بالغ صحف
» ى
ملتف اليرس العلم الثان «
من أجل تعزيز تطور المالية التشاركية في المغرب
الدار البيضاء ف  24يونيو 2019
نظم بنك اليرس ،البنك التشارك لمجموعة البنك الشعب يوم اإلثني  17يونيو بالدار البيضاء الدورة
ى
لملتف اليرس العلم الثان حول موضوع  » :أي دور للمالية التشاركية ف التنمية
الثانية
االقتصادية ؟ «.
وأتاحت هذه الدورة ى
الب ضمت حوال  400مشارك القيام بحصيلة مرحلية للتطورات المسجلة ف
مجال المالية التشاركية بالمغرب وإعطاء توضيحات حول بعض الجوانب ى
الب الزالت غي مفهومة
من طرف العموم.
الخباء ،يف جلسات علمية وندوات -تجارب هم المراكمة يف هذا المجال .ومن ضمن
وب هذه المناسبة ،ناقش ثلة من
ر
ى
ى
سام سويلم ،المدير
الت شاركت يف الملتق نذكر الدكتور أبو الطيب مولود الرسيري ،أستاذ يف الفقه والدكتور ي
الشخصيات ي
اإلسالم بجدة والدكتور قراط ،أستاذ بجامعة األخوين.
اإلسالم واألبحاث ببنك التنمية
العام للمعهد
ي
ي
ومن خالل نقاشات هادفة وبناءة ،مكن ى
معان بعض المفاهيم المتعلقة بالمالية
العلم الثا ين من تبسيط
ملتق اليرس
ي
ي
ى
الت يواجهها هذا القطاع االقتصادي الواعد .كما شدد المتدخلون عىل ضورة الترسي ع
التشاركية ومناقشة أهم الرهانات ي
لحب الوجود بغية تطوير النشاط ،مع تقديم توضيحات رنبة السيما يف مجال
يف إخراج النصوص التنظيمية قيد اإلعداد ر
التمويل ونظام الضائب والضمانات فيما يتعلق بالمقاوالت.
ى
مسؤول أهم البنوك
الوطنيي واألجانب ومن ضمنهم
متمبا من طرف المدعوين
من ناحية أخرى ،شهد هذا الملتق شغفا ر
ر
ي
اإلسالم
وممثلي عن وزارة االقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والبنك
والنوافذ التشاركية يف القطاع
ر
ي
وغبهم.
للتنمية عالوة عىل أساتذة
جامعيي وجمعيات ر
ر
يقي بأن تطور
وعىل هامش هذا المنتدى ،ضحت السيدة مت البنيوري ،المديرة العامة لبنك اليرس قائلة  » :نحن عىل ر
مرسوع ى
المالية التشاركية ف المغرب هو ر
الفاعلي يف هذا المجال
مشبك يستلزم تعبئة جماعية ،مما يفرس دعوتنا لجميع
ر
ي
والذين نكن لهم كل التقدير«.
تشارك يروم إطالع العموم عىل آخر مستجدات القطاع
ومن خالل هذه الدورة الثانية ،يعزز بنك اليرس موقعه كبنك
ي
عموميي وخواص من أجل تطوير المالية التشاركية يف المغرب.
الفاعلي
والمساهمة الفعالة يف جهود
ر
ر

