
2019يونيو 17االثنين 

عرض حول دور وزارة االقتصاد والمالية في مواكبة

نمو البنوك التشاركية

ملتقى اليسر العلمي للمالية التشاركية
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البنكي النظام مؤشرات نشاط 

ية دور الوزارة في تطوير المنظومة  المغرب
التشاركيةلبنوكل

األهداف االستراتيجية لتطوير القطاع 
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147من الناتج الداخلي الخام ٪

من اإلنتاج الداخلي الخام 94: الودائع ٪

من اإلنتاج الداخلي الخام93: القروض ٪

19بنك تقليدي

5 نوافذ تشاركية 3بنوك و

32 شركة تمويل متخصصة

13جمعية للسلفات الصغيرة

البنوك التي يمتلك 

الخواص المغاربة 

غالبية رأسمالها

ك البنوك التي يمتل

القطاع العمومي 

غالبية رأسمالها

البنوك التي 

يمتلك األجانب

غالبية 

رأسمالها

17,5%

16,3%

66,2%

1الفاعلين في القطاع المصرفي  2مؤشرات عن حجم القطاع المصرفي المغربي

3توزيع األصول حسب المساهمين  4البنوك المغربية بالخارج
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:لقد مكن وضع منظومة متكاملة الحتواء خصوصيات المالية التشاركية من بلوغ األرقام التالية

مكنت من جمع إجمالي الودائع يقدر بمليار ةوكالة بنكي109إنشاء 

مليون درهم 600و

حسابا جاريا00062وفتح حوالي 

لمرابحة ما سمح للبنوك التشاركية من منح إجمالي تمويالت با

.مليون درهم200ماليير و5بقدر 
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103-12القانون البنكي رقم 
البنوك التشاركية-القسم الثالث  

59-13مدونة التأمينات 
تكافل 

1-15-02الظهير 
الخاص بإعادة تنظيم المجلس العلمي األعىل

قانون المالية 

17-69القانون رقم 
الخاص بتسنيد شهادات الصكوك

المالية التشاركية 

2013

2018

2014

2015

2009–2010

20162017
2018-2019

(قيد المراجعة)

2013وضع إطار تشريعي شامل ومتكامل منذ سنة -1
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علىالمصادقةخاللمنالتشاركيةللماليةالتنظيمياإلطارمواكبة-2
المتعلقةالمناشير

وكذا صناع،االستو السلمو المضاربةو المشاركةو االجارةو المرابحةلمنتجاتالتقنيةبالمواصفات-
.العمالءاىلتقديمها كيفيات

وط-   كيفياتو بشر
ها و التشاركيةالبنوكقبلمناالستثماريةالودائعتوظيفو تلق  مؤسساتمنغير

ةالهيئاتو االئتمان   المعتير
 
.حكمهاف

وطبتحديد -   العملياتو لألنشطةالبنوكمزاولةكيفياتو شر
.لتشاركيةاالبنوكبها تقومالت 

وطبتحديد - .األعىلالعلم  المجلسبآراءالتقيد وظيفةعملوكيفياتشر

(PCEC)الالزمةالتعديالتبإدخالالتشاركيالمحاسبياإلطارمراجعة-3
.(الذاتيةاألموالوالمالءة)االحترازياإلطاروضعوكذا

آلياتوخصوصاالولوج،دعمآلياتوتكييفبلورةعلىالعمل-4
صندوقمعبشراكةالتشاركيةالماليةبالمنتوجاتالخاصةالضمان،
المركزيالضمان
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عيةاللجنةمصادقة• :عىلالتشاركيةللماليةالشر

التجهير  )قوالت المنوالمركباتالعقار لتمويلالمرابحةبمنتجالمتعلقةالتعاقديةالوثائقنماذج-
  
ىل  و المهت 

؛(المي  

  نموذجر  -
التشاركية؛بالبنوكالخاصةللسنداتو الطلبتحتالحساباتفاقيت 

البنوك؛بير  ما للتمويلباالستثمار الوكالةعقد -

ألجل؛المطلقةاالستثماريةالودائععقد -

.المؤجرةاألصولمنافعملكيةعىلالقائمةالسياديةالصكوكشهادات-

  البتبصدد اللجنة•
 
لمنتهيةاباإلجارةالمتعلقةالتعاقديةالوثائقتخصجديدةصيغةف

بالتمليك؛

مكما  و السلمجبمنتالمتعلقةالتعاقديةالوثائقعرضالمغربلبنوكالمهنيةالمجموعةتعي  
.المشاركةو المضاربة

تشجيع اإلطار التعاقدي عبر تطوير عقود نموذجية موجهة لكافة -5
الفاعلين من أجل توحيد المساطير وتجنب االختالف  
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وال تزال الوزارة منكبة من أجل استكمال المنظومة ومنفتحة على 
كل مبادرة من شأنها تسريع وثيرة تطوير القطاع 
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األهداف 
ية االستراتيج

لق تعزيز الشمول المالي وخ
مصادر تمويل جديدة 

وية لالقتصاد المغربي وتق
ات جاذبية البالد لالستثمار

األجنبية بفضل عروض
دل معمالية متنوعة وتحسين 

االستبناك

ادية الرفع من التنمية االقتص
نه لبالدنا السيما بما يختز

ن مالتشاركيةقطاع المالية 
بئة آفاق مهمة لالستثمار وتع
ي االدخار والتمويل اإلضاف

لالقتصاد الوطني 
مواكبة القطب المالي

للدار البيضاء وإشعاعه
الجهويعلى المستويين 

والعالمي والذي يستوجب
تبني أفضل الممارسات

الدولية 

1111



شكرا على حسن انتباهكم


