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 300رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  71ه )1441ذو القعدة  52 لثالاثءا :التارخي

 .للرئيس الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

 الثانيةوادلقيقة  الواحدةمن الساعة  ابتداء ،دقيقة أ ربعة عرش :التوقيت

 .زوالا

 :ي قانوننيمرشوعدلراسة والتصويت عىل ا ال عامل:جدول 

يقيض بتحويل صندوق الضامن املركزي  36.20مرشوع قانون رمق  .1

ىل رشكة مسامهة؛  ا 

املتعلق  103.12بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.20رمق  قانون مرشوع .2

  مبؤسسات اال ئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها.

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

 املستشار الس يد عبد القادر سالمة، رئيس اجللسة:

ذن غادي نعلن الآن عن افتتاح اجللسة الترشيعية.  ا 

 الس يد وزير ادلوةل،

 الس يد الوزير،

خواين املستشارين احملرتمني،  أ خوايت، ا 

 :قانونني غادي خنصصو هذه اجللسة لدلراسة والتصويت عىل مرشوعي

قيض بتحويل صندوق الضامن املركزي ي 36.20. مرشوع قانون رمق 1

ىل رشكة مسامهة؛  ا 

املتعلق  103.12بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.20. مرشوع قانون رمق 2

 مبؤسسات اال ئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها.

 نعطي اللكمة للس يد الوزير لتقدمي هذين املرشوعني دفعة واحدة. ،الآن

صالح اال دارة:الاقتص الس يد محمد بنشعبون، وزير  اد واملالية وا 

 الس يد الرئيس،

 حرضات الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

أ ود بداية أ ن أ ش يد ابلتعامل اال جيايب واملرونة اليت أ ابن عهنا جملسمك 

قتصادية، اليت تدارست  املوقر من خالل جلنة املالية والتخطيط والتمنية اال 

ىل رشكة  ل صندوقمرشوع القانون القايض بتحوي الضامن املركزي ا 

مسامهة، ومرشوع تعديل للقانون البنيك املرتبط به، مبارشة بعد التوصل 

 هبام، وكذا ابلنقاش القمي اذلي طبع أ عاملها.

ىل  وهيدف مرشوع قانون القايض بتحويل "صندوق الضامن املركزي" ا 

صالح اال طار القانوين املنظم لل  ىل ا  صندوق رشكة مسامهة ابل ساس، ا 

سرتاجتيات و  متكينه من مواكبة، عىل أ ساس مس تدام وصلب، لال 

 والس ياسات العمومية يف جمال تسهيل الولوج للمتويل.

وكام تعلمون، فادلوةل تتدخل عرب مجموعة من الآليات من أ جل تسهيل 

المتويل وولوج بعض الفئات للمتويل، وعىل وجه اخلصوص املقاوالت 

شاريع، ويمت متويل جل هاته الآليات اميل امل الصغرية واملتوسطة وش باب ح

من خالل صناديق يتلكف "صندوق الضامن املركزي" بتس يريها حلساب 

تفاقيات تربم بني الوزارة والصندوق.  ادلوةل، من خالل ا 

دخالها عىل نظام الضامن، فقد  وبفضل اال صالحات الهيلكية اليت مت ا 

ظا مه مجيع را ملحو عرف نشاط الصندوق خالل الس نوات ال خرية تطو 

آليات تدخهل، مما اكن هل ال ثر الكبري عىل تشجيع متويل املقاوالت الصغرى  أ

رتفع عدد املقاوالت املس تفيدة من ضامانت  واملتوسطة، وابلفعل فقد ا 

ىل أ زيد من 2018مقاوةل س نة  11.000الصندوق من حوايل   27.000، ا 

 .2019مقاوةل س نة 

طالق برانمج  نطالقة"كام أ ن ا  هذه الس نة، تنفيذا للتوجهيات  بداية "ا 

امللكية السامية، اكن هل أ ثر فعيل عىل تشجيع املبادرات املقاوالتية ومتويل 

ىل غاية  املقاوالت الصغرية جدا، مبا فهيا تكل املتواجدة يف العامل القروي، وا 

مقاوةل، مبجموع متويالت تتعدى مليار  7000يومنا، فقد مت متويل حوايل 

 درمه.

هبذه ال زمة، ودون الرجوع ابلتفصيل عىل أ ثرها ووقعها عىل قة الوع

آلية الضامن من بني  خمتلف مكوانت النس يج اال قتصادي ببالدان، فقد اكنت أ

أ مه التوهجات اليت اعمتدهنا خالل ال شهر القليةل ال خرية، للتقليل من الآاثر 

 املرتتبة عن هذه اجلاحئة.

املنتوجات اجلديدة لفائدة  عة منحيث مت يف هذا اال طار، وضع مجمو 

ضامن "ومنتوج  كسجني"و "ضامن أ  املقاوالت املترضرة عىل غرار منتوج 

قالع" ىل حدود اليوم، ما يناهز من  ،ا  مقاوةل،  51.000واليت اس تفاد مهنا ا 

 مليار درمه. 24وهو ما يعادل مجموع قروض يتعدى 

شهر س تة أ  ، فقد مت برمس 2018وكام تسجلون، فباملقارنة مع س نة 

ال وىل من الس نة احلالية، مضاعفة املقاوالت املس تفيدة من تدخالت 

مرات، كام متت مضاعفة  (6) "صندوق الضامن املركزي"، حبوايل ست

مرات، ومن املرتقب أ ن تواصل  (3) الزتامات الصندوق حبوايل ثالث

 الزتامات الصندوق منحاها التصاعدي خالل ال شهر املقبةل.

ن اال   س بق، واعتبارا ملا "صندوق الضامن ـ صالح املؤسسايت لفا 

املركزي"، أ صبح رضورة ملحة ومس تعجةل لمتكني هذه املؤسسة من مواكبة 

 هذه التطورات عىل أ سس صلبة ومس تدامة.

ن مرشوع القانون احلايل، يعد نقطة تطور حموري يف نظام  وبذكل، فا 

ومية يف ات العمالضامن ببالدان، وسيشلك البداية ملرحةل جديدة للس ياس

 جمال تسهيل الولوج للمتويل.

عداده بناء عىل  وهتم املقتضيات ال ساس ية لهذا املرشوع واذلي مت ا 

التجربة وادلروس املس تخلصة من القانون احلايل، وأ خذا بعني اال عتبار 

 أ حسن املامرسات ادلولية يف هذا اجملال، أ ساسا عىل ما ييل:

زي" من مؤسسة ق الضامن املركصندو " ــ حتويل الصفة القانونية ل1
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ىل رشكة مسامهة، حتمل تسمية " ولمتويل  الرشكة الوطنية للضامنمعومية ا 

دخال  وهيدف هذا التحويل، املقاوالت" طار قانوين يسمح اب  ىل وضع ا  ا 

املامرسات اجليدة من حيث الشفافية وقواعد احلاكمة واملسؤولية مع فتح 

 ديد من اال صالحات.للمجال عىل املدى املتوسط جليل ج

وكام تعلمون، تفرض رشكة املسامهة نفسها ك فضل املامرسات يف القطاع 

 املايل ويف مؤسسات الضامن عىل وجه اخلصوص؛

ـ تعزيز واس تدامة السالمة املالية لنظام الضامن، وهيدف هذا التعديل 2

ىل دمج خمتلف العنارص اليت يه حاليا خارج مزيانية صندوق الضامن،  ا 

"صندوق الضامن املركزي" واملتعلقة ابلصناديق اليت يديرها حلساب  خارج

نشاهئا  ادلوةل، يف مزيانية الرشكة عىل أ ن تمت مزاوةل أ نشطة الرشكة بعد ا 

 بناء عىل مواردها اذلاتية؛

ـ تعزيز نظام احلاكمة، وذكل اعتبارا لتوسع جمال تدخهل والزايدة 3

د لزتاماهتا، وبذكل ستمت ا  دارة، ارة الرشكة من طرف جملس املتوقعة يف ا  ا 

مكون من أ عضاء من القطاع اخلاص والقطاع العام وأ عضاء مس تقلني، كام 

نشاء خمتلف جلان احلاكمة املعمول هبا يف املؤسسات املامثةل، لكجنة  سيمت ا 

 اال دارة وجلنة التدقيق وجلنة اخملاطر؛

عادة حتديد 4 تمتثل  تعريف أ هدافها واليتو ـ توس يع همام الرشكة وا 

أ ساسا يف تنفيذ ومواكبة التوهجات والس ياسات احلكومية يف جمال تسهيل 

الولوج للمتويل لفائدة املقاوالت والس امي الصغرى جدا والصغرى واملتوسطة 

واملقاوالت والهيئات العمومية أ و اخلاصة والفئات ال خرى املس هتدفة من 

 طرف ادلوةل؛

طار تعاقدي جديد بني ادلوةل5 والرشكة، وذكل بغية حتقيق  ـ حتديد ا 

 فعالية وجناعة أ فضل للس ياسات العمومية يف جمال دمع المتويل.

بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.20قانون رمق المرشوع "أ ما فامي خيص 

ئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها 103.12 ، فهيدف "املتعلق مبؤسسات اال 

مرشوع القانون املتعلق  عملالءمة بعض أ حاكم القانون البنيك م أ ساسا

ىل رشكة مسامهة، وذكل ابستبدال  بتحويل "صندوق الضامن املركزي" ا 

خضاع الرشكة مجليع مقتضيات  تسمية "صندوق الضامن املركزي"، واثنيا ا 

القانون البنيك، وذكل وفق رشوط خاصة حمددة مبنشور من وايل بنك 

 املغرب.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 لس يد رئيس اجللسة:ا

 شكرا الس يد الوزير.

ذا ما رغب الس يد املقرر أ ن  أ عتقد بأ نه التقرير موزع علينا مجيعا، ا 

 يأ خذ اللكمة، ال؟

 شكرا.

ذا اكن اال خوان غادي يقدمو املداخةل دايهلم  الآن ابب املناقشة مفتوح: ا 

 كتابة هلم ذكل، الس يد الرئيس تفضل.

 شكرا.

ذن، عىل بركة هللا ندخ  للتصويت. ولا 

يقيض بتحويل صندوق  36.20"مرشوع قانون رمق  ــغادي نبداو ب

ىل رشكة مسامهة ) "، التصويت غادي يكون S.A)الضامن املركزي ا 

خوان وال خوات اليل داخلني يف القاعة برفع اليد، اليل غادي يكون  لال 

 خارج طبعا ابلتصويت بواسطة التصويت عن بعد.

ذن املوافقون  املوافقون؟ ؟ا 

 حنا كنعطيو فرصة اليل برا ابش يصوتو، ابش يدخلو.ا

 :1املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

حىت دايل اال خوان، راه احلارضين كيتسجل احلضور، كيتسجل 

 اله.احلضور، اي

 :2املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :3املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :4املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :5املادة 

 ون: ابال جامع.قاملواف

  :6املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

  :7املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :8املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :9املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :10املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :11املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :12املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 :13املادة 

 : ابال جامع.ناملوافقو

 :14املادة 
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 املوافقون: ابال جامع.

  :15املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

  :16املادة 

 املوافقون: ابال جامع.

 الآن غادي نصوتو عن القانون برمته:

 املوافقون: ابال جامع.

ذن  يقيض  36.20وافق جملس املستشارين عىل "مرشوع قانون رمق ا 

ىل رش   كة مسامهة".بتحويل صندوق الضامن املركزي ا 

ىل التصويت عىل مواد "مرشوع قانون رمق   44.20الآن غادي ندوزو ا 

ئامتن والهيئات  103.12بتغيري وتمتمي القانون رمق  املتعلق مبؤسسات اال 

 املعتربة يف حمكها".

 املادة ال وىل:

 املوافقون: ابال جامع.

  املادة الثانية:

 املوافقون: ابال جامع.

ىل التصويت   ىل مرشوع القانون برمته:عوالآن منر ا 

 املوافقون: ابال جامع.

ذن  بتغيري  44.20 وافق جملس املستشارين عىل "مرشوع قانون رمقا 

املتعلق مبؤسسات اال ئامتن والهيئات املعتربة يف  103.12وتمتمي القانون رمق 

 حمكها".

 والسالم عليمك.

 رفعت اجللسة.

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

 املسلمة مكتوبة لرئاسة اجللسةالت داخامل: امللحق

I) فريق ال صاةل واملعارصة يتمداخل: 

 الس يد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الس يدات والسادة املستشارين،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق ال صاةل واملعارصة ملناقشة 

 36.20مرشوعي القانونني املعروضني عىل جملس نا املوقر اليوم، ال ول رمق 

ىل رشكة مسامهة، والثاين مرشوع يقيض بتحويل صندوق الض امن املركزي ا 

املتعلق مبؤسسات  103.12بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.20القانون رمق 

طار مال مة مقتضيات ءاالئامتن والهيئات املعترب يف حمكها، واذلي يأ يت يف ا 

ليه أ عاله. 36.20مع أ حاكم مرشوع القانون رمق  103.12القانون   املشار ا 

 ئيس،الس يد الر 

ىل  36.20وفامي يتعلق مبرشوع القانون رمق  نه هيدف ا  السالف ذكره، فا 

صالح اال طار القانوين املنظم للصندوق، حىت يمتكن من الاضطالع مبهامه  ا 

ىل مواكبة الاسرتاتيجيات والس ياسات العمومية يف جمال  ال ساس ية الرامية ا 

ىل المتويل، خاصة ابلنس بة للمقاوالت ال صغرية جدًا تسهيل الولوج ا 

ماكن  والصغرى واملتوسطة، واملقاوالت واملؤسسات العمومية، وس يصبح اب 

ىل الرشكة الوطنية للضامن ولمتويل املقاوةل،  الصندوق بعد أ ن يتحول ا 

ممارسة اختصاصات جديدة، تمتثل يف منح القروض لفائدة املقاوالت، 

تطالع وذكل وفق رشوط خاصة حمددة مبنشور لوايل بنك املغرب بعد اس  

 رأ ي جلنة مؤسسات االئامتن.

ننا يف فريق ال صاةل واملعارصة، نرى أ ن الوضعية القانونية اجلديدة اذلي  ا 

س مينحها مرشوع القانون موضوع النقاش، س متكن صندوق الضامن املركزي 

من املسامهة دون أ دىن شك يف تسهيل اس تعادة املقاوالت لنشاطها 

يعا من ال زمة الاقتصادية العميقة اليت وديناميهتا الاقتصادية، للخروج س 

تتخبط فهيا حاليا، نتيجة تداعيات جاحئة كوروان، يف انتظار أ ن تعمل 

قالع اقتصادي، وفق  احلكومة عىل وضع اسرتاتيجية جديدة لتحقيق ا 

الاقتصادية منظور جديد يقوم عىل مراجعة مرتكزات الس ياسات العمومية 

ال زمة واس تخالص ادلروس والعرب اليت  لبالدان، بعد اس تقراء جتربة هذه

 قدمهتا اجلاحئة خملتلف دول العامل.

بتغيري  44.20للك هذه الاعتبارات، ونظرا لكون مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبؤسسات االئامتن والهيئات املعترب يف  103.12وتمتمي القانون رمق 

ىل مال م مرشوع مع أ حاك 103.12مة مقتضيات القانون ءحمكها، هيدف ا 

ليه أ عاله، وانطالقا من املبادئ اليت تؤطران يف  36.20القانون رمق  املشار ا 

فريق ال صاةل واملعارصة، واليت حتمت علينا ممارسة املعارضة البناءة واملسؤوةل، 

وتمثني مجيع املبادرات اال جيابية اليت تأ يت هبا احلكومة واليت نرى أ هنا ختدم 

ال التعبري عن موافقتنا عىل مرشوعي الصاحل العام لبالدان، ال ي  سعنا ا 

ىل رشكة  36.20القانون رمق  يقيض بتحويل صندوق الضامن املركزي ا 

 103.12بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.20مسامهة ومرشوع القانون رمق 

 املتعلق مبؤسسات االئامتن والهيئات املعترب يف حمكها.

II) فريق العداةل والتمنية: يتمداخل 

 الس يد الرئيس،

 ،ونالسادة الوزراء احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين  مساب مةتناول اللكأ  يرشفين أ ن 

لتصويت عىل مرشوع ل  ،نينونقا ابجللسة العامة للتصويت عىل مرشوعي

املتعلق  103.12القانون رمق  متميت يقيض بتغيري و  44.20القانون رمق 

 36.20وع قانون رمقومرش  ،الهيئات املعتربة يف حمكهاؤسسات االئامتن و مب

ىل رشكة مسامهة، وذكل يف  يقيض بتحويل الصندوق الضامن املركزي ا 
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ىل تيسري و  جراءات والتدابري الهادفة ا  طار اال  صادر ملالوطنية  لوج املقاوةلا 

مع حتويل صندوق الضامن املركزي  ة أ حاكم القانون البنيكءممالالمتويل، و 

ىل رشكة مسامهة  .ا 

ىل مجةل اال جراءات اليت اختذهتحيث تنضاف ا ا بالدان للحد ملشاريع، ا 

عىل الاقتصاد الوطين بصفة عامة، وعىل  19-ة كوفيدمن تداعيات جاحئ

آليات ضامن ودمع نس يج املقاوةل الوطنية اخلاصة الصغرى  حاكمة أ

الس ياق روح التعاون والالزتام  يف نفسواملتوسطة بشلك خاص، ممثنني 

معوم املواطنني ية و ع رشي الت  ة مكوانت احلكومة واملؤسسعهنا لك أ ابنتاليت 

 .يف اترخينا املعارص ةللتعامل مع هذه ال زمة الصحية غري املس بوق

يقيض بتحويل صندوق الضامن  36.20ويأ يت مرشوع قانون رمق 

طار التعاطي  ىل رشكة مسامهة، يف ا  آاثر معاملركزي ا  ة عىل احئهذه اجل أ

آلية  صادر المتويل، وتقوية ادلمع العمويم لها عربمللوهجا وتيسري و  املقاوالت أ

فعاليهتا يف الرفع من المتويالت البنكية وليونهتا  عن أ ابنتالضامن، اليت 

ىل مصادر لتيسري ولوج املقاوالت الصغرية والش باب حاميل املشاريع  ا 

ت ملكية سامية حنو ، فضال عن توجه بالدان بتعلاميشاكهلأ  تنويع المتويل و 

 .تزنيل برانمج "انطالقة" بداية هذه الس نة

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ون،السادة الوزراء احملرتم

 مون،لس يدات والسادة املستشارون احملرت ا

ن  آلية الضامن  ةعامل مبادئ احلاكما  ا  دارية الرضورية لمتكني أ املالية واال 

آنفا،  س توجب حتويل صندوق الضامن املركزي امن حتقيق الغاايت املذكورة أ

ىل رشكة مسامهة، وهو ما جاء يف مرشوع القانون رمق  آملني أ ن ، 36.20ا  أ

هداف ال  زتامات و فق الوفاء اباللأ  ده حتقيق هذه الغاية وذكل يف تتيح موا

 .املسطرة لهذه الرشكة الوطنية ودورها يف حتسني مناخ ال عامل ببالدان

يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  44.20خبصوص مرشوع قانون رمق و 

ناالئامتن والهيئات  اتاملتعلق مبؤسس 103.12  املعتربة يف حمكها، فا 

طار القانوين للمؤسسءرضورة مال س تدعي تعديل املواد البنكية ي  اتمة اال 

طار تاكمل املنظومة القانونية  اليت جاء هبا هذا املرشوع، وذكل يف ا 

 .تناسقهاو 

ننا و  وختاما، عىل  ابجيابال   نصوتذكرها س   لغاايت اليت س بقلفا 

يقيض  44.20رمق  يقيض بتغيري ومتمي القانون 44.20مرشوعي القانونيني رمق 

املعتربة االئامتن والهيئات  اتاملتعلق مبؤسس 103.12بتغيري ومتمي القانون رمق 

يقيض بتحويل الصندوق الضامن  36.20قانون رمق  مرشوعو  يف حمكها

ىل رشكة مسامهة آملني أ ن ي  ،ابال جياب، املركزي ا  ت سهام يف حتقيق الغاايأ

 .املرجوة مهنام

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 

III) الفريق احلريك: يتمداخل 

 ن الرحمي بسم هللا الرمح

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني.

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون 

القايض بتحويل صندوق الضامن املركزي اىل رشكة مسامهة،  36.20رمق 

تعلق امل  103.12بتغيري وتمتمي القانون رمق  44.20ومرشوع قانون رمق 

 مبؤسسات االئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها.

ننا يف فريقنا نعترب دراسة هذ ملطالبة ال بناك املشاريع قوانني فرصة  ها 

بتعزيز مسامههتا يف اجملهود الوطين دلمع اقتصادان الوطين خاصة يف ظل هذه 

 اجلاحئة وتداعياهتا عىل اجملال الاقتصادي والاجامتعي.

هنا أ يضا فرصة ىل تطوير وتعزيز  ا  للتنويه مببادرات احلكومة الرامية ا 

املنظومة القانونية للقطاع املايل ببالدان بصفة عامة، واال طار القانوين 

 ملؤسسات االئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها بصفة خاصة.

جيابية س تفتح  وتأ يت هذا املشاريع يف هذه الظرفية اخلاصة، كخطوة ا 

ماكنيات متويل ا قتصاد الوطين، والس امي املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ا  ال 

عادة حتديد وتعريف  ضافة يف املشهد البنيك من خالل ا  حيث ستشلك ا 

دخال قواعد احلاكمة اجليدة  أ هداف هذا الصندوق، وتوس يع همامه وا 

والشفافية عليه، مما س يضفي نوعا من ادلمع للنس يج املقاواليت، اذلي لطاملا 

حداث ب   نك دلمع املقاوةل.طالب اب 

ننا اليوم ونتيجة للآاثر السلبية النتشار کوفيد ، تكبدت املقاوالت 19-ا 

طار  ىل توقفها بشلك لكي أ و جزيئ، ويف ا  املغربية خسائر كبرية جدا أ دت ا 

آاثر  التدابري املتخذة من طرف "جلنة اليقظة الاقتصادية" للتخفيف من أ

الت، خاصة عىل املقاوالت جاحئة كوروان وتأ ثريها السليب عىل املقاو

الصغرى واملتوسطة والصغرية جدا، مت فتح منتوجات "صندوق الضامن 

املركزي" أ مام املقاوالت والرشاكت املترضرة من اجلاحئة، وهو ال مر اذلي 

عادة حتريك الاقتصاد وهذا ما نمثنه  ىل الرفع من س يوةل املقاوالت وا  أ دى ا 

 عاليا يف فريقنا احلريك.

 ئيس،الس يد الر 

ن املقتضيات اليت جاء هبا املرشوع ستشمل الرشوط الاحرتازية  ا 

وضامانت "بنك املغرب" لصندوق الضامن مثهل مثل ابيق املؤسسات 

ىل تغطية  ضافة ا  البنكية، وهذا معطى همم جدا ابلنس بة للاملية العمومية، ا 

ت وتدبري اخملاطر من خالل حتديد املهمة ال ساس ية للبنك يف توفري الضامان

لفائدة املقاوالت والرشاكت من خالل حتديد بنك املغرب لنوعية ال نشطة 

 املسموح هبا يف هذا اال طار.

آاثر اجيابية  وال كيد، الس يد الوزير، أ ن تزنيل هذا القانون س تكون هل أ
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شاكلية  ضافة نوعية يف معاجلة ا  يف حتريك جعةل الاقتصاد، كام س يكون هل ا 

 وةل للمقاوالت والرشاكت عرب ال بناك.متويل الاقتصاد وتوفري الس ي

ميان  ص الترشيعي، ـذا النـريك بأ مهية هــا يف الفريق احلـا منــويف ال خري، ا 

آملني أ ن تمت  ننا س نصوت عليه ابال جياب، أ واذلي نمثن مضامينه وأ هدافه، فا 

مواكبة مقتضياته من قبل القطاعات احلكومية املرتبطة به، وأ ن تكون هذه 

آني  .ة حىت نرىق ابملقاوةل املغربية والاقتصادي الوطيناملواكبة سيعة وأ


