
 

ين أزمـة  مغرب ـب اـل ــناك الـتشاركـية ـب الأب
حة جاـئ تمويـل و أزمـة اـل اـل

ليلى اللوماني 
دك9<رة وأس9اذة 6﮳احثة 01/. علم اال'&تصاد.

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

ال0﮳نوك التشارك0﮵ة : مأ,ق ال﮳حا&ٔحة : 
6﮵وا﮳حه الـعالـم 01/. الـو'&ت الـراهـن اضـطرا6﮳ات ا'&تصاد6﮵ة 
أشـد حـدة عىل األر﮳حح مـما شهـده أTـناء األزمـة الـمالـM﮵ة 
̀&د أحــد6﮶ت ﮳حا6ٔحة 'M0﮵\وس  الــعالــمM﮵ة لــسنة 2008. '0
كـ<6jk﮲ا صـدمـة ذات طـاg﮳ع مـ﮲ح9لف ذلـك أ6﮲ه لـم 6﮵سM﮳ق 
ت 6﮲شاطــها دjن ســا6﮳ق  0̀ لــال'&تصادات الحــد6﮵ثة أن أو'&
إ6﮲ذار. حـM﮵ث 6﮵عاr﮲/. المسـتهلك<ن ومـؤسـسات األعـمال 
01/. الـو'&ت الـراهـن مـن ﮲حسا6ٔر '0ادحـة 01/. الـد﮲حل     مـع 
احــــتماالت ﮲طه<ر حــــاالت إ'0الس واســــعة الــــنطاق. 
6j﮳الـر﮲عم مـن أن الـعالـم الـع\r﮳/. لـم 6﮵كن مهـدا لـ﮳حا6ٔحة، 
﮶ـاره  ﮴ـسـلـم مــــن آ6 ﮳ـلـدا6﮲ـه لــــم 6 ﮵ـ\وس كــــ<6jk﮲ـا إال أن 6 ـMـ 0'
اال'&تصاد6﮵ة  ﮲حصوصــا عىل مســت<ى األ6﮲شطة الــمالــM﮵ة 

والمصر'M0﮵ة . 
رب عىل ســM﮳M﮵ل الــم{ال ال الــحصر ع﮳حــزت  �. الــمع0 0�0'
̀&اوالت واال'0راد عــن ســداد د6﮵<g﮲ها  م﮳حــموعــة مــن الــم
�ــتM﮳﮵حة الح﮳حــر الــص��. الــذي '0رض 6﮴و'&ف د6﮵نامــM﮵كM﮵ة 
̀&طاع الــمصر01/. 6﮳ش�ل  الــحM﮵اة مــما أدى الــى شــلل الــ
ـ\6﮵ان حــالــة الــطواkئ  عــام. 6j﮳دأت الــمش�لة مــع سـ
̀&اوالت  الـصحM﮵ة اليت '0رضـت عىل م﮳حـموعـة مـن الـم
̀&لM﮵ص أ6﮲شطتها والــد﮲حول 01/. أزمــات مــالــM﮵ة �ــتM﮳﮵حة  ﮴ 6
األعــM﮳اء الــمتراكــمة عــل�﮵ها، لــتص�﮳ح 6﮴سهM﮵الت األ6﮳ناك 
إحـدى الـمنا'0ذ الـمأمـولـة لـت﮳حاjز الـمأ�ق، لـكن وعىل 

سهم  0̀ ̀&اوالت أ6﮲ عــكس الــمتو'&ع و﮳حد أ6k﮳اب 6﮴لك الــم
̀&M﮵د الــمساطــر  دا﮲حل مــ9اهــة ﮳حد6﮵دة مــوصــومــة 6﮳9ع
6j﮴شد6﮵د اإل﮳حراءات الـM﮳M﮵\و'&راطـM﮵ة، 6﮳ل و01/. أحـM﮵ان كـ{M﮵رة 
̀&\وض 6﮳سM﮳ب 6﮲﮴حوف الـM﮳نوك مـن حـاالت  ر'0ض مـنح الـ

اال'0الس المتو'&عة.  
رب وعىل الـر﮲عم مـن  ̀&طاع الـM﮳ن��. الـتشار�ـ�. 6﮳الـمع0 الـ
\r﮳/. إال ا6﮲ه اكن  6﮴واضــع مــساهــمته 01/. اال'&تصاد الــمع0
̀&طاع 6﮵عاr﮲/.  االكــ{ر 6﮴أ6﮶را 6﮳ن9اgٔج هــذه االزمــة. هــذا الــ
6﮳ش�ل مـزدوج مـن م﮳حـموعـة، مـن االكـراهـات، ﮳حزء مـنها 
ة عـامـة �ـتM﮳﮵حة الح﮳حـر  0̀ ̀&طاع الـM﮳ن��. 6﮳ص مشـترك مـع الـ
﮵ـ9ـعـلـق  ﮵ـة و﮳حـزء مــــنـهـا 6 الــــصـ�ـ�ـ. واالزمــــة اال'&ـتـصـاد6
رب  6﮳الــهشاشــة الــM﮳نM﮵<6﮵ة لــلمصارف الــتشاركــM﮵ة 6﮳الــمع0
﮲حصوصــا أg﮲ها ال زالــت 01/. ســنواg﮴ها االولــى وال زالــت 
رب  6﮲﮴حطو 6﮳اسـتحM﮵اء 01/. سـ<ق الـمنا'0سة الـM﮳نكM﮵ة 6﮳الـمع0
̀&در  ̀&طاع وعــدم 6﮴و'0ره عىل الــ حــM﮵ث أن هــشاشــة الــ
ـ/. مــن الــوداgٔع الــمالــM﮵ة اليت مــن شــاg﮲ها 6﮴ع�6﮵ز  ـ0 الاك1
سـM﮵ولـته الـدا﮲حلM﮵ة وكـذا ﮲عM﮵اب الـتأمـM﮵ن التاك'0يل الـذي 
ف مــن حــده الــم﮲حاطــر الــمالــM﮵ة ﮳حعلت هــذه  0̀ 6﮲﮵ح
الـمؤسـسات عىل وشـك إ﮳حهاض مـعامـالg﮴ها ﮲حالل هـده 
ترة الحـــر﮳حة.  'M0﮳عد ســـنتM﮵ن 6j﮲صف مـــن ا6﮲طالق  0̀ الـــ
رب لــم 6﮵M﮳لغ إ﮳حما�ــ/. الــوداgٔع 6﮴حت  عــملها 01/. الــمع0
الـطلب لـدى الـM﮳نوك الـتشاركـM﮵ة سـ<ى مـلM﮵ا6k﮵ن و 500 
مـلM﮵<ن درهـم و هـو مـا 6﮵م{ل واحـد 01/. الـمئة 1%  مـن 
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رب و  ـ/. حـصM﮵لة ﮲عM﮵ر  م﮳حـم<ع الـوداgٔع الـM﮳نكM﮵ة 6﮳الـمع0
مـش﮳حعة سـاهـمت 01/. ع﮳حـز الـمؤسـسات الـتشاركـM﮵ة عـن 
طM﮵ة حــا﮳حM﮵ات �6﮳ناgٔها إ6﮳ان  هــذه األزمــة اال'&تصاد6﮵ة  6﮴ع0
̀&اوالت  الحــر﮳حة ﮲حصوصــا أن مــا 6﮵ناهــز 30% مــن الــم
̀&لM﮵د6﮵ة  M﮵رة و الـمتوسـطة ال ¡ـ9عامـل مـع األ6﮳ناك الـ9 الـصع0

و 6﮴عول عىل ﮲حدمات المؤسسات التشاركM﮵ة. 
الدولة : س0﮵اسة الترAB@﮵ع أم س0﮵اسة اإلصالح : 

Mـ﮳ـ<ن  الــــمـرا'ـ& ﮵ـتـحـرك  6 الــــصـحـة،  ﮲حـMـ﮳ـراء  ﮲عـرار  عـىل 
الـمصر'M0﮵<ن حـالـM﮵ا لـموا﮳حهة هـذا الـوضـع الـمتساkع 
. '0ال 6﮳د أن 6﮵حشد هـــؤالء الـــمرا'&M﮳<ن مـــا  ./ٔrواالســـ9ثنا
لـدg﮵هم مـن أدوات 01/. م﮳حـموعـة '&واعـدهـم الـم﮲حصصة 
لــالســت﮳حا6﮳ة لــلكوارث الــطM﮳M﮵عM﮵ة، وأحــداث الــم﮲حاطــر 

وط المصر'M0﮵ة.   M﮵لM﮵ة، 6j﮲<6﮳ات الضع0 التشع0
رب م﮳حــموعــة مــن  حــM﮵ث ا6﮲﮴حذ أ6k﮳اب األ6﮳ناك 6﮳الــمع0
اإل﮳حراءات الـــتر'&M﮵عM﮵ة لـــت﮳حنب مـــا 6﮵سمى  الـــصدمـــة  
﮵ـة  ﮳ـنـكـMـ ـات الــــMـ ﮵ـل أداء الـمـســــتـحـ`ـ& ﮴ـأ﮳حـMـ ﮴ـم 6 ﮵ـة إذ 6 اال'&ـتـصـاد6
̀&لM﮵د6﮵ة والـتشاركـM﮵ة  ا6ٔدة ﮳حم�﮵ع �6﮳ناء الـمصارف الـ9 0̀ لـ
̀&M﮵�&�. ذلــك أن  مــما 6﮵ضع هــذه األ﮲حM﮵رة 01/. مــأ�ق حــ
مـــواردهـــا 6﮴عتمد أســـاســـا ـ عىل عـــكس الـــمصارف 
̀&\وض الـممنوحـة 01/. إطـار  ̀&لM﮵د6﮵ةـ عىل مـدا﮲حM﮵ل الـ الـ9
مـعامـالت الـمرا6﮳حة. 6﮳اإلضـا'0ة الـى ذلـك 6﮴د﮲حل الـM﮳نك 
M﮵ض 6﮲سM﮳ه األ6k﮳اح عىل  0̀ ـ\6﮵ق 6﮲﮴ح الـــمركــــ�ي عـــن طـــ
̀&\وض الـممنوحـة لـلM﮳نوك. هـذه اإل﮳حراءات ال 6﮲﮴حدم  الـ
﮵ـعـتـمـد  ﮵ـلـهـا ال 6 ﮴ـمـ<6 ﮵ـة ألن 6 ﮴ـشـاركــــMـ ﮳ـنـوك 6 6﮳ـأي حــــال الــــMـ

رب.   استئ﮳حار األموال من 6﮳نك المع0
6﮵عا الـى مـا '&د 6﮵¦ول إلـM﮵ه  ـ\ ̀&رار س و'&د '0طن  أصـحاب الـ
̀&ام صـندjق  األمـر 6﮳مؤسـسات الـمصارف الـتشاركـM﮵ة '0
رب g﮳إطــالق 6﮲ا'0ذة 6﮴شاركــM﮵ة  الــضمان الــمركــ�ي 6﮳الــمع0
6﮳اسـم 'سـند 6﮴م<6﮵ل' مـ﮲حصصة حـص\6﮵ا لـنشاط الـتم<6﮵ل 
الــتشار�ــ�. وهــو مــا 6﮵سمح 6﮳ضمان الــدولــة ل﮳حــم�﮵ع 
̀&دمـها الـM﮳نوك الـتشاركـM﮵ة لـ�ل  اال'0راد  ﮴ الـتم<6﮵نM﮵ات اليت 6
M﮵رة اليت 6﮴ض\رت 6﮳ش�ل  ̀&اوالت الـمتوسـطة والـصع0 و الـم
ات ﮳حا6ٔحة كـ<6jk﮲ا. الـM﮳نوك الـتشاركـM﮵ة عـM﮳ر  0̀ كـM﮳M﮵ر مـن م﮲حـل
الل لـــدى  هـــذه اآللـــM﮵ة ســـتمول حـــا﮳حM﮵ات االســـ9ع0
̀&اوالت، 'M0﮵ما سـM﮵ك<ن  مـن الـصعب 6﮴م<6﮵ل حـا﮳حM﮵ات  الـم
ـ\6﮵ق الــمنت﮳حات الــتشاركــM﮵ة الــحالــM﮵ة،  الســM﮵ولــة عــن طـ
M﮵ف أعـــM﮳اء  0̀ ̀&تصر عىل 6﮲﮴ح ﮵ M6﮳الـــ9ا�ـــ/. '0الـــتم<6﮵ل ســـj
̀&اوالت 6﮳تم<6﮵ل مـضم<ن مـن طـرف  الل عىل الـم االسـ9ع0

الدولة. 
هــذه الــمM﮳ادرة الــحكومــM﮵ة 6﮴أr﮴/. كــM﮳د6﮵ل عــن الــ9امــM﮵ن 
ر'0ة الــ{ا6﮲M﮵ة  التاك'0يل الــذي ال 6﮵زال '&M﮵د اال�ــت﮲طار 6﮳الــع0

̀&ة  ﮵ Mة أمـام االكـراهـات الـعم 0̀ ﮵ Mى ضـع&̀ لـلM﮳رلـمان لـكنها  6﮴M﮳
رب  اليت 6﮴وا﮳حهها الـمؤسـسات الـM﮳نكM﮵ة الـتشاركـM﮵ة 6﮳الـمع0
أوال 6﮲﮲طرا لـك<g﮲ها ال 6﮲﮴حص ﮳حم�﮵ع الـمصارف الـتشاركـM﮵ة 
ة مـما  0̀ ﮵ Mٔع الـضعg﮳ة الـوداM﮲ها ال 6﮴حل اشاكل 6﮲سg﮵ا ألM6﮶ا6﮲j
سـM﮵ضطر الـM﮳نوك الـتشاركـM﮵ة لـال'&تراض مـن الـمؤسـسات 
األم 6﮳نسب 6k﮳<6﮵ة 6j﮳الـ9ا�ـ/. الـضرب 01/. مـصدا'&M﮵ة هـذه 
ترض أ6﮲ه  0̀ ﮵ \r﮳/. الـذي 6 الـمؤسـسات لـدى الــ�6﮳<ن الـمع0

 . 6﮵9عامل مع مصارف ذات طاg﮳ع اسال©/.
أ&﮵ة حلول؟   

و 6﮵ستو﮳حب هـدا الـوضـع ¡نسـM﮵ق الـ﮳حهود مـن أ﮳حل 6﮳دء 
̀&طاع الـما�ـ/.  الـعمل 01/. وضـع إطـار ¡ـن﮲طM﮵�ª. هـM﮵�يل لـل
. حـM﮵ث 6﮳﮵حب ر'0ع الحـد األدg﮲ى لـمعا6﮵M﮵ر ﮳حودة  الـتشار�ـ�.
وح﮳حـم رأس الـمال الـمصر01/. والسـM﮵ولـة الـمصر'M0﮵ة و 
6﮳ناء 6﮲﮲طام مــصر01/. 6﮴شار�ــ�. أكــ{ر صــال6﮳ة g﮵هدف إلــى 
حـــM﮵ازة احـــتM﮵اطـــM﮵ات و'&اMٔ6﮵ة أعىل مـــن الحـــد األدg﮲ى 
اإللـزا©ـ/. 6﮳حM﮵ث 6﮵مكن الـسحب مـنه 6﮳أمـان 01/. األوضـاع 
6﮵د الـدولـة مـن دعـمها لهـذه  الـمتأزمـة. و 6﮵ستحسن ان 6﮴�
الــمؤســسات 6﮳9ع﮳حM﮵ل ﮲ح\وج '&ا6﮲<ن الــتأمــM﮵ن التاك'0يل 
الـى حـM﮵ز الـتطM﮳M﮵ق كـما 6﮳﮵حب إعـادة الـن﮲طر 01/. عـدد و 
̀&دمـة مـن طـرف اال6﮳ناك الـتشاركـM﮵ة  6﮲<ع ال﮲حـدمـات الـم

̀&د حالM﮵ا الى التن<ع .  9 0̀ ﮴ اليت 6
̀&واعــد أTــناء األزمــة ألن  M﮵M﮵ر الــ  6﮵ستحسن أ6﮵ضا عــدم 6﮴ع0
ذلــك ســM﮵تسM﮳ب عىل األر﮳حح 01/. �6﮵ادة اال6k﮴M﮳اك لــدى 
�. أن 6﮲﮵طل 6﮴ركـM﮵ز الـM﮳نوك الـتشاركـM﮵ة  ̀&اوالت. 'M0﮵نM﮳»0 الـم
ترة عىل اســتمرا6k﮵ة الــعملM﮵ات  0̀ مــنصM﮳ا ﮲حالل هــده الــ
̀&ة الـ�6﮳<ن. 6﮳اإلضـا'0ة الـى ذلـك  ﮶ الـ﮳حا6k﮵ة لـلمحا'0﮲طة عىل 6
عىل ﮳حهات الــتن﮲طM﮵م الــمصر01/. الــتشار�ــ�. أن 6﮴ك<ن و 
6﮴ست﮲حدم احـتM﮵اطـM﮵ات رأس الـمال والسـM﮵ولـة الـو'&اMٔ6﮵ة 
̀&\وض الـمصر'M0﮵ة حـالـM﮵ا، دjن  ̀&د6﮵م الـ ﮴ لـدعـم مـواصـلة 6
﮵ـة عـىل إدارة  ﮳ـMـ ﮳ـعـات ســــلـMـ ﮴ـMـ ﮴ـب عـىل ذلــــك أي 6 ﮵ـتـ\6 أن 6
وط عىل  الـM﮳نوك و الهـدف مـن ذلـك الـ9عامـل مـع الـضع0
السـM﮵ولـة و﮲حسارة اإل6﮵رادات �ـتM﮳﮵حة عـدم أداء مـد'0وعـات 
̀&\وض. كـما أن األعـمال الـمصر'M0﮵ة  الـتشاركـM﮵ة  سـداد الـ
، 6j﮳الـ9ا�ـ/. '0إن التنسـM﮵ق  .�ª﮳ع عـالـgـ/. أعـمال ذات طـا 
واســع الــنطاق 6﮳M﮵ن الــ﮳حهات الــتن﮲طM﮵مM﮵ة الــوطــنM﮵ة عىل 
المســت<ى الــدو�ــ/. هــو مــطلب أســايس '0هذه األزمــة 
\ق 6﮳عض  سـتنت�. g ./01﮲ها6﮵ة الـمطاف، وآ6﮶ارهـا سـتس9ع0
الــو'&ت حىت ¡نحســر، ولــكن الــمحا'0﮲طة عىل ســالمــة 
ة األهـمM﮵ة لـضمان مـ<6﮶و'&M﮵ة  اإلطـار الـدو�ـ/. سـتك<ن 6﮳الـع0

̀&لM﮵دي و التشار��. .   الن﮲طام الما�/. العال�ª. ال9
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