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ٓخر  15 سمرب فاحت( 1442ربيع ا  )2020 د

  931رمق  اجللسةحمرض 
ء: التارخي ٓخرربيع  15 الثال سمرب فاحت(هـ 1442 ا شار : الرئاسة ).م2020 د س الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد السيد املس ت  .لرئ ة تداء من ، اب دقائق ست: التوق قة  اخلامسةالسا ق التاسعة وا ٔعامل  .مساء والعرشن ىلا :دول ا متمي القانون رمق  66.20رمق ـ مرشوع قانون 1  :راسة والتصويت  املتعلق  46.02بتغيري و متمي القانون رمق  32.20رمق  قانونمرشوع  - 2  بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع؛ القايض  12.96بتغيري و لمغرب صالح القرض الشعيب  ٕ.  

--- -------------------------------------------------------------  
س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ ىل موال رسول هللا  ﷽   :املس رشيعية  .والصالة والسالم  لسة  تاح  لن عن اف و احملرتم،  .ٔ ر ا شارن احملرتمات واحملرتمني،  السيد وز شارات واملس لس ه  السيدات والسادة املس ىل خيصص ا راسة والتصويت  رشيعية  متمي القانون رمق  66.20ـ مرشوع قانون رمق 1  :مرشوعي القانونني التالينيذه اجللسة ال املتعلق  46.02بتغيري و متمي القانون رمق  32.20حيمل رمق : املرشوع الثاين - 2  اخلام والتبغ املصنع؛ بنظام التبغ صالح القرض الشع 12.96بتغيري و ٕ لمغربالقايض    .يب 

ٔن نقدم  مسمك  ٔود  ني،  ن املرشو اقشة هذ ل الرشوع يف م ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية وق س و لس، وكذ الشكر اجلزيل للك من رئ ة  مو صادية، وكذ لاكفة السادة رؤساء الفرق وا هوداتق ىل ا صاد واملالية وٕاصالح إالدارة  ق ر  دول هذه اليت بذلوها  لسيد وز لني يف  راسة املعمقة ملرشوعي القانونني املس ل ا سان والعالقات   .اجللسةيف س و امللكف حبقوق إال ر ا ٔشكر السيد وز  ، نيوكذ ن املرشو ىل هذ راسة واملصادقة  ي حيرض معنا  ىل مرشوع  .مع الربملان، ا راسة والتصويت  قانون رمق  وسهتل هذه اجللسة  متمي القانون رمق  66.20 املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ  46.02بتغيري و ٔن يقدم املرشوع  .املصنع ٔراد  ر، ٕاذا  لسيد الوز   .اللكمة 

د املصطفىالسيد  سان والعالقات مع الرم و امللكف حبقوق إال ر ا ، وز س،  .﷽  :الربملان شارات،الس   السيد الرئ شارن احملرتمني،  يدات املس ٔن   السادة املس ماكين  ٕ صاد واملالية، هناك لكمة،  ق ر  ٔصيل طبعا نيابة عن السيد وز مك، لكن ٕاذا اكنت هذه اللكمة يف مضموهنا ا ىل حرضا ٔنٔلقهيا  ٔ مستعد  كتفاء هبا، ف لجنة وميكن    ...موجودة بتقرر ا
س اجللسة رشكرا   :السيد رئ ريد  .السيد الوز ل؟   .والتقرر وزع  .شكرا السيد املقرر  ..ٔعتقد املقرر كذ ال  ٔن يتد ٔن يتفضل  ٔراد  ب املناقشة، من  حو  ادي نف ٓن  دد ا ٔ د، ال  ٔ د، ٕاذن ال  ٔ ىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا   .ال  لتصويت  قلو  ادي ن ٓن  ه  .راشك  .ٕالجامع: املوافقون  .املرشوعا رم ادي نعرض املرشوع  ىل مرشوع قانون رمق   .ٕالجامع: املوافقون  :ٕاذن  شارن  بتغيري  66.20ٕاذن، وافق جملس املس متمي القانون رمق    .املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 46.02و

قلو ٕاىل  ادي ن ٓن  متمي القانون  32.20مرشوع القانون رمق "ا بتغيري و لمغرب 12.96رمق  صالح القرض الشعيب  ٕ و  ".القايض  ر ا   .كذ اللكمة لمك السيد وز
و امللكف  ر ا سان والعالقات مع الربملان حبقوقالسيد وز س  :إال شارات،  .شكرا السيد الرئ شارن،  السيدات املس ٔن هذه اللك  السادة املس ٔول، هناك لكمة، ٕاال  لمرشوع ا سبة  ل ٔيمت مة متاما كام احلال  ، وٕاذا ارت ٔيمت ٕاعفاء من قراءة لكمتنا فلمك ذ لتقرر، ٕاذا ارت مضمنة 

، القرار لمك   .ٔن نقرٔها فلمك ذ
س اجللسة ل طلبمك  :السيد رئ لس ق   .ا



شارن    2020كتور ٔ دورة  –مداوالت جملس املس

2 

ٓخر  15 سمرب فاحت( 1442ربيع ا  )2020 د

ٓن كذ املقرر، كذ ل؟   .ا ٔن يتد ٔراد  ة، من  و د  املناقشة مف ٔ   .شكرا  .التصويت  .ال 
ه  .ٕالجامع: املوافقون  :3املادة   .ٕالجامع: املوافقون  :2املادة   .البد خص نقراها  .جامعالٕ : املوافقون  :1املادة  رم ٓن املرشوع    .ٕالجامع: املوافقون  : ادي نعرض ا

ىل  شارن  بتغيري  32.20مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس متمي القانون رمق  لمغرب 12.96و صالح القرض الشعيب  ٕ   ."القايض 
ن  ، وبعد ادي جتمتع د ٔنه ندوة الرؤساء  ل رفع اجللسة، كنعلن    .رفعت اجللسة  .جلنة املاليةوق

 ------- --------- ---- ------ ---------------------------------  
وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

I ( متمي القانون رمق  66.20مرشوع قانون رمق علق بنظام املت 46.02بتغيري و   .التبغ اخلام والتبغ املصنع
ٔصا واملعارصة. 1 س احملرتم،  :فريق ا ر احملرتم،  السيد الرئ شارن احملرتمني،  السيدة الوز لمسامهة يف   السادة املس ٔصا واملعارصة  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة رشفين  متمي القانون  66.20 رمق مرشوع القانون"م املتعلق  46.02بتغيري و س  ".بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع ي تفضل بتقدمي  ،السيد الرئ صاد  هحسب العرض ا ق ر املالية و السيد وز ٔيت  متمي القانون  66.20مرشوع القانون رمق "وٕاصالح إالدارة، ي رمق بتغيري و مع مة ء، يف ٕاطار املال"املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 46.02 ضيات مرشوع قانون املالية لسنة  داث رضيبة  2021مق ىل ٕا ي نص  ا

ىل االٕ  لية  ات التبغ املصنع  ،سهتالكدا ت ديد من م ل  ىل ج مطبقة 
ر املسخنة"ـ املعروف ب ا ي بني "الس ٔن مرشوع القانون ا ريم كذ ٕاىل تعديل الفصل ، ٕاضافة ٕاىل  ر املسخنة وحرص الحئة علق املت 46.02 رمق من القانون 10ٔيدينا  ا لس رب تضمينه  ل املغرب،بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع،  ٔو تصنيعها دا ستريادها  ر املسموح  ا مث ٕاضافة  ٔنواع الس ري ت  24املادة  ٔخرى من التبغ  ٔنواع  ٔو استرياد  لهيا يف املادة اليت تقيض مبنع صنع  ي بني   .رلف اامن القانون الس 10املنصوص  اء هبا مرشوع القانون ا ٔمهية التعديالت اليت  شارن ونظرا  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٔن نصوت ٔيدينا، فقد قرر يف فريق ا

ىل  متمي القانون 66.20 قانون رمق مرشوع"ملوافقة   ."املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 46.02 رمق بتغيري و
دة والتعادليةفريق ال. 2 لو س،  ﷽  :ستقاليل  ر احملرتم،  السيد الرئ شارات احملرتمات،  السيد الوز شارون احملرتمون،  السيدات املس دة والتعادلية   السادة املس لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  شارن ملناقشة رشفين  لس املس متمي  66.20مرشوع قانون رمق "مب بتغيري و اء وفقا  "املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 46.02القانون رمق  ي  لسنة املالية ا اء هبا مرشوع القانون املايل  ل ، 2021لتغريات اجلبائية اليت  ىل ج سهتالك مطبقة  ىل  لية  داث رضيبة دا ىل ٕا ي نص  ات التبغ املصنع، اصطلحوا ت سميته  ديد من م ر املسخنة"ىل  ا " لس سهتالك ٔثناء  ر التقليدية اليت حترق التبغ  ا لس ر مل يمت إالشارة ٕاليه يف الفصل   . بديل  ا ٔن هذا النوع من الس من  10ومبا  املتعلق بنظام التبغ اخلام واملصنع، يقرتح توسيع حميط  46.02القانون رمق  شمل كذ الس الفصل ر املسخنةاملشار ٕاليه ل ىل   .ا اليا يف املغرب حتتوي  سويقها  ر اليت يمت  ا ون الس سيد الاكربون مقارنة مع املعايري ونظرا ٕاىل  ٔ ٔول  ىل من القطران والنيكوتني و ٔ ، اقرتح هذا املرشوع كذ تعديل القانون املتعلق سب  ولية ذات الص ىشا رشيعات ت ولية ف خيص  بنظام التبغ اخلام واملصنع لسن  ات التبغ، واملعايري ا ت لهيا م ر واحملتوية  لمواد الكمييائية السالفة ا سب القصوى  ضيات املادة ال متمي مق من الفصل الرابع من القانون رمق  25وذ بتعديل و دد 46.02 سيد الاكربون، وست ٔ ٔول  سب  ل ٕاضافة  ٔ لمواد الكمييائي، وذ من  سب القصوى  ات التبغ وطرق تطبيقها بنص ال ت ىل م ة  ة يف املادتني   .تنظميي ال بعض 25و 10وموازاة مع التعديالت املقرت مت ٕاد ، س
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ىل القانون رمق  ٔخرى  ات التبغ املصنع  -  :واليت هتم 46.02التعديالت ا ني املشار -  ؛)10املادة (تعريف ف لتد ٔخرى املعدة  ٔنواع التبغ ا ىل  هيا يف  ذف التنصيص  ٕا الت املتعلقة حبراكت دخول التبغ  -  ؛10املادة  لس فاظ ٕاليكرتونيا  ح ه ٕاماكنية  ديدة  -  ؛)16و 12و 7املواد (املصنع وخرو هتم صنع واسترياد وتوزيع ) املكررة 24املادة (ٕاضافة مادة  ري الواردة يف الفصل  ات التبغ املصنع  ت من القانون مع التنصيص  10م ذة ىل رض  لهيا يف املراسمي املت تصة املنصوص  ان ا ل ر؛ورة موافقة ا ىل  -  لتطبيق القانون السالف ا ٔحاكم املواد مت التنصيص  الل ب ور 25املكررة و 24املكررة و 21و 16و 14و 13و 12حتصيل الغرامات املرتتبة عن إال ثال - ؛من القانون املذ م دم  ضيات املاد سن عقوبة  س،  .تلمك الغاية من مرشوع القانون هذا .املكررة 24املكررة و 21تني ملق ر،  السيد الرئ شارن،  السيد الوز ر املسخنة   السيدات والسادة املس ا اطر الصحية السهتالك الس ٔن ا ىل  ر التقليدية، هذا يدفعنا ال خيتلف ٕاثنان  ا ري من ت النامجة عن اسهتالك الس ك ساؤل عٔكرب  رية، ل ٔ ٓونة ا ي حتقق من هذه املادة يف ا سترياد ا ر ن جحم  ا لس سميهتا  ىل  ىل وما يه النوعية اجلديدة من التبغ واليت يصطلح  ىل املغرب، حفاظا  ر الواردة  ا ني الس ستوجب تق عتباراتاملسخنة؟ مما  لج   .حصة املواطنني وجعلها فوق لك  ر يف ا ٔنه ويف اجلانب التنظميي، ٕان جواب السيد الوز ىل  ر، نة  ا لبة الس سبة املواد الكمييائية يف  ىل رضورة توضيح  كون مطابقة ملعايري حيددها نص تنظميي، وقد متت ينص القانون  ٔن  سبة جيب  اقشة وهذه ال دة والتعادلية يف م لو ستقاليل  مرشوع "ٕاضافة مدا الفريق 
متمي القانون رمق بتغيري  66.20القانون رمق  املتعلق بنظام التبغ اخلام  46.02و ات  24املادة  ،"والتبغ املصنع ت ع صنع واسترياد وتوزيع م ري الواردة يف املادة مكررة هتم م ر، مشريا  10التبغ  رب من مرشوع القانون السالف ا ٔن مير  ديد البد من  توج  ا وجود م ٔنه يف  رشيعية والتنظمييةاملسيف السياق ذاته ٕاىل  ٔن   .طرة ال ر  ٔوحض السيد الوز اطر الصحية السهتالك التبغ املسخن،  ة، وعن ا ىل الص ٔن لها خماطر  ٔنواع التبغ و ر املسخنة يه نوع من  ا ني هذا النوع من التبغ يف هذه الس ٔنه قد مت تق ٔنظمة  61مربزا  دو واليت تعرف ب ت امل  طورة، مهنا الوال نحصية م ، اليا ٔورو ة، كندا،  ٔمرك دة ا ات تدفعنا مجيعا ٕاىل حتمل املسؤولية واليقظة يف التعامل   . ت ىل حصة املواطنات واملواطنني، هذه التوضي ارش  ٔثري م رشيعات ملا لها من ت مع هكذا 

ليه  ل إالجيايب مع هذا املرشوع والتصويت  لينا التفا   .ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته والسالم  .ٕالجيابوهذا ما حيمت 
ٔمجعني  ﷽   :العدا والتمنيةريق ف. 3 ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و س احملرتم،  .والصالة والسالم  ر احملرتم،  السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيد الوز مس فريق الع  السيدات والسادة املس ٔتناول اللكمة  ٔن  حتاد رشفين  لمناقشة دا والتمنية ومضنه  صصة  رشيعية ا ملغرب، يف ٕاطار اجللسة ال لشغل  ىل مرشوعي قانونالوطين    :والتصويت 
  متمي القانون رمق  32.20مرشوع قانورمق القايض  96.12بتغيري و لمغرب؛ صالح القرض الشعيب  ٕ 
  متمي القانون رمق 66.20رمق مرشوع القانون متمي القانون رمق  66.20رمق مرشوع القانون "خبصوص  .املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 46.02 بتغيري و بتغيري و ق . املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع 46.02 سعى ٕاىل حتق فهو  ٔساسا ٔهداف املهمة ختص  ة من ا   :مجمو
  ٔنواع اليت حت 46.02من القانون رمق  10توسيع نطاق املادة دد  شمل التبغ املسخن؛  التبغ املصنع، ل
  لهيا يف ت املنصوص  سيد الكربون ٕاىل البيا ٔ ٔول  سبة  لمواد الكمييائية ٕاضافة  سب القصوى  لتبغ املصنع مع حتديد ال لبة  ات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظميي؛لك  ت  ىل م
 ري ت ات التبغ املصنع  ت ع صنع واسترياد وتوزيع م لهيا يف املادة  م  من مرشوع هذا القانون؛ 10املنصوص 
  الت املتعلقة حبراكت دخول لس فاظ ٕالكرتونيا  ح ه؛ٕاماكنية   التبغ املصنع وخرو
  لهيا ات التبغ املصنع املنصوص  ت ع صنع واسترياد وتوزيع م ان  10يف املادة م ل من مرشوع هذا القانون ٕاال بعد موافقة ا تصة املنص لهيا يف النصوص التنظميية املتعلقة بتطبيق ا ضيات وص  ثال ملق م دم  ت  مرشوع هذا القانون وسن عقو

  :وتبعا ملا سبق، فٕانّنا يف فريق العدا والتمنية ندعو احلكومة ٕاىل .املكررة 24مكررة و 21املادتني 
  ضيات قة ملق املتعلق بنظام التبغ  46.02القانون رمق مراجعة دق لهيا؛اخلا ولية املتعارف  لمعايري ا  م والتبغ املصنع وفقا 
  بة يف جمال حماربة هتريب التبغ اخلام والتبغ تفعيل تدابري موا
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ٔيضا ملوارد اخلزينة لمسهت وحامية  اما،  .املصنع حامية  ىل وخ ٕالجياب  متمي 66.20رمق مرشوع القانون  فٕاننا كفريق العدا والتمنية سنصوت  املتعلق  46.02 القانون رمق بتغيري و ليمك ورمحة هللا وراكته  .بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع   .والسالم 
س،  :احلريكريق فال. 4 شارون،  السيدات والسادة الوزراء،  السيد الرئ لس   السيدات والسادة املس مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔ يل عظمي الرشف  شارن املوقر  ة نظر من املس متمي القانون رمق  32.20مرشوع قانون رمق "بدي و لمغرب12.96بتغيري و صالح القرض الشعيب  ٕ رشيعي   ."، القايض  ضيات هذا النص ال مثن مق ٔن  ه ٕاال  شطة ٕان الفريق احلريك ال ميك ٔ برية، واليت شهدهتا  لنظر ملا يتضمنه من حتوالت  ٔصبحت الهام، وذ  رية، واليت  ٔ الل السنوات ا ملغرب  ة القرض الشعيب  ىل توفري القروض وتع مجمو د  سا ا، مما س اليا يف حنو ثالثني ب د  بئة تتوا شاط البنيك االٕ  ل هنوض  ىل مستوى اجلهات، وكذا ا دامه  ار، واست ح د ىل املستويني احمليل واجلهوي، مما ي لقرض  ىل صعيد اجلهاتورسيخ الطابع التعاوين  عية  صادية وإالج ق خلطوط العريضة لهذا املرشوع و   .املسامهة شلك فعال يف التمنية  ة القرض املمتث يف ويف نفس السياق ننوه  مو اتية، والرؤية إالسرتاتيجية  ٔموال ا صاد الوطين فضال عن احلاكمة وتعزز ا ق ن يف متويل  سهتداف املرشوع تعزز متاسك القرض   .املنافسة بني البنوكالشعيب، ودور مؤسسات إالئ دته املاكام ننوه يف الفريق احلريك  لمغرب، وتقوية قا ذ خمططه التمنوي الشعيب  نه من تنف ويل، لية ومتك ىل الصعيد الوطين والقاري وا ٔو  ات املغرب  ىل مستوى  بنك سواء  هنوض إ ومتوقعه  سامه يف ا ٔمه مصادر فريقي حيمل قمي التضامن واملواطنة مما س ٔن القطاع البنيك من  لبنك الشعيب، الس  عي  ج ٔ ٕاور  متويل اليت يل اهتم من املوارد ا اج صاديون لتلبية  لون إالق هيا الفا اتية مثن   .ا ي  رشيعي، وا ٔمهية هذا النص ال ا يف الفريق احلريك ب ٕالجيابٕاميا م ليه  ٔهدافه، فٕاننا نصوت  نه و ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .مضام  .والسالم 
II ( متمي القانون 32.20رمق  قانونمرشوع القايض  12.96رمق  بتغيري و لمغرب صالح القرض الشعيب  ٕ.  

ٔصا واملعارصة. 1 س احملرتم،  :فريق ا   السيد الرئ

ر احملرتم، شارون احملرتمون،  السيد الوز لمسامهة يف   السادة املس ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔصا واملعارصة  مس فريق ا اقشة رشفين  متمي  32.20مرشوع القانون رمق "م صالح القرض الشعيب 12.96القانون رمق بتغيري و ٕ ر العايل   ."لمغرب القايض  لشكر اجلزيل والتقد ٔتقدم  ٔن   ، ىل العرض القمي، ٔود يف مسهتل هذه املدا صاد وٕاصالح إالدارة احملرتم  ق ر املالية و ٔمام جلنة املالية والتخطيط والتمنيٕاىل السيد وز لقائه سابقا  ٕ ي تفضل  ٔنظار جملسنا هذا، وتطرق ة سواء ا ىل  ٓن  سطه ا ي  ٔو ا صادية املوقرة،  ي بني ق ة وراء تقدمي مرشوع القانون ا ٔسباب الاكم س  .ٔيديناال ٕاىل خمتلف ا ر، هيدف مرشوع القانون رمق   ،السيد الرئ اء يف عرض السيد الوز متمي القانون رمق  32.20كام  ص 12.96بتغيري و ٕ ة القرض الح القرض الشعيب، ٕاىل القايض  مو رسيخ الطابع التعاوين  متثالن يف  ني،  ٔساسي ايتني  ق  ضيات القانون رمق ءالشعيب، مث مالحتق ٔموال املتعلق مبؤسسات االٕ  103.12مة ٕاطاره القانوين مع مق ن واملؤسسات املعتربة يف حمكها، و تعزز ا ئ اتية ٔصا   .ا ٔن هذا املرشوع هو خطوة وٕاننا يف فريق ا ٔيضا  رى  ى فقد قرر يف واملعارصة،  لمغرب،  ة القرض الشعيب  ٔداء مجمو مة حنو تطور  لس النواب، و ا مب ٔصا واملعارصة، ومتاشيا مع موقف فريق ىل مرشوع القانون رمق فريق ا ملوافقة  متمي القانون رمق  32.20التصويت  بتغيري و 12.96  ٕ  .لمغرب صالح القرض الشعيبالقايض 
دة والتعادليةفريق ال. 2 لو س،  ﷽  :ستقاليل  ر احملرتم،  السيد الرئ شارات احملرتمات،  السيد الوز شارون احملرتمون،  السيدات املس دة والتعادلية   السادة املس لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  لس رشفين  شارن ملناقشة مب متمي  32.20مرشوع قانون رمق "املس بتغيري و صالح القرض الشعيب 12.96القانون رمق  ٕ ٔبناك اجلهوية شهدت   ."لمغرب القايض  ة البنك الشعيب املركزي وا ٔن مجمو شطهتا، وتوسعت يف خمتلف لكنا يعمل  ٔ برية يف  رية حتوالت  ٔ ال الل السنوات ا د  ت تو االقارات، ح منو . يا يف حنو ثالثني ب د وقد اقرتن مسار هذا ا ٔخرى اليت تتوا ان ا دة املتطلبات التنظميية يف لك من املغرب والب ةز مو سمترار  ،فهيا ا لمغرب  ٔب القرض الشعيب  ويف هذا السياق، د



شارن    2020كتور ٔ دورة  –مداوالت جملس املس

5 

ٓخر  15 سمرب فاحت( 1442ربيع ا  )2020 د

دته املالية ه وقا لفعل   .ىل تعزز حاكم ٔنه مت  ىل مستوى احلاكمة،  ل  س ه ف ٔو ىل مستوى جملس ٕادارة ٕاحراز العديد من  رصفني مستقلني  الل تعيني م لس إالدارة، مع ومن . البنك الشعيب املركزي، والبنوك الشعبية اجلهوية والرشاكت التابع لهاالتقدم الهام من  ية التابعة  ان التق ل شاء العديد من ا ٔخرى، مت ٕا ة  ح لمترصفنيإ  ات واسعة  ة يف اختاذ القرارات إالسرتاتيجية ذات عطاء صالح مو اة ا رية يف ح ٔمهية الك ت من الرضوري مواصل   .ا ة،  مو ات ا ل دمع طمو ٔ ليه، ومن  ىل القانون رمق  هذه اجلهودو ال تعديالت  ل  12.96رب ٕاد ٔ وذ من  لقرض وكذا مال ضياتءرسيخ الطابع التعاوين  ن والهيئات املعتربة يف حمكها  103.12القانون رمق  مة ٕاطاره القانوين مع مق دة املالية املتعلق مبؤسسات االئ رية وتقوية القا لجنة املد ىل اخلصوص حاكمة ا ةواليت هتم  ىل الشلك التايل  .لمجمو اءت  لينا  ٔن التعديالت املعروضة  لمغرب: ٔوال  :ومبا  لقرض الشعيب  ار لقد   رسيخ الطابع التعاوين  د مة تعبئة  سه  ٔس ذ ت لمغرب م لقرض الشعيب  ىل ٔنيط  شاط البنيك  ل هنوض  ىل مستوى اجلهات وكذا ا دامه  لقرض   .املستويني احمليل واجلهويواست ريم مرشوعولرتسيخ هذا الطابع التعاوين  لمغرب،  يس الشعيب  ت البنوك الشعبية اجلهوية مكسامه رئ لبنك هذا القانون ٕاىل تث ىل البنك املركزي الشعيب  ويف نفس الوقت، الشعيب املركزي  لبية رٔسامل البنوك الشعبية اجلهوية،احلفاظ  ٔ ي مي  ىل  ا ح  القدرة  صاديةمما ي ق شلك فعال يف التمنية  ا واملسامهة  ا بهتا يف  عية  موا ج و ضيات الق:نيا   .ىل صعيد اجلهات ٔحاكم مالءمة مق لمغرب مع  لقرض الشعيب  انون اخلاص  ن والهيئات املعتربة يف حمكها املتعلق مبؤسسات االٕ  103.12القانون رمق  ئ رية لجنة املد الل حتسني حاكمة ا الل   .من  رية من  لجنة املد ريب ا دود الثلثهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل تعزز  ٔعضاء مستقلني يف  ٔفضل ممارسات وذ وفق  ،ٕادماج  رية ف خيص  ،حاكمة املقاوالت لجنة املد س ا ات رئ لبنوك الشعبية وٕاىل حتويل صالح ة رؤساء جمالس إالدارة امجلاعية  رق مي معل و عتبارها اجلهاز امجلاعياجلهوية حرية وتق رية  لجنة املد لق  ،ٕاىل ا الل  ٔو من 
بعة لها يمت حتد ٔجور  ات وا لتعي ات سريها يف النظام جلنة  يف يد  رية لجنة املد يل  ا اتية :لثا  .ا ٔموال ا ة   تعزز ا لمغرب تفرض مجمو لقرض الشعيب  لقانون املنظم  ودٕان الصيغ احلالية  دات يف رٔسامل البنك الشعيب املركزي ،من الق ىل الز سبة  البنوك الشعبية اجلهوية واملمتث خصوصا يف رشط مت ،الس  ىل % 51ل

ٔقل يف رٔسامل البنك الشعيب املركزي سب مت البنوك الشعبية   .ا ض  ليه، يقرتح مرشوع القانون ختف ري، مع اسمترار البنوك الشعبية من رٔس املال البنك الشعيب املركزي، مما % 34ٕاىل % 51اجلهوية من و ٔ دة املالية لهذا ا سميكن من تعزز القا
ة   .الشعيب املركزي مرجعي يف رٔسامل البنك اجلهوية مكسامه كون ب ٔمام  ال  ح ا طلبات رضورية لف ٔمر وتعترب هذه احملاور م ة ٕاذا لزم ا لمجمو مع املايل  ىل ضامن ا مسامهني مرجعيني قادرن 

نه  دته املالية ومتك لمغرب وتقوية قا لتايل تعزز متاسك القرض الشعيب  ذ خمططه او ىل الصعيد  ىللتمنوي سواء من تنف ٔو  ات املغرب  مستوى 
ويل بنك ٕافريقي حيمل قمي التضامن واملواطنة  ،الوطين والقاري وا وموقعه  اصة يف جمال الشمول  ،والقرب الل رشاكته التابع املتخصصة، و من  س،  .املايل ر،  السيد الرئ شارن،  السيد الوز عي تضامين يف شلك القرض الش  السيدات والسادة املس بنك اج ٔلقة  رب عيب جتربة مغربية م ىل اسمتراريته  ٔن حنرص  لينا  ي  ٔمر ا س وهو ا ٔس ة مر الت ا ٔي املرونة والن د د م ه واع رشيع  ٕالبقائهتطور حاكم صادية واملالية اليت تفرضها الظروف العاملية يف قادرة  يف ال ق ت  د ة الت شه ظل ت ىل موا صادية دولية واحضة يف ظل ما يع ي زادته قلبات السوق وانعدام رؤية اق ش العادي، وا رو و العامل من تغريات وانتاكسات تغري منط الع ٔييد   .مغوضا والتباسا دة والتعادلية ت لو ستقاليل  ل لك هذا نعلن يف الفريق  ٔ

ٕالجياب لي  .لهذا املرشوع والتصويت     .مك ورمحة هللا تعاىل وراكتهوالسالم 
س احملرتم،  :العدا والتمنيةريق ف. 3 ر احملرتم،  السيد الرئ شارون احملرتمون،  السيد الوز متمي القانون رمق  32.20مرشوع قانورمق "خبصوص ٔما   السيدات والسادة املس لمغرب 12.96بتغيري و صالح القرض الشعيب  ٕ يس  والتمنية، ، ٕاننا يف فريق العدا"القايض  ك ٔنه  روم نعترب  ىل اعتبار  برية  ضيات القانون ءمالٔمهية  ٔحاكم القانون رمق مة مق لمغرب مع  لقرض الشعيب  الل حتسني حاكمة املتعلق  12.103اخلاص  ن والهيئات املعتربة يف حمكها من  ريةمبؤسسات االئ لجنة املد ملناسبة التحول النوعي ا  .ا ه وستحرض  سيه هذا التو ك لمغربي  ة القرض الشعيب  ل مجمو سبة ملستق ٔقدمت  ،ل مة  خطوة 
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ام بني النصوص القانونية الوطنية،  س لق  هنالهيا احلكومة يف اجتاه  ٔو تناقض ف ب د للك تعارض  ة   .ووضع  هتا مجمو هودات الهامة اليت بذ ىل ا سليط الضوء  اسبة ل ويه م ىل املستويني الوطين القر  دها  شطهتا وتوا ٔ لمغرب لتعزز  ىل املستويني احمليل ض الشعيب  شاط البنيك  ل لهنوض  ويل، مبا فهيا سعهيا  لصيغة اليت نناقشها اليوم   .واجلهويوا ضيات مرشوع القانون  ٔن مق ليات التدبري املؤسسايتوجتب إالشارة  سامه يف تقوية منط حاكمة وكذا  سيري  س وال ت دة مستو ىل  هتا  ٔداهئا ومردو ة لتحسني  مو ر من  ،املايل لهذه ا نذ هنا   :ب
 ىل مستوى اجلهات؛ لقرض الشعيب   رسيخ الطابع التعاوين 
  لجنة لمغربحتسني حاكمة ا ة القرض الشعيب  مو رية   ؛املد
 ض دهتا املالية بتخف لمؤسسة لتقوية قا اتية  ٔموال ا لتدابري السالفة  وال .مكسامه مرجعي يف رٔس مال البنك الشعيب املركزيمال البنك الشعيب املركزي، مع اسمترار البنوك الشعبية اجلهوية من رٔس  %34ٕاىل  %51سبة مت البنوك الشعبية اجلهوية من  تعزز ا نا ودمعنا  ٔن نُعّرب عن ثق ر، وخصوصا يف هذه اسعنا هبذه املناسبة ٕاّال  ء ا شها بالد من جراء و ة الصعبة اليت تع   :ورو لبلوغ املقاصد التاليةلظرف
  ىل ٓفاق معلها  ة القرض الشعيب و مو ويل؛تعزز الرؤية إالسرتاتيجية   املستوى الوطين وا
  صاد الوطين؛ ق مع ٕالنعاش   حتسني قدرات القطاع املايل 
  صاد الوطين ق ر تعزز صدارة وتنافسية  س يف جمال  مثرن بة املس ىل  .وموا ٕالجياب  متمي القانون رمق  32.20مرشوع القانون رمق وتبعا ملا سبق، فٕاّن فريق العدا والتمنية سيصوت  ي سيعزز إالطار القانوين لعمل القايض  12.96بتغيري و لمغرب، ا صالح القرض الشعيب  اللٕ لمغرب من  ة القرض الشعيب  ه مع قانون مؤسسات ءمال مجمو م ن والرفع من قدرات االٕ  ه التدبرييئ ه املؤسساتية ومنوذ   .حاكم

س  :احلريكريق فال. 4 شارون  ،السيدات والسادة الوزراء  ،السيد الرئ لس يل  ،السيدات والسادة املس مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  ة  عظمي الرشف  ٔبدي و شارن املوقر  بتغيري  32.20نظر من مرشوع قانون رمق املس متمي القانون رمق  صالح القرض الشعيب 12.96و ٕ رشيعي   .لمغرب القايض  ضيات هذا النص ال مثن مق ٔن  ه ٕاال  شطة ٕان الفريق احلريك ال ميك ٔ برية، واليت شهدهتا  لنظر ملا يتضمنه من حتوالت  ملغرب الهام، وذ  ة القرض الشعيب  ٔصبحت مجمو رية، واليت  ٔ ىل توفري القروض وتعبئة الل السنوات ا د  سا ا، مما س اليا يف حنو ثالثني ب د  ىل مستوى اجلهات،االٕ تتوا دامه  ار، واست شاط البنيك  د ل هنوض  ح وكذا ا ىل املستويني احمليل واجلهوي، مما ي لقرض  شلك فعال يف ورسيخ الطابع التعاوين  ىل صعيد اجلهاتاملسامهة  عية  صادية وإالج ق خلطوط العريضة لهذا املرشوع واملمتث يف   .التمنية  ة القرض ويف نفس السياق ننوه  مو سرتاتيجية  اتية، والرؤية  ٔموال ا صاد الوطيناحلاكمة وتعزز ا ق ن يف متويل  فضال عن  ،الشعيب، ودور مؤسسات إالئ سهتداف املرشوع تعزز متاسك القرض   .نوكاملنافسة بني الب  ذ خمططه التمنوي كام ننوه يف الفريق احلريك  نه من تنف دته املالية ومتك لمغرب، وتقوية قا ىل الصعيد الوطين والقاري الشعيب  ٔو  ات املغرب  ىل مستوى  بنك سواء  ويل، ومتوقعه  سامهإ وا ٔمه يف  فريقي حيمل قمي التضامن واملواطنة مما س ٔن القطاع البنيك من  لبنك الشعيب، الس  عي  ج ور  هنوض  اهتم من ا اج صاديون لتلبية  لون إالق هيا الفا ٔ ٕا متويل اليت يل اتيةمصادر ا ي  .املوارد ا رشيعي، وا ٔمهية هذا النص ال ا يف الفريق احلريك ب مثن  ٕاميا م لي ٔهدافه، فٕاننا نصوت  نه و ٕالجيابمضام   .ه 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  والسالم 


