف سعر الفائدة
 :ولهذه أ�س�باب فٕاننا نؤكد �ىل رضورة ت�ين مایيل

یمت تقدمي التقر�ر الس�نوي ٔ�مام جمليس الربملان بعد تقدميه  رضورة ٔ�ن  -
 ٔ�مام صاحب اجلال�، م�بو�ا مبناقشة ٕاذا دعت الرضورة ٕاىل ذ�؛

رضورة الت�س�یق بني بنك املغرب وزارة �ق�صاد واملالیة واملندوبیة   -
 السام�ة �لتخطیط يف وضع الس�یاسة املالیة وال�شجیع �ىل �س��ر؛

الح�ات بنك املغرب جيب ٔ�ال تؤ�ر �ىل ضامن توس�یع ص  -
 �س�تقرار�ن النقدي واملايل؛

هت� إالطار القانوين واملؤسسايت الس��عاب العمالت �فرتاضیة، ٔ�و  -
�ىل أ�قل ابتاكر وسائل مالیة ورقابیة من ٔ��ل ضبط اس�تعاملها والتحمك يف 

والقطع املعدنیة مسارها، ال ٔ�ن یمت حرص أ�مر يف ٕاصدار أ�وراق والنقود 
 فقط؛
وف� خيص س�یاسة الرصف، جيب ٔ�ن تظل �اضعة لتق�مي السلطة   -

احلكوم�ة مع ٕاس�شارة بنك املغرب �ش�ٔن ٔ�ي اسرتاتیجیة �دیدة ٕال�ادة 
 .التوج�ه

ال ميكن �لبنك ٔ�ثناء "اليت تنص �ىل  �13ذف مق�ضیات املادة  -
ام ؤ�عضاء جملسه، مزاو� �امه، يف خشص وايل بنك املغرب واملد�ر الع

 -9 -6لتناقضها مع املادة " ال�س ٔ�و ق�ول تعل�ت من احلكومة ٔ�و من الغري
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