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 على أشرف المرسلين، بسم اهلل الرحمن الرحيم و الصالة والسالم

 

 سيدي الرئيس،

 رات السيدات والسادة النواب المحترمين،حض

جمللسكم ادلوقر للدعم ادلستمر الذي تولونو دلبادرات  اجلزيل يف البداية أن أتقدم بالشكرامسحوا يل 
نوين ئلطار القاادلنظومة القانونية للقطاع ادلايل بصفة عامة ول احلكومة الرامية إىل تطوير وتعزيز

 بصفة خاصة. سؤسسات االتتمان واذلياات ادلعتةرة يف ككماادل

ادلتعلق  القانون قبل أن أعرض على أنظار رللسكم ادلوقر ادلقتضيات اليت يتضمناا مشروعف
بالنقاش البناء الذي عرفتو ، أود أن أشيد مبسؤسسات االتتمان و اذلياات ادلعتةرة يف ككماا

ىذا مكن قد  و .ادلوقرة والتنمية االقتصادية رف جلنة ادلاليةمقتضيات مشروع ىذا القانون من ط
من اليت قدمت  مقرتكات التعديلقتضيات بعد تدارس ادل ىذه من ابعض إغناء وحتسنيالنقاش من 

منح سطرة جال التطبيق وممبادلتعلقة  اجلوانباخلصوص على مهت و  طرف أعضاء اللجنة احملرتمني
ال سيما فيما يتعلق بتوسيع  البنوك التشاركيةب القسم اخلاصكذا   و ة النشاطشروط مزاولاالعتماد و 

 .)السلم و االستصناع(قاتمة ادلنتوجات ادلضمنة يف مشروع ىذا القانون 

يف ادلتعلق مبسؤسسات االتتمان واذلياات ادلعتةرة يف ككماا  القانون شروعميندرج  تعلمون، كما
وميكن تلخيص اخلطوط  .منظومتنا ادلاليةصرنة تدعيم وع اإلصبلكات الرامية إىل تعزيز إطار

 التالية:نقط الست يف دلشروع ذلذا ا العريضة 
 خاصة:يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة  :مجال تطبيق القانون .1

 .خبدمات االستثمار واخلدمات ادلرتبطة هبا وادلمكن مزاولتاا من طرف مسؤسسات االتتمان -
ى "مسؤسسات األداء" بالنظر للنمو الذي عرفتو إكداث فاة جديدة من ادلسؤسسات تسم -

   .خدمات األداء عةر اذلاتفمثل البطاتق مسبقة الدفع و  الوساتل اجلديدة لؤلداء



~ 3 ~ 

واإلشراف  (Conglomérats financiers)تبين مقتضيات هتم التعريف بالتجمعات ادلالية  -
 علياا وفقا للمعايري الدولية يف ىذا اجملال.

بنك ادلغرب جلمعيات السلفات الصغرية خصوصا فيما يتعلق مبنح  توسيع نطاق مراقبة -
وسحب االعتماد دلزاولة نشاط السلفات الصغرية وكذا بالقواعد احملاسبية واالكرتازية، 

خاضعة  ستظلادلسؤسسات أن ىذه  علما وبالعبلقة مع العمبلء وكذا بنظام العقوبات
 للنصوص اخلاصة هبا. 

 نيص اعتبارياالتتمان شكل أشخا مسؤسسات لدن من دلنجزةا العمليات يف منح الوسطاء -
بوضع نظام اليقظة وادلراقبة الداخلية وفقا ألككام  ومطالبتامخيضعون لرقابة بنك ادلغرب 

 القانون ادلتعلق مبكافحة غسل األموال.

 ت إلياا ىذه ادلقتضيات يفتكمن أىم احملاور اليت تطرق  :نشاط البنوك التشاركية تأطير. 2
، رلال التطبيق واألنشطة ادلسموح مبزاولتاا، و ادلفاىيم وصيغ العقودبالتعريف ادلبادئ األساسية، و 

 محاية العمبلء.كذا و ممارسة الرقابة و 

لآلراء بادلطابقة الصادرة عن اجمللس العلمي يتوجب على ىذه البنوك أن تزاول أنشطتاا طبقا  وإذ
 تااإعداد تقارير سنوية كول مطابقات هتم مبقتضيشروع القانون ، فقد خصاا ماألعلى

  وإكداث ىياات للتدقيق. للمقتضيات اخلاصة هبا
يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة متعلقة باحلكامة أساسا : تضيات االحترازيةالمق .3

بإدخال مفاوم ادلتصرف ادلستقل وبالتنصيص على االلتزام بتشكيل جلان التدقيق وادلخاطر من 

مكافحة  االتتمان، وبواجب اليقظة طبقا لؤلككام اجلاري هبا العمل يف رلال اتطرف مسؤسس

 غسل األموال وكذا باآلليات ادلتعلقة بادلمارسات التنافسية.

ضمن مشروع القانون ترتيبات مسؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بني يت: تقرار المالياالس. 4

 خاطر الشمولية وتسوية األزمات.سلطات مراقبة النظام ادلايل من أجل مواجاة ادل
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ويف ىذا اإلطار، ينص مشروع القانون على إنشاء جلنة تسمى "جلنة التنسيق والرقابة على ادلخاطر 
ادلناسبة اليت  بتحليل ادلخاطر اليت هتدد استقرار النظام ادلايل واقرتاح التدابري ذلايعاد  "الشمولية

 ر، مع توسيع مكوناهتا لتشمل ممثبل عن وزارة ادلالية. مواجاة آثار مثل ىذه ادلخاطتسمح باكتواء و 

ومن جاة أخرى، ينص مشروع القانون على تغيري النظام األساسي للصندوق اجلماعي لضمان 
وكذا صندوق ضمان وداتع البنوك  هالوداتع، ادلسري كاليا من طرف بنك ادلغرب، بإسناد تدبري 

ادلغرب، وفقا ألفضل ادلمارسات على الصعيد الدويل التشاركية إىل شركة مسامهة حتت مراقبة بنك 
 يف ىذا اجملال، فضبل عن ادلبادئ األساسية للجنة بازل والرابطة الدولية لضامين الوداتع.

 ضرورة توفر ىذه ادلسؤسسات مت التنصيص على: ة بين مؤسسات االئتمان وعمالئهاالعالق. 5

وشفافة للشكايات ادلرفوعة إلياا من طرف على نظام داخلي ميكن من معاجلة فعالة  ادلعتمدة

نظام وساطة بنكية يادف إىل تسوية ودية للنزاعات القاتمة بيناا وبني  االخنراط يفو عمبلتاا 

 عمبلتاا.

فقد مت الرفع من قيمة الغرامات ادلنصوص علياا متاشيا مع التغريات  :نظام العقوبات مراجعة. 6

خبلل العشرين سنة األخرية، أي منذ صدور القانون  دلايلصعيدين االقتصادي واالوالتطورات على 

  .مل يغري قيمة العقوبات 6002علما أن القانون البنكي لسنة  3991البنكي لسنة 

 

المتعلق بمؤسسات االئتمان  103.12تلكم هي الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 

  .والهيئات المعتبرة في حكمها

        تعالى وبركاته.و السالم عليكم ورحمة اهلل 


