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 المسار التاريخي للعمل البنكي 

 ذ. نور الدين الفقيهي

 ف حول تاريخ بداية العمل البنكي :اختال

 4000  بآسيا الصغرى، حيث كان الكهنة يسجلون الورقابمدينة "سنة قبل الهجرة "

 .1عملية تلقي الودائع ومنح القروض على ألواح من طين

 1700 .سنة قبل الميالد في بابل 

  687 2د :  أول قطعة نقدية معلومة التاريخ وجدت في "ليديا" بآسيا الصغرىقبل الميال . 

الحديث في  معالم النشاط البنكي المرتبط باالقتصادبشكل واضح وبتدرج  انكشفت

 يطالياإبمع إنشاء أول بنك  الميالدي 12النصف الثاني من القرن  فينهاية العصر الوسيط، 

 –: بنك برشلونة  1401 –: بنك البندقية  1157) 3ىقطب التجارة الدولية في القرون الوسط

: بنك  1800 –: بنك انجلترا  1694 –: بنك هامبورج  1619 –: بنك أمستردام  1609

 فرنسا(.

لنواة األولى للوسائل الفنية ا (4)سفتجة الكمبيالةظهرت : الميالدي 13القرن 

 حاليا في خلق االئتمان وتوزيعه.المستعملة من قبل البنوك 

 بالشيك في انجلترا. بداية العمل:  1659

                                                           

 .1976يوليوز  4التطور التارخيي للنظام البنكي، جريدة العلم، بتاريخ  1
  .21، ص.1933 ،حمي الدين امساعيل علم الدين، "موسوعة أعمال البنوك  من الناحيتني القانونية والعملية"، اجلزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة 2

3 J. RIVOIRE, « Histoire de la banque », P.U.F, Paris, 1993, p.79 et s. 
:حوالة صادرة من دائن، يكلف فيها مدينه دفع مبلغ معني يف اتريخ معني إلذن شخص اثلث، أو إلذن  كم، وتعين يف االقتصادالشيء احملكلمة معربة من أصل فارسي "سفته" أي   4

 الدائن نفسه، أو إلذن حامل هذه احلوالة. أنظر :
 . 312، ص.1996املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، مجهورية مصر العربية، 
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، وهي أوراق نقدية أو نقود ورقية أي 5بأوراق البنكنوت في السويد العمل:  1661

صكوك بنكية )مصرفية ( لحاملها، يوقعها البنك المركزي ويمكن تحويلها فورا إلى نقود 

 .معدنية ويتم تداولها بالمناولة

 لمغربالمسار التاريخي للقانون البنكي با

السيما  - حيث بدأت البنوك األوربية، في عهد الملك عبد العزيزم : 19أواخر القرن 

 ، مثل :6تفتح فروعا لها في المغرب -الفرنسية 

 1896 الوكالة الوطنية للخصم لباريس )فرع في طنجة وآخر في الدار :

 البيضاء(.

 1904  :- .الشركة الجزائرية للبنوك 

 1906 : -  ي للشرق.البنك األلمان 

 القرض العقاري الجزائري التونسي. -

مدير  بتخويل( 1943مارس31) 1362ربيع األول24بتاريخ ظهيرصدور : 1943

 . المالية سلطة تنظيمية في كل ما يتعلق بالقيم المنقولة والمهنة البنكية

مستوحى  - قرار مدير المالية بضبط وتنظيم المهنة البنكيةحيث صدر في نفس التاريخ 

 -التسيير حاالت المنع من التأسيس و) - 1941جمله من القانون البنكي الفرنسي لسنة في م

ة من ن مكونإحداث لجنة االئتما -التسجيل في الالئحة الرسمية للبنوك العاملة في المغرب 

 ممثلي جميع هذه البنوك برئاسة المدير العام للبنك المخزني(. 

                                                           

 عريب : -معجم عريب  -لها قدمي يف الصني.، أنظر : معجم املعاين اجلامع يف حني هناك من يقول أبن أص5
 .يون""بنكنوت : أَوراق َمْصرِفيَّة رمسية مطبوعة يتعامل هبا الناس بدالً ْمن املسكوكات النقدية ، وأَول من اختذها الصين

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=
%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%86%D9%88%D8%AA 

 لبنوكهم املوجودة يومئذ إبجنلرتا، أنظر : -خاصة بطنجة  -علما أنه كانت قبل هذا التاريخ حماوالت لبعض اليهود إلقامة فروع ابملغرب  6
- F. NATAF, « Le crédit et la banque au Maroc », Paris, 1929, p.52 et s. 
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 1955يناير  17و  1954يناير  15تممة في وقد تلت القرار المذكور قرارات أخرى م

إحداث لجنة القرض والسوق المالية كهيئة  -، ) تحديد نطاق نشاط البنوك 1955أبريل  16و

بنكيين برئاسة المدير العام للبنك المخزني( لكنها لم تشكل ضوابط  7استشارية مكونة من 

الخاصة على حساب عمل البنوك وتحد من حريتها في خدمة مصالحها  قانونية تؤطر

 .7المصلحة االقتصادية العامة

 21) 1387محرم  10بتاريخ  1067 - 66رقم  المرسوم الملكي صدور:  1967 

تقوية الدور ؛الذي أتاح قرضبمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية و ال( المعتبر 1967أبريل 

خاّصة في مجال  - يبنك المغرب بموجب قانونه األساس منها -للسلطات النقدية  المخول

، وعد بذلك أول تنظيم قانوني يستهدف مالءمة ممارسة النشاط البنكي مراقبة المهنة البنكية

 .8مع ما تتطلبه حماية  مصالح مختلف األطراف المعنية بهذا النشاط

( 1984 أكتوبر 2) 1405 محرم 6 بتاريخ1.84.145 رقم صدور الظهير: 1984

من قانون  121تم نسخه الحقا بموجب المادة )  االستثمار ببنوك يتعلق قانون بمثابة المعتبر

 .(ومراقبتها االئتمان مؤسسات بنشاط المتعلق1993يوليوز  6

 اطقبالمن المتعلق 1.91.131 رقم الظهير 58.90 رقم  القانون صدر بتنفيذ: 1992

. (1992 فبراير 26) 1412 شعبان  من 21 بتاريخ " OFFSHORE الحرة  " المالية

متعلق ال 2006فبراير  14من قانون  149منه بمقتضى المادة  25و  22و  3نسخت المواد )

 بمؤسسات االئتمان...

 (.على نسخ مواد أخرى منه103.12القانون رقم  كما نص 

  1414من محرم  15في  1.93.147لظهير المعتبر بمثابة قانون رقم صدر ا: 1993 

؛الذي أتاح إحداث إطار ات االئتمان ومراقبتهابنشاط مؤسس ( المتعلق1993يوليو 6)

                                                           

 .7، ص.1998مد لفروجي، "العقود البنكية بني مدونة التجارة والقانون البنكي"، مطبعة النجاح اجلديدة، الطبعة األوىل، الدار البيضاء، حم 7
 . 7حممد لفروجي، "العقود البنكية..."، مرجع سابق، ص. 8

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

4 

 

قانوني موّحد لكافة مؤسسات االئتمان وتوسيع نطاق التشاور وإدخال بعض التدابير الرامية 

إلى الحفاظ أكثر على مصالح الزبناء وكذا تقوية سلطة البنك المركزي فيما يتعلّق بتقنين نشاط 

 .مؤسسات االئتمان ومراقبتها

 التلبنك المغرب بعض التعديالقانون األساسي على  1993كتوبر أأدخلت في  كما 

علّقة المت التي كانت ترمي على الخصوص إلى توضيح المهام الموكولة إليه وخاّصة منها تلك

 .تسييرة والبالسياسة النقدية وإلى إعطاء مزيد من االستقاللية ألجهزته المكلّفة باإلدار

في 83.96.1لظهير رقم الصادر بتنفيذه ا 15-95م )القانون رق مدونة التجارة : 1996

مادى ج 19بتاريخ  4418، ج. ر. عدد 1996غشت  الموافق لفاتح 1417 ربيع األولمن  15

 .1996أكتوبر  3الموافق ل  1417األولى 

 + أهمية النشاط البنكي من خالل مدونة التجارة:

 التاجر التزاماتالرابع: القسم

 المالية؛ والمعامالت لبنك والقرضا - 7البند  : 6+ المادة 

 والمحافظة على المراسالت المحاسبية القواعد :األول الباب

 18المادة 

ي مركز فالتجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو  ألغراضه على كل تاجر، يتعين

 .البريدية للشيكات

  306 المادة

يل إذا زاد التجار في المعامالت التجارية بشيك مسطر أو بتحو بين أن يقع كل وفاء يجب

 .بتعديل جبائي( 20.000)أصبح  درهم عشرة آالفالمبلغ على 

تة في الفقرة السابقة بغرامة ال يقل مبلغها عن س مقتضيات على عدم مراعاة يعاقب

 .الموفى المائة من المبلغ

 وجه التضامن.عن هذه الغرامة على  والمدين كل من الدائن يسأل
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 +الكتاب الثالث : األوراق التجارية؛

 .اب(أبو 8 القسم السابع : العقود البنكية )في -+الكتاب الرابع )العقود التجارية( 

 قانون شركة المساهمة  :1996

 قانون باقي الشركات التجارية )الشركة ذات المسؤولية المحدودة( : 1997

 لبت فيالذي أسند النظر إلى هذه األخيرة ل قانون إحداث المحاكم التجارية: 1997

 (.5المادة  - االختصاص النوعيالنزاعات الناشئة عن العقود البنكية )

 ية.وذلك لطمأنة الفاعلين االقتصاديين على مصير تعامالتهم مع البنوك المغرب

 بتنفيذه والصادر الصغيرة بالسلفات المتعلق 18.97 رقم صدر القانون : 1999

 41و 4 المواد نسخت.)( 1999فبراير 5)1419منشوال  18 بتاريخ 1.99.16 مرق الظهير

 المتعلق 2006فبراير  14قانون من  149المادة بموجب  منه 15و( الثالثة الفقرة)

أخرى  على نسخ مواد103.12قانون رقم المن  196كما نصت المادة  بمؤسسات االئتمان...

 منه(.

ن بالقانو المتعلق 0376. رقم القانونفيذ بتن .381.05 رقم صدر الظهير: 2006

يدة ، منشور بالجر( 5200 نونبر 23) 2614 شوال من 20 بتاريخ األساسي لبنك المغرب

 (.2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397الرسمية عدد 

 بمؤسسات المتعلق34.03 رقم القانونبتنفيذ  1.05.178 رقم كما صدر الظهير

منشور  ،(2006 فبراير 14) 2714 محرم 15 بتاريخ ،فيحكمها المعتبرة والهيئات االئتمان

ريخ ( وهو نفس تا2006فبراير  20) 1427محرم  21بتاريخ  5397بالجريدة الرسمية عدد 

 .قريباتنشر القانون األساسي لبنك المغرب رغم صدور هذا األخير قبل ذلك بثالثة أشهر 
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 االئتمان يتعلق بمؤسسات 103.12م مسودة مشروع قانون رق إعداد : 2012غشت 

 مادة(. 197) حكمها في المعتبرة والهيئات

 :كالشرنة : اختالف المنهجية في التجارب المقا ( البنوك التشاركيةالقسم الثالث :   

 والمؤسسات والمراقبة( : مضموناو - التقنين

 لمسودة المشروع المذكور. الصيغة الثانية:  2013دجنبر 

 .2015يناير  22، ونشره في صدور القانون 2014دجنبر  24

لمية المتمم للظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجالس الع 1.15.02الظهير رقم :  2015  

 .(2015فبراير  9نشر  بتاريخ  - 2015يناير  20)صدر في 

 

 2نشرت في ، والي بنك المغربلمناشير  ستة 2017يناير  27صدرت في  : 2017

 .2017مارس 

 17.40روع القانـون رقـم شـى ملصـادق مجلـس الحكومـة ع:  0172غشـت 

مؤسسات بالمتعلق  103-12ليتساوق مع القانون رقم  إلصالح القانون األساسي لبنك المغرب

 االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ن نوالمتعلق بالقا 17.40رقـم  مصادقة البرلمان على القانون : 2019 يونيو 10

 4014من شوال  17 بتاريخ 1.19.82الظهير رقم  صدر بتنفيذه، لبنك المغرباألساسي 

 .2019يوليـوز  15الجريـدة الرسـمية يـوم ب نشر، (2019يونيو  21)
 

 المالحظات والخالصات :

 ؛تطور االسم بتطور المضمون -

 ؛ارتباط التطور بالنسخ -

 ؛تأثر التقنين بتوجه المشرع بين الجمع والتخصيص -
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 ؛والتتميم طرق المشرع في التعديل والتغيير -

تأثر التشريع بالظرفية السياسية والدستورية، ثم بضغط الفاعلين السياسيين  -

 ؛واالقتصاديين...

 ارتباط القوانين ببعضها وتداخلها وتكاملها وتشتتها. -
 

 

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر


