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 بمجلس النواب االقتصادية
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البنكي  النظام مؤشرات نمو نشاط 

:التالي الشكل على موزعة مؤسسة 86 من البنكي النظام يتكون

تمويل؛ شرآة 36و بنك 19 فيها بما ائتمان مؤسسة  55

 جمعية 13و حرة بنوك 6 بينها من االئتمان مؤسسات حكم في معتبرة هيئة 31

.األموال تحويل مجال في للوساطة شرآات 10و الصغرى للقروض

 وتمويل االدخار تعبئة حيث من نشاطا اإلئتمان مؤسسات أهم من البنوك وتعد

.االقتصاد
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البنكي النظام مؤشرات نمو نشاط 
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2012 2011 2010

1041 971 886
704

668 601697 677 648

الدراهم بمالييرمؤشرات نمو نشاط البنوك 
مجموع الحصيلة قرو ض بوا سطة الدفع من الصندوق ودائع الزبناء

مؤشرات رقمية

2012 2011 2010

5,4 5,6 5,7
4,6 4,6 4,7

مؤشرات نشاط جمعيات القروض الصغرى  
بماليير الدراهم

مجموع الحصيلة جاري القروض

2012 2011 2010

98 90,3 84,690,3 84,4 78,6

مؤشرات نمو نشاط مؤسسات التمويل بماليير  
الدراهم 

مجموع الحصيلة العائد الصافي البنكي



األهداف
:األهداف المباشرة

 وراء المرجعيات أهم بين ومن .المالية منظومتنا وعصرنة تدعيم إلى الرامية اإلصالحات تعزيز
  : المقترحة اإلصالحات

: المالي االستقرار ضمان ضرورة•
 مع خصوصا وتدبيرهما المالية واألزمات الشمولية المخاطر من للوقاية إطار وضع عبر أوال–

 القطاع أصول تمثل المثال سبيل على حيث البنكي، القطاع اليه وصل الذي والحجم األهمية
.الخام الداخلي الناتج من المئة في 85 و 125 التوالي على لالقتصاد المقدمة القروض وحجم

  المطبقة االحترازية القواعد وتقوية االئتمان مؤسسات أنشطة على الرقابة تعزيز عبر ثانيا–
.عليها

 التغيرات مع تماشيا جديدة وخدمات مؤسسات ليشمل البنكي القانون نطاق توسيع عبر ثالثا–
.والمالي االقتصادي الصعيدين على المسجلة والتطورات

 فيما التشارآية المالية والخدمات المنتوجات لدور نظرا التشارآية للبنوك متكامل إطار إحداث أهمية•
 مالي قطب إحداث هدف وألن جهة، من الوطني لالقتصاد اإلضافي والتمويل االدخار تعبئة يخص
.أخرى جهة من المالية والخدمات المنتوجات  أنواع جميع توفير يستلزم المغرب في جهوي
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األهداف
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:األهداف غير المباشرة

 واالستثمار االقتصاد تمويل تحسين أجل من يبنكال قطاعال ومتانة أداء من الرفع•
نسبةتحسين وبذلك النظام هذا إلى الولوج من األشخاص من مهمة فئات وتمكين

؛االستبناك

 من التشارآية المالية قطاع يختزنه بما السيما لبالدنا االقتصادية التنمية من الرفع•
  الوطني؛ لالقتصاد اإلضافي والتمويل االدخار وتعبئة لالستثمار مهمة آفاق

  والذي والعالمي الجهوي المستويين على بإشعاع متميز مالي قطب إحداث مواآبة•
.الدولية الممارسات أفضل تبني يستوجب

  



هيكلة المشروع 
:أقسام آما يلي 9مادة موزعة على  196يتكون مشروع القانون من 

مجال التطبيق واإلطار المؤسساتي؛1.

منح االعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب االعتماد؛2.

البنوك التشارآية؛3.

أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد االحترازية؛4.

االئتمان؛ مراقبة مؤسسات5.

الرقابة االحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات االئتمان ونظام ضمان 6.
الودائع؛

العالقات بين مؤسسات االئتمان وعمالئها والوسطاء في العمليات المنجزة من  7.
لدن مؤسسات االئتمان؛

العقوبات التأديبية والجنائية؛8.

  .أحكام متفرقة وانتقالية9.
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 الخطوط العريضة لمشروع
القانون



9

: خاصة جديدة مقتضيات القانون مشروع يتضمن

.االئتمان مؤسسات طرف من مزاولتها والممكن بها المرتبطة والخدمات االستثمار خدمات-

 لوسائلا عرفته الذي للنمو بالنظر "داءاأل ؤسساتم" تسمى المؤسسات من جديدة فئة إحداث-
  .لألداء ةدالجدي

Conglomérats) المالية بالتجمعات التعريف تهم مقتضيات تبني- financiers)  
.لاالمج اذه في ةالدولي للمعايير وفقا هاعلي شرافواإل

  وسحب بمنح يتعلق افيم خصوصا الصغيرة السلفات لجمعيات المغرب بنك مراقبة نطاق توسيع-
 المالية، وزارة عن عوضا المغرب بنك طرف من ةرغيصال اتفالسل طانش ولةلمزا االعتماد
 مع وبالعالقة الكلي، االحترازي واإلشراف بالمراقبةو واالحترازية، المحاسبية بالقواعد وآذا

  .بها صةاالخ للنصوص خاضعة المؤسسات هذه وستظل .العقوبات بنظام وآذا العمالء

 اعتبارية صاشخأ شكل نئتماالا ؤسساتم لدن من المنجزة عملياتال في اءالوسط منح-
 وفقا الداخلية ةوالمراقب اليقظة نظام بوضع مطالبون أنهم آما المغرب، بنك لرقابة يخضعون
.األموال غسل بمكافحة المتعلق القانون ألحكام

توسيع مجال تطبيق القانون-1



تأطير نشاط البنوك التشارآية -2
اإلطار

 البنوك تهم مقتضيات إدخال أجل من االعتبار بعين أخذها تم التي العناصر أبرز من•
 االستثمار آفاق؛الوطني المالي النظام نضج:الخصوص وجه على نذآر التشارآية،

 على بإشعاع يتميز مالي قطب إحداث؛ببالدنا المجال هذا يختزلها التي التمويل و
.والعالمي الجهوي المستوى

 و المنتوجات أهمية هو التشارآية المالية يحكم قانوني إطار لوضع األهداف أبرز من•
 لالقتصاد اإلضافي والتمويل االدخار تعبئة يخص فيما التشارآية المالية الخدمات
.الوطني

القانون هذا مشروع بها جاء التي المحاور أهم
العقود؛ وصيغ بالمفاهيم التعريف األساسية، المبادئ•
بمزاولتها؛ المسموح واألنشطة التطبيق مجال•
؛ التشارآية البنوك على المغرب بنك طرف من الرقابة ممارسة•
.العمالء حماية•
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تقوية التنظيم االحترازي -3
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األهداف

.حاليا به المعمول االحترازي التنظيم تقوية عبر المالية المخاطر من الوقاية

اإلجراءات

 مفهوم إدخال مع البنكية بالحكامة متعلقة جديدة مقتضيات إدراج•
 والمخاطر التدقيق لجان بتشكيل االلتزام على وبالتنصيص المستقل المتصرف

؛االئتمان مؤسسات طرف من

 في العمل بها الجاري لألحكام طبقا اليقظة بواجب تتعلق مقتضيات إدراج•
.اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة مجال



وضع إطار للرقابة االحترازية الكلية ولتدبير األزمات   -4
الشمولية ضمانا الستقرار المنظومة المالية
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  األهداف

 وتسوية الشمولية المخاطر مواجهة أجل من المالي النظام مراقبة سلطات بين التعاون قويةت
.األزمات

اإلجراءات

 لجنة" محل ستحل التي " الشمولية المخاطر على والرقابة التنسيق لجنة" تسمى لجنة إنشاء•
 استقرار تهدد التي المخاطر بتحليل إليها يعهد،"المالي القطاع على الرقابة أجهزة بين التنسيق
 مع المخاطر، هذه مثل آثار ومواجهة باحتواء تسمح التي المناسبة التدابير واقتراح المالي النظام
  .المالية وزارة عن ممثال لتشمل مكوناتها توسيع

 إلى التشارآية البنوك ودائع ضمان صندوق ذلك في بما الودائع ضمان صندوق تدبير سنادإ•
 هذا في الدولي الصعيد على الممارسات ألفضل وفقا المغرب، بنك مراقبة تحت مساهمة شرآة
.المجال

 النظام استقرار تهدد شمولية تعتبر مؤسسة أية صعوبات بمعالجة تتعلق جديدة أحكام إدراج•
.البنكي



حماية الزبناء-5
األهداف

 حماية وتعزيز ،وزبنائها االئتمان مؤسسات بين تنشأ قد التي النزاعات تسوية تسهيل

  .الزبناء مصالح

اإلجراءات

 ودية تسوية إلى يهدف بنكية وساطة نظام إحداث تهم تشريعية مقتضيات إدخال•

؛عمالئها وبين االئتمان مؤسسات بين القائمة للنزاعات

  داخلي نظام على االئتمان مؤسسات توفر ضرورة على تنص مقتضيات إدراج•

.عمالئها طرف من إليها المرفوعة للشكايات وشفافة فعالة معالجة من يمكن
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مراجعة نظام العقوبات

  األهداف
 والمالي االقتصادي الصعيدين على المسجلة والتطورات التغيرات مواآبة
  أن علما 1993 لسنة البنكي القانون صدور منذ أي ،األخيرة يةالعشرين خالل
.العقوبات قيمة يغير لم 2006 لسنة البنكي القانون

اإلجراءات
؛عليها المنصوص الغرامات قيمة من الرفع•
  .العقوبات لنظام الصغيرة السلفات جمعيات إخضاع•
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شكرا على انتباهكم


