ملتقى اليسر العلمي الثاني يناقش :دورالمالية التشاركية
في التنمية االقتصادية
يوم اإلثنين  17يونيو 2019
إسهاما في نشر ثقافة المالية التشاركية المبنية على المصداقية و الكفاءة ،والمطابقة ألحكام الشريعة الصادرة عن المجلس
العلمي األعلى ،ينظم بنك اليسر الدورة الثانية لملتقى اليسر العلمي للمالية التشاركية ،تحت عنوان" أي دور للمالية
التشاركية في التنمية االقتصادية ؟ " ،وذلك يوم االثنين  17يونيو .2019
ويهدف هذا الملتقى إلى اإلسهام في تأسيس صناعة مالية تشاركية سليمة ،وتقديم اقتراحات موضوعية و واقعية لحل
المشاكل المرتبطة بهذه الصناعة قصد التطوير البناء.
وذلك انطالقا من تقييم أولي للتجربة المغربية ،وتوضيح مساهمة المالية التشاركية في تلبية حاجيات الشركات من
تمويالت و خدمات.
وهكذا ،سيجمع ملتقى اليسر العلمي الثاني للمالية التشاركية خبراء مغاربة ودوليين من القطاعين العام والخاص ،لمناقشة
الفرص التي تقدمها األبناك التشاركية للشركات المغربية ،مستفيدين في ذلك من خبرات دولية تتم مناقشتها وفق
خصوصيات المغرب التنظيمية ،المالية ،القانونية و الشرعية.
وعن هذا الملتقى الثاني ،قالت المدير العام لبنك اليسر ،السيدة منى البنيوري ،أن هذه الدورة " ستولي اهتماما خاصا
لطرق تمويل ودعم الشركات من خالل توضيح واستبيان إمكانيات األبناك التشاركية لالستجابة لحاجيات المقاوالت سواء
منها االستثمارية أو التشغيلية " و ذلك وفق برنامج غني بالنقاش وتبادل اآلراء؛ و أن " كل ذلك مؤطر بمحاضرات علمية
عميقة يقدمها فقهاء و خبراء لهم بصمات واضحة في مجال التنظير و التأصيل من أجل الوقوف على منهج صياغة اآلراء
بالمطابقة ل لتدليل على المجهود الكبير الذي يبذله علماؤنا في ضبط المعامالت البنكية ،لتكون مطابقة للشريعة اإلسالمية و
مقاصدها ".
بنك تشاركي:
يمارس أنشطته بناء على مبادئ المالية التشاركية :
 تمويل المشاريع المرتبطة باالقتصاد الحقيقي . منع أخذ الفوائد على التمويالت . المشاركة في الربح و الخسارة. حظرالمعامالت التي فيها غرر أو جهالة.بنك شامل :
بنك اليسر ،بنك تشاركي موجه لجميع شرائح الزبناء  ،سواء كانوا خواصا من المواطنين المقيمين أو من مغاربة العالم ،و
كذا األجانب المقيمين و غير المقيمين أو كانوا مهنيين أو شركات.

كما تشمل أنشطة بنك اليسر كل الخدمات و األنشطة البنكية.
بنك ذو استقاللية ذاتية :
يعد بنك اليسر طبقا للمادة  54من القانون البنكي  ،12-103شخصية اعتبارية معتمدة و مؤهلة لتلقي الودائع ،و تدبير
وسائل األداء و وضعها رهن تصرف عمالئها ،و تقديم منتجات تمويل مثل المرابحة و اإلجارة و المشاركة و المضاربة
و السلم  .و كذلك إنجاز العمليات التجارية و المالية و االستثمارية طبقا لآلراء الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية
التشاركية التابعة للمجلس العلمي األعلى  .و قد تم نشر ترخيص بنك اليسر في الجريدة الرسمية رقم  6596الصادرة
بتاريخ  17غشت  . 2017كما يتوفر بنك اليسر على شبكة مخصصة و نظام معلوماتي خاص ،باإلضافة إلى جميع
الصالحيات التي تجعل منه فاعال معاصرا يقدم أجود و أحدث الخدمات.
بنك في خدمة الزبون :
بتوفره على منهجية ترتكز على خدمة الزبون ،و شبكة مخصصة ،و فريق مهني ،و عروض تتصف بالتنافسية و المطابقة
و االبتكار ،يجمع بنك اليسر الشروط الالزمة الحتالل مركز أساسي و متقدم في هذه الصناعة الجديدة  .و من جهة
أخرى ،تمكنه المتابعة المستمرة ألحوال السوق من التكيف بشكل دائم مع احتياجات الزبناء التي يضع بنك اليسر تلبيتها
في قلب أولوياته.
بنك قريب من زبنائه :
سياسة بنك اليسر هي القرب الحقيقي من الزبون و تتمثل في :
 شبكة توزيع مخصصة يتم تعزيزها باستمرار لتشمل جميع أقاليم المملكة . بنك رقمي يتيح خدماته بشكل أوسع من خالل التطبيق القابل للتحميل على الهواتف الذكية""Al Yousr Connect

