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        777784848484حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 )سمربد 4  (1434 حمرم 19 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس ل اFٔولاخلليفة  ،فوزي بنعاللمحمد  الس:يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واQقKقة  اخلامسة الساPة ، ابتداء مندقKقةمخس ومخسون : التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  . بعد الزوال اخلامسة عرشة
  :اQراسة والتصويت Pىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Vدول اFٔعاملVدول اFٔعاملVدول اFٔعاملVدول اFٔعامل

متمي القانون رمق  41.12مرشوع قانون رمق  - املتعلق  18.97يقيض بتغيري ̀و
  ؛)حمال Pىل اHلس من جملس النواب( eلسلفات الصغرية

يتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل hكتتاب  44.12مرشوع قانون رمق  -
وeملعلومات املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل 

  ؛)حمال Pىل اHلس من جملس النواب( hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا
حمال Pىل اHلس من ( يتعلق eٕقرار الس:ندات 45.12رشوع قانون رمق م  -

  .)جملس النواب

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

        ::::املس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس:يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسة
  .{سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد�ن الوز�ر�ن،
  والسادة املس�شارون احملرتمون،الس:يدة 

خيصص اHلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Pىل مشاريع القوانني 
  :التالية

متمي القانون رمق  41.12مرشوع قانون رمق  - 1  18.97يقيض بتغيري ̀و
  واحملال Pىل اHلس من جملس النواب؛ ،املتعلق eلسلفات الصغرية

بدعوة امجلهور ٕاىل hكتتاب يتعلق  44.12مرشوع قانون رمق  - 2
وeملعلومات املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل 

  hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا، واحملال Pىل اHلس من جملس النواب؛
يتعلق eٕقرار الس:ندات، واحملال Pىل اHلس  45.12مرشوع قانون رمق  - 3

  .من جملس النواب
ل هذه اجللسة Qeراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق ٕاذن �س:هت

متمي القانون رمق  41.12   .املتعلق eلسلفات الصغرية 18.97يقيض بتغيري ̀و
  .اللكمة �لحكومة

نيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد نيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد نيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد نيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد ((((الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة الس:يد احلسني الوردي، وز�ر الص�ة 
  :))))واملاليةواملاليةواملاليةواملالية

  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم
  �شارون احملرتمون،الس:يدات والسادة املس 

ٕاذا مسحت الس:يد الرئGس، هل ميكن يل ٔ�ن ٔ�قدم مشاريع القوانني 
  الثالث؟
  .شكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .تفضل �لمنصة

  :))))نيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد واملاليةنيابة عن الس:يد وز�ر hق�صاد واملالية((((الس:يد وز�ر الص�ة الس:يد وز�ر الص�ة الس:يد وز�ر الص�ة الس:يد وز�ر الص�ة 
  .شكرا الس:يد الرئGس احملرتم

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  .مي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني{سم هللا الرمحن الرح

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم eلشكر Hلسمك املوقر ��مع ا�ي يقدمه ٔ
لٕالصال ات الرامKة ٕاىل تدعمي وعرصنة الرتسانة القانونية املنظمة لسوق�ا 
املايل، وقد جتىل هذا اQمع يف التطور ا�ي ٔ�صبح يعرفه قطاعنا املايل 

  .مع ٔ�فضل املعايري اQوليةوا�ي جع¦ ي¥ىش 
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن بالد© قد قطعت ¨الل الس:نوات اFٔ¨رية 
خطوات هامة يف اجتاه ٕاصالح السوق املايل الوطين، مهت خمتلف اHاالت 
ومك�ت من تعز�ز إالطار القانوين �لسوق املايل eختاذ Pدد من القوانني، 

الية Vديدة بغية حتسني اكن الهدف مهنا Pىل اخلصوص ٕا داث ٔ�دوات م
س:يو¸ سوق الرسامKل وكذا تقوية وتوس:يع سلطات الرقابة وذ· لضامن 

  .ا رتام الشفافKة واملساواة يف معام¹ املسامهني
وقد عرف السوق املايل الوطين ¨الل الس:ن�ني اFٔ¨ريتني eخلصوص 
 م�ابعة إالصال ات Pرب اختاذ مجموPة من التدابري والتعديالت اليت هتدف

ٕاىل تطو�ر ٔ�دائه وحتديثه، وقد مكن هذا التطور ا�ي ٔ�صبح يعرفه قطاعنا 
  .املايل من التطلع ٕاىل جع¦ يلعب دور قطب ¼وي مشع قار« ودوليا

ويف ٕاطار تعز�ز اFٔدوات املنظمة لسوق الرسامKل ودمع س:يو¸ 
وشفافKة وسالمة هذه السوق وكذا متويل hق�صاد، تندرج مشاريع 

 :تالية املعروضة Pىل ٔ�نظارمك اليومالقوانني ال 

متمي القانون رمق  41.12مرشوع القانون رمق  -  18.97املتعلق بتغيري ̀و
  املتعلق eلسلفات الصغرية؛

املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل hكتتاب  44.12مرشوع القانون رمق  -
وeملعلومات املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل 

 hكتتاب يف ٔ�سهمها وس:نداهتا؛

 .املتعلق eٕقراض الس:ندات 45.12مرشوع القانون رمق  -

IIII . . . . 18.9718.9718.9718.97املتعلق بتغيري و`متمي القانون رمق املتعلق بتغيري و`متمي القانون رمق املتعلق بتغيري و`متمي القانون رمق املتعلق بتغيري و`متمي القانون رمق     41.1241.1241.1241.12مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق    
        املتعلق eلسلفات الصغرية؛ املتعلق eلسلفات الصغرية؛ املتعلق eلسلفات الصغرية؛ املتعلق eلسلفات الصغرية؛ 

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�ذÅر eاله¥م ا�ي حظيت به هذه الصيغة اÄمتويلية ٔ
منية hق�صاد من طرف السلطات الع مومKة Åوس:ي¹ حملاربة الفقر ̀و
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hج¥عي، كام ٔ�كد Pىل ذ· املنتدى اQويل ا�ي انعقد حتت الرPاية 
eلصpريات، وا�ي  2012ٔ�كتو�ر  12و 11السامKة لصاحب اجلال¸ يويم 

متزي �رسا¸ سامKة مو¼ة ٕاىل املشاركني واليت ٔ��رزت ٔ�مهية قطاع السلفات 
  .�ي جيب ٔ�ن يلعبه مس:تقÌال بتضافر ¼ود مجيع املتد¨لنيالصغرية واQور ا

ويف هذا الس:ياق، مت تطو�ر وحتسني إالطار القانوين واملؤسسايت 
، ونظرا �لتطور 2004لقطاع السلفات الصغرية بطريقة تدرجيية م�ذ س:نة 

العام ا�ي عرفه القطاع، مت ٕاخضاع مجعيات السلفات الصغرية ملراقÌة بنك 
املتعلق مبؤسسات االئ¥ن والهيئات  34.03ار القانون رمق املغرب يف ٕاط

  .2006املعتربة يف حمكها س:نة 
كام جيب التذكري Heهودات املبذو¸ من طرف السلطات العمومKة يف 
جمال مصاحÌة مجعيات السلفات الصغرية ودمع `منيهتا بصفة م�نافسة، ¨اصة 

اتفاقKات التعاون الثنايئ، يف جمال وضع �رامج مع ممولني دوليني يف ٕاطار 
واليت تتضمن املساPدة الف�ية يف جماالت خمتلفة اكحلاكمة وال�س:يري والنظام 

  .املعلومايت واملراقÌة اQا¨لية وكذا ال�سهيالت املالية
ويندرج مرشوع القانون املقدم ٔ�مام جملسمك املوقر يف ٕاطار اجلهود 

ليت متتÙ القدرات الرامKة ٕاىل متكني مجعيات السلفات الصغرية، ا
واملؤهالت املالية املهنية الرضورية ومتكKهنا من مزاو¸ ٔ��شطهتا عن طريق 
مؤسسات االئ¥ن ¨اضعة �لقانون املتعلق مبؤسسات االئ¥ن والهيئات 

  . املعتربة يف حمكها
ويف هذا الشÜٔن، فٕان مرشوع القانون السالف ا�Åر يتوÛ اFٓن 

 :اFٔهداف التالية
 ممارسة �شاط السلفات الصغرية بواسطة مجعية ٔ�خرى متكنئ�وال، 

�لسلفات الصغرية ٔ�و رشكة مسامهة معمتدة من طرف بنك املغرب Þرشكة 
املتعلق مبؤسسات االئ¥ن  34.03متويل ¨اضعة ملق�ضيات القانون رمق 

  والهيئات يف حمكها؛
 4نيا، ف�ح ٕاماكنية اندماج ٔ�و مض مجعية ٔ�و ٔ�كرث؛ 

السالف ا�Åر، eٕضافة  18.97من القانون رمق  8املادة 4لثا، تغيري 
العنارص اليت تد¨ل يف ا �ساب اجلازية القصوى املطبقة Pىل معليات 
السلفات الصغرية، هبدف حتديدها قصد حامية املس:تفKد�ن من السلفات 
الصغرية ومن ٔ�Vل التحمك يف التاكليف املتعلقة بäشاط مجعيات السلفات 

 .الصغرية
عديالت `ريم ٕاىل وضع جسور بني مجعيات السلفات الصغرية هذه الت

اخلاضعة �لنظام امجلعوي وeيق القطاع املايل مبا )سامه يف `منية الولوج 
  .�لpدمات املالية ببالد©

IIIIIIII . . . . كتتاب     44.1244.1244.1244.12مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمقh كتتاب املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىلh كتتاب املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىلh كتتاب املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىلh املتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل
وeملعلومات املطلوبة لçٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل وeملعلومات املطلوبة لçٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل وeملعلومات املطلوبة لçٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل وeملعلومات املطلوبة لçٔشpاص املعنوية والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل 

        : : : : hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتاhكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتاhكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتاhكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا

يندرج هذا املرشوع يف ٕاطار مراجعة الظهري الرشيف املعترب مبثابة 
املتعلق مبêلس القمي  1993ش:تäرب  21املؤرخ بـــ  1.93.212قانون رمق 

املنقو¸ وeملعلومات املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنية اليت تدعو امجلهور ٕاىل 
hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا، حKث مت تقس:مي الظهري سالف ا�Åر ٕاىل 

  :مرشوعي قانون

مرشوع قانون يتعلق مبêلس القمي املنقو¸ ٔ�و الهيئة املغربية لسوق  -
  س:تقÌال؛الرسامKل م 

مرشوع قانون يتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل hكتتاب ا�ي يعرض Pىل  -
�نظارمك اليومٔ. 

وeس:ت�îاء بعض التعديالت الشلكية Fٔeساس، يتضمن مرشوع هذا 
  . من الظهري الرشيف سابق ا�Åر 5ٕاىل  2القانون مق�ضيات اFٔبواب من 

 جناPة وPالوة Pىل ذ·، مت ٕاد¨ال بعض املق�ضيات هتدف ٕاىل حتسني
تد¨ل جملس القمي املنقو¸ بغية تقوية سالمة وðزاهة معليات دعوة امجلهور 

 .ٕاىل hكتتاب يف اFٔسهم ٔ�و الس:ندات
  :ميكن تلخيص ٔ�مه ما Vاء به هذا املرشوع اكلتايل

  تعريف مفاهمي إالشهار والسعي والوسطاء املاليني؛  - 1
امجلهور ٕاىل  متكني جملس القمي املنقو¸ من مطالبة املبادر بدعوة  - 2

وPىل  بهاحلسhكتتاب يف ٔ�سهمه ٔ�و س:نداته eنتداب خÌري مس:تقل �لقKام 
نفقة املبادر مبراجعات تق�ية �لمعلومات املمنو ة من طرف هذا اFٔ¨ري يف 

 بيان املعلومات؛
ٕاعطاء جملس القمي املنقو¸ ٕاماكنية حسب التÜٔشرية من البيان املشار   - 3

ٕاليه ٔ�Pاله، ٕاذا تبني ٔ�ن البيان سالف ا�Åر يتضمن معلومات اكذبة ٔ�و 
 ٔÜن توقع امجلهور يف اخلط� .مظل¹ ٔ�و ٕاغفاالت من شÜٔهنا ٔ

IIIIIIIIIIII . . . . قراض الس:ندات    45.1245.1245.1245.12مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمقeٕ قراض الس:نداتاملتعلقeٕ قراض الس:نداتاملتعلقeٕ قراض الس:نداتاملتعلقeٕ املتعلق::::        
ون يف ٕاطار تعز�ز نوعية اFٔدوات املالية يندرج مرشوع هذا القان

املتداو¸ يف سوق الرسامKل ودمع س:يو¸ وسالمة هذا السوق، فهو )سمح 
ملقريض الس:ندات من احلصول Pىل ماكفÜٔة مقابل الس:ندات املقرضة ومن 
تدبري ٔ�فضل حملفظهتم من قمي م�قو¸، و)سمح �لمقرتض من احلصول Pىل 

الفرص hس�öرية اليت يوفرها سوق س:ندات متك�ه من hس:تفادة من 
 .الرسامKل وكذا تغطية الزتاماته يف هذه السوق

  :وتتلخص ٔ�مه املق�ضيات اليت يتضمهنا مرشوع هذا القانون، فù ييل
تعريف ٕاقراض الس:ندات وٕاخضاPه لقانون hلزتامات والعقود،   - 1

حKث تعترب هذه العملية عقدا )سمل مبوجÌه ٔ� د اFٔطراف س:ندات �اكمل 
امللكKة لطرف �ٓخر مقابل ماكفÜٔة م�فق Pلهيا، eملقابل يلزتم املقرتض بصورة 

يه ال رجعة فهيا eٕرVاع الس:ندات وبدفع املاكفÜٔة �لمقرض يف üرخي يتفق Pل 
  الطرفان؛

حتديد الهيئات اليت من شÜٔهنا القKام بعمليات ٕاقراض الس:ندات   - 2
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ويف هذا الصدد، )شرتط . وحرص الس:ندات املقÌو¸ لهذه العمليات
مرشوع هذا القانون ٔ�ن �كون املقرتض خشصا معنو« ¨اضعا �لرضيبة Pىل 

صحهتا ٔ�و الرشاكت، ويتوفر Pىل قوامئ `رÅيKþة �لس:نة املالية اFٔ¨رية مشهودا ب
هيئة ملكفة eلتوظيف امجلاعي �لقمي املنقو¸ ٔ�و هيئة لتوظيف اFٔموال 
Heازفة، ٔ�ما الس:ندات املقÌو¸ لعمليات القرض فه�ي القمي املنقو¸ املقKدة 
يف بورصة القمي، وس:ندات اQيون القاب¹ �لتداول والقمي اليت تصدرها 

  اخلزينة؛
مجموPة من القواPد، وPىل تÜٔمني هذه العمليات من ¨الل ٕا داث   - 3

اخلصوص ٕاماكنية �سلمي املقرتض لنقود ٔ�و س:ندات ٕاىل املقرض Þضامنة، 
وٕالزامKة ٔ�ن تمت معلية ٕاقراض الس:ندات بواسطة وس:يط مؤهل، ؤ�ن `كون 
هذه العمليات موضوع اتفاق ٕاطار مربمة كتابة بني الطرفني، وٕاماكنية توفري 

� د الطرفنيتنفKذ اتفاقKة إالقراض يف  ا¸ ٕا¨الل ٔ. 
ٕاخضاع معليات ٕاقراض الس:ندات ملراقÌة جملس القمي املنقو¸   - 4

  .وٕاقرار مÌدٔ� بطالن هذه العمليات ٕاذا مل حترتم ٔ�حاكم مرشوع هذا القانون
وتتوÛ احلكومة من ¨الل هذه اFٔداة املالية اجلديدة دمع و�سهيل 

ل يف اجلد�ر Å�eر ٔ�ن ٕاقراض الس:ندات يد¨. تدبري الس:يو¸ �لرشاكت
ٕاطار ٔ�دوات اÄمتويل قصرية اVFٔل، وال يعمتد ٔ�داة Äمتويل اس�öر 

  .الرشاكت، ¨اصة الصغرى واملتوسطة مهنا
�ما eلäس:بة لتعز�ز ٔ�دوات متويل hس�öر وكذا دمع املوارد ا�اتية ٔ
�لرشاكت الصغرى واملتوسطة، فٕان احلكومة بصدد تنفKذ �ر©مج م�اكمل 

ه الرشاكت، يضم هذا الرب©مج، كام تعلمون، Pدة وم�دمج ملواÅبة تطور هذ
حماور، مهنا حتفزيات رضيKþة ؤ�خرى �سهل ولوج هذه الرشاكت �لصفقات 
العمومKة وكذا ٔ�دوات تعز�ز م�ظومة ضامن القروض املمنو ة لهذه 

  .الرشاكت
وجتدر إالشارة، الس:يدات املس�شارات، السادة املس�شارون 

املصادقة، وeٕالجامع، Pىل هذه املشاريع من احملرتمون، ٕاىل ٔ�نه قد متت 
طرف جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية مبêلس 

  .2012نونرب  27املس�شار�ن بتارخي 
  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .شكرا الس:يد الرئGس

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
. لجنة، التقر�ر وزعٕاذن eلäس:بة �لس:يد مقرر ا� . شكرا الس:يد الوز�ر

.. منر ٕاىل eب املناقشة، اللكمة عن فرق اFٔ�لبية، تفضل الس:يد املس�شار
  .تفضل، السلفات الصغرى.. املشاريع الثالث

        ::::املس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئGس،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ناول ال�م يف مرشوع القانون )رشفين eمس فرق اFٔ�لبية ٔ�ن ٔ�ت 

متمي القانون  41.12 . املتعلق eلسلفات الصغرى 18.97القايض بتغيري ̀و
فاللك يعمل ٔ�مهية هذا، لGس املرشوع يف  د ذاته، ولكن هذه الصيغة من 

  .صيغ اÄمتويل hق�صادي
فال شك ٔ�ن السلفات الصغرية ٔ�ثب�ت من ¨الل تطورها ¨الل مخسة 

، حKث عرف هذا اÄمنوذج ٔ�و هذه الصيغة يف 2004 عرش Pام، م�ذ س:نة
املغرب Vدارهتا ومدى قوهتا مضن الصيغ اÄمتويلية املعمتدة من طرف احلكومة 
لتوفري السوق املالية وتوفري ٔ�دوات مالية م�طورة لتحسني سوق الرسامKل 

  .وتوس:يع سلطات الرقابة ومتويل hق�صاد
وى لهذه الصيغة، وبدون شك س��فقون معي Pىل اFٔمهية القص

السلفات الصغرية، يف ٔ�هنا وس:ي¹ حمفزة Pىل حماربة الفقر و�شجع Pىل 
مثني املنتوج التقليدي  املبادرة وhع¥د Pىل النفس وتوفري املهارات ̀و

  . الوطين من ٔ�Vل ٕاجناح hق�صاد وٕانعاش hق�صاد hج¥عي
ية اجلديدة، لقد `كونت السلفات الصغرية مضن مكو©ت الثقافة الوطن 

حبيث ٔ�صبحت املرٔ�ة يف قلب دارها ميكن لها ٔ�ن هت� لنفسها وس:ي¹ 
معGش:هتا وهت� �لمجمتع ما ميكن ٔ�ن يضاف ٕاىل القمية إالضافKة �لمنتوج 

  .الوطين
�ظن بÜٔن جمال السلفات الصغرية ٔ�صبح )س:تقطب Pددا من امجلعيات ٔ

اتفاقKات ثنائية، وهو ما وتعدد الرب©مج مع املمولني اQوليني يف ٕاطار 
يتطلب دمع �ٓليات املساPدة واملصاحÌة مع خمتلف الفاPلني من ٔ�Vل حتقKق 
تÙ القدرات واملؤهالت املهنية الرضورية اليت ٔ�صبح هذا القطاع يتطلهبا، 
لضامن توس:يع جمال التد¨ل والسامح �لفاPلني اخلاضعني ملؤسسات االئ¥ن 

بنك املغرب، وهو ما يتطلب قدرا Åبريا من والهيئات اFٔخرى لتعز�ز مراقÌة 
الضام©ت لفائدة املس:تفKد�ن من السلفات الصغرية ا��ن مه ٔ�بناء وبنات 

  .الطبقات الشعبية
هذا التعديل ا�ي حنن بصدد م�اقش:ته يد¨ل يف ٕاPادة تÜٔطري مفهوم 
الفائدة، حىت ال )يسء اس:تعامل املقاصد وحتول امجلعيات اليت `رخص لهذا 

ٕاىل مقاوالت ريعية Pىل حساب املس:تفKد�ن املس:تضعفني، واكن الغرض 
املرشوع يتوÛ ٕازا¸ الغموض Pىل ٕامس الفوائد ليحول ٕاىل جز«ت من 
�Vل بيان مكو©هتا {شلك واحض حىت تبقى املقاو¸ يف  دود �شاطها ا�ي ٔ

  .ال )س:هتدف الرحب
ع وبدون شك ٔ�ن هذه الصيغة، مقاوالت القروض الصغرية، هو من نو 

ال"ذج اليت تتحرك {رسPة Fٔهنا تغزو معق اHمتع وس��وسع، ومن مثة فٕاهنا 
تتطلب املواÅبة املس:مترة من طرف الربملان، من طرف سلطات املراقÌة 
وس��طلب التد¨ل مبق�ىض سلطات ال�رشيع حىت ال تنقلب Pىل مصل�ة 

  .hق�صاد hج¥عي
عطاء هذا املوضوع �·، هنيب، كفرق اFٔ�لبية، جبميع الفرق الٕ 
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اFٔمهية القصوى، Fٔنه ٔ�صبح & دور ٔ�سايس يف جممتعنا وeخلصوص يف العامل 
  . القروي

وال ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�خمت هذا العرض قÌل ٔ�ن ٔ�ذÅر بÜٔن مرشوع القانون املايل 
�دمج من Vديد هذا املنتوج مضن التحفزيات ال�شجيعية اليت ٔ�ىت هبا �متديد ٔ

، 2016مية املضافة ٕاىل �اية س:نة دج�رب إالعفاءات من الرضيبة Pىل الق 
وهو ¨الل الفرتة ا�ي س:يف�ح اHال النتعاش هذا املنتوج االئ¥ين ا)صص 
�لش:باب eخلصوص و�لäساء Pىل اFٔخص يف العامل القروي، وبدون شك 
�ن جتربة مخسة عرش س:نة ٔ�عطت مؤرشات هامة، �س:تحق م�ا hه¥م ٔ

Fٔ�لبية لن ترتدد يف التصويت Pىل هذا واQمع الاكمل، �· فٕان فرق ا
  .املرشوع

 .وشكرا لمك الس:يد الرئGس

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
عن فرق املعارضة؟ Fٔن خصنا نصوتو Pلهيم . شكرا الس:يد املس�شار

¨يل اFٔ�لبية `مكل، املعارضة .. وا د بوا د، ما ميكäش نصوتو Pلهيم بثالثة
  . ارجع لبالصتك، امسح لنا ¨يل اFٔ�لبية `مكل، تفضل

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد حيحيحيحيفظه �منبارفظه �منبارفظه �منبارفظه �منباركككك
  .شكرا الس:يد رئGس احملرتم

  الس:يد الوز�ر احملرتم،
  لسادة املس�شارون احملرتمون،ا

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
)رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس اFٔ�لبية يف ٕاطار م�اقشة املرشوع 

املتعلق eٕقراض الس:ندات، وهو مرشوع �ك�يس  45.12القانون رمق 
�مهيته من حKث Åونه )سعى ٕاىل تÜٔطري وتÜٔمني معلية ٕاقراض الس:ندات ٔ

  .الرسامKل ودمع س:يو¸ وسالمة هاذ السوق حامية لسوق
يندرج هذا املرشوع يف ٕاطار مواÅبة املس:تêدات والتحوالت الهامة 
اليت �شهدها السوق املالية يف بالد©، حKث )سعى ٕاىل ٕاجياد الطرق البدي¹ 

، و¨لق هندسة مؤسساتية )financement alternatif(�لمتويل ٔ�ي 
ملقاوالت اليت تعاين من صعوبة يف Vديدة من ٔ�Vل ٕانقاذ املؤسسات وا

  . الس:يو¸ ٔ�و لتوس:يع �شاطها
وقد Vاء هذا املرشوع قصد متنيع إالðزالقات احملمت¹ اليت قد تتعرض لها 
السوق املالية ببالد© Pىل غرار بعض اFٔسواق املالية العاملية، ٔ�¨ذا بعني 

البيع  hعتبار هذه التêارب من ¨الل تق�ني ٕاطار ٕاقراض الس:ندات وم�ع
، وحتديد ;مة الوس:يط ورضورة )vente à découvert(املكشوف ٔ�ي 

حامية املقرض واملقرتض بعدد من إالجراءات والضام©ت القانونية اليت 
تضمنهتا مق�ضياته، سعيا لضامن ٕاجراء ومرور معامالت مالية يف جو من 

ني الزناهة واملصداقKة، حKث هتدف مق�ضياته القانونية ٕاىل تÜٔطري وتÜٔم
معليات قرض الس:ندات و�سمح ملقريض الس:ندات بتدبري ٔ�فضل حملفظته 

ن متكKنه ممن القمي املنقو¸، كام �سمح �لمقرتض eحلصول Pىل س:ندات 
  .تغطية الزتاماته يف سوق الرسامKل

ومتاش:يا مع مق�ضيات اQس:تور اجلديد، فٕان هذا املرشوع �ك�يس 
طابعا ;ام eعتباره ٔ�داة حقKقKة Äمتويالت بدي¹ �لمقاوالت الصغرى 
واملتوسطة اليت تعاين اليوم من ٕاشاكلية اÄمتويل، مع اس:مترار البنوك يف تغيري 

واليت إالقراض وhق�صار Pىل القروض القصرية واملتوسطة اVFٔل، 
تطلب ضام©ت م�نوPة قد ال ت¥ىش مع م�طلعات املؤسسات املقرتضة، ت 

فا�لجوء ٕاىل هذا السوق الوطين البديل القامئ ا�ات واFٔكرث اس:تقرارا، من 
شÜٔنه ٔ�ن )ساPد Pىل احلد من العقÌات اليت تعرتض متويل hق�صاد الوطين 

 .مع توفري مرونة ٔ�كرب �لرشاكت لتوس:يع مصادر متويلها
كون هذا املرشوع يÜٔيت يف س:ياق إالصال ات القانونية املنظمة ونظرا ل

�لاملية، ولكونه مينح مجموPة من hم�يازات �لمتد¨لني والفاPلني يف السوق 
املالية مع تعز�ز اFٔدوات املنظمة لسوق الرسامKل ودمع س:يو¸ وسالمة هذه 

  .السوق، فٕاننا يف فرق اFٔ�لبية نصوت لفائدة هذا املرشوع
  .�لس:يد الرئGس وشكرا

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
�ٓخر تد¨ل eلäس:بة لçٔ�لبية، eلäس:بة . شكرا �لس:يد املس�شار احملرتم

ٕاذن منر ٕاىل فرق املعارضة، تفضل . ، ما اكيäش�45.12لقانون اFٔ¨ري د«ل 
  .اليس بومنر

        ::::املس�شار الس:يد عبد الكراملس�شار الس:يد عبد الكراملس�شار الس:يد عبد الكراملس�شار الس:يد عبد الكرميميميمي بو بو بو بومنمنمنمنرررر
  .{سم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئGس احملرتم،

  الس:يد الوز�ر،
�خيت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،ٔ  

)رشفين ٔ�ن ٔ�تد¨ل eمس فرق املعارضة Fٔعرب عن موقف�ا خبصوص 
يقيض بتغيري و`متمي  41.12اQراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق eلسلفات الصغرى 18.97القانون رمق 
  الس:يد الرئGس احملرتم،

hج¥عية الهشة والþس:يطة Pىل ¨لق يف ٕاطار �شجيع الرشاحئ 
مقاوالت واس�öرات ذاتية، تنامت يف الس:نني اFٔ¨رية مجعيات السلفات 
الصغرى، بقدر ما تنامت هذه امجلعيات بقدر ما ازداد إالقÌال Pلهيا، 

  .وeلتايل ٔ�صبح من الالزم حتسني إالطار القانوين املنظم لهذه العالقة
القانون املعروض Pلينا اليوم، وا�ي  ويف هذا إالطار يندرج مرشوع

�ريم ٕاىل متكني مجعيات السلفات الصغرى من ممارسة ٔ��شطهتا يف ٕاطار 
التعاون املتعلق مبؤسسات االئ¥ن والهيئات املعتربة يف حمكها، وeلتايل 

  .حتقKق مزيد من الضبط والتÜٔطري لهذا الäشاط
ة، بقدر ما �ش:يد مرة ٔ�خرى، الس:يد الرئGس، فٕاننا، يف فرق املعارض
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e دوار الطالئعية اليت قامت هبا هذه امجلعيات واليت اعتربت حبق مبثابةFٔ
بنوك �لفقراء يف الوقت ا�ي صدت يف وجوههم مؤسسات االئ¥ن، فٕاننا 
يف اFٓن نفسه نثري خماوف�ا من تنايم  االت عرس اFٔداء وإالقراض املفرط 

  .ىل ÅوابGس مس:مترةلبعض اFٔرس ا�ي حول حKاة العديد مهنم إ 
ويف نفس الس:ياق، فٕاننا نثري ان�Ìاه احلكومة ٕاىل رضورة `كAيف املراقÌة 
Pىل هذه امجلعيات، و¨اصة فù يتعلق بäسب الفائدة واليت وصلت ٕاىل 
مس:تو«ت �ري مقÌو¸، وبذ· حتولت الغاية من هذه املؤسسات من 

  .ع و�ٓالم الفقراءوس:ي¹ �لمساPدة ٕاىل �ٓلية لالبزتاز وhق�يات من ٔ�وVا
خ�اما، فوعيا م�ا بÜٔمهية هذا املرشوع، فٕاننا س:نصوت  الس:يد الرئGس،

  .eٕالجياب لصاحله، �ٓملني ٔ�ن تÜٔ¨ذ احلكومة بعني hعتبار هذه املالحظات
  .وشكرا

  :الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
هناك تد¨ل �ٓخر eلäس:بة �لمعارضة؟ . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

، eلäس:بة �لقانون الثاين، قانون 44.12ن الثاين eلäس:بة ملرشوع القانو
  ؟45.12ٔ�و  44.12

        ::::املس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نGيت
  .{سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس:يد الرئGس احملرتم،
  الس:يد الوز�ر احملرتم،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�خيت املس�شارة احملرتمة،ٔ  

املتعلق  45.12اQراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق مبناس:بة 
eٕقراض الس:ندات، )سعدين ٔ�ن ٔ�تد¨ل eمس فرق املعارضة Fٔعرب عن 

  .موقف�ا خبصوص هذا املرشوع قانون
  الس:يد الرئGس احملرتم، 

مما الشك فKه ٔ�ن إاليقاع امل�سارع ل�çٔشطة hق�صادية قد فرض نفسه 
واÄمتويل، حبيث ٔ�حضت اFٔساليب التقليدية Pىل دينامKة �ٓليات hع¥د 

eلنظر ملا تتطلبه من ضام©ت وٕاجراءات �ري قادرة eملرة Pىل مواÅبة هذه 
  . التطورات

ويف هذا إالطار، �رزت يف املامرسة التêارية العديد من وسائل اÄمتويل 
اليت فرضت نفسها، واليت بقدر ما ٔ�üحت �لمقاوالت التêارية فرصا 

بقدر ما ¨لفت مجموPة من إالشاكالت القانونية نظرا حلداCهتا لالس�öر 
  .وصعوبة تÜٔطريها ٔ�و تÜٔصيلها

وعطفا Pىل نفس املوضوع، فٕاننا يف فرق املعارضة، وٕان كنا �ش:يد 
eع¥د ٔ�ية �ٓلية ل�سهيل وتGسري العملية hس�öرية، فٕاننا يف الوقت نفسه 

قانونية املؤطرة لهذه ندعو ٕاىل احلذر والرتوي خبصوص املق�ضيات ال
  .ا�Fٔشطة لضامن تزنيل سلمي وسلس لهذه العمليات

وPليه، فÜٔمام الغموض ا�ي يلف مق�ضيات هذا املرشوع قانون 
وضباب�Gه وانعدام ٔ�ية ٕارادية حكومKة يف ٕاصالح املنظومة الشام¹ املنظمة 

  . لعمل البورصة، فٕاننا س:نصوت eالم�ناع Pىل هذا املرشوع
  .وشكرا

        ::::رئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسةرئGس اجللسة    الس:يدالس:يدالس:يدالس:يد
هناك تد¨ل �ٓخر �لمعارضة يف ٕاطار . شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

يف  هوا�يل قÌل م� 44.12؟ داe اFٔخ د«لمك ا�يل تد¨ل، تد¨ل يف 45.12
  .44.12تفضل . 41.12

        ::::املس�شار الس:يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس:يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس:يد عز�ز ا�لباراملس�شار الس:يد عز�ز ا�لبار
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئGس،
  الس:يد الوز�ر،

  احملرتمة،اFٔخت املس�شارة 
  إالخوة املس�شار�ن،

  .هذا املرشوع هو مرشوع قانون م�علق Qeعوة ٕاىل hكتتاب
)رشفين ٔ�ن ٔ�تد¨ل eمس فرق املعارضة Fٔعرب عن موقف�ا خبصوص 

يتعلق بدعوة امجلهور  44.12اQراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
ة والهيئات اليت ٕاىل hكتتاب وeملعلومات املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوي

  .تدعو امجلهور ٕاىل hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا
  الس:يد الرئGس،

لعل من ٔ�مه سامت hق�صاد«ت املعارصة هو ج�وDا حنو hنف�اح 
كAيف معلية hع¥د املتبادل وامليل حنو اس:تقطاب املزيد من الرسامKل  ̀و

قدرة Pىل الصمود يف وVه لتحقKق املزيد من الفعالية وإالنتاجKة، وeلتايل ال
  .املنافسة ٔ�و اFٔزمات ٔ�و التقلبات الظرفKة اليت تعرفها اFٔسواق

واجلد�ر Å�eر ٔ�ن رٔ�سامل املؤسسات ٔ�و الرشاكت و;ام بلغت خضام�ه 
فهو ال )س:تطيع دوما الوفاء ٔ�و hس:تêابة ملشاريعها، ومن مت اكنت احلاVة 

ويل اQامئ واملس:متر والاكيف ٕاىل hنف�اح Pىل فاPلني �ٓخر�ن لضامن اÄمت
  .�لمشاريع إالنتاجKة

  الس:يد الرئGس،
 ،ٕان ٔ�مه احلس:نات اليت Vاء هبا مرشوع القانون املعروض Pلينا اليوم

ٕاعطاؤه تعريفا دقKقا ملفاهمي إالشهار والسعي والوسطاء املاليني، وكذا متكن 
هور ٕاىل الهيئة املغربية لسوق الرسامKل من مطالبة املبادرة بدعوة امجل 

hكتتاب يف اFٔسهم والس:ندات، اFٔمر ا�ي من شÜٔنه ٔ�ن �زيل الغموض 
و)شجع املس�مثر�ن Pىل التعاطي والتفاPل مع هذه التق�يات املالية اجلديدة 

  .يف ٕاطار قانوين ©ظم وضابط لهذه التعامالت
 مرة ٔ�خرى، فٕاننا يف فرق املعارضة وٕان كنا تفاPلنا ٕاجياe مع هذا ،لكن

املرشوع انطالقا من موقعنا مكعارضة بناءة ©حصة، فٕاننا يف نفس الوقت ندعو 
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احلكومة ٕاىل رضورة اع¥د مقاربة مشولية يف ٕاصالح املنظومة املالية لبالد©، 
وPىل رٔ�سها سوق البورصة ومؤسسات االئ¥ن، وذ· نظرا حلجم hرتباط 

ؤسسات وكذا تÜٔثريها Pىل والتفاPل ا�ي ينظم العالقات املالية بني هذه امل
  .م�اخ hس�öر يف بالد©

  .وFٔمهية هذا املرشوع، فس:نصوت بنعم
  .شكرا الس:يد الوز�ر

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
  .ٕاذن اللكمة عند الفريق الفKدرايل، شكرا. شكرا الس:يد املس�شار احملرتم

        ::::املس�شار الس:يد محمد دعيدPةاملس�شار الس:يد محمد دعيدPةاملس�شار الس:يد محمد دعيدPةاملس�شار الس:يد محمد دعيدPة
  الس:يد الرئGس،
  الس:يد الوز�ر،

  س�شارة، الس:يدة امل 
  السادة املس�شارون،

�تد¨ل eمس الفريق الفKدرايل �لو دة واQميقراطية ملناقشة مشاريع القوانني ٔ
  :التالية

  يتعلق eٕقراض الس:ندات؛ 45.12مرشوع قانون رمق  - 

يتعلق بدعوة امجلهور ٕاىل hكتتاب وeملعلومات  44.12مرشوع قانون رمق  - 
والهيئات اليت تدعو امجلهور ٕاىل hكتتاب يف املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوية 

�سهمها ٔ�و س:نداهتا؛ٔ 

متمي القانون رمق  41.12رمق مرشوع قانون  -  املتعلق  18.97يقيض بتغيري ̀و
 .eلسلفات الصغرية

ومرشوع  45.12ؤ�¨ذا بعني hعتبار ملا للك من مرشوعي القانونني رمق 
 ومصاحÌني �لمركز املايل Qeار ، eعتبارهام قانونني مواÅبني44.12القانون رمق 

البيضاء، وما ميكن ٔ�ن يلعبه هذا املركز مس:تقÌال يف احلياة املالية واالئ¥نية 
وVلب hس�öرات املنتêة لفرص الشغل وٕاعطاء دينامKة لالق�صاد الوطين، 
فٕاننا يف الفريق الفKدرايل �لو دة واQميقراطية، ٕاذ نتعاطى {شلك ٕاجيايب مع 

انونني، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل تقدمي مشاريع القوانني اخلاصة هذ�ن الق
eٕصالح البورصة وجملس القمي املنقو¸ الس:تكامل الرتسانة القانونية اليت جيب 
ٕاقرارها ٕالعطاء لك الضام©ت واملعايري املالية اQولية الالزمة �لمركز املايل 

 .Qeار البيضاء
اخلاص جبمعيات  41.12رمق املايل ٔ�ما خبصوص مرشوع القانون 

السلفات الصغرى واليت عرفت منوا مضطردا، هذا اÄمنو ا�ي ٔ�هل املغرب 
من بني اQول العربية �لحصول Pىل VاMزة اFٔمم املت�دة �لسلفات الصغرية س:نة 

  .مليون مس:تفKد 1,2بناء Pىل ارتفاع Pدد املس:تفKد�ن ا�ي بلغ Pدد  2005
رية معوما من اQمع ا�ي قدم�ه بعض وقد اس:تفاد قطاع السلفات الصغ

املؤسسات والصناديق الوطنية، Þصندوق احلسن الثاين ومؤسسة محمد 

الصندوق العريب �لتمنية hق�صادية : اخلامس واملؤسسات والصناديق اQولية
وhج¥عية وصندوق اFٔمم املت�دة �لتمنية والواك¸ اFٔمر�كKة �لتعاون اQويل 

  .ٕاخل... �لتمنية والواك¸ الفر�س:ية �لتمنية والصندوق اFٔملاين
انتاكسة مقلقة {سþب  2008هذا القطاع سGشهد ابتدء من س:نة  ،لكن

احنرافه عن هدفه اFٔصيل، من مقصد متويل ٔ��شطة اق�صادية مدرة ��¨ل، 
ميارسها الضعفاء Pىل املس:توى hق�صادي ٕاىل قروض اس:هتالÅية ٔ�د¨لت 

املفر�ة ؤ�شعلت ف�يل املنافسة الرشسة فù بني املقرتضني يف دوامة احللقة 
  . امجلعيات

وٕاذا اكنت مجعيات السلفات الصغرى قد  ددت Þهدف لها QeرVة 
اFٔوىل مساPدة اFٔشpاص الضعفاء اق�صاد«، من ٔ�Vل متكKهنم من ممارسة 
��شطة مدرة ��¨ل ومن مت ٕادما¼م اق�صاد«، ؤ�فق حملارصة الفقر، فٕان ٔ

مس:توى النتاجئ وPىل مس:توى ما �ٓلت ٕاليه املامرسات من  احلصيP ¹ىل
احنرافات يه ٕاجامال حصي¹ ال `رىق ٕاىل مس:توى الرها©ت وإالنتظارات اليت 

  .اكنت مفعمة Fٔeمل وحتولت ٕاىل ٕاحÌاطات وخKبة ٔ�مل
ومتثل مؤرشات احلصي¹ السلبية من حKث النتاجئ يف `راجع Pدد الزMeن 

اFٔداء، فعىل مس:توى Pدد الزMeن يالحظ `راجع  ويف ارتفاع اQيون معلقة
من ¨الل تقلص Pدد املس:تفKد�ن  2007تدرجيي لعدد الزMeن انطالقا من 

 350من السلفات الصغرية س:نة بعد س:نة، حبيث انتقل العدد من مليون و
�لف س:نة  924، ٕاىل 2008ٔ�لف س:نة  280ٕاىل مليون و 2007ٔ�لف س:نة ٔ

، ويفKد هذا التدهور فشل �ر©مج 2010ٔ�لف س:نة  812مث ٕاىل  2009
إالدماج hق�صادي وحماربة الفقر اع¥دا Pىل السلفات الصغرية، Pلام ٔ�ن 

  .مليون زبون 5التوقعات اكنت `راهن Pىل 
�ما Pىل مس:توى اQيون املعلقة اFٔداء، انتقل م�وسط �سþهتا من ٔ1,1% 

س:نة  %6,4ٕاىل  2008س:نة  %5,3ٕاىل  2007س:نة  %2ٕاىل  2006س:نة 
، حبيث انتقل جحم اQيون املعلقة اFٔداء Pىل 2010س:نة  %10مث ٕاىل  2009
مليون  119ليصل ٕاىل  2007مليون درمه يف ٔ�واخر  25يوما من  30مدى 

، ويف الوقت ا�ي 2010مليون درمه يف نونرب  141و 2009درمه يف ٔ�واخر 
�شهر من  5¨الل  %10بäس:بة  اخنفض فKه جحم اQيون املمنو ةٔ2,79 

زادت �س:بة ا)اطر Pىل  2010مليار ما بني يونيو ونونرب  2,50مليار ٕاىل 
  . %8,1يوما بäس:بة  30حصة 

وقد Pاىن هذا القطاع يف مجم¦ من تفامق ظاهرة القروض معلقة اFٔداء 
برصف النظر عن صنف امجلعيات وعن Pدد الزMeن وجحم السلفات 

eلäس:بة لفKدرالية  9,84: 2009املمنو ة، حبيث بلغت �س:بة ا)اطر س:نة 
eلäس:بة �لجمعية التطوانية  15%،  (FONDEP1)التمنية احمللية والرشاكة

eلäس:بة مجلعية زاÅورة، واليت اندجمت اFٓن  %�30لمبادرات السوس:يو ;نية و
  .مع البنك الشعيب

وقد اكن من تداعيات هذا الوضع املقلق، قرار السلطات املغربية ٕاPادة 
                                                 

1 Fondation pour le Développement Local et le Partenariat  
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لقطاع السلفات الصغرية Pىل ضوء اس:ت�äاVات وتوصيات هيلكة جزئية 
، وا�يل طلبناها لمك، 2008اQراسة اليت ٔ�جراها البنك اQويل يف دج�رب 

الس:يد الوز�ر، �سpة مهنا، حلد الساPة ما توصلناش هبا، ويه يف Pاتقمك 
  . حىت جتيبوها لنا

عيات وقد زاد هذا الوضع تعقKدا غياب وجود مركزية �لمpاطر متكن امجل 
من تبادل املعلومات املتعلقة eلسلفات املتدا¨¹ ٔ�و hطالع Pىل  ا¸ وجود 

  .سوابق يف جمال عرس الوفاء eل�سديد
و�ل�د من هذا الزنيف، بدٔ�ت مجعيات السلفات الصغرى من ¼هتا يف 
تقليص حصة السلفات التضام�ية والرتكزي Pىل السلفات الفردية، مع الرفع من 

ٕاىل  2008درمه س:نة  4436لسلفات، وا�ي انتقل من م�وسط Vاري ا
  . 2009درمه س:نة  5261

ويعترب Vل زبناء هذه امجلعيات ا��ن يوظفون سلفات القروض 
لالس:هتالك، و¨اصة الäساء العامالت eعتبارهن الف`ة اليت يفرض Pلهيا �الء 

�ن املعGشة واخنفاض اFٔجور hقرتاض ٕالمتام ما مل �س:تطع اFٔجرة الهزي¹ٔ 
`متمه من دفع `اكليف اQخول املدريس، مصاريف املرض eملس�شفKات، 

  .رشاء ٔ�حضية العيد، مساPدة الوا�Qن ٔ�و فك د�ن �ٓخر
وهكذا �كون قطاع القروض الصغرى eملغرب eنAþاقه عن اHمتع املدين 
وتدعميه من طرف السلطات العمومKة واFٔبناك املغربية واملمولني اQوليني، 

القطاع hق�صادي املف�اح �لمملكة والفاPل الرئGيس يف حماربة الفقر من ٔ�حضى 
لق م�اصب شغل، eٕالضافة ٕاىل التÜٔثري إالجيايب لهذا  ¨الل إالدماج املايل ̈و

مليار  40القطاع ا�ي ٔ�صبح واحضا من ¨الل م��ه م�ذ ٕا داثه �ٔكرث من 
مليون  4,5: 2011درمه من القروض الصغرى، واليت اس:تفاد مهنا يف هناية 

  .م�صب شغل 6000خشص، فضال عن ٕاسها;م يف توفري 
وحسب إالسرتاجتية الوطنية، فٕان قطاع القروض الصغرى واصل 

 50اس�öره يف تعز�ز ٕاماكنياته وحتديث هيالكه، من ¨الل رصد �ٔكرث من 
يف مشاريع هتدف ٕاىل رفع ممارسة  2013و 2012مليون درمه اكس�öر لسäيت 

مصاف ٔ�فضل املس:تو«ت اQولية، وكذا العمل Pىل جتاوز القطاع ٕاىل 
إالÅراهات اليت مازالت توا¼ه، الس:ù إالطار التنظميي ا�ي ال )سمح بتعبئة 

  . hد¨ار الصغري
كام شددت هذه إالسرتاتيجية Pىل ٔ�ن القطاع مدعو ٕاىل تطو�ر عروضه 

طرف اQو¸ مبصاحÌة املقاولني الصغار يف ٕاطار �رامج حكومKة مدمعة من 
وبتäس:يق مع الس:ياسات القطاعية، اكلس:يا ة والصناPة التقليدية وتطو�ر 

  .العروض املنتêة، التÜٔمKنات الصغرى، حتويل اFٔموال والبطاقة مس:بقة اQفع
وللك ذ·، فالقطاع مطالب ٔ�يضا بتعز�ز احلاكمة يف جمال التدبري 

يع يف اكمل الرتاب واملراقÌة اQا¨لية وتدبري ا)اطر و�رش ش:باكت التوز
الوطين، مع اس:تعانة ¨اصة eلتك�ولوجKات اجلديدة وكذا توس:يع نقط البيع 
املتحركة والرشااكت وحتسني الفعالية العملية �لقطاع، ٔ�ي اFٔنظمة املعلوماتية 

 .واملوارد الþرشية

ويف اFٔ¨ري، Pىل احلكومة احلرص Pىل حتديد �س:بة معقو¸ �لفوائد نظرا 
روض ذات البعد hج¥عي، ؤ�يضا ٕاجياد  لول ��يون لطبيعة هذه الق

  . املعلقة وٕالغاء عقوبة إالÅراه البدين ٕالجÌار املقرضني Pىل ٔ�داء ما بذمهتم
للك هذه hعتبارات، فٕاننا يف الفريق الفKدرايل س:نصوت eالم�ناع Pىل 

  .مرشوع القانون اخلاص eلسلفات الصغرى

        ::::الس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسةالس:يد رئGس اجللسة
د ٔ�ن اس:توفKنا املناقشة حقها، ن�äقل �لتصويت Pىل مواد ٕاذن بع. شكرا

متمي القانون رمق  41.12مرشوع القانون رمق  املتعلق  18.97يقيض بتغيري ̀و
  . eلسلفات الصغرى

  :2و 1ٕاذن املادة 
  ؛29= املوافقون 
  ال ٔ� د؛=  املعارضون
  .7= املمتنعون 

  .نفس العدد: ٕاذن ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
يقيض  41.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 

متمي قانون رمق    .املتعلق eلسلفات الصغرى 18.97بتغيري ̀و
املتعلق بدعوة  44.12ٕاذن ن�äقل كذ· �لتصويت Pىل مواد املرشوع 

امجلهور ٕاىل hكتتاب eملعلومات املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوية والهيئات 
  :هور ٕاىل hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتااليت تدعو امجل 

  :1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .كذ· إالجامع: �لتصويت 31ٕاىل  1ٕاذن ٔ�عرض املواد من 
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت

يتعلق بدعوة  44.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون 
املطلوبة ٕاىل اFٔشpاص املعنوية والهيئات امجلهور ٕاىل hكتتاب وeملعلومات 

  .اليت تدعو امجلهور ٕاىل hكتتاب يف ٔ�سهمها ٔ�و س:نداهتا
، املتعلق كذ· eٕقراض الس:ندات 45.12منر كذ· ٕاىل �ٓخر قانون 

  : ن�äقل �لتصويت Pىل مرشوع القانون
  :1املادة 

  ؛22= املوافقون 
  ال ٔ� د؛: املعارضون
  .11 =املمتنعون 
  .نفس العدد: 36ٕاىل  1من  ٔ�عرض املواد

  .نفس العدد: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
يتعلق  45.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 

  .eٕقراض الس:ندات
  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة .وشكرا Pىل املسامهة


