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ملخص تنفيذي
مؤسســات االئْتمــانِ  ،والهيْئـ ِ
ـات ال ُم ْعتبــرة فــي ُح ْكمهــا ،د ْوراً أساس ـ ًّيا فــي االقتصــادِ المغربـ ِّـي .وي ْمكــن اعتبارهــا
تلعـ ُ
ـب ّ
أح ـ َد أهــم ُمح ـ ّركات التنْميــة االقتصادِ يــة واالجتماعيــة فــي البــاد ب ِ
ِص َفتِهِ ــا المصــدر الرئيســي لتمويــلِ االقتصــادَ ،م ـ َع
مــا يتر َّتــب عــن ذلــك م ـ ْن آفــاقِ للنم ـ ّو وخلْــق لفــرص ُّ
ـات القانونيــة والتنظيميــة التــي يعرفهــا
الشــغل .وتعبــر اإلصالحـ ُ
ـي والمالــي ببالدنــا والتــي همــت مجمــوع مكونــات المنظومــة الماليــة (ســوق ال ّرســاميل ،التســنيد ،ال ُع ُقــود
القطــا ُع البنكـ ُّ
واجهــة ّرهانــات التنْميــة
ـاع مــن أجــل ُم َ
اآلجلــة الــخ…) ،عــن إرادةَ واضحــة نحــو تحديـ ِـث مزيــد مــن العصرنــة والتنظيـ ِـم للقطـ ِ
الحكا َمــة الج ّيــدة وت ْدبيــر ال َم َخاطــر ُّ
الش ـ ُمول ّية.
الوطن ّيــة،
واالســتجابة ل ُمتطلّبــات َ
ْ
وعلــى صعيــد أخــر ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن األزْمــة الماليــة العالميــة خــال الســنوات األخيــرة قــد أبانــت عــن مناعــة
بفضــلِ الــدور الــذي يقــوم
المنْظومــة المال ّيــة المغرب ّيــة ،وعــن قدرتهــا علــى مواجهــة تداعيــات مثــل هــذه األزمــات ،وذلــك ْ
بــه بنْــك المغــرب انطالقــا مــن اإلطــار القانونـ ّـي والتنظيمـ ّـي القائــم .والــدور الــذي يقــوم بــه بنــك المغــرب فــي ضبــط
ومراقبــة هــذا القطــاع.
َ
الســنوات األخيــرة ،فــا يــزال
ســجله القطــاع
مــع
ذلــك ،وعلــى ال ّرغــم مــن التقــ ّدم الــذي ّ
البنكــي فــي بالدنــا خــالِ ّ
ّ
والصغيــرة
الصغيــرة جــ ّدا،
ّ
هــذا القطــاع يشــكو مــن صعوبــة الولــوج إلــى التمويــل تحديــداً فيمــا يخــص ال ُمقــاوالت ّ
اإلنتاج ّيــة.
وجهــا نحــو ت ْمويــل االســتهالك أكثــر منــه نحــو تمويــل االســتثمارات والمشــاريع
ِ
والمتوســطة ،كمــا أ ّنــه ال يــزال ُم َّ
ّ
ـاح القانــونِ البنكـ ّـي ،وتتلخــص أهــم مســتجداته،
فــي هــذا الســياق ،ينْـدَرِ ُج مشــرو ُع القانــون َر ْقــم  103-12المتعلّــق ْ
بإصـ ِ
الموزعــة علــى  196مــا ّدة ،كمــا يلــي:
السـ ِ
الصغيــر ِة والبُنُــوك الحـ ّرة وبالتحديــد فيمــا
ـلفات ّ
1 .1اعتمــاد أحــكام جديــدة ضمــن القانــون البنكــي بشــأن ج ْمعيــات ّ
يتعلــق بإخضــاع هــذه المؤسســات لمقتضيــات القانــون البنكــي بشــأن منــح وســحب التراخيــص وتطبيــق اللوائــح
والعقوبــات االحترازيــة والمحاســبية ،علــى أن تبقــى خاضعــة للنصــوص الخاصــة بهــا فيمــا عــدا ذلــك.
وضــع قانونــي خــاص
2.2إحــداثُ ْ
تحويــلِ
بإجــراءِ عمليــاّت األداء ،والتــي تشــم ُل شــركات ْ
بمؤسســات األداءِ ال ُم َخ َّولــة ْ
ّ
وأحــكام جديــدة تتعلّــق بتصنيــف وتحديــد طبيعــة التج ُّم ِ
عــات الماليــة و ُمراقبتهــا،
األ ْمــوالِ  ،وكــذا اعتمــاد مقتضيــات
ٍ
3 .3وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي لتأطيــر نشــاط تســويقِ منتوجــات وخدمــات البنــوك التشــارك ّية فــي النظــام البنكـ ّـي
المغربـ ِّـي.
لجنــة التنســيق وال ّرقابــة علــى ال َمخاطــر ُّ
الشـ ُمولية،
4.4إحــداثُ إطــار لل ّرقابــة االحتراز ّيــة الكلّيــة الــذي سـيُعهد بهــا إلــى ْ
المؤسســات البنك ّيــة.
واعتمــاد قواعـ َد جديــدةٍ تهـ ّم حكامــة
ّ
ـوص قانونيـ ٍـة أخــرى ،وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل األمــوال،
صـ ٍ
ُ 5 .5مالءمــة القانــون البنكـ ّـي مــع أحــكام نُ ُ
وقانــونِ المنافســة ،وقانــون حمايــة المســتهلك ،وقانــونِ حمايــة ال ُم ْعطيــات الشــخص ّية.
ـس ال ُمنافســة الــذي ي ْمكنــه إبــدا َء آراء بشـ ْأن حـ ِ
ـاالت االندمــاج بيــن م َؤ ّسســات
ـور بيْــن بنــك المغــرب ومجلـ ِ
6 .6إقامــةِ ُج ُسـ ٍ
االئتمان.
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وبرغــم إيجابيــة المســتجدات التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون الجديــد ،ثمــت إشــكاليات الزلــت مطروحــة لــدى عــدد مــن
الفاعليــن فيمــا يتعلــق بانْســجامِ هِ مــع النصــوص القانونيــة األخــرى ذات الصلــة وتأثيراتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة.
وقــد تـ ّم تحليلهــا بالنظــر إلــى سـبْعة محــاورِ أساســية:
رهان التنمية وتمويل االقتصاد؛
والمؤسساتي العام؛
القانوني
طير التنظيمي وتجانس اإلطار
رهانِ الت ْأ ِ
ّ
ّ
ِ
البنكي و ُمقتضيات الشفاف ّية؛
المخاط ِر واإلشراف
تدبير
ّ
البنكي والعالقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة؛
داخل القطاع
ّ
حماية المستهلك؛
رهان الشمول المالي؛
حكام ُة البُنُوك.
ـج ُل ،إيجاب ّيـاً ،االختيــارِ المتم ِّثــل فــي التخويــل
أن
وتجـ ُد ُر هنــا اإلشــارةُ إلــى ّ
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئـ ّـي يُسـ ّ
ْ
ْ
المجلـ َ
األعلــى مســؤول ّية إصــدار أراء المطابقــة فيمــا يتعلــق بأنشــطة البنــوك التشــاركية ،بمــا
ِــس
الحصــري
للمجل ِ
العلمــي ْ
ْ
ّ
يضمــن مبــدأ ت ْوحيــد الم ْرجع ّيــة الدين ّيــة ويرســخ الخصوصيــة المغربيــة تماشــيا مــع أحــكام الدســتور ال َمغربــي .ويم ِّثــل
مســؤولي َة
هــذا اإلختيــار مقارب ـ ًة جديــد ًة يتميــز بهــا ال َمغـ َ
ـرب عــن غيْــره مــن البُلــدان ،التــي تعتمــد أنظمــة تتو ّلــى فيهــا ْ
ؤسســات البنْك ّيــة نفســها ،حيــث تســمح المقاربــة التــي أتــى
أي بال ُمطابقــة لجــا ٌن يتـ ّم تعييـ ُن أعضائهــا مــن َطـ َر ِف ال ُم ّ
الـ ّر ِ
صالـ ِـح.
بهــا مشــروع القانــون بتج ّنـ ِـب ال ُغ ُمــوض وتعـ ّددِ الم ْرجع ّيــات باإلضافــة إلــى أنهــا تســد المجــال أمــام تضــا ُر ِب ال َم َ
ـروع القانــون وبلــورة ت ْو ِصيــات الغــرض
ـس االقتصـ ُّ
ـي علــى ْ
و َق ـ ْد ركــز المجلـ ُ
ـكام مشـ ِ
تحليــلِ أحـ ِ
ـي والبيئـ ُّ
ـادي واالجتماعـ ُّ
االســتجابة ل ُمختلــف ال ّرهانــات ال ُمتعلّقــة بت َْطبيقــه الف ْعلـ ّـي المشــار إليهــا أعــاه.
منهــا ْ

ٌ
صيات تتعلق ِب ِبنْية مشروع القانون تهدف إلى:
ت ْو
وأهدافــه ،بُغيـ َة ت ْوضيــح دواعيــه و َم َراميــه ،وكــذا مــن
ألســباب وضــع مشــروع القانــون ْ
1 .1تضميــن نــص القانــون ع ْرضـاً ْ
أجــل تيْســير تأويلــه .يتعلّــق األمــر علــى وجــه الخصــوص ِب:
ْ
•• تَ ْعزيــز صالبــة القطــاع المالــي المغربـ ّـي وقدرتــه علــى الصمــود أمــا َم المخاطــر المتعلقــة بتداعيــات األَزَمــات الماليــة
الصعيــدِ ال ْدولـ ّـي ،وخصوصــا بالنظــر إلــى االنفتــاح المتزايــد علــى األســواق العالميــة مــن قبــل البنــوك المغربيــة،
علــى ّ
خاصــة علــى صعيــدِ القــارة األفريقيــة؛
•• تَ ْعزيز أداء ومناعة المنْظومة البنك ّية المغرب ّية في ض ْوء مقتضيات مق ّررات «بازل »III؛
•• ُمواكبــة التطــورات التــي يعرفهــا قطــاع الدفــع واألداء ،خاصــة بالنظــر إلــى الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات
اإللكترونيــة والمتنقلــة الجديــدة فــي هــذا المجــال؛
•• تعزيــز الصناعــة الماليــة المغربيــة بإحــداث نــوع جديــد مــن الخدمــات البنكيــة مــن خــال ادمــاج أنشــطة البُنُــوك
التشــارك ّية فــي النظــام البنكــي الوطنــي ،ممــا مــن شــأنه جلْــب َر َســاميل إضاف ّيــة نحــو تمويــلِ االقتصــادِ
واالسـتِجابة
ْ
للحاجــة إلــى متطلبــات ُّ
الش ـ ُمول المالــي ؛
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ـوص قانونيـ ٍـة أخــرى ،وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل األمــوال،
صـ ٍ
•• ُمالءمــة القانــون البنكـ ّـي مــع أحــكام نُ ُ
وقانــونِ المنافســة ،وقانــون حمايــة المســتهلك ،وقانــونِ حمايــة ال ُم ْعطيــات الشــخص ّية ؛
ـوي قــوي و
•• ُمواكبــة اســتراتيج ّية تطويــر القطــب المالــي لمدينــة الــدار البيضــاء ،و تعزيــز مكانتهــا كمركـ ٍـز مالــي جهـ ّ
علــى الصعيــد الدولــي.
ـكام القانــون رقــم  31-08المتعلّــق بحمايــة ال ُمســتهلك ،علــى أ ْن يتــم فيــه
2.2تخصيــص ْ
قسـ ٍـم منفصـ ٍـل يذكــر ويت ّمــم أحـ ِ
ترســيخ المبــادئ التــي تتض ّمنهــا حاليــا التوجيهــات والمنشــورات الصــادرة ع ـ ْن بنــك المغــرب بهــذا الشــأن .يتعلــق
صــول علــى معلومـ ٍ
ـات واضحـ ٍـة وكاملــة وكافيــة ،والحــقِّ فــي حريــة
األمــر علــى وجــه الخصــوص بحــقّ ال ُع َمــاء فــي ُ
الح ُ
تنقــل الحســابات البنكيــة بــدون تكاليــف ،والمســاوا ِة فــي ال ُولــوج إلــى الخدمــات التــي تق ّدمهــا مؤسســات االئتمــان،
فضــ ً
ِ
اعتمــادِ إجــراءات تتّصــ ُل بالوقايــة مــن
والحــقِّ فــي اللجــوءِ إلــى
إجــراءات تقديــم وتدبيــر الشــكاوىْ ،
ا عــن ْ
األســعار،
الممارســات التعســفية (تحديــد ســقف التكاليــف ونِســب الفوائــد ،متطلبــات الشــفاف ّية حــول مك ّونــات ْ
ـري للمنتوجــات الثانويــة كالتأميــن).
وحظــر عمل ّيــات البيْــع
القسـ ّ
ْ

ٌ
خالل:
من
ت ْو
تهدف إلى تدقيق بعض أحكام ْ
مش ُ
روع القانونْ ،
ِ
صيات ْ
األعلــى والــذي يتجلــى فــي إبــداء الــرأي بالمطابقــة
3 .3توضيـ ِـح موضــوع اآلراء بال ُمطابقــة الــذي يصــد ُرهُ المجلــس العلْمـ ّـي ْ
«المؤسســات».
بشــأن «المنتوجات ومجاالت النشــاط» التشــاركية ،وليس بشــأن
ّ
4.4إعــادة النظــر فــي صياغــة نصــوص القانــون نحــو توضيـ ِـح مجــال تدخّ ــلِ المجلــس العلمــي األعلــى ،حيــث يختــص هــذا
األخيــر بإبــداء اآلراء بالمطابقــة ،ويتحمــل بنــك المغــرب مســؤول ّية تت ّبــع ومراقبــة التــزام البنــوك بــآراء المطابقــة
التــي يصدرهــا المجلــس العلمــي األعلــى.
5 .5توضيـ ِـح العالقــة بيــن تدخّ ــات ٍّ
كل مــن المجلــس العلمــي األعلــى ولجنــة مؤسســات االئتمــان ،خاصــة كلمــا كان تدخــل
الهيئتيْــن معـاً مطلوبــا فــي الوقــت نفســه.
6 .6توضيـ ُح الجانـ ِـب المتعلــق بالتفاعــل بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة ،الــذي جــاء بــه مشــروع القانــون ،خاصــة
فــي حالــة ُوجــودِ ِخـ ٍ
ـاف فــي الـ ّرأي بيــن المؤسســتيْن ،وذلــك وبالنظـ ِـر إلــى األه ّم ّيــة التــي يكتســيها القطــا ُع البنكـ ّـي
فــي االقتصــادِ الوطنـ ّـي ،واعتبــارا للــدور المنــوط ببنــك المغــرب كســلطة لضبــط ومراقبــة القطــاع البنكــي.

توصيـ ٌ
تماسـ ٍـك تشــير
ـات ذات طابــع تنظيمــي
ـاتي ،ت ْنــدرج فــي إطـ ِـار عمل ّيــة تأطيــر قانونـ ّـي وتنظيمـ ّـي ُم ِ
ّ
ومؤسسـ ّ
إلــى:
7 .7اعتمــادِ  ،بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون ،التعديــات الضروريــة لمالءمــة القوانيــن واألحــكام الخاصــة بتنظيــم الهيئــات
ْ
واإلشــرافية ذات الصلــة ،وتحديــدا بنــك المغــرب والمجلــس العلمــي األعلــى ،وذلــك انســجاماً مــع أحــكام
التنظيميــة
مشــروع القانــون رقــم .103-12
8 .8اعتمــاد ،بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون ،القوانيــن والمقتضيــات التنظيميــة الضرور ّيــة لمواكبــة التطبيــق الفعلــي
ألحــكام القانــون فيمــا يخــص البنــوك التشــارك ّية ،ويتعلــق األمــر علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي :
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كي (التكافــل أو التضا ُمــن) واألدوات الماليــة
• •القوانيــن والت ْعديــات المتعلّقــة بــكل مــن قطــاع التأميــن التشــا ُر ّ
والعمليــات االســتثمارية فــي قطــاع أســواق الرســاميل ،وذلــك بهــدف ضمــان شــروط ظهــور بيئــة مالئمــة لتطويـ ِـر
مندمــج ؛
نظــام بنكــي تشــاركي
ٍ
تخص عمليات كراء أو بيْع الســلع والمنقوالت
• • الت ْعديــات القانونيــة واإلجــراءات التنظيميــة المتعلّقــة باألحــكام التــي
ّ
والعقــارات ،نحــو تخصيــص معاملــة خاصــة لمثــل هــذا الن ـ ْوع مــن االلتزامــات التعاقديــة حينمــا يتــم أخذهــا فــي
وجــه
اطــار معامــات التمويــل واالســتثمار المتّصلــة بعــروض المنتوجــات والخدمــات التشــاركية .يتعلّــق األمــر علــى ْ
ـاري والقانــون العقــاري ؛
الخصــوص بقانــون الشــركات ومدونــة العقــود وااللتزامــات والقانــون التجـ ّ
9 .9إصــدار مــن قبــل بنــك المغــرب ،ال ّد ْوريــات ال ُمتعلّقــة بالبنــوك التشــاركية ،وبالمنتوجــات والخدمــات ذات ّ
الطابــع
كي ،وذلــك مباشــرة مــع دخــول القانــون الجديــد ح ّيــز التنفيــذ.
التشــا ُر ّ
1010اعتمــاد مــن قبــل بنــك المغــرب ،وذلــك قبْــل الترخيــص لبنــوك جديــدة تشــاركية ،القواعــد التنظيميــة ال ُمتعلّقــة
ـاص بهــذه البنــوك التشــاركية ،وشــروط المســاهمة المتعلقة بهــذا الصندوق،
بإحــداث صنــدوق الضمــان الجديــد الخـ ّ
باإلضافــة إلــى التدابيــر الخاصــة بالتدخّ ــل إليجــاد الحلــول المناســبة للمؤسســات التشــاركية التــي تواجــه صعوبــات
ومشــاكل هيكليــة.
ـص عليْهمــا مشــروع القانــون ،وبتمويــل إجــراءات إنقــاذ
ـي الضمــان اللذيْــن ينـ ّ
1111إ ْدراج أحــكام تتعلــق بمســاهمة صندوقـ ْ
الفاعليــن المالييــن الوطنييــن.
1212تعزيــز نظــام العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون فيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح والمبالغــة فــي المخاطــرة
الماليــة مــن طــرف المســؤولي ْن ،بالممارســات والبنــود التعســفية ،وكــذا كافــة مظاهــر الفســاد ،وضــد التسـتُّر علــى
والتحريــض علــى الم ْديون ّيــة المفرطــة .وذلــك اســتناداً إلــى مبادئ التناســب
المعلومــات المتعلقــة بحقــوق المســتهلك،
ْ
ـجلة.
والتــد ُّرج بحســب خطــور ِة المخالفــات ال ُمسـ َّ

توصيات ُ
ٌ
الفعلي لمشروع القانون:
ذات طابع إجرائي تهدف إلى العمل على التطبيق
ّ
1313وضـ ِـع نظــام ضريبـ ٍ ّـي مالئـ ٍـم للمنتوجــات التشــاركية ،ولخصوص ّيــة الترتيبــات القانونيــة والماليــة المتّصلــة بــأدوات
ـاركي.
التمويــل واالســتثمار ذي الطابــع التشـ ّ
1414وضـ ِـع إطـ ٍـار مرجعـ ّـي يتعلــق بال ُمحاســبة الماليــة والتدقيــق المالــي مالئـ ٍـم للبنــوك التشــاركية ،ينســجم مـ َع المعاييــر
التــي ســيعتمدها بنــك المغــرب لهــذا الغــرض فــي مجــال المعلومــات الماليــة واإلخبــار.
نحــو نم ـ ّو
راج عمل ّيــة منْــح التراخيــص للبنــوك الجديــدة فــي ســياق سياســة تنمويــة اقتصاديــة شــمولية ُم َو َّجهــة ْ
1515إ ْد ِ
وتمويــل االقتصــاد الوطنـ ّـي ،وذلــك مــن خــال اعتمــادِ منهجيــة شــمول ّية لتقييــم الخطــط واالســتراتيجيات التنمويــة
صــول علــى التراخيــص ،وتقييــم آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.
المقترحــة مــن قِ بَــل طا ِل ِبــي ُ
الح ُ
ـتراتيجية َشــاملة تهـ ُ
ٍ
ـدف إلــى تنميــة هــذا
1616اعتمــادِ مقاربــة منســجمة ومتدرجــة إلدمــاج البنــوك التشــاركية فــي إطــارِ اسـ
ـال للمخاطــر المتّصلــة بهــذا الن ـ ْوع مــن البنــوك ،وآثارهــا علــى اســت ْقرارِ المنْظومــة
ـاع ،مــع ضمــانِ تدبيـ ٍـر ف ّعـ ٍ
القطـ ِ
الماليــة فــي مجملهــا.
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ٍ
وتقييم تأثير إدماج البنوك التشارك ّية في المنظومة المالية.
آليات لتت ُّب ِع
وضع
ْ 1717
ِ
قصــد تعميــم وشـ ْرح المفاهيــم والعمليــات واإلجــراءات التــي يحملهــا هــذا القانــون البنكــي
1818تنظيـ ِـم حمــات تواصل ّيــة ْ
ـيق مــع المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب ومختلــف الفاعليــن المهنييــن ،والفاعليــن فــي المجتمــع
الجديــد ،بتنسـ ٍ
ـاع.
المدنـ ّـي المغربـ ّـي العامليــن فــي القطـ ِ
ْ
المشــروعة
ـاركي لتجنــب المنافســة غيــر
1919تشــجيع التواصــل المســؤول حــول المنتوجــات والخدمــات ذات الطابــع التشـ ّ
ـاس إلــى المنتوجــات التقليديــة.
بالقيـ ِ
2020تكوي ـ ُن خبْــرة وطن ّيــة فــي مجــال الماليــة التشــارك ّية وأنشــطة البحــث والتنميــة ذات الصلــة ،وذلــك فــي أفــق بــروز
قطـ ٍـاع لألنشــطة مرتبطـ ٍـة بهــذه البنــوك ،وتتعلــق بخدمــات الموا َكبَــة واالستشــارة القانونيــة والمحاســبية والماليــة
متخصصــة فــي مجــال التمويــل التشــاركي ،وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات العموميــة المعن ّيــة ،ومختلــف الجمعيــات
ؤهلــة فــي
المهنيــة ،وممثلــي المجتمــع المدنــي ،وذوي االختصـ ِ
ـاص فــي هــذه المهنــة ،وســائر األطــراف المعنيــة ال ُم َّ
هــذا المجــال.

البنكي في التمويل ،وذلك ع ْبر:
وجهة لتعزيز مساهمة القطاع
المواكبة ُ
تدابير ُ
الم َّ
ُ
ّ
ـجيع تمويــل ال ُمقــاوالت الصغيــرة ج ـ ّدا والمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة ،مــن
2121تعزيــز السياســة ال ّراميــة إلــى تشـ ِ
خــال االســتفادة مــن ال ُمقتضيــات واإلجــراءات التــي َو َ
ـزي فــي هــذا الشــأنِ .
ضعهــا البنــك المركـ ّ
2222اعتمــاد ُمد ّونــة للحكامــة خاصــة بالقطــاع البنكـ ّـي تُــدرِ ج ض ْمــن بنودهــا أحــكا َم المد ّونــة العا ّمــة للممارســات الج ّيــدة
فض ـ ً
ا عــن ت ْوجيهــات بنــك المغــرب لســنة  ،2014التــي يتع ّيــن إغناؤهــا وتحيينهــا فــي ضــوء
لحكامــة المقاولــةْ ،
أنشــطة البنــوك التشــاركية.
خاصة لحماية ال ُمستعملين ،بموجب القانون رقم  97-18المتعلق القروض الصغرى.
2323تعزيز تدابير
َّ
2424التعجيــل بإصــدار مراســيم تطبيق ّيــة متصلــة بقوانيــن حمايــة المســتهلك ،والتــي تتعلــق بالقــروض الصغــرى ،وخاصــة
ال ُمقتضيــات المتعلقــة بمكافحــة الم ْديونيــة المفرطــة ،وبحظــر اإلشــهار الــكاذب أوالمضلّــل ،وبال ُممارســات التــي
ـجع علــى شــراء القــروض.
تشـ ّ
بالح َرك ّيــة وبســهولة تغييــر البنــك ،وذلــك تكريســاً لمبــدأ ح ّر ّيــة المنافســة داخــل
ْ 2525
وضــع آليــات تنظيميــة تتعلــق َ
القطــاع ،وضمــان حقــوق المســتهلك.
تعميــم الثقافــة الماليــة والبنك ّيــة ،باعتبارهــا عامــ ً
ا أساســياً نحــو تعزيــز ُ
الشــمول
الج ُهــود ال ّراميــة إلــى
2626
ِ
تعزيــز ُ
ِ
المالــي ،وخاصــة بالنظــر إلــى إ ْدخــال أســاليب جديــدة لــأداء ،وإلــى تطـ ّور التكنولوجيــات الحديثــة التــي تسـ ّهل ُولــوج
الشــرائح النائيــة والمعزولــة مــن المواطنيــن إلــى الخدمــات الماليــة.
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تقديم
أجــل
مجلــس
ـس ْ
المستشــارين ،بتاريــخ  8يوليــوز  ،2014علــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئـ ّـي ،مــن ْ
أحــا َل رئيـ ُ
ْ
بمؤسســات االئتمــان والهيئــات ال ُمعتبــرة فــي حكمهــا.
إبــداء الــرأي ،مشــرو َع القانــون رقــم  103-12المتعلــق
ّ
ِ
مكتــب
واالجتماعــي والبيئــيَ ،ع َهــ َد
االقتصــادي
التنظيمــي المتعلــقِ بالمجلــس
وطبْقــاً للمادتيْــن  2و 7مــن القانــونِ
ّ
ُ
ِّ
ِّ
اللجنــ َة الدائمــة ال ُمكلفــة بال َق َ
ضايــا االقتصاد ّيــة والمشــاريع االســتراتيج ّية.
المجلــس بهــذه اإلحالــةِ إلــى ْ
وخــال أشــغال دورتــه الحاديــة واألربعيــن العاديــة ،المنعقــدة بتاريــخ  28غشــت  ،2014ص ّوتــت الجمع ّيــة العامــة للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باألغلبيــة ال ُمطلقــة علــى مشــروع الــرأي الحالي.
ويهدف رأي المجلس إلى:
بمؤسســات االئتمــان والهيْئــات ال ُمعتبــرة فــي ُحكمهــا،
ـدي لمشــروع القانــون رقــم  103-12المتعلــق
إنجــاز تحليــل نقـ ّ
ّ
اإلصــاح ،ومضمونــه ورهاناتــه وأوجــه القصــور فيــه؛
تســليط الض ـ ْوء علــى مســتج ّدات
ْ
وذلــك مــن أجــل ْ
صياغ ـ ُة ت ْوصيــات بُغْيــة اغنــاء ق ـ ْد َر اإلمــكانِ مشــروع القانــون وت ْوجيــه حكامــة المؤسســات البنك ّيــة ومنتوجاتهــا فــي
اتّجــا ِه الممارســات الجيــدة المســتوحاة مــن التجــارب الدوليــة الرائــدة فــي هــذا الش ـ ْأن؛
اعتِمــاداً علــى تحليــل ال َوثائــق ،وتنظيـ ِـم جلســات
والـ ُ
ـرأي الحالــي هــو ث ْمــرةُ المنْهجيــة التــي يشــتغل وِ ْف َقهــا المجلــس ،وذلــك ْ
اإلنْصــات ،ونتائــج ال ُمناقشــات داخـ َل اللجنــة الدائمــة ال ُمكلّفــة بالقضايــا االقتصاد ّيــة والمشــاريع االســتراتيج ّية:
جعي للدراسة
 .iاإلطا ُر الم ْر ّ
ْكي؛
بحثُ
ُ
وتركيب وتحليل ال ُم ْعطيات والوثائق الوطنية ذات ّ
الصلة بالقطاع البن ّ
ؤسســات ّية
الصعيــد الوطنـ ّـي ،وال سـ ّيما مــا
يخص َ
ـاع البنكـ ّـي علــى ّ
ّ
الح َكامة ال ُم ّ
• •البحــثُ البيبليوغرافــي حـ ْول َح َكامــة القطـ ِ
ال ُمتعلقــة بإ ْدخال البنوك التشــارك ّية.
 .iiتنظي ُم يوم دراسي حول مشروع القانون 103-12
كا َن الهـ ُ
ـدف مــن هــذا اليــوم الدراســي هــو الوقــوف علــى ال ُم ْســتج ّدات األساس ـ ّية التــي ينطــوي عليهــا مشــروع القانــون
ـاص للقســم المتعلــق بالبنــوك التشــارك ّية .وقــد ت ّم ّيــز هــذا اليــو ُم ال ّدراسـ ِّـي بتنظيـ ِـم و ْرشــتيْن
كك ّلَ ،م ـ َع إيــاءِ اهتمـ ٍـام خـ ٍّ
اثنتيْــن همــا:

مستجدات اإلصالح
الو ْرشة األولى:
ّ
••الجـزْء األ ّولُ :مقتضيـ ُ
لتدبيــر وقيــادة الخَ َطــر
ـات مشــروع القانــون البنكـ ّـي واإلضافــات التــي جــا َء بهــا ال ّنظــام الجديــد ْ
ُّ
ولي ،واســتقرار المنظومــة الماليــة.
الشـ ُـم ّ
••الجزْء الثاني :التأثيرات االقتصاد ّية واالجتماعية في ظلّ ال ّرهانات الوطنية للنم ّو وخلق ُف َرص الشغل.
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الو ْرشة الثانية :ال ُبنُوك التشارك ّية
ـتجدات مشــروع القانــون الجديــد للبنــوك وإ ْدخــال أنشــطة ال ُبنــوك التشــاركية فــي النظــام
••الجـزْء األ ّول :رهانــات ومسـ ّ
البنكــي الوطنــي؛
باعتبارهــا رافعـ ًـة لتمويـ ِـل االقتصــادُّ ،
وتعبئــة
••الج ـزْء الثانــيُ :شــروط نجــاح البنــوك ال ّتشــاركية ْ
والشـ ُـمول المالـ ّـي ْ
اال ّدخــار.
وقد ساه َم ع َد ٌد من الفاعلين من مختلف األطراف المعنية في هذا اليوم ال ّدراسي ،ونخص بالذكر:
بإعــداد ْ
مشــروع القانــون) وهيئــات
1 1.عــن المؤسســات التنفيذيــة المســؤولة عــن السياســات العموميــة (الذيــن بــادروا ْ
ْ
واإلشــراف ذات الصلــة :وزارة االقتصــاد والماليــة ،بنــك المغــرب ،المجلــس العلمــي األعلــى؛
التنظيــم
البنكــي والمالــي :المجموعــة المهنيــة للبنــوك المغربيــة ،الجمعيــة المهنيــة
بالقطــاع
2 2.عــن الفاعليــن االقتصاد ّييــن
ِ
ّ
لشــركات الت ْمويــل ،الفدراليــة الوطن ّيــة لجمعيــات القــروض الصغــرى ،ج ْمعيــة شــركات التدبيــر وصناديــق االســتثمار
المغربيــة ،فضــا عــن أبنــاك ِ
التج ِربــة فــي َم َجــال «المنْتوجــات البديلــة»؛
ذات ْ
 3 3.عن الهيْ ِ
تخصصة :البنك اإلسالمي للتنمية؛
ئات ال ُم ّ
 4 4.عن ُممثلي عمالء الخدمات البنك ّية الشخص ّية والمقاوالت :االتحاد العام لمقاوالت المغرب؛
5 5.عن مم ّثلي المهنيين :الجمعية المغرب ّية لمهن ّيي المالية التشاركية؛
المؤهليــن فــي مجــاالت المعامــات البنك ّيــة والماليــة التشــارك ّية والفقــه اإلســامي والتكويــن:
6 6.عــن الخبــراء الوطن ّييــن
ّ
ـامي.
الرابطــة المحمد ّيــة للعلمــاء ،الجمع ّيــة المغرب ّيــة لل ّدراســات واألبْحــاث فــي االقتصــاد اإلسـ ّ
المكلفــة بالقضايــا االقتصاديــة والمشــاريع االســتراتيج ّية ،ومكتــب
 .iiiالمناقشــة وتبــادل الــرأي داخــل اللجنــة الدائمــة ُ
المجلــس ،وكــذا خــال الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.
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ُ
المعتبرة في حكمها في المغرب
المؤسسات
 • 1قطاع
ِ
االئتمان واله ْيئات ُ
التنظيمي للقطاع البنكي
أ .نبذة تاريخية عن تطور اإلطار
ّ
ـت ت ْرمــي
اإلصالحــات التــي كانـ ْ
َعـ َرف قطــاع مؤسســات االئتمــان بالمغــرب ،منــذ االســتقالل ،تطــورا مــن خــال عــدد مــن ْ
تحريــر النشــاط البنْكــي فــي بالدنــا.
إلــى ت ْرشــيد طريقــة عمــل األســواق ،وذلــك بالمــوازا ِة مــع ْ
ومــن بيــن هــذه اإلصالحــات القانــون البنكــي لســنة  ،1967والــذي ســمح بتعزيــز الـ ّدور المنــوط ببنــك المغــرب ،وال سـ ّيما
ـري
ـنتي  1976و ،1990اعتمـ َد النشــاط البنكـ ّـي المغربـ ّـي علــى نظـ ٍـام تأطيـ ّ
مــا يتعلــق ب ُمراقبــة مهنــة البنــك .وفيمــا بيــن سـ ْ
بتخصــص فــي مجــال ال ُمعامــات البنْكيــة.
يتم ّيــز
ّ
ومنــذ بدايــة ســنوات  ،1990قــام المشــرع بعــدة اصالحــات أخــرى أ ّد ْت إلــى رفــع تحريــر األنشــطة البنك ّيــة ،وكــذا تعزيــز
القوانيــن االحترازيــة .فتطــورت الســلفات الصغــرى وســمحت ألصحــاب المقــاوالت الصغــرى وذوي الدخــل المنخفــض
الولــوج إلــى الخدمــات الماليــة.
وضــح
ـزت ســنة  1993باعتمــادِ قانــون جديــد يق ّنــن النشــاط المالــي مــع تكريــس لمبــدأ الشــمولية الــذي م ّكــن مــن ْ
كمــا تم ّيـ ْ
حـ ٍّـد للفصــل بيــن مجــاالت أنشــطة كل مــن بنـ ِ
موحــد
ـوك اإليــداع وبنــوك االســتثمار و بنــوك التنميــة ،ووضــع إطــار قانونـ ّـي ّ
ـوع مؤسســات االئتمــان ،والتنصيــص علــى بعــض التدابيــر الراميــة إلــى تحقيــق حمايــة أفضــل للعمــاء وتعزيــز
لمجمـ ِ
ـزي فيمــا يتعلّــق بتقنيــن نشــاط مؤسســات االئتمــان ومراقبتهــا.
ســلطة البنــك المركـ ّ
وقــ ْد شــ ّكل القانــون رقــم  ،34-03الصــادر ســنة  ،2006الــذي هــو اليــوم موضــوع ُمراجعــة ،منْعطفــا ِ
حاســماً فــي
ـات سـ ِ
ولصالحيـ ِ
ـلطات
ـام بتحديـ ٍـد دقيـ ٍـق ألنْشــطة البنــوك َ
تاريـ ِـخ المنْظومــة البنْكيــة فــي بالدنــا ،وذلــك م ـ ْن خــال القيـ ِ
ـاص ّ
اإلصــاح مــن ت ْوســيع مجــال
منظـ ٍـم للقطــاع البنكـ ّـي .وبالفعــل ،فقــد م ّكــن هــذا
ووضـ ِـع قانـ ٍ
الوصايــة والرقابــةْ ،
ـون خـ ّ
ْ
ـات أخْ ــرى تُمــارس أنشــط ًة بنْكيــة ُمماثلــة ،ومـ ْن إعــادة تحديــد اخْ تصاصـ ِ
تطبيــق القانــون البنكــي ل َي ْشــمل هيئـ ٍ
ـات الهيْئــات
االستشــارية ،وتعزيــز د ْور بنــك المغــرب واســتقالليته فــي اإلشــراف علــى النظــام البنكـ ّـي ،وإحـ ِ
ـاص يتعلّــق
ـداث نظــام خـ ّ
ـات االئتمــان.
مؤسسـ ُ
ب ُمعالجــة ّ
الصعوبــات التــي تعرفهــا ّ
ـات ها ّمــة ،وال سـ ّيما فــي تعزيـ ِـز االســتقرارِ المالــي ،مسـ ٍ
وقــد بلــغ القانــو ُن  ،34-03الــذي تم ّيــز بإضافـ ٍ
ـتويات متق ّدمـ ًة فــي
ـب الحفــاظ عليْهــا اليــوم باعتبارهــا َم ْك َسـ ًبا أساسـ ّيا.
التطبيــقِ يجـ ُ
وفــي إطــار تنويــع المشــهد البنكـ ّـي المغربـ ّـي ،أصــدر بنــك المغــرب دوريــة ،ســنة  ،2007يعلـ ُن مــن خاللــهِ إدخــا َل وتأطيــر
عمليــات تســويقِ منتوجـ ٍ
أن
اســم «المنتوجــات البديلــة» (اإلجــارة ،ال ُمشــاركة ،ال ُمرابحــة) .غيــر ّ
ـات جديــدة أطلــق عليْهــا ْ
ـجعة :وذلــك بســبب غيــاب معالجــة ضريبيــة خاصــة بهــذا المنتــوج الجديــد،
حصيلــة هــذه التجربــة األولــى تبقــى غيْــر ُمشـ ِّ
الــذي لــم يكــن يســمح بضمــان الحيــاد ،وبســبب الرســوم المزدوجــة .مــن هنــا ارتفــاع ال ُكلفــة مقارنَ ـ ًة مــع المنتوجــات
البنك ّيــة التقليديــة ذات ال ُميــول المشــابهة.
وفــي هــذا الصــدد ،وضــع قانــون الماليــة لســنة  2010تدابيــر لمالءمــة المعالجــة الضريبيــة لمنتوجــات المرابحــة،
ـجعت هــذه التدابيــر المواطنيــن إلــى اللجــوء إلــى هــذا ال ّن ـ ْوع
مســاهماً بذلــك فــي ضمــان الحيــاد الضريبــي .وقــد شـ ّ
مــن المنتوجــات ،التــي بلغــت قيمتهــا مــا يقــارب  1مليــار درهــم ،غيــر أ ّنــه يظـ ّل محــدودا بالمقارنــة مــع مجمــوع المبالــغ
الجاريــة للقطــاع البنكـ ّـي كك ّل (أق ـ ّل مــن  0.1بالمائــة مــن إجمالـ ّـي الودائــع البنك ّيــة فــي نهايــة ســنة .)2013
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ـب إدراج هــذه المنتوجــات الجديــدة إ ْرســاء بنــك المغــرب لسلســلة مــن التدابيــر ال ّراميــة إلــى
وفــي الوقــت نفســه ،صاحـ َ
الخاصــة بهــذا النــوع مــن
تعزيــز المهــارات والخبــرة الوطنيــة فــي مجــال مهــن البنــوك التشــارك ّية ،والمجــاالت التنظيم ّيــة
ّ
ـتمدة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة ،وع ْقــد شــراكات
األنشــطة ،وكــذا عبْــر بلــورة سلســلة مــن البرامــج التكوين ّيــة ال ُمسـ َّ
مــع عــدة هيْئــات دوليــة متخصصــة فــي مجــال اإلشــراف وتنظيــم قطــاع الماليــة التشــارك ّية ،وكذلــك تعزيــز المعاييــر
الخاصــة بهــذا القطــاع.
الدوليــة للتدبيــر والممارســات الج ّيــدة
ّ
منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ ،عــرف القانــون رقــم  34.03تقويــة دور بنــك المغــرب ،ال ســيما فــي إضافــة الضبــط و
اإلشــراف .وقــد تمخضــت عــن هــذا التشــريع تطويــر ترســانة قانونيــة وتنظيميــة.
ومــع ذلــك ،فبعــد ثمانــي َســنوات مــن اعتمــاد القانــون البنكـ ّـي لســنة  ،2006وبالنظـ ِـر إلــى التط ـ ّور الــذي َع َرفــت البيئــة
الضــروري
المغربي،بــات مــن
الماليــة الداخليــة ،والــ ّدروس ال ُم ْســتفادة مــن األزْمــة الماليــة العالميــة علــى االقتصــاد
َ
ّ
مراجعــة القانــون ُم َراجعــة شــاملة.

ؤس سات االئتمان واله ْي ُ
ئات ا ُمل ْعتَبرة يف ُحكْ مها :فاعلون أساس ّيون يف الت ْنمية االقتصادية واالجتماعية
بُ .م ّ
مؤسســات االئْتمــانِ والهيْئـ ِ
ـات ال ُم ْعتبــرة فــي ُح ْكمهــا د ْوراً أساسـ ًّيا فــي االقتصــادِ المغربـ ِّـي .ويمكــن اعتبــاره
يلعـ ُ
ـب قطــا ُع ّ
أحـ َد ُمحـ ّركات تنْميــة االقتصــادِ فــي البــاد ب ِ
مصــدراً رئيسـ ًّيا لتمويــلِ االقتصــادَ ،مـ َع مــا يتر َّتــب علــى ذلــك علــى
ِص َف ِتــهِ ْ
مســتوى النمـ ّو وخلْــق فــرص ُّ
الشــغل.
وبلغــت األرقــامَ ،فمــن خــال َحصيلـ ٍـة إجمال ّيـ ٍـة لمؤسســات االئتمــان تصــل إلــى  1194مليــار درهــم ســنة 1095( 2013
ـإن القطــا َع البنكـ ّـي مــا فتــئ يحتـ ّل مكانـ ًة بــارزة فــي االقتصــادِ الوطنـ ّـي .وفــي
مليــار درهــم بالنســبة لشــركات التمويــل) ،فـ ّ
الســنة نفســها ،بلــغ حجــم الودائــع  722مليــار درهــم ،مقابـ َل  734مليــار درهــم كقــروض ممنوحــة.
البنكي في المغرب  84مؤسسة ائتمان وهيئة ُمعتبرة في ُحكمها:
يض ُّم القطا ُع
ُّ
 54مؤسسة ائتمان :من بيْنها  19مؤسسة بنكية و 35شركة تمويل؛
 30هيئــة ُمعتبــرة فــي ُحكــم مؤسســة االئتمــان :مــن بينهــا  6أبنــاك حـ ّرة  13 ،offshoreجمع ّيــة للســلفات الصغيــرة9 ،
ـزي ،وصنــدوق اإليــداع والتدبيــر.
جمعيــات وســيطة فــي مجــال تحويــل األمــوال ،وصنــدوق ّ
الضمــان المركـ ّ
أن القطــاع البنكـ ّـي المغربــي ،يبقــى ،رغـ َم تن ُّوعــه،
صـ ِ
ـص الســوق ،إلــى ّ
يشــي ُر تحليـ ُل تمر ُكـ ُز المؤسســات ،اســتناداً إلــى ِح َ
بحصــة
ـإن التجــاري وفــا بنــك والبنــك الشــعبي،
متم ْركِ ــزاً إلــى ح ـ ّد مــا ح ـ ْول كبــارِ الفاعليــن االقتصادييــن .وبالفعــل ،فـ ّ
ّ
ســوق تراكم ّيــة تتجــاوز نســبة  50بالمائــة يحتـ ّ
ان صــدارة الســوق ،ســواء فيمــا يتعلــق بالودائــع أو بالقــروض ،متبوعــان
بالبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة .وتليهــا الشــركة العامــة المغربيــة لألبنــاك والقــرض الفالحــي اللذيْــن يحتـ ّ
ان علــى
ـت األبنـ ُ
مجمــوع
التوالــي المركزيْــن الرابــع والخامــس .وفــي ســنة  ،2013كانـ ْ
ـاك الثالثــة تغطــي  65.9بالمائــة مــن تمركــز ْ
األصــول ،والخمــس األوائــل  79.8بالمائــة.
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أن التجــاري وفــا بنْــك والبنــك الشــعبي يتم ّيــزان عــن البنــوك األخــرى بحجــم القــروض
يُب ِّي ـ ُن تحلي ـ ُل حصــص الســوق ّ
ـإن دخــو َل بريــد المغــرب
والودائــع التــي تم ّكنــا مــن تحقيقهــا ،وكــذا بفضــل اتّســاع شــبكاتهما .وباإلضافــةِ إلــى ذلــك ،فـ ّ
ـاع البنكـ ّـي
مؤخَّ ــرا إلــى الســوق زا َد مــن ح ـ ّدة المنافســة .وفــي الواقــع ،يُ ْعتَب ـ ُر بريــد المغــرب الفاع ـ َل ال ّرابــع فــي القطـ ِ
المغربـ ّـي فــي عــدد مــن ّ
الشــباك األوتوماتيكــي ،فيمــا يحت ـ ّل الم ْرتبــة الثالثــة فــي عــدد حاملــي البطاقــات اإللكترون ّيــة.
محـ ٍ
ـدود إلــى التمويــل البنكــي،
يســم ُح بــه ،بتحســينِ ُوصــول مواطنيــن ذوي دخْ ـ ٍـل ْ
ومــن شــأنِ تطـ ّوره أن يســمح ،مـ ْن بيْــن مــا ْ
وخاصــة فــي المناطــق القرو ّيــة.
أن القطــاع البنكـ ّـي فــي بالدنــا برهــن عــن ُمقاومــة كبيــرة ،وذلــك
ـإن تط ـ ّور ُمســتوى أ ْربــاح القطــاع أبــا َن عــن ّ
وأخيــراً ،فـ ّ
الص ْعــب.
رغــم مــن الســياق االقتصــادي ّ
تطور أرصدة التدبير الوسيطة بماليين الدراهم
المصدر :معطيات بنك المغرب

البنكي في المغرب ،يمك ُن األخْ ذ في االعتبار ع ّدة ُم ّ
ؤشرات للقياس:
مستوى االنتشار
وبخُ صوص ْ
ّ
• •فــي المقــام األ ّول ،الكثافــة البنكيــة التــي تم ّثــل عــدد الســكان بالنســبة ّ
للش ـ ّباك البنكـ ّـي الواحــد 5711 :وكالــة بنك ّيــة
أن وتيــرة ت ْوســيع
بالمغــرب فــي ســنة  ،2013مــا يعــادل تقريبــا شــ ّباكاً واحــداً لــك ّل  5700نســمة .وينبغــي تســجيل ّ
ـت تزايــدا ها ّمــا يقـ َّـدر ب 65بالمائــة مــن حجــم ّ
َّ
الشــبكة طيلــة الفتــرة الممتـ ّدة مــا
الشــبكة البنك ّيــة المغربيــة قــد عرفـ ْ
بيــن .2007-2013
ـام الثانــي ،يُ َقـ َّـدر معـ ّدل ُّ
الشـ ُمول البنكـ ّـي ،الــذي يُناســب العالقـ َة مــا بيْــن عــدد الحســابات البنك ّيــة ومجمــوع
• •وفــي المقـ ِ
ال ُمواطنيــن ،بنســبة  57بالمائــة ســنة ُ 2013مقابــل  39بالمائــة ســنة  .2007وإذا كا َن ُّ
الش ـ ُمول البنكـ ّـي فــي المغــرب
ْ
الوضعيــة أســباب
المؤهــات ال َوطن ّيــة .وتتح ّكــم فــي هــذه
يشــهد تزايــدا ُم ّطــرداً ،فإنــه يظ ـ ّل متواضع ـاً بالنّظــر إلــى
ْ
ّ
متعـ ّددة أه ّمهــا :وجــود قطــاع غيــر ُمهيـ َكل كبيــر نســب ّيا ،والخلــل الــذي يطبـ ُع التنميــة االقتصاديــة الجهويــة ،والغُمــوض
ـإن القطــاع البنكــي
الصعــب ،فـ ّ
الــذي ت ْعرفــه وســائل األداء الورق ّيــة .مــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن الســياق االقتصــادي ّ
فــي بالنــا قــد أبــا َن عــن مقاومــة كبيــرة :وهكــذا ،ففــي المناطــق الحضريــة ،يعــادل مســتوى تغلغــل البنــوك المســتوى
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الــذي تعرفــه بلــدان جنــوب أوروبــا ،بينمــا الكثافــة البنك ّيــة فــي المناطــق القرويــة ،بالمقابــل ،متد ّن ّيــة وذلــك علــى الرغــم
ـإن مســتوى ّ
الشــمول البنكـ ّـي المغربــي يبقــى مــن بيْــن أعلــى المســتويات
مــن
التحســن المســتمر الــذي تعرفــه .وأخيــرا ،فـ ّ
ّ
فــي البلــدان الناميــة ،حتــى وإ ْن كان دون مســتوى إمكاناتــه.

ج .اآلفاق
إن بــرو َز الموقــع المالــي الجديــد لمدينــة الــدار البيضــاء ،الم ْركــز المالــي ،والحاجــة إلــى إطــار تنظيمـ ّـي دقيـ ٍـق لقطــاع
ّ
الصغيــر ،والحـ ّد مــن األداءات ال َو َرق ّيــة عبْــر إ ْدخــال األنْظمــة اإللكترون ّيــة والمتنقّلــة ،ودخــول قوانيــن جديــدة ح ّيز
التمويــل ّ
التنفيــذ فــي المغــرب (مكافحــة غســل األمــوال ،قانــون ال ُمنافســة ،قانــون حمايــة ال ُمعطيــات الشــخصية) كلّهــا عوام ـ ُل
التحديــث المســؤول ،وت ْوســيع
سـ
ْ
ـاهمت فــي ظهــور تحـ ٍّـد جديــد أمــا َم القطــاع البنكـ ّـي المغربــي :االنخــراط فــي مسلســل ْ
ْ
تحفيـ ِـز التنافــس داخــل القطــاع البنكـ ّـي فــي
وإغنــاء المشــهد المالــي فــي بالدنــا .وهــو األ ْمــر الــذي شـ ّ
ـجع أكثــر علــى ْ
ـوي.
الم ْغــرب ،وكــذا ال ُمســاهمة فــي ج ْعــل المغــرب م ْركــزا ماليــا علــى الصعيــد الجهـ ّ
يســعى ،بالنّظــر إلــى النُّضــج الــذي يعرفــه النظــا ُم المالــي الوطنــي ،إلــى ْ
إغنــاءِ
يج ـ ُد ُر التأكيــد علــى أن المغـ َ
كمــا ْ
ـرب ْ
ـاع البُنُــوك التشــارك ّية ،وذلــك بالنّظــر إلــى إمكانـ ِ
ـات االســتثمارِ والت ْمويــل الــذي ينْطــوي عليهــا بالنســبة للبــاد،
ســوقه ِبقِ طـ ِ
وبالنظــر كذلــك إلــى الحاجــةِ إلــى تقديـ ِـم مجموعــة مـ َن المنْتوجــات والخدمــات الماليــة ،ليــس فقــط لل ُمواطنيــن المغاربــة،
ولكـ ْن أيضــا بالنســبة للجاليــةِ المغرب ّيــة ال ُمقيمــة فــي الخــارج التــي تو ِّفـ ُر لهــا البلــدان ال ُمســتقبِلة منتوجــات ذات ماليــة
تشــارك ّية.
إن وضـ َع إطـ ٍـار قانونـ ّـي ُمتماســك ّ
ينظــم البنــوك التشــاركية مــن شـ ْأنِهِ أ ْن يســاعد ،مــن جهـ ٍـة ،علــى تعبئــة اال ّدخــار ،وعلــى
ّ
تحســين نســبة ُّ
الشـ ُمول البنكــي .ويُ ْمكِ نــه ،مــن جهــة أخــرى ،أ ْن يو ّفــر بدائــل تمويل ّيــة لالقتصــادُ ،مســاهماً بذلــك فــي خلــق
ـإن وضــع إطـ ٍـار متعلّــق بالبنــوك التشــاركية،
ديناميــة النمــو االقتصــادي ،وبالتالــي فــي التنميــة االجتماعيــة .وأخي ـ ًرا ،فـ ّ
بالمــوازاة مــع تنويــع قنــوات األداءِ  ،يمكنُـ ُه أ ْن يســاه َم فــي تحســين ُّ
الشــمول المالــي فــي المغــرب.
ـإن العديــد مــن الفاعليــن االقتصاد ّييــن يقصــدون الخــارج ،ويتزايــد حضورهــم واســتثماراتهم خــارج
وفــي مســتوى آخــر ،فـ ّ
أن هــذا االنتشــار ال ّدولـ ّـي مــا يــزال لـ ْم تُــدرس آثــاره االقتصاديــة واالجتماعيــة
المغــرب وال سـ ّيما بالــدول األفريق ّيــة .غيــر ّ
ب ْع ُد .
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روع القانون رقم 103-12
ْ •2
عرض َم ْش ِ
تـ ّم إعــداد مســودة مشــروع القانــون مــن طــرف وزارة االقتصــاد والماليــة ،ونوقــش المشــرو ُع فــي مجلــس الحكومــة بتاريــخ
ـرض علــى أنظــار الب ْرلمــان بتاريــخ  21فبرايــر  .2013والنســخة الحاليــة مــن المشــروع هــي النســخة
 16ينايــر  2014ثـ ّم ُعـ َ
باإلجمــاع مــن طــرف مجلــس النــواب بتاريــخ  25يونيــو .2014
ـت عليهــا
التــي تـ ّم التصويـ ُ
ْ

أ .دواعي املشروع وأهدافه
لألهــداف التــي ي ْرمــي إليهــا .ومــع ذلــك ،وحســب
ال يتض ّمــن مشــرو ُع القانــونِ ع ْرضـاً واضحـاً لل ّدواعــي التــي تبـ ّرره ،وال
ْ
وتصريحــات وبيانــات ممثلــي الــوزارة
ـروع القانــون ،التــي أع ّدتهــا وزارة االقتصــاد والماليــةْ ،
ال ُمذ ّكــرة ال ُمصاحبــة لمشـ ِ
ـإن أســباب ْ
مشــروع القانــون رقــم  103-12وغاياتــه يمكــن تلخيصهــا علــى النّحــو التالــي:
خــال جلســة االنصــات ،فـ ّ
الس ِ
الصغيــر ِة والبُنُــوك الحــ ّرة ()offshore
ــلفات ّ
إعتمــاد أحــكام جديــدة ضمــن القانــون البنكــي بشــأن ج ْمعيــات ّ
وبالتحديــد فيمــا يتعلــق بإخضــاع هــذه المؤسســات لمقتضيــات القانــون البنكــي بشــأن منــح وســحب التراخيــص
وتطبيــق اللوائــح والعقوبــات االحترازيــة والمحاســبية ،علــى أن تبقــى خاضعــة للنصــوص الخاصــة بهــا فيمــا عــدا ذلــك.
وضــع قانونــي خــاص
إحــداثُ ْ
تحويــلِ
بإجــراءِ عمليــاّت األداء ،والتــي تشــم ُل شــركات ْ
بمؤسســات األداءِ ال ُم َخ َّولــة ْ
ّ
وأحــكام جديــدة تتعلّــق بتصنيــف وتحديــد طبيعــة التج ُّم ِ
عــات الماليــة و ُمراقبتهــا،
األ ْمــوالِ  ،وكــذا اعتمــاد مقتضيــات
ٍ
ـام األربــاح
إحــداث إطـ ٍـار تشــريعي يض ـ ّم البنــوك التشــارك ّية ،ووضــع أســس بنك ّيــة جديــدة تقــوم علــى مبــادئ اقتسـ ِ
أجــلِ إبْــداء ال ـ ّرأي بال ُمطابقــة .يض ـ ُع مشــروع
والخســائر ،واالعتمــاد
الحصـ ّ
ـري علــى المجلــس العلمـ ّـي األعلــى مــن ْ
ْ
إلحــداث البُنُــوك التشــارك ّية ،ويحــدد النقــاط المتعلقــة بمجــال التطبيــق ،وال َو َدائــع
القانــون اإلطــا َر
التشــريعي ْ
َّ
لجنــة تدقيـ ٍـق تتكلّــف بتحديــد ومنــع مخاطــر
ـص علــى إنْشــاء ْ
والمنتوجــات التــي تق ّدمهــا البنــوك التشــارك ّية .كمــا ينـ ّ
العلمــي األعلــى.
عــدم ُمطابقــة عملياتهــا آلراءِ ال َم ْجلــس
ّ
إحــداثُ إطــار للمراقبــة االحترازيــة الكل ّيــة وتدبيــر األزمــات الشــمول ّية ،والتــي س ـتُعهد إلــى لجنــة للتنســيق ومراقبــة
المخاطــر الشــمول ّية .وســتكون الجهــات المشــرفة علــى المنظومــة الماليــة وعلــى أســواق ال ّرســاميل وقطــاع التأميــن،
وكــذا وزارة االقتصــاد والماليــة ممثليــن فــي هــذه اللجنــة التــي ســيتو ّلى رئاســتها والــي بنــك المغــرب .وســتُنجز
هــذه اللجنــة مهــا َّم متع ـ ّددة أبرزهــا تحليــل وضع ّيــة القطــاع المالــي وتقييــم المخاطــر الشــمول ّية .وعــاوة علــى ذلــك،
ـص مشــروع القانــون البنكـ ّـي علــى إدخــال قواعــد جديــدة تتعلــق بحكامــة القطــاع البنكـ ّـي ،وحـ ّل مشــاكل مؤسســات
ينـ ّ
االئتمــان ،إضاف ـ ًة إلــى قواعــد جديــدة تتعلّــق بتدبيــر نظــام ضمــان الودائــع؛
ـوص قانونيـ ٍـة أخــرى ،وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل األمــوال،
صـ ٍ
ُمالءمــة القانــون البنكـ ّـي مــع أحــكام نُ ُ
وقانــونِ المنافســة ،وقانــون حمايــة المســتهلك ،وقانــونِ حمايــة ال ُم ْعطيــات الشــخص ّية.
تطبي ـ ُق قواعــدِ المنافســة مــن خــال إقامــة جســور بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة يمكــن الــذي يمكنــه إبــداء
وضـ ّم مؤسســات االئتمــان والهيئــات ال ُمعتبــرة فــي حكمهــا .وهكــذا ،وبمناســبة طلــب
صــدار آراء بشــأن حــاالت اندمــاج ّ
إحــدى هاتيــن العمليتيْــن ،يســتطل ُع بنــك المغــرب ُمســبقا رأي مجلــس المنافســة للحكــم علــى مــا إذا كانــت
الـ ّرأي حــول ْ
ـكام قانــون ح ّر ّيــة األســعار والمنافســة والعكــس أيْضــا.
هــذه العمليــة تشـ ّكل خ ْرقـاً ألحـ ِ
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ب .ب ْن ُ
كامهُ الرئيس ّية
ية
املشروع وأَ ْح ُ
ِ
راج المبـ ِ
ـادئ األساســية ال ُمتعلقــة بال ُممارســة البنْك ّيــة والماليــة الجــاري بهــا العمــل علــى
يســعى مشــرو ُع القانــون إلــى إ ْد ِ
الصعيــد الدولـ ّـي ،وخصوصــا مــن خــال اعتمــاد ت ْوصيــات لجنــة «بــاز ْل» لل ّرقابــة االحترازيــة التــي أ ّدت إلــى مقــررات
ســاتي ،وباالعتمــاد ،والمراقبــة التقن ّيــة،
المؤس
«بــازل .»IIIوهــو ير ّكــز باألســاس علــى العناصــر المتعلّقــة باإلطــارِ
ّ
ّ
والمراقبــة االحترازيــة الكلّيــة للقطــاع البنْكـ ّـي.
ْ
بالجوانب التالية:
يشتم ُل مشرو ُع القانون على  196مادة ُموزَّعة على تسعة أقسام تتعلق
ِ

أحكام القانون

عدد المواد

القسم األول  :مجال التطبيق و اإلطار المؤسساتي

33

الباب األول

مجال التطبيق

23

الباب الثاني

اإلطار المؤسساتي

10

القسم الثاني :منح االعتماد و شروط مزاولة النشاط و سحب االعتماد

20

الباب األول

االعتماد و شروط مزاولة النشاط

18

الباب الثاني

و سحب االعتماد

2

القسم الثالث  :البنوك التشاركية

17

الباب األول

مجال التطبيق

8

الباب الثاني

هيئات المطابقة
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ُ
تحليل مشروع القانون واالنشغاالت ذات الصلة
•3
بالنّظـ ِـر إلــى األه ّم ّيــة المركزيــة التــي ينطــوي عليهــا قطــاع مؤسســات االئتمــان والهيئــات ال ُم ْعتبــرة فــي حكمهــا ،والــدور
ـاص ويشـ ّكل
ـوي الــذي يلعبُـ ُه هــذا القطــاع فــي االقتصــاد المغربـ ّـي ،فـ ّ
الحيـ ّ
ـإن مشــروع القانــون البنكـ ّـي يحظــى باهتمـ ٍـام خـ ّ
ـروري تقيي ُمـ ُه تقييمـاً متعـ ّد َد األبعــاد قبــل اعتمــادِ هِ.
أ ْولويــة أساسـ ّية .ولذلــك مـ َن الضـ ّ
وتكشـ ُ
ـروع القانــون رقــم  ،103-12المتعلّــق بمؤسســات االئتمــان والهيئــات ال ُمعتبــرة فــي ُحكمهــا،
ـف القــراءةُ النقد ّيــة لمشـ ِ
عــن مجموعــة مــن االشــكاليات مــن حيــث انْســجامِ هِ مــع النصــوص القانونيــة األخــرى ذات الصلــة وتأثيراتــه االقتصاديــة
واالجتماعيــة .وقــد تـ ّم تحليلهــا بالنظــر إلــى سـبْعة محــاورِ أساســية:
رهان التنمية وتمويل االقتصاد ؛
والمؤسساتي العام ؛
القانوني
طير التنظيمي وتجانس اإلطار
رهانِ الت ْأ ِ
ّ
ّ
ِ
البنكي و ُمقتضيات الشفاف ّية ؛
المخاط ِر واإلشراف
تدبير
ّ
البنكي والعالقة بين بنك المغرب ومجلس المنافسة ؛
داخل القطاع
ّ
حماية المستهلكين؛
رهان الشمول المالي؛
حكام ُة البُنُوك.

صعيد رهان التنمية ومتويل االقتصاد
أ .على
ِ
أ ّوالً ،فيمــا يتعلّــق بتحســين شــروط تمويــل اقتصــاد تعبئــة اال ّدخــار ،مــع مــا يســتتب ُع ذلــك مــن تنْميــة اقتصاديــة واجتماعيــة،
ـإن مشــروع القانــون رقــم  103.12يشـ ّكل إطــاراً قانون ّيــا وتنظيم ّيــا أكثــر ُمالءمـ ًة للنمــو وخلــق فــرص العمــل وتحســين
فـ ّ
أن تحقيـ َق هــذه األهــداف يظـ ّل جـ ّد محــدود بالنظــر إلــى غيــاب
ظــروف ولــوج المواطنيــن إلــى الخدمــات الماليــة .غيــر ّ
عــدد مــن التدابيــر المؤسســاتية واإلجرائيــة الضرور ّيــة.
الصــدد ،يش ـ ّكل إدخــا ُل البنــوك التشــاركية ض ْمــن القطــاع البنكـ ّـي الوطنـ ّـي إحــدى اإلضافــات األساســية
فــي هــذا ّ
التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون البنكــي الجديــد .وبالفعــل ،وفضــا عــن إمكانــات جــذب رؤوس أمــوال إضافيــة التــي
ـإن هــذا النمـ َ
ـط الجديــد مــن األنشــطة البنكيــة يســتند إلــى فلســفة ومقاربــة ماليــة
يعــد بهــا تمويــل القطــاع التشــاركي ،فـ ّ
وتشــريعية مم َّيــزة تســمح بالمســاهمة فــي تنويــع مصــادر التمويــل ،وبفتــح الطريــق أمــام االبتــكار فــي مجــال الهنْدســة
ـاركي رهيــن
الماليــة وبنــاء االســتثمار .ومــع ذلــك ،ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى ّ
أن التطبيــق الفعلـ ّـي للنظــام البنكـ ّـي التشـ ّ
باتخــاذ بعــض تدابيــر المواكبــة علــى المســتوى الضريبـ ّـي والقانونـ ّـي والتنظيمـ ّـي ال َع َملـ ّـي.
أي نظـ ٍـام بنكـ ّـي ،إ ّال فــي إطــارِ نظــام مالـ ّـي
فمــن جهــة ،ال يمكــن للبنــوك التشــاركية أ ْن تعم ـ َل ،شــأنها فــي ذلــك شــأن ّ
شــامل ومنْدمِ ـ ٍـج .لذلـ َ
ـب اعتمــاد هــذا القانــون البنكـ ّـي الجديــد بتنفيــذ مقتضيــات قانون ّيــة
ـك ،مــن الضـ ّ
ـروري أ ْن يُوا َكـ َ
وأســواق ال ّرســاميل ،وذلــك بهــدف تشــجيع ظهــورِ
ـاركي فــي قطاعــات الت ْأميــن ْ
مماثلــة تتعلــق بإ ْدخــالِ التمويــل التشـ ّ
كي مندمِ ــج.
نظـ ٍـام مالـ ّـي تشــا ُر ّ
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ـاص،
إحــداثُ نظــام ضريبـ ٍّـي خـ ّ
ومــن جهــة ثانيــة ،يجــب أ ْن يراف ـ َق دخــول هــذا القانــون الجديــد ح ّيــز التنفيــذ كذلــك ْ
أجــل تج ّنــب االزْدواجيــة الضريب ّيــة ،وتيســير عمليــة إعــداد عــدد مــن المنتوجــات التشــارك ّية مثــل عمليــات
وذلــك مــن ْ
خاصــة
وجــه الخصــوص بتو ّقــع معالجــة ضريبيــة
ّ
اإلجــارة ،أوالتمويــات التشــارك ّية (ال ُمشــا َر َكة) .يتعلّــق األ ْمــر علــى ْ
تحصــل عليهــا مــن بيْــع الســلع أو المنْقــوالت والعقــارات فــي إطــارِ منتوجــات
لعائــدات اإليجــار زائــد القيمــة ال ُم ّ
التســجيل فــي
االســتثمار و/أو الت ْمويــل التــي تقترحهــا البُنــوك التشــارك ّية  .والشــيءُ ُ
نفســ ُه يصــ ُد ُق علــى حقــوق ْ
ال ُمحافظــة العقار ّيــة وغيْرهــا مــن الرســوم ذات الصلــة المتعلقــة بال ُمعامــات العقاريــة ،والتــي تــؤ ّدي ،إ ّال فــي حالــة
الضريبـ ّـي علــى تلــك ال ُمعامــات.
إعتمــاد مقتضيــات خاصــة ،إلــى االزْدواج ّ
الضريبــي ،مــن شــأن تكاليــف المعامــات المتعلقــة بالت ْمويــل واالســتثمار مـ ْن طــرف البنــوك
ـاب مواكبــة النظــام ّ
وفــي غيـ ِ
التشــاركية أن ترتفــع حتمــا بســبب هــذه االزدواج ّيــة الضريب ّيــة ،وأ ْن تشـ ّكل عائِقــا حقيق ّيــا أمــام تفعيــل هــذه النــوع مــن
الت ْمويــات (وال سـ ّيما مــا يتعلّــق بمنتوجــي ال ُمشــاركة وال ُمضاربــة).
ـإن العمل ّيــات التمويليــة واالســتثمارية التــي تق ّدمهــا البنــوك التشــاركية ،وال س ـ ّيما العمليــات
وعــاوة علــى ذلــك  ،فـ ّ
الم َو َّجهــة لالقتصــاد الحقيقـ ّـي ،ترتكــز علــى ترتيبـ ٍ
ـات قانونيـ ٍـة قائمــة علــى عمليــات البيْــع أو اإليجــار .وتخْ ضــع هــذه
خاصــة تتصــل بقانــون العقــود وااللتزامــات ،وبالقانــون التجــاري وقانــون
العمليــات حتــى اليــوم لقوانيــن عامــة و/أو
ّ
خاصــة ب ُمعالجــة متم ّيــزة لهــذه العمليــات حيــن تت ـ ّم
ـص مشــروع القانــون رقــم  103.12علــى أحــكام
ّ
الشــركات .وال ينـ ّ
فــي إطــار منتــوج أو خدمــة بنكييْــن تشــاركييْن.
ـاركي مع ّيــن،
وبالتالــي ،ال تــزال جميــع معامــات البيــع و /أو اإليجــار المتعلقــة بمنتــوج تمويلـ ّـي أواسـ
ّ
ـتثماري بنكـ ّـي تشـ ّ
بموجــب القانــون ،عمليــة بيــع و /أو إيجــار تقليديــة خاضعــة لمختلــف أحــكام القوانيــن الجــاري بهــا العمــل ،دون تمييــز
خاصــة فــي هــذا الشــأن ،األمــر الــذي يشــكل عقبــة قانونيــة حقيقيــة أمــام الهندســة الماليــة فيمــا يتعلّــق
أو معالجــة
ّ
الخاصــة بالمقــاوالت.
بعمليــة ت ْركيــب التمويــات التشــاركية
ّ
أن اإل ْكراهــات المشــار َإليهــا أعــاه ،تــزداد ح ـ ّدة بالنّظــر إلــى النقــص المســجل علــى مســتوى
وال ب ـ ّد مــن تســجيل ّ
الخاصــة بالتمويــل التشــاركي فــي المغــرب.
القــدرات فــي مجــال خدمــات المواكبــة ،واالستشــارة القانونيــة والماليــة
ّ
ـاركي  ،قــد ال يشــجع
وفــي هــذا الصــدد ،فـ ّ
ـإن ج ـ ّدة هــذه المهــن الماليــة فضــا عــن تعقيــد عمليــات التمويــل التشـ ّ
الفاعليــن االقتصادييــن علــى االقبــال علــى هــذا النــوع مــن العمل ّيــات.
يســبق مشــروع القانــون تقييــم قبلـ ّـي للتجربــة الســابقة ذات الصلــة بــإدراج منتوجــات تمويليــة
فــي مســتوى آخــر ،لــم ْ
وفضـ ً
ا عــن ذلــك ،ليــس هنـ َ
ـاك لحــد اآلن مــا يشــير إلــى تو ّفــر آليــة لتت ّبــع وتقييــم مــدى تأثيــر إدخــال البُنــوك
بديلــةْ .
التشــاركية فــي المنظومــة البنك ّيــة الوطن ّيــة.
أن تمويــل االقتصــاد
إن مشــروع القانــون يجعــل مــن البنــوك التشــاركية الصيغــة الوحيــدة للبنــوك البديلــة .والحــا ُل ّ
ثـ ّم ّ
يحتــا ُج أيضــا إلــى الماليــة التعاونيــة والتعاضديــة والتضامنيــة ،كمــا يحتــاج إلــى اســتثمارات مســؤولة مــن الناحيــة
االجتماع ّيــة.
والمســؤوليات األساســية التــي يضط ِل ـ ُع بهــا القطــاع البنكـ ّـي
ـإن ت ْمويــل االقتصــاد يعــد م ـ ْن بيْــن الوظائــف
وأخيــراً ،فـ ّ
ْ
فــي بالدنــا .وفــي هــذا االتجــاه ،تـ ّم وضــع عـ ّدة آليــات وتدابيــر تســتفيد منهــا المقــاوالت الصغيــرة جـ ّدا والمقــاوالت
الصغيــرة والمتوســطة مــن طــرف بنــك المغــرب وصنــدوق الضمــان الم ْركــزي ووزارة االقتصــاد والماليــة وهيئــات أخــرى
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حصــة القــروض الممنوحــة
فــي إطــار النهــوض بالتشــغيل الذاتــي وإنشــاء المقاولــة .وم ـ ْن ث ـ َّم تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن ّ
إلــى هــذه النــوع مــن المقــاوالت ،إلــى حـ ّد اآلن ،تتجــاوز  30بالمائــة.
وبالنظــر إلــى القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة ذات الصلــة المباشــرة بالولــوج للتمويــل لهــذا النــوع مــن المؤسســات،
فــإن تشــجيع مشــاريع المقــاوالت المتوســطة و الصغــرى والصغيــرة جــدا  ،يمثــل أولويــة قصــوى جديــرة باالســتفادة
مــن االليــات المعتــدة.

واملؤس ساتي العام
القانوني
طير التنظيمي وجتانس اإلطار
ب.على
صعيد ِ
ِ
رهان الت ْأ ِ
ّ
ّ
تج ـ ُد ُر اإلشــارة إلــى عـ ٍ
ـدد م ـ َن
ال يحــدد المشــروع فــي صيغتــه الحاليــة اإلطــا َر العــا ّم
لإلصــاح ،وفــي هــذا الســياقْ ،
ْ
االنشــغاالت التــي يثيرهــا:
عامة:
مالحظات ّ
ـزي
تتطلّــب أحــكام و ُمقتضيــات مشــروع القانــون رقــم  ،103-12مــن أجــل دخولهــا ح ّيــز التنفيــذ ،تقْويــة دور البنــك المركـ ّ
َ
وذلــك بغايــة ضمــانِ فعليتــه .ال يتض ّمــ ُن
وصالحياتــه ،بمــا ينســج ُم مــع المقتضيــات الجديــدة لمشــروع القانــون،
المشــروع أ ّيــة إحالـ ٍـة تفيــد إجــراء تعديــل فــي هــذا االتّجــاه للقانــون االساسـ ّـي لبنْــك المغــرب.
ـيء نفســه يصـ ُد ُق علــى المجلــس العلمـ ّـي األعلــى الــذي يُ ْسـنِد لــه مشــروع القانــون عــدداً مــن الصالحيــات فــي
والشـ ْ
ســياق تأطيـ ِـر أنشــطة البنــوك التشــارك ّية طبقــا للمهــام المنوطــة بــه كمــا يحددهــا الدســتور والقوانيــن ال ُمن َِّظمــة لــه.
إن مشــروع القانــون ،وكــذا المذ ّكــرة التقديميــة المصاحبــة لــه ،ال يُحيــانِ ْ
إطالقـاً إلــى مقتضيـ ِ
ـات تعديــات النصــوص
ّ
التشــريع ّية والتنظيميــة المتعلقــة بعمــل المجلــس العلمــي األعلــى ،وال سـ ّيما فيمــا يخــص صالحياته الجديــدة ،وكيف ّيات
ـات ضروريــة لكــي تم ِّكـ َن المجلــس العلمــي األعلــى مــن الوســائل
عملــه المتصلــة بتدخّ لــه فــي هــذا االتجــاه .وهــي تعديـ ٌ
والمؤسســات ّية الضرور ّيــة لمزاولــة مها ّمــه الجديــدة.
التشــريع ّية والتنظيم ّيــة
ّ
ٌ
مشروع القانون:
مالحظات ح ْول بنْية ْ
ا واضحـاً
أن مشــروع القانــون ،مــن جهــة ،ال يتضمــن مدخـ ً
علــى مســتوى بنيــة مشــروع القانــون ،تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
وفضـ ً
ا عــن المتطلبــات المنْهجيــة و ُمســتلزمات الوضــوح فيمــا يتعلــق بإعــداد
يعــرض دواعيــه وأهدافــه .بهــذا الشــأنْ ،
ـإن غيــاب عـ ْرض ألســباب وأهــداف مشــروع القانــون قــد يجتزئــه مــن ســياقه العــام ،وال يســاعد
نصــوص القوانيــن ،فـ ّ
علــى تمثــل الغايــات والمرامــي التــي ينشــدها المشــرع.
ـإن نــص مشــروع القانــون  103-12ينطــوي علــى نـ ْو ٍع مــن االلتبــاس مــن حيــث هيكلتــه .ذلــك أنــه
ومــن جهــة أخــرى ،فـ ّ
لمؤسســات االئتمــان والهيْئــات ال ُمعتبــرة فــي ُح ْكمهــا ،وشــروط مزاولــة
يذكــر األحــكام العامــة المتعلقــة بمنْــح االعتمــاد
ّ
أنشــطتها ،ومســتلزمات األ ْمــن المالــي والمؤسســاتي لجميــع أشــكال المنتوجــات والخدمــات ،وكذلــك جميــع أشــكال
ـص المشــروع ،فــي قســم مســتقل ،فئــة واحــدة مــن مؤسســات االئتمــان البنكــي وهــي
مؤسســات االئتمــان .ثـ ّم يضيــف نـ ّ
البنــوك التشــارك ّية .ومـ ْن هنــا االلتبــاس ال ُمرتبــط بمنطــق وأســباب هــذا التمييــز إزاء أشــكال أخــرى مــن المؤسســات
ومنتوجــات مــن َقبِيــلِ البنــوك التعاضديــة والتعاون ّيــة.
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البنكي:
مالحظات حول إدخال البنوك التشارك ّية في القانون
ّ
ـس مشــرو ُع القانــون رقــم  103.12اختيــار المغــرب بإدخالــه مهــن الماليــة التشــاركية فــي القطــاع المالـ ّـي الوطنــي وفــق
يعكـ ُ
مقاربــة اســتيعابية ،وذلــك ،مــن جهــة ،عبْــر تطبيــق األحــكام العامــة للقوانيــن الم ْعمــول بهــا فــي المنظومــة الماليــة ،ومــن
خاصــة ومحـ ّددة فــي كل واحـ ٍـد مـ َن هــذه القوانيــن .وهــذا المقاربــة تتطابــق مــع
جهـ ٍـة ثانيـ ٍـة ،عــن طريــق إ ْدخــال أحــكام
ّ
خاصــة ّ
تنظــم
المقاربــة التــي تعتمدهــا عـ ّدة بلــدان أخــرى ،مثــل ماليزيــا وتركيــا .كمــا اختــارت بلــدان أخــرى وضــع قوانيــن
ّ
مجمــوع الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة والمؤسســاتية المرتبطــة بمختلــف مهــن الماليــة التشــارك ّية.
ـت إيجابيــات هــذا االختيــار تتجلــى فــي الحفـ ِ
ـجع علــى اســتقرارِ المنظومــة
وإذا كانَـ ْ
ـاظ علــى إطـ ٍـار قانونـ ّـي منسـ ِـج ٍم يشـ ّ
خاصــة متفرقــة فــي مختلــف القوانيــن التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيْــر
أحــكام
ّ
الماليــة كك ّل ،فإنــه يقتضــي إ ْدرا َج ْ
مباشــر فــي نشــاط الماليــة التشــارك ّية ،بــ ْدءاً مــن تلــك التــي ّ
تنظــم مختلــف القطاعــات داخــل المنْظومــة الماليــة
التشــاركية ،إلــى تلــك التــي ّ
تنظــم مختلــف االلتزامــات التعاقديــة المتّصلــة بعمل ّيــات البيــع واإليجــار التــي تنْطــوي عليهــا
المنتوجــات والخدمــات التشــارك ّية.
خاصــة بالبنــوك التشــارك ّية ضمــن القانــون البنكـ ّـي المغربــي ينبغــي أ ْن يُصاحبــه دخــول أحــكام ُمماثلــة
ـكام
ّ
ّ
إن إدرا َج أحـ ٍ
ـي التأميــن وأســواق ال ّرســاميل .وفــي
فــي قطاعــات أخــرى مــن المنظومــة الماليــة فــي شــمول ّيتها ،وال س ـ ّيما قطاعـ ْ
ـأن البنــوك التشــاركية ينبغــي أ ْن تعيــد تمويــل نفســها فقــط عــن طريــق المنتوجــات
هــذا الشــأن ،مــن المفيــد التذكيــر بـ ّ
ـرام
التشــا ُركية ،التــي ال زالـ ْ
ـت غيــر متو ّفــرة بعــد فــي الســوق الماليــة فــي بالدنــا .وعــاوة علــى ذلــك ،وعنْــد الحاجــةِ إلبـ ِ
ال ُعقــود المتّصلــة بعملياتهــا التمويل ّيــة و /أو االســتثمارية ،فإ ّنــه يتع ّيــن علــى البنــوك التشــاركية أ ْن تســتعي َن بتأمينــات
تشــارك ّية (تُســ ّمى «التكافــل») ،وهــي التأمينــات التــي لــ ْم تندمــ ْج بعــ ُد فــي نســيج التأميــن بالمغــرب .والحــال أ ّنــه
يجـ ِـر
باســتثناء القانــون رقــم  33-06المتعلّــق بِتســنيد الديــون ،وال ُمحـدِّد للقواعــد
ّ
الخاصــة بإصــدار «الصكــوك» ،فلـ ْم ْ
ـاح وال أ ّيــة تعديـ ٍ
ـات قانونيـ ٍـة فــي هــذا الشــأن فــي عالقــة مــع هــذه القطاعــات.
لحـ ّد اليــوم ّ
أي إصـ ٍ
ـإن إ ْدراج البنــوك التشــاركية يتطلــب تعديـ َل العديــدِ مــن القوانيــن األخْ ــرى المعمــول بهــا ،وال سـ ّيما
وعلــى غــرار ذلــك ،فـ ّ
بعــض أحــكام قانــون الشــركات ،وقانــون ال ُع ُقــود وااللتزامــات وقانــون الملكيــة ،أو تلــك التــي ّ
تنظـ ُم العالقــة الكرائيــة،
للســماح باســتكمال ال ّت ْرتيبــات القانونيــة والماليــة الكامنــة فــي المنتوجــات والخدمــات التشــارك ّية.
وذلــك ّ
خاصــة تتعلــق بالتعا ُمــل مــع االلتزامــات
ـكام
وفــي هــذا الشــأن ،فـ ّ
ّ
ـإن مشــروع القانــون ال ُمقتــرح ال يشــتمل علــى أحـ ٍ
ـإن هــذه االلتزامــات ،بموجــب
التعاقديــة المتعلقــة باإليجــارِ و /أو البيــع القائميْــن علــى الماليــة التشــارك ّية .ولذلــك ،فـ ّ
ـت داخلــه ،وهــذا ْ
رغم ـاً عــن ك ّل تناقــض و/أو تضــارب
القانــون ،مســتقلة ومفصولــة عــن اإلطــارِ المالــي الــذي أُبرمـ ْ
ُمحتمــل مــع أهــداف إبْرامهــا.
ـاص بالماليــة التشــاركية ،مــن الضــروري أن ينــدرج مشــروع
أخيــرا ،ففــي ظـ ّل غيــاب التوجــه نحــو وضــع إطــار قانونــي خـ ّ
جعــي لمجمــوع الت ْعديــات
القانــون ضمــن مقاربــة قانونيــة منســجمة ومتماســكة ،حيــث يتع ّيــن تو ّفيــر اإلطــار الم ْر
ّ
الخاصــة بالبنــوك التشــارك ّية.
القبْليــة الضرور ّيــة ل َب ـ ْدء تطبيــق األحــكام
ّ
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ٌ
الحظات ح ْول د ْور المجلس العلمي األعلى وصالحياته:
ُم
المجلــس العلمــي األعلــى هــو الهيئــة الوحيــدة ال ُم َخ َّولــة بإبــداءِ الــرأي
بوضــوح علــى كــ ْون
ينــص مشــرو ُع القانــونِ
ِ
ّ
ٍ
ـس هــذا
ـاركي .ويعكـ ُ
بال ُمطابقــة المتعلــق بأنشــطة البنــوك التشــارك ّية ،وكــذا المنتوجــات والخدمــات ذات الطابــع التشـ ّ
ـان
صوص ّيــة المغــرب ،ويُم ّيــزه عــن البلــدان األخــرى التــي تُع َهـ ُد فيهــا مســؤول ّية إبــداء اآلراء بال ُمطابقــة إلــى لجـ ٍ
النّهــج خُ ُ
يت ـ ّم تعيي ـ ُن أعضائهــا مــن طــرف المؤسســات البنك ّيــة نفســها .ومــن ث ّمــة إذن ينطــوي هــذا الن ْهــج علــى إيجاب ّيــة أكيــدة
ـي إلــى
تتجلّــى فــي ك ْونــه يســمح بتطبيــقِ مبــدأ توحيــد الم ْرجع ّيــة الدين ّيــة فــي مجــالِ الماليــة التشــارك ّية ،ويتع ّيـ ُن أ ْن يفْضـ َ
ـجم للقطــاع.
تحقيــق تطـ ٍ
ـور منسـ ٍ
وتَ ْك ُم ـ ُن صالح ّيــات المجلــس العلمـ ّـي األعلــى فــي إبْدائــه آراء بال ُمطابقــة ح ـ ْول المنتوجـ ِ
ـات والخدمــات التــي تُق ّدمهــا
ـكام والمقتضيــات التاليــة:
البنــوك التشــارك ّية ،وذلــك و ْفــق األحـ ِ
إلزام ّية الحصول على رأي بال ُمطابقة من طرف المجلس العلمي األعلى كش ْر ٍط إلنشاء البنوك التشارك ّية؛
إلْزام ّيــة الحصــول علــى رأي بال ُمطابقــة مــن طــرف المجلــس العلمــي األعلــى كشــرط لتســويقِ منتوجــات أو خدمــات
تشــارك ّية ،ســواء مــن طــرف بنـ ٍ
ـان أخــرى وهيئــات ُمعتبـ َرة فــي حكمهــا؛
ـوك تشــارك ّية أو مــن طــرف مؤسســات ائتمـ ٍ
أي اعتمــاد يوافــق عليــه بنــك المغــرب
إلزام ّيــة الحصــول علــى رأي بالمطابقــة مــن المجلــس العلمــي األعلــى قبــل ّ
خاصــة بالبنــوك التشــاركية و/أو التــي ّ
تنظــم المنتوجــات والخدمــات
ويصــدر بصــدده منشــورات وقواعــد تنظيم ّيــة
ّ
التّشــارك ّية واألنْشــطة المرتبطــة بهــا؛
ـس العلمــي األعلــى تقاري ـ َر ال ُمطابقــة التــي تنجزهــا لجانهــا المكلّفــة
إلزاميــة أ ْن تر َف ـ َع البنــوك التشــارك ّية إلــى المجلـ ِ
بالتدقيــقِ الداخلـ ّـي وبتت ّبــع ال ُمطابقــة.
أن مشروع القانون ،في صيغته الحالية ،يحتاج إلى تدقيق فيما يتعلق بما يلي:
غير ّ
ـأن موضــوع الــرأي بالمطابقــة الصــادر عــن المجلــس
ـص مضمــون آراء المطابقــة :فمشــروع القانــون يوحــي بـ ّ
فيمــا يخـ ّ
المؤسســات ذاتهــا التــي تنجــز هــذه األنشــطة .وبالفعل،
ـت
العلمــي األعلــى هــي األنشــطة والمنتوجــات التشــاركية وليسـ ْ
ّ
المؤهلــة ل ُمزاولــة األنشــطة
ـخاص االعتباريــة []...
فـ ّ
ّ
ـإن المــادة 54مــن مشــروع القانــون تَعتبــر بنــوكا تشــاركية «األشـ َ
واالســتثمارية
المشــار إليهــا فــي المــا ّدة األولــى والما ّدتيْــن  55و  58مـ ْن هــذا القانــون وكــذا العمليــات التجاريــة والمالية
ْ
ـإن هــذه المؤسســات
بصفــة اعتياديــة بعــد ال ـ ّرأي بال ُمطابقــة الصــادر عــن المجلــس العلمــي األعلــى» .ومــن ث ـ ّم ،فـ ّ
مؤهلــة للقيــام بأعمــال بنكيــة ،وبتســويق منتوجــات تشــاركية بعــد الحصــول علــى ال ـ ّرأي بالمطابقــة الــذي
االئتمانيــة ّ
يصــدر عــن المجلــس العلمــي األعلــى ،األمــر الــذي ممــا يفضــي إلــى ن ـ ْو ٍع م ـ ْن ســوءِ الفهــم بش ـ ْأن الغــرض مــن ال ـ ّرأي
والمؤسســات.
بالمطابقــة بيــن األنشــطة
ّ
مــن ناحيــة أخــرى ،يتب ّيــن مـ ْن مجمــوع مشــروع القانــون ،وممــا يتعلّــق باألحــكام والمقتضيــات العامــة التــي تنطبــق علــى
أن المنتوجــات
جميــع مؤسســات االئتمــان والهيئــات ال ُمعتبــرة فــي حكمهــا ،أو علــى مــواد
خاصــة بالبنــوك التشــاركيةّ ،
ّ
واألنشــطة هــي التــي تخضــع وحدهــا لضــرورة الــرأي القبْلـ ّـي بالمطابقــة مــن طــرف المجلــس العلمــي األعلــى.
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الحــظ غيــاب اإلشــارة لمتطلّبـ ِ
الخاصــة بال ُمطابقة تتعلق بالشـ ّركات أو المؤسســات
ـات أو للشــروط
ْ
وفضــا عــن ذلــك ،يُ َ
ّ
ـإن مشــروع القانــون واضــح إلــى ح ـ ّد مــا فــي
ـاركي .وبالمقابــل ،فـ ّ
ال ّراغبــة فــي الحصــول علــى اعتمــاد البنــك التشـ ّ
اإلشــارة إلــى شــروط مطابقــة المنتوجــات والخدمــات التشــارك ّية ،ال سـ ّيما مــن خــالِ إ ْدخــال مبــادئ ْ
حظــر األنشــطة
ـاركي.
ال ُمــد ّرة لفوائــد قــا ّرة ،وإدخــال بعــض القطاعــات ال ُمســتب َعدة مــن ح ْقــل التمويــل واالســتثمار ذي الطابــع التشـ ّ
ومؤسســات
لجميــع البنوك التقليدية
ـإن هــذا ال ُغ ُمــوض يـزْداد حيــن يتعلّــق األ ْمــر باألحــكام
وأخيــرا ،فـ ّ
بالســماح َ
ّ
ّ
الخاصة ّ
االئتمــان األخــرى أو الهيئــات ال ُمعتبــرة فــي ُح ْكمهــا بتســويق المنتوجــات والخدمــات التشــارك ّية ،مــن دون إجبــارِ هــذه
األخيــرة علــى الخُ ضــوع لشـ ِ
ـيق مــع آراءِ
ـروط خلْــق لجــان للتدقيــق الداخلــي
خاصــة بتت ّبــع إجــراءات ال ُمطابقــة بتنْسـ ٍ
ّ
المجلــس العلمــي األعلــى.
ِ
داخلــي بالنســبة
بإحــداث لجنــة تدقيــق
فيمــا يتعلــق بصالحيــات المجلــس العلمــي األعلــى ،وبالجانــب المتعلــق
ّ
ـإن مشــروع القانــون
للبنــوك التشــارك ّية تتكلّــف بالتت ّبــع و ُمراقبــة ال ـ ّرأي بال ُمطابقــة مــع المجلــس العلمــي األعلــى ،فـ ّ
يلــزم بإحــداث هــذه اللجنــة علــى مســتوى البنــوك التشــارك ّية ،دون اإلشــارة إلــى البنــوك التقليديــة ،وال إلــى باقــي
مؤسسـ ِ
أي تدقيــق يتعلّــق
ـات االئتمــان األخــرى المســموح لهــا بتســويق المنتوجــات والخدمــات التشــارك ّية .ليــس هنــاك ّ
ّ
ّ
بتشــكيل هــذه اللجنــة ،والشــروط المتعلقــة بتعيينهــا ،ووضعهــا القانونـ ّـي ،وصالحيتهــا .ســتتكلف هــذه اللجنــة ،مــن بيــن
أن متابعــة مــآل هــذه التقاريــر
مهــام أخــرى ،بإعــدادِ تقاريــر
خاصــة ب ُمطابقــة اراء المجلــس العلمــي األعلــى .غيــر ّ
ّ
ـروع القانــون.
وال ُمخالفــات التــي قــد تثيرهــا غيــر محدديْــن بمــا يكفــي مــن تدقيــق ضمــن بنــود مشـ ِ
وعلــى صعيــد آخــر ،ال يتح ـ ّدث مشــروع القانــون عــن د ْور المجلــس العلمــي األعلــى فــي خلْــق هــذه اللّجــان الجديــدة
ـص مشــروع القانــون ،فــي هــذا المســتوى ،ال يحــدد الشــروط التــي
المكلّفــة بالتدقيــق المالــي وتت ّبــع ال ُمطابقــة .فنـ ّ
ينبغــي تو ّفرهــا فــي األعضــاء الــذي تتش ـ ّكل منهــم هــذه اللجــان ،وال متطلبــات ال ـ ّرأي الصــادرِ عــن المجلــس العلمــي
األعلــى بهــذا ّ
الشــأن.
ـرام
وأخيــراُ ،فـ ّ
ـإن مشــروع القانــون رقــم  103-12ال يُشــير إلــى اإلجــراءات والتدابيــر َ
الجزَائيــة فــي حالــة عــدم احتـ ِ
اآلراء بال ُمطابقــة التــي يبْديهــا المجلــس العلمــي األعلــى .كمــا أ ّنــه ال يحــدد تدابيــر وآليــات التنســيق بيــن المجلــس
العلمــي وبنــك المغــرب فــي هــذا الش ـ ْأنِ .

ومقتضيات الشفاف ّية
املخاط ِر واإلشراف
صعيد تدبير
ج .على
البنكي ُ
ِ
ِ
ّ
وضــع ْ
يشــي ُر ْ
ونشــر بنــك المغــرب لسلســلة مــن الدوريــات
مشــرو ُع القانــون رقــم  ،103-12مــن الناحيــة القانونيــة ،إلــى ْ
الخاصــة التــي ّ
الخاصــة بهــذا
اإلجــراءات العمليــة والوظيف ّيــة والتنظيميــة
تنظــم عمــ َل البنــوك التشــارك ّية،
ّ
ّ
ّ
وتفصــل ْ
النــوع مــن النشــاط؛ باإلضافــةِ إلــى القواعــد العامــة القابلــة للتطبيــق علــى مختلــف أنــواع مؤسســات االئتمــان .والشــيءُ
نفســه يص ـ ُد ُق علــى جميــع اإلجــراءات وال ُمقتضيــات المتعلّقــة بالقواعــد االحتراز ّيــة ،وبمعاييــر ال ُمحاســبة والتدقيــق
المالــي والتواصــل واإلخبــار ،ومؤشــرات التت ّبــع وال ُمطابقــة .وينبغــي أ ْن تأخ ـ َذ هــذه الدوريــات الجديــدة بعيــن االعتبــار
خصوصيـ ِ
ـات البنــوك التشــارك ّية ،وتم ُّيــز أســلوب عملهــا مقارن ـ ًة بالبنــوك التقليديــة.
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ـاص بالبنــوك التشــارك ّية علــى غــرارِ
ـص مشــروع القانــون الجديــد علــى خلــق صنــدوق ضمــان خـ ّ
وعــاو ًة علــى ذلــك ،ينـ ّ
خاصــا بالبنــوك التقليديــة وبمؤسســات االئتمــان األخــرى المعنيــة .ويتع ّيــن
صنــدوق الضمــان الحالــي ،والــذي ســيبْقى
ّ
تســم َح ب ْوضــع اآلليــات الالزمــة لحمايــة حقــوق المودِ عيــن الذيــن يســتعملون
علــى هــذه ال ُمقتضيــات واإلجــراءات أن ْ
هــذا النــوع مــن البنــوك ،وحمايــة مصالحهــم ،مــع توفيــر وســائل لمواجهــة مخاطــر اإلفــاس بيْــن فاعلــي البنــوك
التشــارك ّية.
ـإن تطوي ـ َر البنــوك التشــارك ّية فــي المغــرب يمك ـ ُن أ ْن تواك َبــه عمل ّيــة تحويـ ٍـل لحســابات البنــوك
وعلــى صعيــد آخــر ،فـ ّ
ـإن ال َو َدائــع ال ُمتصلــة بهــذه الحســابات ل ـ ْن
التقليديــة القائمــة إلــى البنــوك التشــارك ّية الجديــدة .وبنــا ًء علــى هــذا ،فـ ّ
َ
الخــاص بالبنــوك
الضمــان الجديــد
ترتبــط بحجــم صنــدوق الضمــان الحالــي ،وبالتالــي ســوف يغطيهــا صنــدوق ّ
ّ
أن هــذا الصنــدوق األخيــر لـ ْن يتـ ّم إحداثــه إ ّال عـ ْن طريــقِ مســاهمات هــذه البنــوك التشــاركية؛ علمـاً
التشــارك ّية .غيــر ّ
الصنْــدوق الحالــي فــي تغطيتهــا.
بـ ّ
ـأن العمليــات الماليــة التشــاركية ال ُم َ
نجــزة مــن طــرف البنــوك التقليديــة سيســتم ّر ّ

إال أن ْ
ِ
الصنــدوق الجديــد المتّصــل
مشــرو َع القانــون رقــم  103-12ال يشــي ُر إلــى القواعــدِ ال ُمتعلقــة
بإحــداث هــذا ّ
ـإن األحــكام المتعلقــة بصنــدوق الضمــان
الصلــة .وباإلضافــةِ إلــى ذلــك ،فـ ّ
بالضمــان ،وال بكيْف ّيــات ال ُمســاهمات ذات ّ
ال ُمحــدث مــن طـ ِ
ـرف الشــركة التــي أنشــئت لهــذه الغايــة ،ال تشــير إلــى طــرق التدخُّ ــل فــي حالــة وجــودِ صعوبــات
ومشــاكل البنــوك التشــاركية.
بوضـ ِـع آليــة قانون ّيــة وتنظيم ّيــة ضرور ّيــة ُ
كي من َدمِ ـ ٍـج
بنــا ًءا علــى مــا ســبق ،وجــب الت ْعجيــل ْ
لظ ُهــور محيـ ٍـط مالـ ٍّـي ت ََشــا ُر ّ
ـامل.
وشـ ٍ
وعلــى صعيــد أخــر ،ال يبــرز مشــروع القانــون األحــكام التــي تتعلّــق بتحديــد شـ ِ
ـي الضمــان ،اللذيْــن
ـروط ُمســاهمة صندوقـ ْ
ـص عليْهمــا مشــروع القانــون ،فــي تمويــل عمليــات الهيكلــة بهــدف إنقــاذ الفاعليــن المالييــن فــي الســوق.
ينـ ّ

البنكي والعالقة بني بنك املغرب ومجلس املنافسة
د .على صعيد املنافسة داخل القطاع
ّ
ـص مشــرو ُع القانــون علــى وضــع آليــات لتحديــد العالقــة بيــن تدخّ ــات مجلــس المنافســة وبيــن بنــك المغــرب.
ينـ ّ
األســعار
وهكــذا ســيت ّم إقامــة جســور بموجبهــا ،عندمــا يبــدي مجلــس المنافســة رأيــا طبقــا ألحــكام قانــون حريــة ْ
والمنافســة ،أو حــول ال ُمنازعــات التــي تتعلّــق ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،بخصــوص إحــدى مؤسســة االئتمــان
أو هيئــة ُمعتبــرة فــي حكمهــا ،يجــب أ ْن تطلــب أ ّوالً رأي بنــك المغــرب.
الحصــول علــى االعتمــاد ،أو طلــب االندماج-الضـ ّم بيــن
وبال ُمقابــل ،حيــن يعتبــر بنــك المغــرب ،بمناســبة دراســة لطلــب ُ
ـأن العمليــة المطلوبــة ي ْمكــن أ ْو هــي
مؤسســات االئتمــان أو الهيْئــات ال ُمعتبــرة فــي ُحكمهــا ،بـ ّ
مؤسســة أو أكثــر مــن بيــن ّ
ـكام القانــون المتعلــق بح ّريــات األســعارِ وال ُمناســبة ،فإنــه يطلــب قبــل ذلــك رأي مجلــس المنافســة.
تشـ ّكل خ ْرقـاً ألحـ ِ
إن إقامــة هــذا ال ّن ـ ْوع مــن الجســور مســألة ضرور ّيــة ،بالنظــر إلــى الطبيعــة االســتراتيجية للقطــاع البنكـ ّـي ،وإلــى رأي
ّ
بنــك المغــرب المتعلــق بهــذا النمــط مــن العمليــات .ومــع ذلــك ،ال يحـ ّدد القانــون الجديــد بد ّقــة طبيعــة العالقــة بيْــن
المؤسســتيْن.
ّ
خاصــة لتكريــس مبــادئ المنافســة فــي األســعار والحركيــة
ـص مشــروع القانــون علــى أحــكام
ّ
وعلــى صعيــد آخــر ،ال ينـ ّ
البنك ّية.
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فمــن جهــة ،ال يشــير مشــروع قانــون إلــى ضــرورة شــفافية مؤسســات االئتمــان فيمــا يتعلــق ببنــاءِ األســعار وتكاليــف
المنْتوجــات َ
أن
والخ َدمــات التــي تق ّدمهــا ،وال ســيما بالمقارنــة مــع تلــك التــي الجــاري بهــا العمــل فــي المنافســة؛ ذلــك ّ
هــذه المقتضيــات واألحــكام ال تصــدر إال عبْــر دوريــات بنــك المغــرب ،وال تترجــم الحقــوق األساســية لل ُعمــاء ،المشــار
إليهــا فــي مشــروع القانــون.
البنكــي ،وال يضمــن لعمــاء
فــإن مشــروع القانــون ال يشــير إلــى حــق الحرك ّيــة و /أو االنتقــال
ومــن جهــة ثانيــةّ ،
ّ
ٍ
قيــود.
مؤسســات االئتمــان االســتفادة الكاملــة مــن حقهــم فــي االختيــار بيــن المؤسســات المختلفــة بــدون

هـ .على ُم ستوى حماية املستهلك
تظــ ّل إضافــة مشــروع القانــون رقــم  103.12جــ ّد محــدود فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك .وفــي الواقــع ،وباســتثناء
األحــكام المتعلقــة بإنشــاء صنــدوق ضمــان جديــد مخصــص للبنــوك التشــاركية ،فــإن مشــروع القانــون ال يــكا ُد يذ ُكــر شــيئاً
بخصــوص المبــادئ األساســية المتعلقــة بحمايــة المســتهلك  ،والتزامــات مؤسســات االئتمــان فــي هــذا الشــأن ،انســجاماً
وجــه الخصــوص:
مــع الممارســات الجيــدة والمعاييــر الدوليــة .يتعلّــق األ ْمــر علــى ْ
بالتــزام مؤسســات االئتمــان بتزويــد المســتهلك بجميــع المعلومــات التــي تعتبــر ها ّمــة ومتصلــة بالمنتوجــات والخدمــات
وخاصــة مــا يتعلــق ببنــود وشــروط االلتزامــات التعاقديــة
التــي تُقتــر ُح عليهــم ،وذلــك بصــورةٍ واضحـ ٍـة وكاملــة وصادقــة،
ّ
المتعلقــة بهــذه المنتوجــات والخدمــات ،وكــذا بمك ّونــات األســعار والتكاليــف ذات الصلــة؛
ـص القــرارات التــي تُتخــذ علــى الصعيــد
بالتــزام شــفافية مؤسســات االئتمــان فــي التعامــل مــع المســتهلك فيمــا يخـ ّ
الداخلــي ،وال س ـ ّيما قــرارات رفــض و /أو الموافقــة علــى منــح القــرض البنكـ ّـي؛
مؤسســات االئتمــان ،وإبعــاد جميــع أشــكال التمييــز،
بمبــدأ المســاواة فــي ولــوج المســتهلك إلــى الخدمــات التــي تقدمهــا ّ
لمؤسســات االئتمــان فــي اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى
ومــا يتر ّتــب علــى ذلــك مــن التزامــات بالنســبة
ّ
مبــدأ المســاواة (مــا يتعلّــق بالتنْميــة المحليــة ،ومحاربــة الفســاد وال َم ْحســوبية ،وال ُمراقبــة الداخليــة ،الــخ)؛
أي حــقّ المســتهلك فــي ُممارســةِ حقوقهــم الكاملــة والح ـ ّرة فــي تحويــل
الح َرك ّيــة البنك ّيــة وال ُمنافســة الح ـ ّرةْ ،
بمبــدأ َ
أموالهــم مــن مؤسســة ائتمــان إلــى أخــرى بــدو َن قيــود؛
بمبــدأ الحمايــة مــن ســوء االســتغالل ،وال ســيما مــا يتعلــق بتأطيــر التكاليــف المرتبطة بالخدمات البنكيــة والمنتوجات،
مؤسســات االئتمان.
وشــفافية األســعار ومحاربة ســوء اســتغالل الثقة من قِ بَل المســؤولين و/أو العاملين في ّ
ـض المبــادئ ال ُمشــار إليْهــا أعــاه تــرد بكيفيــة جزئيــة فــي إطــار التدابيــر
ـأن بعـ َ
الصـ َدد ،مــن ال ُمفيــد التذكيــر بـ َّ
وفــي هــذا ّ
والنصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا حاليــا مــن خــال الدوريــات الصــادرة عــن بنــك المغــرب .إ ّال أنهــا ال تجــد مرجع ّيــة
واضحــة صريحــة فــي نــص مشــروع القانــون ،وغيــر ُمصاحبــة بالضــرورة بإجــراءات جزائيــة و /أوعقوبــات تضمــن حســن
تطبيق .
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رهان ُّ
الش ُمول املالي
و .على
صعيد ِ
ِ
ـب الهـ ُ
ـدف مــن ُّ
يســعى إليــه إدمــا ُج البنــوك التشــارك ّية ،بمجهـ ٍ
ـاتي
ينبغــي أ ْن يُوا َكـ َ
الشــمول المالــي ،الــذي ْ
ـود مؤسسـ ّ
ـات التشــارك ّية ،وبت ْمكيــنِ ال ُمواطني ـ َن مــن جميــع المعلومـ ِ
للت ْعريــف بال َمنْتوجـ ِ
ـات ال ُم ْرتبطــة بهــذا النــوع الجديــد مــن
البنـ ِ
ـوك.
الســلفات الصغيــرة
علــى صعيــد آخــر ،ينـ ّ
ـص مشــروع القانــون علــى توســيع مجــال اإلشــراف البنكــي ليشــم َل جمعيــات ُّ
ومؤسسات األداء.
أن تعزيــز اإلطــارِ القانونـ ّـي لجمعيــات الســلفات الصغيــرة ،وإجــراءات منــح وتحصيــل القــروض ،مــن شــأنه تأميــن
ذلــك ّ
هــذا القطــاع وحمايــة المســتهلك مــن اآلثــار غيــر المرغــوب فيهــا وال ُمرتبطــة أساســا بالمديونيــة ال ُمفرطــة .ومــع ذلــك،
بح ْكـ ِـم
فـ ّ
ـإن هــذه المؤسســات ،التــي يحيــل هدفهــا األساسـ ّـي علــى شــكل مــن أشــكال االقتصــاد التضامنــي ،ال ينبغــيُ ،
هــذه ال ُمقتضيــات القانون ّيــة الجديــدة ،أ ْن تُعتبــر فــي ح ْكــم مؤسســات االئتمــان التقليديــة الخاضعــة لنفــس المبــادئ
المتعلقــة بتدبيــر المخاطــر والحكامــة البنكيــة.
ـإن َ
الخ َطــر ال ُم ْحتمــل هــو أ ْن تتحـ ّول
وفــي الواقــع ،ففــي ظـ ّل انعــدام معالجــة
خاصــة بج ْمعيــات الســلفات الصغيــرة ،فـ ّ
ّ
موجهــة إلــى المقــاوالت الصغــرىُ ،مقْصيــة بذلــك جميــع
هــذه الج ْمعيــات إلــى حلـ ٍ
ـول تمويل ّيـ ٍـة بديلـ ٍـة ذات النّمــط البنكــي َّ
المواطنيــن الذيــن ال يســتجيبون للشــروط التقليديــة التــي ت َُط َّبــق علــى مســتعملي الخدمــات البنكيــة (وهــم ،تقليد ّي ـاً،
الفاعلــون فــي القطــاع ال ُمهيْــكل) وللحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن حيــث ال ُمــاءة والمصداقيــة الماليــة .وهــو األ ْمــر
الــذي يو ّلــد ن ْوعــا مــن اإل ْقصــاء المالــي لشـ ٍ
ـريحة مع ّينـ ٍـة مــن المواطنيــن النشــيطين فــي القطــاع غيــر المهيـ َكل ،والذيــن
بفضــل مصاحبتهـ ْم مــن طــرف ج ْمعيــات الســلفات الصغــرى.
باإلمــكان تأهيلهـ ْم لكــي ينتقلــوا إلــى القطــاع ال ُمهيـ َكل ْ
وبالنظــر إلــى تطويـ ِـر قنــوات جديــدة لــأداء (بطاقــات األداء المســبق ،الخدمــات المصرفيــة المتنقلــة) وتطوير الفاعلين
ـإن نشــاط األداء
ـإن مشــروع القانــون ي ـ ْدرج ضمــن مــوا ّده وضعيــة مؤسســات األداء .وهكــذا ،فـ ّ
فــي ســوق األداءات ،فـ ّ
اإللكترونــي واألداء المتنقــل ســيتط ّور ويُســاه َم مباشــرة فــي دمقْرطــة الولــوج إلــى عمليــات تحويــل األمــوال واألداءات.
أجــلِ َ
اســتدامة أنظمــة األداء،
غيــر ّ
إجــراءات لل ُمراقبــة والتت ّبــع مــن ْ
أن هــذا التأطيــر القانونــي ينْ َبغــي أ ْن تُواكبــه ْ
ض َمــان ْ
المؤسســات الوســيطة ،والمؤسســات المو َد َعــة لديهــا األمــوال ،وتجنّــب انحــراف هــذه العمليــات ال ُمتعلقــة
ومتانــة
ّ
فرطــة لل ُمواطنيــن ،وتجنُّــب أ ْن
أن ال َهـ َد َف هــو الحـ ّد مــن انتشــار تأثيرهــا علــى المديونيــة ال ُم ِ
بــاألداءِ عــن مســارها ،بمــا ّ
يُصب ـ َح هــؤالء أهـ َ
غســل األمــوال.
ـداف ُمحتملــة لعمليــات ْ
وفض ـ ً
ـكام القانونيــة والتنظيميــة التــي يمكــن أن تســاعد علــى االســتجابة لرهــانِ
أخي ـ ًراْ ،
ا عــن ال ُمقتضيــات واألحـ ِ
ـاملة ومنْسـ ٍ
اســتراتيجية شـ ٍ
ـجمة لتمكيــنِ ولــوج مجموع
الشــمول المالــي ،فـ ّ
ـإن هــذا األخيـ ِـر يتـ ّم قبْــل ك ّل شــيءٍ عبْـ َر تنفيــذِ ْ
ـعة مــن الخدمــات الماليــة ال ُمناســبة لحاجياتهــم ،وذلـ َ
ال ُمواطني ـ َن م ـ ْن مجموعــة واسـ ٍ
ـض النظــر عــن موقعهــم
ـك بغـ ّ
يصـ ُد ُق علــى الفاعليــن االقتصادييــن الذيــن
الجغرافــي أو الشــريحة االجتماعيــة التــي ينتمــو َن إليْهــا .والشــيءُ نفســه ْ
ينبغــي أن يكــو ْن بمقْدورهــم الولــوج إلــى خدمــات التمويــلِ .
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الصــدد ،ينبْغــي ُمواصلــة بلــورة برامــج التحســيس والت ْوعيــة الماليــةَ ،
وشـ ْرح المبــادئ األساســية للوصــول إلــى
وفــي هــذا ّ
إحــداث المؤسســة المغربيــة للت ْربيــة الماليــة ســنة  ،2013التــي
االســتثمار ،علــى غــرارِ مبــادرة ْ
الت ْمويــات وإلــى أدوات ْ
والمتوســطة بشــأن المســائل
الصغيــرة
م ـ ْن مها ّمهــا القيــام بالتوعيــة وإخبــار المقــاوالت الصغيــرة جــدا وال ُمقــاوالت ّ
ّ
الماليــة.

صعيد حكامة البنوك
ز .على
ِ
ـص المــوا ّد  35و 78و 135مــن مشــروع القانــون البنكـ ّـي
فــي إطــار تعزيــز ُمتطلّبــات الحكامــة الج ّيــدة للقطــاع البنكـ ّـي ،تنـ ّ
ـكام ومقتضيـ ٍ
لمؤسســات
ـات جديــدةٍ تتعلــق بتعييــن أعضــاء مســتقلين فــي ال َمجالــس اإلدار ّيــة
رقــم  103.12علــى
ّ
ِ
إدراج أحـ ٍ
صــوص:
وجــه الخُ ُ
االئتمــان ،وبتمثيليتهـ ْم فــي هيْئــات ال ُمراقبــة .يتعلّــق األ ْمــر علــى ْ
بضرورة إحداث لجنة تدقيق تتكلّف بتقييم إجراءات المراقبة الداخلية؛
ِ
المخاط ِر؛
ضرورة إحداث لجنة للمخاطر تتكلّف بتت ّبع عمليات ال ُمطابقة وتدبير
ضرورة تمكين المجالس اإلدارية ولجان التدقيق التابعة لها من أعضاء مستقلّين؛
إداري ،يس ـ ّير أو يشــرف علــى تدبيــر مؤسســات
أي تعييـ ٍـن لمســؤولة أو لمســؤول
إمكانيــة أ ْن يرفـ َ
ّ
ـض بنــك المغــرب ّ
أن «الفتــرات التــي قضاهــا المعنـ ّـي باأل ْمــر فــي
ائتمــان يكــو ُن فــي وضعيــة تعــا ُر ِ
ض المصالــح (إذا تب ّيــن لبنــك المغــرب ّ
مؤسســات أخــرى مــن شــأنها أ ْن تعــوق االســتكمال العــادي لوظائفــه»).
ومــع ذلــك ،تظـ ّل هــذه التدابيــر غيْـ َر كافيــة ،نَ َظـ ًراً لتطـ ّور مبــادئ ومقتضيــات حكامــة ال ُمقــاوالت ،علــى الصعيــد الوطنـ ّـي
ـاع البنكـ ّـي ،وذلــك بالنظـ ِـر إلــى الــد ْور
والدولـ ّـي .وتكتســي هــذه المتطلّبــات طابَع ـاً ج ْوهر ّي ـاً حيــن يتعلّــق األمــر بالقطـ ِ
الخاصــة بنســبة
إن مشــروع القانــون ال يشــير بد ّقــة إلــى القواعــد
ـزي الــذي يلعبُـ ُه فــي جميــع قطاعــات االقتصــادِ ّ .
المركـ ّ
ّ
تمثيليــة ضمــن عــدد األعضــاء ،وال ضمــن عــدد لجــان التدقيــق .والحــا ُل أنــه إذا كا َن األعضــاء المســتقلّون يشـ ّكلون أقل ّيــة
ـإن تأثيرهــم ســيكون جــد محــدود.
أو قلّــة قليلــة ،فـ ّ
ـإن مشــروع القانــون ال يبــرز مبــادئ الشــفافية فــي التعيين واألجور بالنســبة للمديرين والمســؤولين
و فــي نفــس الســياق ،فـ ّ
التنفيذييــن ،والتــي تســهر علــى تدبيرهــا بنــك المغــرب اســتنادا إلــى حكامــة المؤسســات االئتمانيــة فــي المدونــة
المغربيــة للممارســات الجيــدة لحكامــة المقــاوالت.
وفضـ ً
ـب معــه اعتمــا َد إطـ ٍـار قانونـ ّـي جـ ّد
ْ
ا عــن ذلــك ،فقــد بلــغ القطــاع البنكــي فــي بالدنــا مســتوى مــن النضــج بــات يتطلـ ُ
ِ
بالمخاطـ ِـر التــي تتعـ ّرض لهــا المؤسســات ،وبحمايــة مصالــح جميــع
متقـ ّدم فــي مجــال الحكامــة خــاص بــه ،فــي عالقــة
األطــراف المعن ّيــة التــي يمكــن أن تتضـ ّرر مــن قيــادة التنظيــم وقــرارات المؤسســات البنك ّيــة .كمــا يتع ّيــن أ ْن ينْــدر َج هــذا
س مبــادئ ال ُمناصفــة داخــل األوســاط الم ْهن ّيــة.
اإلطــار ض ْمــن مقاربــة للنـ ْوع تكـ ّر ُ
كمــا ينْبغــي أ ْن تشــمل متطلبــات الحكامــة الجيــدة ،فــي المقــام األ ّول ،أبعــاد الشــفافية وتقديــم المعلومــة إلــى المؤسســات
الوطنيــة وإلــى العمــاء خاصــة ،وإلــى العمــوم .وعــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي أن تتض ّمــن المبـ َ
ـادئ المتصل ـ َة بالمســؤولية
واإلجــراءات الداخليــة ال ُمتّخــذة
االجتماعيــة ،انســجاماً مــع الممارســات الدوليــة المتقدمــة فــي مجــال االســتراتيجيات
ْ
الصلــة بالتأثيــر االجتماعــي والبيئــي ،والوقايــة مــن
مــن طــرف مؤسســات االئتمــان المتعلّقــة بتدبيــر المخاطــر ذات ّ
الفســاد ،وحمايــة مصالــح المســتهلك  ،ومنــع تضــا ُرب المصالــح والمخاطــرة التعســفية.
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والضعــف
فــي الختــام ،وفــي ضــوء التحليــل الســابق ،يمكــن إجمــال العناصــر األساس ـ ّية المتم ّثلــة فــي عناصــر الق ـ ّوة
َّ
وال ُف ـ َرص التــي يو ّفرهــا مشــروع القانــون واالنشــغاالت التــي يثيرهــا فــي الجــدول التالــي:

القوة
نقاط ّ

نقاط ّ
الضعف

• ت ْوســيع مجــال ْ
مؤسســات • مــا يتعلــق ب ُمقاربــة ُمطابقــة آراء المجلــس العلمــي األعلــى،
تطبيــق القانــون ليشــ َمل
ّ
ومجــاالت التدخّ ــل مــا بيْــن المجلــس العلمــي األعلــى وبنــك
االئتمــان الخاصــة والتج ّمعــات الماليــة؛
ـص تت ّبــع ومراقبــة ال ُمطابقــة آلراء ال َمجلس
المغــرب فيمــا يخـ ّ
• إ ْدراج أحــكام جديــدة تتعلــق بج ْمعيــات الســلفات
العلمــي؛
الصغيــرة والبنــوك الحــرة؛
أحــكام القانــون المتعلّــق
قســم خــاص يحيــل إلــى ْ
• غيــاب ْ
ـاركي فــي القطــاع البنكــي
• إ ْدخــال نشــاط البنــك التشـ ّ
بحمايــة ال ُمســتهلك ويت ّممــه ،ويكـ ّرس مبــادئ حــقّ المســتهلك
المغربــي؛
فــي الحصــول علــى المعلومــات وفــي الشــفاف ّية.
االحترازيــة الكليــة وت ْدبيــر
وضــع إطــار ال ّرقابــة
• ْ
ْ
األزمــات ُّ
الشــمول ّية وإ ْدخــال قواعــد جديــدة لحكامــة
البنكــي؛
القطــاع
ّ

• مالءمــة القانــون البنكـ ّـي مع باقي النصوص التشــريعية
ـب مــع قانــون مكافحــة غســل األمــوال،
األخــرى لتتناسـ َ
وقانــون المنافســة والقانــون ال ُمتعلــق بحمايــة البيانــات
الشخصية؛
• تعييــ ُن المجلــس العلمــي األعلــى باعتبــاره الســلط َة
ال ُم َخ ّولــة الوحيــدة بإبــداء الــرأي بال ُمطابقــة فيمــا
يتعلــق بأنشــطة المنتوجــات البنك ّيــة والخدمــات ذات
ّ
التشــاركي.
الطابــع
ّ
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الفرص التي يوفّ رها المشروع

االنشغاالت التي يثيرها

والتنظيمــي المتعلّــق
• تعزيــز التأطيــر القانونــي
ّ
باإلشــراف علــى القطــاع البنكـ ّـي وتدبيــر المخاطــر
الشــمولية؛

• ْ
الفعلــي للقانــون ،فــي ظــ ّل غيــاب آليــة قانونيــة
التطبيــق
ّ
شــاملة للماليــة التشــارك ّية ،وال س ـ ّيما المتعلقــة بقطاعــات
التأميــن وأســواق ال ّرســاميل؛

• توفيــ ُر إطــار قانونــي شــامل ومنســجم يأخــذ فــي
االعتبــارِ مجمــوع مك ّونــات المنظومــة الماليــة؛

• تطــور المنتوجــات التشــارك ّية فــي ظـ ّل غيــاب نظــام ضريبـ ّـي
ـاص بهــذا النــوع مــن المنتوجــات؛
خـ ّ

• تعزي ـ ُز صمــود القطــاع المالــي المغربــي أمــا َم خطــر
عــدم االســتقرار واألزمــات الماليــة علــى الصعيــدِ
ال ْدولـ ّـي الخــارج ،وخصوصــا بالنظــر إلــى المخاطــر
لــي الــذي صــارت
الكامنــة الم ْرتبطــة بالبُ ْعــد الد ْو ّ
تتخــذه البنــوك المغربيــة ،وخاصــة علــى صعيــدِ
القــارة األفريقيــة؛

• تحويـ ُل مبالــغ ماليــة هامــة نحــو البنــوك التشــاركية انطالقاً
مــن البنــوك التقليديــة ووقعــه الســلبي على هــذه األخيرة؛

• َج ْعــل مركــز الــدار البيضــاء المالــي ْ
قطــب إدمــاج
وخاصــة مــا يتعلّــق بمهــن
ـوي فــي مجــال الماليــة،
جهـ ّ
ّ
البنــوك التشــارك ّية؛

• ُظ ُهــور تواصــل ال مســؤول حــول المنتوجــات التشــارك ّية
قــد يــؤ ّدي إلــى منافســة غيــر شــريفة بالنســبة للمنتوجــات
التقليديــة؛
• إ ْمكانية انحصار االقتصاد ج ّراء تطبيق مق ّررات بازل.III

• تعبئــة قويــة لال ّدخــار الوطنــي بفضــل آثــار ُّ
الشــمول
المالــي الناتــج عــن إدخــال البنــوك التشــارك ّية؛ جـ ْذب
ال ّرســاميل الدوليــة لتمويــلِ االقتصــاد ،وتعزيــز
االبتــكار فــي مجــال الهندســة الماليــة الناجمــة
بفضــلِ إدخــالِ البنــوك التشــارك ّية؛
ْ
• مبــدأ ت ْوحيــد الم ْرجعيــة الدينيــة ،ال ُمم ّيــز خصوصيــة
المغرب ّيــة ،فــي مجــال الماليــة التشــارك ّية مــن شــأنهِ
ُّــب الغمــوض ،وتعــ ّدد الم ْرجعيــات،
أ ْن يســ َم َح بتجن ِ
وتضــارب المصالــح.
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ُ
والبيئي
واالجتماعي
االقتصادي
المجلس
صيات
 • 4ت ْو
ِّ
ِ
ِّ
ِّ
المناقشــات واللقــاءات مــع ُمختلــف ْ
ِ
ِ
الســابقِ  ،وفــي ضــ ْوءِ
جلســات
األطــراف المعن ّيــة ،خــا َل
اســتناداً إلــى التحليــلِ ّ
ٍ
البنكــي الجديــد.
بمشــروع القانــون
عــدد مــن الت ْوصيــات المتعلقــة
اإلنْصــات ،تــ ّم اقتــرا ُح
ِ
ِّ

ٌ
مشروع القانون
صيات تتعلّق بب ْنية
أ .ت ْو
ِ
وأهدافــه ،بُغيـ َة ت ْوضيــح دواعيــه و َم َراميــه ،وكــذا مــن
ألســباب وضــع مشــروع القانــون ْ
1 .1تضميــن نــص القانــون ع ْرضـاً ْ
أجــل تيْســير تأويلــه ،وعلــى وجــه الخصــوص:
ْ
المغربــي وقدرتــه علــى الصمــود أمــا َم المخاطــر المتعلقــة بتداعيــات األَزَمــات
• •تَ ْعزيــز صالبــة القطــاع المالــي
ّ
الصعيــدِ ال ْدولـ ّـي ،وخصوصــا بالنظــر إلــى االنفتــاح المتزايــد علــى األســواق العالميــة مــن قبــل البنــوك
الماليــة علــى ّ
المغربيــة ،خاصــة علــى صعيــدِ القــارة األفريقيــة؛
• •تَ ْعزيز أداء و َمناعة المنْظومة البنك ّية المغرب ّية في ض ْوء مقتضيات مق ّررات «بازل »III؛
• • ُمواكبــة التطــورات التــي يعرفهــا قطــاع الدفــع واألداء ،خاصــة بالنظــر إلــى الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات
اإللكترونيــة والمتنقلــة الجديــدة فــي هــذا المجــال؛
• •تعزيــز الصناعــة الماليــة المغربيــة بإحــداث نــوع جديــد مــن الخدمــات البنكيــة مــن خــال ادمــاج أنشــطة البُنُــوك
التشــارك ّية فــي النظــام البنكــي الوطنــي ،ممــا مــن شــأنه جلْــب َر َســاميل إضاف ّيــة نحــو تمويــلِ االقتصــادِ
واالسـتِجابة
ْ
للحاجــة إلــى متطلبــات ُّ
الشـ ُمول المالــي؛
ٍ
قانونيــة أخــرى ،وعلــى وجــه الخصــوص قانــونِ مكافحــة غســل
ــوص
• • ُمالءمــة القانــون
ص ٍ
البنكــي مــع أحــكام نُ ُ
ّ
األمــوال ،وقانــونِ المنافســة ،وقانــون حمايــة المســتهلك ،وقانــونِ حمايــة ال ُم ْعطيــات الشــخص ّية.
ـوي قــوي
• • ُمواكبــة اســتراتيج ّية تطويــر القطــب المالــي لمدينــة الــدار البيضــاء ،و تعزيــز مكانتهــا كمركـ ٍـز مالــي جهـ ّ
وعلــى الصعيــد الدولــي.
ـكام القانــون رقــم  31-08المتعلّــق بحمايــة ال ُمســتهلك ،علــى أ ْن يتــم فيــه
2 .2تخصيــص ْ
قسـ ٍـم منفصـ ٍـل يذكــر ويت ّمــم أحـ ِ
ترســيخ المبــادئ التــي تتض ّمنهــا حاليــا التوجيهــات والمنشــورات الصــادرة ع ـ ْن بنــك المغــرب بهــذا الشــأن .يتعلــق
صــول علــى معلومـ ٍ
ـات واضحـ ٍـة وكاملــة وكافيــة ،والحــقِّ فــي
األمــر علــى وجــه الخصــوص بحــقّ المســتهلك فــي ُ
الح ُ
حريــة تنقــل الحســابات البنكيــة بــدون تكاليــف ،والمســاوا ِة فــي ال ُولــوج إلــى الخدمــات التــي تق ّدمهــا مؤسســات
فضـ ً
االئتمــان ،والحــقِّ فــي اللجــوءِ إلــى إجـ ِ
اعتمــادِ إجــراءات تتّصـ ُل بالوقايــة
ـراءات تقديــم وتدبيــر الشــكاوىْ ،
ا عــن ْ
األســعار،
مــن الممارســات التعســفية (تحديــد ســقف التكاليــف ونِســب الفوائــد ،متطلبــات الشــفاف ّية حــول مك ّونــات ْ
ـري للمنتوجــات الثانويــة كالتأميــن).
وحظــر عمل ّيــات البيْــع
القسـ ّ
ْ

ب .توصيات تهدف إلى تدقيق بعض أحكام مشروع القانون
3 .3إعــادة النظــر فــي صياغــة نصــوص القانــون نحــو توضيـ ِـح د ْور وصالح ّيــات المجلــس العلْمـ ّـي األعلــى والــذي يتجلــى
«المؤسســات».
فــي إبــداء الــرأي بالمطابقــة بشــأن «المنتوجــات ومجــاالت النشــاط» التشــاركية ،وليــس بشــأن
ّ
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4 .4إعــادة النظــر فــي صياغــة نصــوص القانــون نحــو توضيـ ِـح مجــال تدخّ ــلِ المجلــس العلمــي األعلــى ،حيــث يختــص
هــذا األخيــر بإبــداء اآلراء بالمطابقــة ،ويتحمــل بنــك المغــرب مســؤول ّية تت ّبــع ومراقبــة التــزام البنــوك بــآراء
المطابقــة التــي يصدرهــا المجلــس العلمــي األعلــى.
5 .5توضيـ ِـح العالقــة بيــن ٍّ
كل مــن المجلــس العلمــي األعلــى ولجنــة مؤسســات االئتمــان خاصــة كلمــا كان تدخــل الهيئتيْــن
معـاً مطلوبــا.
.6 .6توضيـ ُح الجانـ ِـب المتعلــق بالتفاعــل بيــن بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة ،الــذي جــاء بــه مشــروع القانــون ،خاصــة
فــي حالــة ُوجــودِ ِخـ ٍ
ـاف فــي الـ ّرأي بيــن المؤسســتيْن ،وذلــك وبالنظـ ِـر إلــى األه ّم ّيــة التــي يكتســيها القطــا ُع البنكـ ّـي
فــي االقتصــادِ الوطنـ ّـي ،واعتبــارا للــدور المنــوط لبنــك المغــرب كســلطة ضبــط ومراقبــة للقطــاع البنكــي.

ساتي
ومؤس
ج .توصيات ذات طابع قانوني
ّ
ّ
7 .7اعتمــادِ  ،بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون ،التعديــات الضروريــة لمالءمــة القوانيــن واألحــكام الخاصــة بتنظيــم الهيئــات
ْ
واإلشــرافية ذات الصلــة ،وتحديــدا بنــك المغــرب والمجلــس العلمــي األعلــى ،وذلــك انســجاماً مــع أحــكام
التنظيميــة
مشــروع القانــون رقــم .103-12
8 .8اعتمــاد ،بالمــوازاة مــع تفعيــل القانــون ،القوانيــن والمقتضيــات التنظيميــة الضرور ّيــة للتطبيــق الفعلــي ألحــكام
القانــون فيمــا يخــص البنــوك التشــارك ّية ،ويتعلــق األمــر علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي :
وأســواقِ ال ّرســاميل ،نحــو توفيــر
كي (التكافــل) ْ
• •القوانيــن والت ْعديــات المتعلّقــة بــكل مــن قطاعــي التأميــن التشــا ُر ّ
بيئــة مندمِ ٍجــة ومتكاملــة للمنظومــة الماليــة التشــارك ّية كفيلــة بتعزيــز القطــاع البنكــي التشــاركي وبالتطبيــقِ الفعلــي
ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن؛
تخــص عمليــات كــراء أو بيْــع الســلع
• •الت ْعديــات القانونيــة واإلجــراءات التنظيميــة المتعلّقــة باألحــكام التــي
ّ
والمنقــوالت والعقــارات ،نحــو تخصيــص معاملــة خاصــة لمثــل هــذا الن ـ ْوع مــن االلتزامــات التعاقديــة حينمــا يتــم
أخذهــا فــي اطــار معامــات التمويــل واالســتثمار المتّصلــة بعــروض المنتوجــات والخدمــات التشــاركية .يتعلّــق
التجــاري والقانــون العقــاري؛
وجــه الخصــوص بقانــون الشــركات ومدونــة العقــود وااللتزامــات والقانــون
ّ
األمــر علــى ْ
9 .9اعتمــاد مــن قبــل بنــك المغــرب ،الدوريــات ال ُمتعلّقــة بالبنــوك التشــاركية ،وبالمنتوجــات والخدمــات ذات ّ
الطابــع
كي ،وذلــك مباشــرة مــع دخــول القانــون الجديــد ح ّيــز التنفيــذ.
التشــا ُر ّ
1010اعتمــاد مــن قبــل بنــك المغــرب ،وذلــك قبْــل الترخيــص لبنــوك جديــدة تشــاركية ،القواعــد التنظيميــة ال ُمتعلّقــة
ـاص بهــذه البنــوك التشــاركية ،وشــروط المســاهمة المتعلقة بهــذا الصندوق،
بإحــداث صنــدوق الضمــان الجديــد الخـ ّ
باإلضافــة إلــى التدابيــر الخاصــة بالتدخّ ــل إليجــاد الحلــول المناســبة للمؤسســات التشــاركية التــي تواجــه صعوبــات
ومشــاكل هيكليــة.
ينــص عليْهمــا مشــروع القانــون ،فــي إنقــاذ الفاعليــن
صندوقــي الضمــان اللذيْــن
1111إ ْدراج أحــكام تتعلــق بمســاهمة
ّ
ْ
المالييــن الوطنييــن.
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1212تعزيــز نظــام العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون فيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح والمبالغــة فــي المخاطــرة
الماليــة مــن طــرف المســؤولي ْن ،بالممارســات والبنــود التعســفية ،وكــذا كافــة مظاهــر الفســاد ،وضــد التسـتُّر علــى
والتحريــض علــى الم ْديون ّيــة المفرطــة .وذلــك اســتناداً إلــى مبــادئ
المعلومــات المتعلقــة بحقــوق المســتهلك ،
ْ
ـجلة.
التناســب والتــد ُّرج بحســب خطــور ِة المخالفــات ال ُمسـ َّ

إجرائي
د .توصيات ذات طا َبع
ّ
1313وضـ ِـع نظــام ضريبـ ٍ ّـي مالئـ ٍـم للمنتوجــات التشــاركية ،ولخصوص ّيــة الترتيبــات القانونيــة والماليــة المتّصلــة بــأدوات
ـاركي.
التمويــل واالســتثمار ذي الطابــع التشـ ّ
1414وضـ ِـع إطـ ٍـار مرجعـ ّـي يتعلــق بال ُمحاســبة الماليــة والتدقيــق المالــي مالئـ ٍـم للبنــوك التشــاركية ،ينســجم مـ َع المعاييــر
التــي ســيعتمدها بنــك المغــرب لهــذا الغــرض فــي مجــال المعلومــات الماليــة واإلخبــار.
راج عمل ّيــة منْــح التراخيــص للبنــوك الجديــدة فــي ســياق مقاربــة تنمويــة اقتصاديــة شــمولية ،وذلــك مــن خــال
1515إ ْد ِ
صــول علــى التراخيــص،
اعتمــادِ منهجيــة لتقييــم الخطــط واالســتراتيجيات التنمويــة المقترحــة مــن قِ َبــل طا ِل ِبــي ُ
الح ُ
وتقييــم آثارهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.
ـتراتيجية َشــاملة تهـ ُ
ٍ
ـدف إلــى تنميــة هــذا
1616اعتمــادِ مقاربــة منســجمة ومتدرجــة إلدمــاج البنــوك التشــاركية فــي إطــارِ اسـ
ـال للمخاطــر المتّصلــة بهــذا الن ـ ْوع مــن البنــوك ،وآثارهــا علــى اســت ْقرارِ المنْظومــة
ـاع ،مــع ضمــانِ تدبيـ ٍـر ف ّعـ ٍ
القطـ ِ
الماليــة فــي مجملهــا.
ٍ
وتقييم تأثير إدماج البنوك التشارك ّية في المنظومة المالية.
آليات لتت ُّب ِع
وضع
ْ 1717
ِ
قصــد تعميــم وشــ ْرح المفاهيــم والعمليــات المتعلقــة بمشــروع القانــون البنكــي الجديــد،
1818
تنظيــم حمــات توعيــة ْ
ِ
ـيق مــع المجموعــة المهنيــة لبنــوك المغــرب ومختلــف الفاعليــن فــي المجتمــع المدنـ ّـي المغربـ ّـي العامليــن فــي
بتنسـ ٍ
ـاع.
القطـ ِ
ْ
بالقياس إلــى المنتوجات
المشــروعة
1919تشــجيع التواصــل المســؤول حــول المنتوجــات التشــاركية لتجنــب المنافســة غير
ِ
التقليدية.
2020تكوي ـ ُن خبْــرة وطن ّيــة فــي مجــال الماليــة التشــارك ّية وأنشــطة البحــث والتنميــة ذات الصلــة ،وذلــك فــي أفــق بــروز
قطـ ٍـاع لألنشــطة مرتبطـ ٍـة بهــذه البنــوك ،وتتعلــق بخدمــات الموا َكبَــة واالستشــارة القانونيــة والمحاســبية والماليــة
متخصصــة فــي مجــال التمويــل التشــاركي ،وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات العموميــة ،ومختلــف الجمعيــات المهنيــة،
ؤهلــة فــي هــذا
وممثلــي المجتمــع المدنــي ،وذوي
ِ
االختصــاص فــي هــذه المهنــة ،وســائر األطــراف المعنيــة ال ُم َّ
المجــال.
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البنكي يف متويل االقتصاد ا ُملنتج
لتعزيز مساهمة القطاع
هـ .تدابير أخرى للمواكبة الالزمة
ِ
ّ
ـجيع تمويــل ال ُمقــاوالت الصغيــرة ج ـ ّدا والمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة ،مــن
2121تعزيــز السياســة ال ّراميــة إلــى تشـ ِ
خــال االســتفادة مــن ال ُمقتضيــات واإلجــراءات التــي َو َ
ـزي فــي هــذا الشــأنِ .
ضعهــا البنــك المركـ ّ
2222اعتمــاد ُمد ّونــة للحكامــة خاصــة بالقطــاع البنكـ ّـي تُــدرِ ج ض ْمــن بنودهــا أحــكا َم المد ّونــة العا ّمــة للممارســات الج ّيــدة
فض ـ ً
ا عــن ت ْوجيهــات بنــك المغــرب لســنة  ،2014التــي يتع ّيــن إغناؤهــا وتحيينهــا فــي ضــوء
لحكامــة المقاولــةْ ،
أنشــطة البنــوك التشــاركية.
خاصة لحماية ال ُمستعملين ،بموجب القانون رقم  97-18المتعلق القروض الصغرى.
2323تعزيز تدابير
َّ
2424التعجيــل بإصــدار مراســيم تطبيق ّيــة متصلــة بقوانيــن حمايــة المســتهلك ،والتــي تتعلــق بالســلفات الصغيــرة ،وخاصــة
ال ُمقتضيــات المتعلقــة بمكافحــة الم ْديونيــة المفرطــة ،وبحظــر اإلشــهار الــكاذب أوالمضلّــل ،وبال ُممارســات التــي
ـجع علــى شــراء القــروض.
تشـ ّ
بالح َرك ّيــة وبســهولة تغييــر البنــك ،وذلــك تكريســاً لمبــدأ ح ّر ّيــة المنافســة داخــل
ْ 2525
وضــع آليــات تنظيميــة تتعلــق َ
القطــاع ،وضمــان حقــوق المســتهلك.
تعميــم الثقافــة الماليــة والبنك ّيــة ،باعتبارهــا عامــ ً
ا أساســياً نحــو تعزيــز ُ
الشــمول
الج ُهــود ال ّراميــة إلــى
2626
ِ
تعزيــز ُ
ِ
المالــي ،وخاصــة بالنظــر إلــى إ ْدخــال أســاليب جديــدة لــأداء ،وإلــى تطـ ّور التكنولوجيــات الحديثــة التــي تسـ ّهل ُولــوج
الشــرائح النائيــة والمعزولــة مــن المواطنيــن إلــى الخدمــات الماليــة.
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امللحق ُ :2م ٌ
بي البنوك التشاركية والبنوك التقليدية
قارنة ْ

البنوك التشاركية

معيار المقارنة

البنوك التقليدية

ٌ
اختالفات على مستوى مبادئ العمل
•1
ِ
للبنوك اإلسالمية أ ْن تقبل
إبعاد مفهوم ال ّربا :ال يمكن

 1•1فيما يتعلق بالفائدة

بالقروض المؤ ّدية إلى ال ّربا.

 2•1فيما يتعلق باقتسام المخاطر

ال يمكن اعتبار المال كسلعة .تدخُّ ل البنوك على أساس
ال ُمساهمة في مشاريع أو عمليات البيع و /أو اإليجار

التقليدية

ُمالءة المقترض

التركيز على اآلثار األخالقية لألنشطة المم َّولة ومنع

 4•1فيما يتعلّق بالخطر المعنوي

والمدينة
عمليات القروض⁄السلفات

التركيز على اإلنتاجية واستمرار ّية المشاريع وليس على

والمالءة
 3•1فيما يتعلق باإلنتاجية ُ

أداء مسموح للفوائد الدائنة

بعض القطاعات.

التركيز على مالءة للمقترض،
وعلى أجل تسديد األموال
المقرضة والفوائد.
تمويل جميع أنواع المشاريع في
جميع القطاعات المشروعة

 •2اختالفات على مستوى تدبير العمليات البنكية
عندما يطلب الزّبون قرضا من البنك اإلسالمي لشراء
الحساب الجاري للزّبون ال يتلقى المال.
عقار ما ،فإنّ
َ

 1•2تدبير الحساب الجاري

ألنّ البنك يدفع المال إلى المتع ِّهدِ لشراء العقار ،وهذا
األخير يعيد بيْعه إلى الزبون وفق أجل محدد .وبالتالي،

إنتاج الفوائد عند منح البنك
التقليدي ق ْرضاً ،وتح ِّوله إلى
ّ

الحساب الجاري للعميل

فأرباح البنك تتك ّون من الهامش على بيع العقار.

األموال المودعة في حساب االستثمار يديرها البنك
 2•2تدبير حساب االستثمار أو حساب

مقابل أداء تكاليف التدبير ،التي يمكن أن تكون إما
أرباحاً أو خسائر .وال تكون ألصحاب الودائع سلطة

المشتركة :
األرباح االستثمارية ُ

على تدبير حساباتهم .وتتراوح

Profit Sharing Investment
Account PSIA

مدة الودائع ما بين  1شهر و 5سنوات .وإذا انسحب
صاحب الحساب قبل نهاية الم ّدة ،فإنه يقتسم الخسائر
ال األرباح التي يو ّلدها إيداع األموال كما ال تكون هناك
تخص الرأسمال وال نسبة الفائدة.
ضمانات
ّ
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معيار المقارنة

 3•2تدبير حساب اال ّدخار

 4•2تدبير العالقة ما بين العميل
والبنكي
ّ

البنوك التشاركية
حسابات اال ّدخار ال يولد الفائدة .بينما يجوز

حساب اال ّدخار يو ّلد فائدة

لصاحب الحساب كسب األرباح .الرأسمال مكفول،

تكون نسبة فائدته ُمحددة
سلفاً

غير أنه ال يُد َفع إ ّال بعد خصم الزكاة

وجود عالقة دائنين ⁄مدينين
وجود عالقة شراكة بين البنوك اإلسالمية وعمالئها

بين البنوك التقليدية
وعمالئها

تلعب البنوك
باإلضافة إلى الوساطة المالية،
ُ
 5•2د ْور البنوك

البنوك التقليدية

التشارك ّية لديه دور الوسيط التجاري ألنّ جميع

المعامالت المالية تقوم على أصول ملموسة

االقتصار على دور الوساطة
المالية .البنك يقوم بجمع
األموال ويستخدمها في
عمليات االئتمان.
في النظام المالي التقليدي،

التشاركي الحالي ،ال وجود لبنك
في النظام المالي
ّ

تلعب البنوك المركزية وظائف
ُ

في حالة فائض السيولة على المدى القصير ،ال

النقدية ،تنظيم السوق المالية،

يمكن للبنوك التشارك ّية أ ْن تتلقى أو دفع الفائدة.

الخ .سو ُق ما بين البنوك

مركزي ،وال لسوق ما بين البنوك التشارك ّية.
 6•2سوق ما بين البنوك

اآلن ،هناك القليل من األدوات النقدية السوائل
اإلسالمية

متع ّددة :إصدار األوراق

يسمح للبنوك بت ْوفير أو إعادة

تمويل فائضها المالي أ ْو عجز

سيولتها.
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 معجم املصطلحات:3 امللحق

Actif

األصول

Autoriés de supervision

سلطة الرقابة

Champ d’application

مجال التطبيق

Clients

ال ُعمالء

Créancier

الدائن

Débiteur

المدين

Emission des bons

ذون
ٍ ُ إصدار أ

Etablissements de crédits et
organes assimilés

مؤسسات االئتمان والهيْئات المعتبرة
في حكمها

Inclusion financière

الشمول المالي

Instances de conformité

هيئات المطابقة

Octroi de l’agrément

منح االعتماد

risques systémiques

المخاطر الشمولية

Solvabilité

ال ُمالءة

Surveillance macro-prudentielle

المراقبة االحترازية الكلّ ّية

Titrisation

التسنيد

Viabilité

االستمرارية
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