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السادة مستشارو جاللة امللك،
السادة الوزراء،

السيدة والسادة أعضاء مجلس البنك،
،Bureau Veritas  السيد نائب رئيس

حضرات السيدات والسادة،

أود في البداية أن أتقدم لكم بخالص الشكر لتلبيتكم الدعوة وحضوركم 
حفل تسليم شهادة إيزو 9001، وللسادة املستشارين والوزراء الذين منحونا 
جزءا من وقتهم الثمني وكذا لضيفنا السيد سيرج أنطونيني، نائب رئيس  

    .Bureau Veritas

ويشكل هذا احلدث نقطة االنطالقة لسلسلة من التظاهرات التي سننظمها 
لالحتفال بالذكرى اخلمسني لتأسيس بنك املغرب.      

وأنتهز هذه املناسبة ألعبر عن عميق االمتنان للرواد األوائل الذين رسموا 
الله ثراه،  لنا الطريق، وفي مقدمتهم جاللة امللك محمد اخلامس طيب 
الذي اتخذ قرار إحداث بنك املغرب وقام بتدشينه في بداية شهر يوليوز 
وبعبارات  املناسبة،  بتلك  التاريخي  خطابه  في  مؤكدا   ،1959 سنة  من 
تنطبق على الواقع احلالي، أن »سيادة كل أمة تتمظهر من خالل خصائص 
هذه األخيرة، السيما حرية العمل في مجال نهج سياستها املالية والنقدية 
وتوجيه اقتصادها طبقا ملصاحلها، وكذا من خالل امتالك عملة وطنية 
يصدرها بنك وطني«. وأعرب عن االمتنان كذلك جلاللة املغفور له امللك 
احلسن الثاني، الذي عمل على تعزيز هذا التوجه وقام بتدشني دار السكة 
في مارس 1987 حتى يتمكن بلدنا من سك نقوده وطبع أوراقه النقدية. 
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وفي األخير، أتقدم بخالص العرفان جلاللة امللك محمد السادس، نصره 
والشامل ملؤسستنا  التام  االستقالل  إرساء  الذي حرص على  وأيده،  الله 
وتعزيزه من خالل القانون األساسي اجلديد لبنك املغرب الصادر في 20 

فبراير 2006. 
وأود أن أتقدم باالمتنان كذلك لكل وزراء مالية اململكة الذين ظلوا دائما 
الشريك الرئيسي للبنك املركزي. وأخص بالذكر هنا املرحوم عبد الرحيم 
بوعبيد الذي كان بجانب جاللة امللك محمد اخلامس عند تأسيس بنك 

املغرب. 
كما أتوجه بعبارات االمتنان إلى كل الوالة الذين تعاقبوا على رأس هذه 
املؤسسة والذين تفانوا في خدمتها بحزم وثبات، مساهمني كل واحد من 

جانبه في بناء صرحها. 
والعرفان موصول كذلك ألعضاء مجلس البنك الذين واكبوا املؤسسة في 
مختلف مراحلها عبر استعدادهم الدائم ودعمهم ونصائحهم والذين عملوا 
على مدها باإلمكانيات البشرية واللوجيستية والتنظيمية الضرورية للقيام 
املجهودات  إلى  وأشير هنا على اخلصوص  األمثل.  الوجه  مبهامها على 
األساسي  القانون  إطار  وفي  الذين،  احلاليني  املجلس  ألعضاء  اجللية 
اجلديد، مكنوا البنك في ظرف وجيز من اعتماد أفضل املعايير الدولية 

على مستوى جميع أنشطته.
وأخيرا وليس آخرا، أتقدم بعظيم االمتنان إلى كل موظفي البنك، رجاال 
ونساء، الذين خدموا هذه املؤسسة بتفان ووالء ونكران ذات طوال هذه 

العقود، سواء كانوا في الواجهة أو جنود خفاء.           

حضرات السيدات والسادة،

نتائج كل هذه املجهودات. ويندرج إمتام هذا  اليوم يشكل أحد  إن حفل 
املسار في إطار املخططات اإلستراتيجية الثالثية التي حتدد التوجهات 
القصير  املديني  تنفيذها على  ينوي  التي  األنشطة  وكذا  للبنك  الرئيسية 

واملتوسط.   
نالت  التي  القليلة  املركزية  البنوك  من  اليوم  املغرب  بنك  أصبح  وهكذا، 

شهادة اجلودة الشاملة بالنسبة ملجموع أنشطتها.
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ومهن  احلكامة  اجلودة جوانب  على شهادة  لقد شملت عملية احلصول 
البنك إضافة إلى مهن الدعم. وتطلب هذا املشروع وضع خريطة عامة 
تضم 26 عملية تشرف عليها مجموعات تطوير قامت بتعبئة ما يزيد عن 
500 شخص خالل مدة سنتني. وبالتالي، تعد هذه الشهادة ثمرة للتعبئة 
الشاملة واالنخراط الكبير اللذين يعكسان الثقافة الراسخة داخل املؤسسة 
ويشكالن مصدر اعتزاز لكافة العاملني بها. وإنه ملن دواعي فخرنا أيضا 
أن يتم احلصول على هذه الشهادة بعد أول افتحاص ودون تسجيل أي 
املناسبة  بهذه  أشكر  و  املطابقة.  عدم  بشأن  أو صغرى  كبرى  مالحظة 

Bureau Veritas الذي رافقنا مبهنية و فعالية.  

إن هذه الشهادة ال تشكل بالنسبة لنا غاية في حد ذاتها، بل نحن واعون كل 
الوعي أنها دعوة ملواصلة اجلهود. فهي مبثابة مرحلة من مراحل دينامية 
التطوير التي تفرض علينا االستعداد منذ اآلن ملالءمة أنشطتنا مع معايير 
اجلودة ISO 9001 حسب الصيغة اجلديدة لسنة 2008 وحتقيق الهدف 
الطموح املتمثل في العمل بنظام التدبير املندمج QSE )اجلودة والسالمة 

والبيئة(. 

حضرات السيدات والسادة،

في محيط دولي تتزايد فيه التعقيدات والصعوبات، وفي الوقت الذي اتخذ 
فيه املغرب اخليار االستراتيجي باالنخراط في العوملة، يظل طموحنا أن 
جنعل من هذه املؤسسة قطبا للحزم والشفافية واحلداثة يساهم بشكل 
الرشيدة  القيادة  لبلدنا حتت  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  فعال 

لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره الله.


