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 2021مارس  24الرباط في         2021و//2رقم 

الداخلي ملجلس بنك املغرب النظام  

 : املوضوع1املادة 

( ةعشر  الثالثةالعارضة  ،)النقطة األولى، العارضة الثامنة، والنقطة الثالثة 25ملقتضيات املادة طبقا يحدد هذا النظام، 

 .بمثابة القانون األساس ي لبنك املغرب، طرق اشتغال مجلس البنك، املشار إليه أدناه ب"املجلس" 40.17من القانون 

 : االجتماعات2املادة 

 .من رئيسه بمبادرة ،أشهركل ثالثة  مرة واحدةعلى األقل يعقد املجلس اجتماعاته العادية 

البرنامج على أعضاء املجلس، من أجل املصادقة عليه، الوالي  يعرضخالل اجتماع املجلس في شهر دجنبر من كل سنة، 

، أدناه 9في البالغ الصحفي املشار إليه في املادة  املعتمدالسنوي  لمجلس. ويتم إدراج البرنامجل العادية جتماعاتال السنوي ل

 .  املغرب بنكل اإللكتروني وقعاملنشر في ي  كما 

، يتم إبالغ األخيرةعلى األقل. في هذه الحالة  أعضائهمن  أو ثالثةبدعوة من الوالي للمجلس عقد اجتماعات استثنائية  يمكن

 إدراجها في جدول األعمال. املزمعالوالي بطلب هؤالء األعضاء عبر أية وسيلة تواصل آمنة، مع تحديد النقطة أو النقاط 

 ذلك. للبنك، إذا استدعت الضرورة  تابع في موقع آخر ، كما يمكن عقدهابالرباط  كمقر البنيعقد املجلس اجتماعاته في 

لهم، بعد موافقة  أو أو على كافة األعضاء الحضور شخصيا إلى اجتماعات املجلس، يمكن لهأو أكثر إذا تعذر على عضو 

 :وذلك ،بعدالوالي، املشاركة عن 

 مواقع تتوفر فيها الشروط الالزمة لعقد اجتماع مغلق؛ انطالقا من -

 األعضاء والحفاظلى عوان تسمح بالتعرف ، البنك أن يقبلهاعد أو ما يماثلها، شرط املؤتمرات عن ب   وسائلعبر  -

 سرية املداوالت. على
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 : جدول األعمال3املادة 

 يوما قبل تاريخ انعقاد االجتماع العادي. 15 ذا الجدول به أعضائه ، ويتم إبالغاملجلس يقرر الوالي جدول أعمال اجتماعات

يجوز ألي عضو من أعضاء املجلس أن يقترح على الوالي، في مدة ال تقل عن ثمانية أيام قبل انعقاد االجتماع العادي، بأن 

 اختصاصات املجلس.  ضمن يدخليدرج في جدول األعمال موضوعا 

، يمكن للمجلس في هذا االطار أن يناقش"،  مختلفة تحت عنوان "مواضيع كل اجتماع بنداالخاص ب عمالاأل يضم جدول 

 إلى جانب املواضيع املدرجة في جدول األعمال، أية مواضيع أخرى ال تستدعي قرارات فورية.

 : على وجه الخصوص جدول أعمال اجتماعات املجلس يتضمن

 محضر االجتماع األخير للمجلس واملصادقة عليه، تدارس -

 السياسة النقدية،توجه  تدارس -

 املصادقة على البالغ الصحفي، -

 تطور نشاط القطاع البنكي، تدارس -

 احتياطيات الصرف، تدبير تدارس -

 أشغال لجنة االفتحاص، -

 أشغال لجنة الصناديق االجتماعية. -

 : ويشمل جدول األعمال أيضا تدارس

 شهر مارس، اجتماع، خالل نتائجه حسابات البنك وبياناته التركيبية وكذا تخصيص -

 التقرير السنوي حول الوضعية االقتصادية والنقدية واملالية، وكذا أنشطة البنك، خالل اجتماع شهر يونيو -

 ميزانية البنك والبرنامج السنوي لالفتحاص الداخلي، خالل اجتماع شهر دجنبر. -

 سير املداوالت: 4املادة 

 .ألعضائهال يتداول املجلس إال بحضور األغلبية املطلقة 

تتخذ قرارات املجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس 

 الجلسة.

 
 
 .على األقل ثبت مداوالت املجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من املجلست

 .في حالــة تعــذر حضــور  رئيــس الجلســة، يوقــع املحــضر مــن طــرف عضويــن عــلى األقــل حــضرا الجلســة

من طرف املدير العام  بشكل مشتركأو  ،الوالي نسخ ومستخرجات محاضر املداوالت إما من طرف يتم االشهاد بصحة

 .باملجلس آخر عضوو 
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 املجلس: كتابة 5املادة 

 يتولى مهمة كتابة املجلس مسؤوٌل من البنك يعينه الوالي.

 لكل اجتماع، مسودة ملحضر مداوالت املجلس.ويحرر، 

رسل هذه املسودة إلى كافة أعضاء 
 
يوما قبل التاريخ املحدد  30وكذا إلى مندوب الحكومة في أجل ال يتعدى  املجلست

 لالجتماع املوالي للمجلس.

 تتم املصادقة على مسودة املحضر خالل االجتماع املذكور.

  املتناوبة املحاضر : 6املادة 

مشروع القرار الوالي يرسل . يمكن للوالي اعتماد املحاضر املتناوبة من أجل املصادقة على قرار مافي الحاالت االستعجالية، 

 بلغ كل عضو من األعضاء باإلجابات املكتوبة التي توصل بها من باقي األعضاء. ي  ، و إلى أعضاء املجلس من أجل املصادقة عليه

 واملعلومات: الوثائق 7املادة 

تتعلق باملواضيع املدرجة في جدول األعمال،  كل وثيقةالوالي، املذكرات اإلخبارية و باسم  ،أعضائهإلى  تـوجه كتابة املجلس

 هذه املذكرات والوثائق إلى مندوب الحكومة داخل نفس اآلجال. تـوجه على األقل خمسة عشر يوما قبل تاريخ االجتماع. كما 

وإلى مندوب الحكومة، التقرير حول السياسة النقدية ومسودة برنامج االفتحاص  أعضائه إلى املجلستوجه كتابة  بينما 

 الداخلي، إلى جانب أية وثيقة تكميلية أخرى، ثمانية أيام قبل تاريخ االجتماع.

وجيه أي طلب للحصول على ويتوصل أعضاء املجلس بكافة املعلومات الالزمة ملمارسة مهامهم. في هذا السياق، يتم ت

 معالجة الطلب بتنسيق مع الوالي.، التي تتولى إلى كتابة املجلس وثائق تكميليةمعلومات و/أو 

 : سرية املداوالت8املادة 

  .سريتها. ويتعهد أعضاء املجلس وباقي املشاركين بالحفاظ على مداوالت املجلس سرية
 
ألعضاء ة عد  وتستعمل الوثائق امل

 طراف أخرى.أل أو الكشف عنها  استنساخها، وال يمكن فقط لألغراض التي خصصت لهااملجلس ولباقي املشاركين 

 : التواصل9املادة 

 يصدر فورا بعد انتهاء االجتماع.الغ صحفي رسمي بيتم نشر قرارات املجلس، خاصة تلك املرتبطة بالسياسة النقدية، في 

 ويتم أيضا نشر التقرير حول السياسة النقدية، الذي يتدارسه املجلس لدعم قراراته، في نفس اآلجال.

وشرحها. ويتم نقل هذا القرارات املتخذة من طرف املجلس  بعد نهاية كل اجتماع، يعقد الوالي لقاء صحفيا من أجل عرض

 وسائل اإلعالم.عبر  اللقاء مباشرة
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 عية: التحسيس والتو 10املادة 

تنظيم البنك ومهامه وأنشطته لفائدة أعضاء املجلس الجدد، وذلك في أجل ال يتعدى ثالثة  تخص اجتماعاتيتم تنظيم 

. وبطلب من أعضاء املجلس، يمكن عقد اجتماعات حول املواضيع ذات االهتمام واملرتبطة بأنشطة همأشهر بعد تاريخ تعيين

 البنك.

 : املشاركة في االجتماعات11املادة 

  .ةحضور اجتماعات املجلس من أجل عرض بعض امللفات الخاصمستخدمي البنك بعض يمكن للوالي أن يطلب من 

 : التقييم الذاتي12املادة 

جري املجلس، كل سنتين، تقييما ذاتيا لطريقة سير أشغاله.  ي 

 : اإلشهار13املادة 

 املغرب. لبنك اإللكترونيوقع امل علىالداخلي  النظاميتم نشر 

 : تاريخ الدخول حيز التنفيذ14املادة 

الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ املصادقة عليه من طرف املجلس، وتقوم أحكامه مقام تلك التي  النظاميدخل هذا 

 .  2015مارس  25املنعقد في  244صادق عليها املجلس خالل اجتماعه 


