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كلمة ال�سيد الوايل

متيزت �سنة 2012 بتباط�ؤ من� االقت�ساد ال�طني اإىل 2,7% بعد ن�سبة 5% امل�سجلة يف ال�سنة ال�سابقة. ويعزى هذا الرتاجع 

غري  الداخلية  املناخية  الظروف  اإىل  وكذلك  االأورو،  مبنطقة  وخا�سة  العاملي،  االقت�سادي  للرك�د  ال�سلبي  التاأثري  اإىل 

امل�اتية.

يف هذا ال�سياق ويف ظل غياب �سغ�ط ت�سخمية، وا�سل بنك املغرب نهج �سيا�سة نقدية تي�سريية. فقد قام بخف�ض �سعر 

الفائدة الرئي�سي اإىل 3% واالحتياطي النقدي اإىل 4%، وت��سيع نطاق ال�سمانات املعتمدة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية 

مع تب�سيط معايري قب�لها. كما و�سع اآلية جديدة الإعادة مت�يل البن�ك بهدف حتفيزها على زيادة القرو�ض املمن�حة 

للمقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة.

يف هذه الظروف، ا�ستطاع النظام البنكي اأن يحافظ على متانته بف�سل تن�ع اأن�سطته وانت�ساره ب�سكل اأكرب على امل�ست�يني 

االإقليمي والقاري.

يرتفع  مل  اإذ  املا�سية،  ال�سن�ات  من  اأقل  ب�ترية  واإن  واالأ�رش،  للمقاوالت  التم�يلية  لالحتياجات  البن�ك  ا�ستجابت  وقد 

جاري القرو�ض امل�زعة من قبل القطاع البنكي �س�ى بن�سبة 5,3% مقابل ح�ايل 11% يف �سنة 2011. وهم هذا التباط�ؤ 

على اخل�س��ض القرو�ض املمن�حة للمقاوالت )+4%(، وذلك ب�سبب تراجع الطلب ونهج �سيا�سة ائتمانية اأكرث ح�سا�سية 

جتاه املخاطر يف خ�سم ظرفية اقت�سادية �سعبة. ويف املقابل، وا�سلت القرو�ض املمن�حة لالأ�رش من�ها بنف�ض ال�ترية 

امل�سجلة خالل ال�سن�ات الثالث االأخرية )+%9(.

بامل�ازاة مع ذلك، ارتفع من جديد حجم الدي�ن املعلقة االأداء ب�اقع 9% من �سنة الأخرى. ويعك�ض هذا التط�ر ال�سع�بات 

التي ت�اجهها املقاوالت، ال�سيما العاملة يف القطاعات االأكرث تاأثرا باملناف�سة الدولية وبتداعيات تراجع الطلب اخلارجي. 

وعلى العك�ض من ذلك، حت�سنت ن�عية خماطر البن�ك على االأ�رش. واإجماال، ارتفع مت��سط معدل الدي�ن املتعرثة بن�سبة 

.%5

ومتكنت البن�ك من املحافظة على م�ست�ى مر�ض من الربحية، على الرغم من ارتفاع تكلفة املخاطر بن�سبة %49، الذي 

امت�ض 28% من النتيجة االإجمالية لال�ستغالل، وتقل�ض الهام�ض االإجمايل لل��ساطة اإىل ن�سبة 3,21% وتراجع عائدات 

اأن�سطة ال�س�ق. فقد ارتفع الناجت البنكي ال�سايف بن�سبة 7,5%، بينما ا�ستقر �سايف الربح الكلي يف نف�ض م�ست�ى ال�سنة 

ال�سابقة، ليبلغ عائد االأ�س�ل ن�سبة %1.

الناجت  135% من  اإىل  لت�سل   ،%8,4 بن�سبة  الثمانية  البنكية  املجم�عات  ارتفع جمم�ع ح�سيلة  اأ�سا�ض جممع،  وعلى 

الداخلي االإجمايل. كما تزايد ربحها ال�سايف - احل�سة الرتاكمية للمجم�عة بن�سبة %2.
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وارتفعت م�ساهمة اأن�سطة اخلارج للمجم�عات البنكية الرئي�سية الثالثة اإىل 15% و19% على الت�ايل من حيث القرو�ض 

وال�دائع. كما حت�سنت االأرباح الناجتة عن هذه االأن�سطة، لتمثل 16% من �سايف الربح االإجمايل.

االأ�سا�سي، على  ارتفع معدل املالءة وراأ�ض املال  الذاتية، حيث  اأم�الها  البن�ك بتعزيز  على امل�ست�ى االحرتازي، قامت 

اأ�سا�ض جممع، اإىل 12,9% و10,2% يف املت��سط، مقابل 12,4% و9,8% يف ال�سنة ال�سابقة. ويندرج تعزيز هذه املعدالت 

يف �سياق التقيد باملتطلبات االحرتازية اجلديدة التي يت�قع اأن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية �سهر ي�ني� 2013. 

تعريف  االأول�ية ملراجعة  اإعطاء  مع  لتطبيقها،  برناجما  املغرب  بنك  III، و�سع  لبازل  اجلديدة  املعايري  ن�رش  اإثر  وعلى 

الق�سري املدى. وي�سكل هذان االإ�سالحان م��س�ع م�ساورات وا�سعة مع مهنيي  ال�سي�لة  الذاتية واإحداث معدل  االأم�ال 

القطاع وكذا م��س�ع درا�سات تاأثري ترمي اإىل تقييم قدرة البن�ك على تنفيذهما دون االإ�رشار بتم�يل االقت�ساد.

واأمام ا�ستمرار ال�سغ�ط على �سي�لة البن�ك، وا�سل بنك املغرب مراقبته عن كثب ل��سعية ال�سي�لة بامل�ؤ�س�سات البنكية، 

ال�سدد،  امل�ارد. ويف هذا  بتن�يع  املتعلقة  و�سيا�ساتها  ال�سي�لة  احتياطياتها من  تتبع  ب�سكل خا�ض، على  مع حر�سه، 

9% من  اإىل  لي�سل  ارتفاعه  الثان�ية،  والدي�ن  االإيداع  �سهادات  املك�نة من  االقرتا�ض،  ل�سندات  اجلاري  املبلغ  وا�سل 

جمم�ع امل�ارد املح�سلة. 

ومت اإيالء عناية خا�سة جل�دة حمفظة االئتمان لدى البن�ك، يف �سياق اقت�سادي غري م�ات. فقد متت دع�ة العديد من 

البن�ك اإىل الرفع من م�ست�ى امل�ؤن اخلا�سة بتغطية الدي�ن املعلقة االأداء وم�ست�ى امل�ؤن ذات الطابع املاكرو احرتازي.

ومتيزت �سنة 2012 كذلك مب�افاة البن�ك لبنك املغرب بنتائج اختبارات ال�سغط التنظيمية االأوىل بر�سم خماطر االئتمان 

والرتكيز وال�سي�لة وال�س�ق وكذا خماطر البلد. وباعتبارها اأداة ا�ست�رشافية لتقييم متانة البن�ك، �ستعمل اختبارات ال�سغط 

.II هذه على تعزيز منظ�مة االإ�رشاف املنجز بر�سم الركن الثاين التفاقية بازل

تنتهجها بع�ض املجم�عات  التي  الدويل  التط�ر  تتبعه عن قرب ال�سرتاتيجية  املركزي  البنك  اأخرى، وا�سل  ومن جهة 

تبادل  وتكثيف  التقارير  من  جديد  ن�ع  اعتماد  طريق  عن  فروعها  مراقبة  تق�ية  على  عمل  االإطار،  هذا  ويف  البنكية. 

املعل�مات مع �سلطات االإ�رشاف يف دول اال�ستقبال.

وعلى امل�ست�ى املاكرو احرتازي، عمل بنك املغرب على مراقبة املخاطر النظامية و�سمان ا�ستقرار القطاع املايل. ولهذه 

الغاية، مت اإحداث جلنة داخلية لال�ستقرار املايل. وتعنى هذه اللجنة، على م�ست�ى ما بني القطاعات، بالتن�سيق مع جلنة 

التن�سيق بني اأجهزة الرقابة على القطاع املايل ومع جلنة اإدارة االأزمات التي مت الت�قيع بروت�ك�ل ب�ساأنها بني هيئات 

االإ�رشاف �سنة 2012.
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اله�سا�سة يف النظام املايل  اأن�سطتها املتعلقة بتقييم مكامن  اأوىل   2012 اأجنزت جلنة اال�ستقرار املايل خالل �سنة  وقد 

باالعتماد على خريطة للمخاطر وعلى نظام للتنقيط واأدوات الختبار ال�سغط. وقد متت درا�سة نقط اله�سا�سة والتدابري 

الكفيلة باحلد منها مع ال�سلطات امل�رشفة االأخرى، يف اإطار جلنة التن�سيق، بهدف بل�رة حل�ل �سم�لية للمخاطر التي مت 

حتديدها.

وظل ت�سجيع االإدماج املايل، الذي اأدرجه بنك املغرب �سمن اأول�ياته اال�سرتاتيجية، يف �سلب االأن�سطة الهادفة اإىل تط�ير 

اخلدمات املالية. وهكذا، حت�سن ول�ج امل�اطنني اإىل هذه اخلدمات، اإذ بلغت ن�سبة تعميم التعامل البنكي ح�ايل 57% يف 

نهاية �سنة 2012. ومن اأجل تقييم اأف�سل لفعالية �سيا�سة االإدماج املايل، مت و�سع م�ؤ�رشات جديدة تاأخذ بعني االعتبار 

املعايري الدولية احلديثة املعم�ل بها يف هذا املجال.

بامل�ازاة مع ذلك، اتخذ بنك املغرب مبادرة تن�سيق اأن�سطة الرتبية املالية لفائدة ال�ساكنة يف اإطار ا�سرتاتيجية وطنية 

ط�يلة االأمد تت�ىل تنفيذها م�ؤ�س�سة اأحدثت لهذه الغاية يف �سهر يناير 2013. وت�سعى هذه امل�ؤ�س�سة اإىل تعزيز املبادئ 

واملمار�سات اجليدة ذات ال�سلة بالرتبية املالية ومتكني امل�اطنني من التعرف ب�سكل جيد على اخلدمات املالية وو�سائل 

ال�قاية من املخاطر املرتبطة بها. وتتمثل اإحدى املعامل االأوىل لهذه اال�سرتاتيجية يف الن�ساط الت�ع�ي ال�سن�ي الذي مت 

ال�رشوع فيه يف �سنة 2012. و�سيتم ا�ستكمال لبنات هذا ال�ر�ض ذي البعد ال�طني باأن�سطة على املدى الق�سري ت�ستهدف، 

ف�سال عن املدر�سة، كال من اجلامعة واملقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة، يف اإطار اتفاقيات �رشاكة.

املقاوالت  ملناخ  مر�سد  باإن�ساء  اآخرين،  و�رشكاء  البنكي  القطاع  مع  بالتعاون  املغرب،  بنك  قام  ال�سياق،  نف�ض  ويف 

ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة و�رشوط مت�يلها. ويرمي هذا املر�سد اإىل حتديد روؤية �سم�لية وم�سرتكة ومتقا�سمة 

على امل�ست�ى ال�طني ح�ل اإ�سكالية مت�يل هذه الفئة من املقاوالت وم�اكبتها. 

التي  القان�نية  اآليات حماية زبناء م�ؤ�س�سات االئتمان، على �س�ء االإ�سالحات  اأي�سا على تعزيز  وحر�ض بنك املغرب 

اأف�سل املعايري املعم�ل بها يف هذا املجال. ويف هذا ال�سدد، واكب البنك هذه  اعتمدتها بالدنا ل�سمان االن�سجام مع 

امل�ؤ�س�سات يف تنفيذ مقت�سيات القان�ن القا�سي بتحديد تدابري حلماية امل�ستهلك وكذا القان�ن املتعلق بحماية املعطيات 

معاجلة  حت�سني  اإىل  الرامية  لت��سياته  البن�ك  تطبيق  بتتبع  املغرب  بنك  قام  ذلك،  عن  ف�سال  ال�سخ�سي.  الطابع  ذات 

تفكري معمق ح�ل  باإطالق  البنك  قام  البنكي،  النظام  وبالتعاون مع   .2012 �سنة  بداية  ال�سادرة يف  الزبناء،  �سكايات 

منظ�مة ال��ساطة البنكية التي اأحدثت �سنة 2009، وذلك ق�سد تعزيز ال��سائل املت�فرة لها وت��سيع اأدوارها، يف �س�ء 

التط�رات احلا�سلة على امل�ست�ى الت�رشيعي، مع اال�ستفادة من نتائج تقييم املنظ�مة احلالية.



بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012 

5 

اأما يف ما يخ�ض م�رشوع القطب املايل للدار البي�ساء، فقد مت اإجناز العديد من التدابري الرامية اإىل الرفع من جاذبيته. 

املنطقة،  دول  مع  املتبادلني  امل�سرتكة  والتنمية  لالندماج  �سم�لية  روؤية  بتحقيق  رهينا  يبقى  الكامل  اأن جناحه  غري 

وباخل�س��ض مع دول اإفريقيا جن�ب ال�سحراء. كما اأن جناحه يت�قف على تط�ير �س�ق الر�ساميل يف املغرب، ال�سيما 

ب�ر�سة القيم، حتى ت�ستجيب الأف�سل املعايري الدولية ب�سكل يجعلها فاعال مهما يف عملية االندماج.
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اأبرز اأحداث �سـنـة 2012

:  م�ساركة بنك املغرب يف االجتماع االأول للجنة اجله�ية ملنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا التابعة  20 ينـايـر 

ملجل�ض اال�ستقرار املايل، املنعقد باأب� ظبي.

تنظيم بنك املغرب بالتعاون مع �رشكاء اآخرين للدورة االأوىل من »االأيام املالية لالأطفال«.   : 16/21 مـار�س 

.)GPBM( اللقاء ن�سف ال�سن�ي ل�ايل بنك املغرب مع املجم�عة املهنية لبن�ك املغرب  : 20 مـار�س 

انعقاد االجتماع االأول ملجل�ض اال�ستقرار املايل لبنك املغرب.  : 4 اأبـريـل 

انعقاد االجتماع ن�سف ال�سن�ي للجنة التن�سيق بني اأجهزة االإ�رشاف على القطاع املايل.  : 4 اأبـريـل 

انعقاد اجتماع مع جمل�ض م�ؤ�س�سات االإئتمان.  : 11 اأبـريـل 

:  ت�قيع بروت�ك�ل اتفاقية لعقد �رشاكة بني م�ؤ�س�سة ))Luxembourg For Finance )LFF( والهيئة املالية  13 اأبـريـل 

 .)Moroccan Financial Board( املغربية

:  م�ساركة بنك املغرب يف االجتماع العام اخلام�ض العا�رش ملجم�عة العمل املايل ملنطقة ال�رشق االأو�سط  26 اأبـريـل 

و�سمال اإفريقيا )GAFIMOAN(، املنعقد بجدة.

:  انعقاد الندوة ال�سابعة لدول منطقة االأورو بني حمافظي البن�ك املركزية لل�سفتني ال�سمالية واجلن�بية  12 يوليوز 

مبدينة  احرتازية«،  املاكرو  والرقابة  املايل  »اال�ستقرار  م��س�ع  ح�ل  املت��سط،  االأبي�ض  للبحر 

الدارالبي�ساء.

:  م�ساركة بنك املغرب يف امل�ؤمتر الدويل للمراقبني البنكيني، الذي نظمه البنك املركزي الرتكي وجلنة  13/14 �ستنرب 

بـازل يف اإ�سطنب�ل.

:  تنظيم ملتقى البن�ك الفرانكف�نية مبدينة مراك�ض، من طرف املجم�عة املهنية لبن�ك املغرب، ح�ل  20 �ستنرب 

م��س�ع : »م�اكبة املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة«.

:  م�ساركة بنك املغرب يف االجتماع الثاين للجنة اجله�ية ملنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا التابعة  فاحت اأكتوبر 

ملجل�ض اال�ستقرار املايل، املنعقد بالك�يت.

املالية  والهيئة  بلندن  املايل  القطب  بني  �رشاكة  بعقد  اتفاق  بروت�ك�ل  على  لندن  مبدينة  :  الت�قيع  4 اأكتـوبـر 

 .)Moroccan Financial Board( املغربية
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:  تنظيم امللتقى الدويل االأول للتم�يالت ال�سغرى باملغرب، مبدينة ال�سخريات، من طرف مركز حممد  11/12 اأكتوبر 

ال�ساد�ض لدعم القرو�ض ال�سغرى الت�سامنية )CMS(، بال�رشاكة مع الفدرالية ال�طنية جلمعيات القرو�ض 

.)FNAM( ال�سغرى

:  م�ساركة بنك املغرب يف االجتماع العا�رش ملجم�عة املراقبني البنكيني الفرانكف�نيني )GSBF(، املنعقد  17/18 اأكتوبر 

بت�ن�ض العا�سمة.  

:  م�ساركة بنك املغرب يف امللتقى املنظم مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني الإن�ساء البنك املركزي لدول غرب  5/6 نونرب 

اإفريقيا )BCEAO(، املنعقد بدكار. 

اإفريقيا  و�سط  دول  بنك  الإن�ساء  االأربعني  الذكرى  مبنا�سبة  املنظم  امللتقى  يف  املغرب  بنك  :  م�ساركة  23 نونرب 

)BEAC(، املنعقد مباالب�. 

انعقاد االجتماع الثاين للجنة اال�ستقرار املايل لبنك املغرب.  : 27 نونرب 

27 نونرب  : انعقاد االجتماع ن�سف ال�سن�ي للجنة التن�سيق بني اأجهزة الرقابة على القطاع املايل.

:  انعقاد االجتماع العام اخلام�ض عا�رش ملجم�عة العمل املايل ملنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا  27 نونرب 

)GAFIMOAN(، مبدينة مراك�ض.

اللقاء ن�سف ال�سن�ي ل�ايل بنك املغرب مع املجم�عة املهنية لبن�ك املغرب.  : 28 نونرب 
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اأرقــام رئي�سية متعلقة بالنظام البنكي

1 - بـنـيـة الـنـظـام البنـكي 

86  : - عدد موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 
19  : الـبـنـ�ك     	•
36  : �رشكات التم�يل  	•
6  : البن�ك احلرة  	•
13  : جمعيات القرو�ض ال�سغرى  	•
10  : �رشكات ال��ساطة يف جمال حت�يل االأم�ال  	•
2  : اأخرى  م�ؤ�س�سات  	•

- �سبكـة البـنـوك :
5.447 وكالة بنكية، اأي مبعدل �سباك لكل 5.900 ن�سمة  : باملغرب  	•

                        5.476 �سباكا بنكيا اآليا

25 فرعا و10 وكاالت و59 مكتب متثيلي  : باخلـارج  	•

- عدد العاملني يف موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها : حوايل 48.600 م�ستخدما

2 - موؤ�رشات ن�ساط البنوك ومردوديتها
)مباليري الدراهم(    

 201020112012

8869711041جمم�ع احل�سيلة
601668704قرو�ض ب�ا�سطة الدفع من ال�سندوق )�سافية من امل�ؤن()1(

648677697ودائع الزبناء

747888االأم�ال الذاتية )دون احت�ساب اأرباح ال�سنة املالية(

32,835,938,6العائد ال�سايف البنكي

17,918,720,4النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

9,710,19,9النتيجة ال�سافية

5,16%5,22%5,18%مت��سط مردود اال�ستخدامات

1,95%1,93%1,93%مت��سط كلفة امل�ارد

47,5%48,0%46,4%مت��سط معامل اال�ستغالل

)ROA( 1,0%1,1%1,2%عائد االأ�س�ل

)ROE( 11,8%13,4%14,2%عائد راأ�ض املال

5,0%4,8%4,8%ن�سبة الدي�ن املعلقة االأداء

68,0%69,0%70,1%معدل تغطية الدي�ن املعلقة االأداء بامل�ؤن

)1( مبا فيها القرو�ض املمن�حة ل�رشكات التم�يل
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3 - موؤ�رشات ن�ساط �رشكات التمويل ومردوديتها    
)مباليري الدراهم(

 201020112012

84,690,398جمم�ع احل�سيلة

78,684,490,3قرو�ض ب�ا�سطة الدفع من ال�سندوق )�سافية من امل�ؤن(

4,64,95العائد ال�سايف البنكي

2,93,13,2النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

1,11,31,5النتيجة ال�سافية

9,7%9,8%10,1%ن�سبة الدي�ن معلقة االأداء

)ROA( 1,5%1,5%1,4%عائد االأ�س�ل

)ROE( 16,8%16,4%14,0%عائد الراأ�سمال

4 - موؤ�رشات ن�ساط جمعيات القرو�س ال�سغرى ومردوديتها

)مباليري الدراهم(

 201020112012

5,75,65,4جمم�ع احل�سيلة

4,74,64,6جاري القرو�ض

6,7%4,3%6,2%ن�سبة الدي�ن معلقة االأداء

0,030,110,17النتيجة ال�سافية
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5 - موؤ�رشات ن�ساط املجموعات البنكية الثمان ومردوديتها على اأ�سا�س جممع 
)مباليري الدراهم(

201020112012

114 0271 9301جمم�ع احل�سيلة

625708760قرو�ض ب�ا�سطة الدفع من ال�سندوق )�سافية من امل�ؤن(

652691725ودائع الزبناء

808697االأم�ال الذاتية – ح�سة املجم�عة

434549العائد ال�سايف البنكي

222325النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

10,51111النتيجة ال�سافية – ح�سة املجم�عة

48,6%49,1%47,7%مت��سط معامل اال�ستغالل

)ROA( 1,0%1,1%1,1%عائد االأ�س�ل

)ROE( 11,5%12,7%13,1%عائد الراأ�سمال





الــجــزء االأول

املحيط القانوين والتنظيمي

واأن�سطة االإ�رشاف البنكي
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I. املـحـيـط الـقـانـوين والتـنظيمي 

خالل �سنة 2012، التي ت�سادف ال�سنة االأخرية من خمططه اال�سرتاتيجي الثالثي، وا�سل بنك املغرب جه�ده الرامية اإىل 

مالءمة االإطار القان�ين والتنظيمي املطبق على م�ؤ�س�سات االئتمان والهياآت املعتربة يف حكمها من اأجل تعزيز متانة 

القطاع البنكي واحلفاظ على اال�ستقرار املايل.

ويف هذا ال�سدد، عمل بنك املغرب على اإمتام اإ�سالح القان�ن البنكي، وم�ا�سلة تنفيذ اتفاقية بازل II واال�ستعداد لتطبيق 

.III اإ�سالح بـازل

1 - اإ�سـالح القـانـون الـبـنـكي

مع متم �سنة 2012، انتهى بنك املغرب، بالتعاون مع وزارة االقت�ساد واملالية، من اإعداد م�رشوع القان�ن البنكي، الذي 

العامة  االأمانة  عر�سته  اأن  بعد  عنها  املعرب  املالحظات  خل�ست  وقد  الربملان.  مب�افقة  رهينة  عليه  امل�سادقة  تبقى 

اأخذت بع�ض االقرتاحات  اأعلنت عنها ال�سلطات املخت�سة. وقد  اإىل ت��سيحات  اإبداء راأيهم،  للحك�مة على العم�م ق�سد 

بعني االعتبار يف ال�سياغة النهائية لهذا الن�ض.

وتكمن اأهم حماور اإ�سالح القان�ن البنكي يف ما يلي.

1.1 - نطاق االإ�رشاف البنكي

القرو�ض  جلمعيات  االعتمادات  و�سحب  منح  لت�سمل  املغرب  بنك  �سالحيات  بت��سيع  البنكي  القان�ن  م�رشوع  يق�سي 

ال�سغرى والبن�ك احلرة، واإعداد القان�ن املنظم لها وكذلك معاجلة ال�سع�بات التي ت�اجهها.

الهاتف املحم�ل،  البنكية عرب  الدفع، واخلدمات  )البطائق م�سب�قة  االإلكرتوين  االأداء  الذي عرفته و�سائل  التط�ر  واأمام 

واالأداء عرب االأنرتنيت، اإلخ. ( وت�ساعف عدد الفاعلني بهذه ال�س�ق، فقد اأحدث م�رشوع هذا الن�ض القان�ين »م�ؤ�س�سة االأداء« 

بالن�سبة للهياآت غري البنكية، التي قد تك�ن م�ؤهلة، بعد احل�س�ل على ترخي�ض، لتقدمي خدمات االأداء.

ال�رشكات  املايل، من خالل  القطاع  على  ت�ؤثر  قد  التي  املخاطر  املايل« ملراقبة  »التجمع  القان�ن  اأحدث م�رشوع  كما 

القاب�سة التي تراقب يف نف�ض ال�قت البن�ك وامل�ؤ�س�سات التابعة الأق�سام اأخرى من هذا القطاع. و�ستخ�سع هذه التجمعات 

للمقت�سيات القان�نية املرتبطة باخل�س��ض باحلكامة والق�اعد املحا�سبية واالحرتازية.

وبالنظر اإىل التط�ر املرتقب للقطب املايل للدارالبي�ساء، ومن اأجل �سد الفراغ القان�ين املتعلق بتقدمي خدمات خا�سة 

باال�ستثمار )تدبري االأدوات املالية، واال�ست�سارة وامل�ساعدة يف جمال تدبري املمتلكات والتدبري املايل، والهند�سة املالية، 

اإلخ.(، يحدد الن�ض اجلديد اخلدمات التي ميكن اأن تقدمها االأبناك اأو م�ؤ�س�سات متخ�س�سة تخ�سع ملراقبة �سلطات االأ�س�اق.
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2.1 - البـنـوك التـ�سـاركـيـة

يرتقب اأن ت�سع املقت�سيات املن�س��ض عليها يف م�رشوع القان�ن االأ�س�ض ل�سناعة بنكية جديدة تق�م على مبداأ تقا�سم 

االأرباح واخل�سائر، ومن هنا جاءت ت�سميتها »بالبن�ك الت�ساركية«. ويتعني على هذه امل�ؤ�س�سات احرتام اأحكام ال�رشيعة. 

و�ستق�م هياآت املطابقة بتحديد نطاق حكامتها امل�ستمدة من ال�رشيعة مع اأخذ اخل�س��سيات املغربية يف جمال اإ�سدار 

الفتاوى بعني االعتبار.

3.1 - قـواعـد خـا�سـة باحلـكـامـة البنكيـة 

ين�ض م�رشوع القان�ن على �رشورة وج�د اأع�ساء م�ستقلني داخل جمال�ض االإدارة. كما يت�سمن مقت�سيات ت�سمح لبنك 

املغرب باالعرتا�ض على تعيني اأي �سخ�ض �سمن اأجهزة االإدارة، اأو الت�سيري اأو التدبري الإحدى م�ؤ�س�سات االئتمان، اإذا تبني 

اأن املهام املف��سة اإىل هذا ال�سخ�ض داخل م�ؤ�س�سات اأخرى قد تع�ق قيامه مبهامه ب�سكل عادي.

وي�ؤكد م�رشوع القان�ن على �رشورة اإن�ساء جلان افتحا�ض مكلفة بتقييم منظ�مات املراقبة الداخلية، وكذا جلان مكلفة 

بتتبع عملية حتديد وتدبري املخاطر. ويجب اأن تنبثق هذه اللجان عن  جمل�ض االإدارة اأو عن جمل�ض املراقبة، يف حال 

وج�ده، واأن ت�سم مت�رشفني م�ستقلني.

4.1 - مـنـظـومـة اال�ستقرار املاكرو احرتازي 

بالنظر اإىل الدرو�ض امل�ستخل�سة من االأزمة املالية العاملية االأخرية، مت تعزيز مهام اللجنة احلالية للتن�سيق بني اأجهزة 

القان�ن  يف  اللجنة،  هذه  ت�سبح  اأن  ويرتقب  النظامية.  املخاطر  ومعاجلة  مراقبة  لت�سمل  املايل،  القطاع  على  الرقابة 

البنكي املقبل، جلنة التن�سيق ومراقبة املخاطر النظامية، واأن تظل حتت رئا�سة وايل بنك املغرب. و�ست�سم مدير اخلزينة، 

باالإ�سافة اإىل هياآت تنظيمية اأخرى.

ت�سيري  �رشكة  اإىل  ال�دائع  ل�سمان  اجلماعي  ال�سندوق  تدبري  مهمة  تناط  اأن  يرتقب  املمار�سات،  اأف�سل  اعتماد  وق�سد 

اإدارتها،  باالإ�سافة اإىل هذه االأخرية، من م�ؤ�س�سات االئتمان  خارجية تك�ن حتت مراقبة بنك املغرب ويتك�ن جمل�ض 

على  ال�دائع  �سمان  نظام  قدرة  من  الرفع  اإىل  اجلديدة  االأحكام  ت�سعى  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  ال�سندوق.  يف  املنخرطة 

تع�ي�ض امل�دعني يف حال عجز البنك.

اأية م�ؤ�س�سة تعترب ذات  التي تعرت�ض  اأحكاما جديدة تتعلق مبعاجلة خا�سة للم�ساكل  اأي�سا  القان�ن  ويت�سمن م�رشوع 

اأهمية نظامية، وال�سيما من خالل تعيني مت�رشف م�ؤقت للم�ؤ�س�سة، وفق م�سطرة ا�ستعجالية، وتف�يت اأ�س�لها املتعرثة 

اإىل بنك متخ�س�ض يف �رشاء االأ�س�ل املتعرثة اأو تق�سيمها.
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5.1 - حـمـايـة الـزبـنـاء

من اأجل ت�سهيل ت�س�ية النزاعات التي قد تن�ساأ بني م�ؤ�س�سات االئتمان وزبنائها، وتعزيز حماية م�سالح الزبناء، يفر�ض 

م�رشوع القان�ن على م�ؤ�س�سات االئتمان االنخراط يف منظ�مة و�ساطة بنكية. كما يلزمها باإحداث اآلية داخلية متكن من 

معاجلة فعالة و�سفافة لل�سكايات املقدمة من قبل زبنائها، تتالءم مع حجم امل�ؤ�س�سات املذك�رة وبنيتها وطبيعتها.

6.1 - العمل على تطابق القانون البنكي مع الن�سو�س الت�رشيعية االأخرى

ال�سلطات، عند  ين�ض م�رشوع القان�ن على و�سع ج�س�ر بني �سلطات املناف�سة وبنك املغرب. وبالفعل، يجب على هذه 

اللج�ء اإليها يف حالة متركز النزاعات التي تهم م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات االئتمان، ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، اأن حت�سل 

م�سبقا على الراأي املعلل لبنك املغرب.

وباملثل، عندما يت�سح لبنك املغرب، عند درا�سته لطلب اعتماد اأو طلب اندماج )fusion-absorption( بني م�ؤ�س�ستي ائتمان 

اأو اأكرث، اأن هذه العملية املرتقبة قد ت�سكل خرقا الأحكام قان�ن املناف�سة، فاإنه ي�ؤجل البت يف الطلب ويلتم�ض الراأي املعلل 

ل�سلطة املناف�سة.

ويحت�ي م�رشوع القان�ن اأي�سا على اأحكام ترمي اإىل مالءمة القان�ن البنكي مع القان�ن املتعلق مبحاربة غ�سل االأم�ال، 

والقان�ن املتعلق بحماية املعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي.

III 2 - اإ�سـالح بـازل

التدابري  ي�سم  الذي   III بـازل  امل�سمى  االإ�سالح  تنفيذ  اإىل  الرامية  االأ�سغال  يف   ،2012 �سنة  خالل  املركزي،  البنك  �رشع 

املتخذة من طرف جلنة بـازل يف م�اجهة االأزمة املالية الدولية التي بداأت �سنة 2007.

ويهدف هذا االإ�سالح اإىل حت�سني قدرة القطاع البنكي على حتمل ال�سدمات الناجمة عن ال�سغ�ط املالية اأو االقت�سادية، 

واحلد من خطر امتدادها اإىل االقت�ساد احلقيقي. فالتدابري التي ن�رشتها جلنة بـازل يف هذا االإطار متن�عة، وتعزز يف 

نف�ض ال�قت ق�اعد التتبع امليكرو احرتازي للبن�ك، واالأدوات املاكرو احرتازية الرامية اإىل تفادي تك�ن خماطر نظامية.

ول�سمان مطابقة االإطار االحرتازي املغربي مع هذه املعايري، اعتمد بنك املغرب مقاربة تدريجية، مع اإعطاء االأول�ية 

لالإ�سالحني الكبريين لبـازل III املتعلقني باالأم�ال الذاتية وبن�سبة ال�سي�لة على املدى الق�سري.
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1.2 - االأمـوال الذاتيـة

من اأجل تعزيز القاعدة املالية للبن�ك، عمل بنك املغرب، خالل �سنة 2012، على زيادة املتطلبات من االأم�ال الذاتية، عرب 

الرفع من املعامل االأدنى للمالءة اإىل 12%، وعرب اإحداث معامل اأدنى لالأم�ال الذاتية االأ�سا�سية قدره %9.

اإىل حت�سني ج�دة  الرامية  اأحكام جلنة بازل  2012، م�رشوع من�س�ر ميكن من تطبيق  اأعد بنك املغرب، خالل �سنة  كما 

وكمية االأم�ال الذاتية، باملغرب. و�ستتم مناق�سة هذا امل�رشوع مع البن�ك خالل �سنة 2013.

III االإطــار 1 : االأمـوال الذاتية – بــازل

تهدف املنظ�مة اجلديدة لبـازل III، املعدة لكي تطبق اأوال بالبلدان االأع�ساء يف جلنة بـازل، اإىل حت�سني ج�دة وكمية 

االأم�ال الذاتية للبن�ك من اأجل تعزيز قدرتها على امت�سا�ض اخل�سائر الناجمة عن ال�سغ�ط املالية واالقت�سادية. ويف 

ما يلي اأهم عنا�رش هذا االإ�سالح الذي مت ن�رشه يف �سهر دجنرب 2010 ومراجعته يف �سهر ي�ني� 2011 :

-  امتالك اأموال ذاتية عالية اجلودة بالنظر اإىل التعر�سات للمخاطر : يجب اأن ي�سكل راأ�سمال ال�رشكة واالحتياطيات 

وما  العادية  االأ�سهم  اأن ميثل مك�ن  ينبغي  املرجحة،  االأ�س�ل  وباملقارنة مع  الذاتية.  االأم�ال  االأ�سا�سي من  اجلزء 

�سابهها ن�سبة 4,5%، بينما يجب اأن ي�سكل جمم�ع االأم�ال الذاتية ن�سبة %8.

-  اإر�ساء منظومة خم�س�سة للحفاظ على االأموال الذاتية : يلزم تاأمني املحافظة على االأم�ال الذاتية، الذي يتك�ن من 

البن�ك باأن ت�سكل، خارج فرتات ال�سغط، ه�ام�ض من االأم�ال  %2,5 من االأ�س�ل املرجحة،  اأ�سهم عادية يف حدود 

الذاتية ميكنها ا�ستعمالها يف حال ت�سجيلها خل�سائر. وتطبق بع�ض التقييدات على الت�زيعات التقديرية املقتطعة من 

االأرباح، مثل الربيحات، يف حال عدم مراعاة االحتياطي االأدنى.

-  تب�سيط بنية االأموال الذاتية : تتك�ن االأم�ال الذاتية من اأم�ال ذاتية اأ�سا�سية )T1( واأم�ال ذاتية تكميلية )T2(. وت�سمل 

االأم�ال الذاتية االأ�سا�سية االأ�سهم العادية واملماثلة لها )CET1( باالإ�سافة اإىل عنا�رش اأخرى.

-  تعزيز معايري قبول �سندات االأموال الذاتية : لكي تدرج ال�سندات �سمن االأ�سهم العادية واملماثلة لها )CET1(، يجب 

اأن تك�ن لها نف�ض �سفات االأ�سهم العادية. وقد مت حتديد اأربعة ع�رش معيارا لقب�لها، متكن باخل�س��ض من �سمان 

دمي�مة هذه االأم�ال الذاتية، ومرونة االأداءات املرتبطة بها، وقدرتها على امت�سا�ض اخل�سائر يف جميع الظروف. كما 

حددت معايري القب�ل بالن�سبة لعنا�رش )T1( و)T2( االأخرى، باالإ�سافة اإىل بن�د امت�سا�ض اخل�سائر امل�ؤدية اإىل عدم 

اال�ستدامة.
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االإطــار 1 : )تتمة(

-  العمل على حتقيق ان�سجام العنا�رش الواجب خ�سمها من االأموال الذاتية، على امل�ستوى الدويل : يتم اجلزء االأكرب من 

عمليات اخل�سم على م�ست�ى االأم�ال الذاتية االأ�سا�سية )CET1(. وتهم هذه العمليات على اخل�س��ض ال�سمعة التجارية 

وامل�ساهمات  ذاتي،  ب�سكل  اململ�كة  واالأ�سهم  املح�لة،  ال�رشائب  واأ�س�ل  االأخرى،  املج�سدة  غري  االأ�س�ل  وبع�ض 

املتقاطعة وامل�ساهمات يف م�ؤ�س�سات االئتمان و�رشكات التاأمني... غري اأن هناك قيدا يهم حق�ق االأقلية التي ميكن 

ا�سرتدادها من االأم�ال الذاتية.

-  اعتماد اإجراءات انتقالية لتبني معايري جديدة : تن�ض جلنة بـازل III على التطبيق التدريجي، من �سنة 2013 اإىل �سنة 

 T2 و   T1 املقب�لة �سمن عنا�رش  لالأدوات غري  بالن�سبة  وذلك  املالءة  املتعلقة مبعدالت  اجلديدة  للمتطلبات   ،2018

االأخرى، وكذلك بالن�سبة لعمليات اخل�سم.

2.2 - معامل ال�سيـولة الأجل ق�سري

اأعد بنك املغرب، خالل �سنة 2012، م�رشوع من�س�ر يتعلق مبعامل ال�سي�لة الأجل ق�سري. ويهدف هذا امل�رشوع اإىل تطبيق 

ن�سبة تغطية ال�سي�لة الذي تن�ض عليه جلنة بـازل باملغرب، من خالل اإدراج التط�رات التي مت اإدخالها على هذا االإ�سالح 

يف �سهر يناير 2013. وكما ه� ال�ساأن بالن�سبة لالأم�ال الذاتية، �ستتم مناق�سة هذا امل�رشوع مع البن�ك خالل �سنة 2013.

و�س�ف يتم العمل مبعامل ال�سي�لة الأجل ق�سري ب�سكل تدريجي، من اأجل تع�ي�ض املعامل االأدنى ل�سي�لة البن�ك املعم�ل 

به حاليا، عندما يتم تطبيق االإ�سالح ب�سكل كامل.

III االإطــار 2 : ن�سبة تغطية ال�سيولة - بــازل

يهدف هذا املعيار العاملي اجلديد لل�سي�لة، الذي مت ن�رشه يف دجنرب 2010 ومراجعته يف يناير 2013، اإىل اإلزام البن�ك 

اأن  ميكن  التي  لل�سي�لة  ال�سافية  ال�سح�بات  مل�ازنة  مره�نة،  وغري  اجل�دة  عالية  �سائلة  اأ�س�ل  حجم  على  بالت�فر 

ت�اجهها، يف حال حدوث اأزمة خطرية على املدى الق�سري.

- ال�سينـاريو املعتمد :

والنظام.  البن�ك  ال�سدمات على م�ست�ى كل من  وي�سمل   2007 �سنة  اندلعت  التي  العاملية  االأزمة  يرتكز على ظروف 

ويتعلق االأمر ب�سيناري� ير�سد حالة وق�ع �سغ�ط هامة و لي�ض حالة متطرفة ، مع فر�سيات تت�قع على اخل�س��ض 

�سحبا جزئيا لل�دائع، وفقدان التم�يالت على بيا�ض، وتفعيل االلتزامات خارج احل�سيلة.

- طريقة احل�ساب :

تف�ق اأو ت�ساوي 100% 
                                          اأ�س�ل �سائلة عالية اجل�دة                     

                        ال�سح�بات ال�سافية من اخلزينة خالل �سهر واحد
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االإطــار 2 : )تتمة(

ا�ستعمال خمزونها من  ال�سغط،  للبن�ك، يف فرتة  اأنه ميكن  اأن حترتم هذا املعدل ب�سكل دائم. غري  البن�ك  يجب على 

االأ�س�ل ال�سائلة عالية اجل�دة، والت�فر بالتايل على ن�سبة تغطية ال�سي�لة اأقل من احلد االأدنى املطل�ب.

- االأ�سول ال�سائلة عالية اجلودة :

يتك�ن امل�ست�ى 1 من :

- حمت�ى ال�سندوق

- امل�ج�دات بالبنك املركزي حتت بع�ض ال�رشوط

وبع�ض  العم�مية،  والهياآت  املركزية،  والبن�ك  ال�سيادية،  امل�ؤ�س�سات  طرف  من  اأوامل�سم�نة  ال�سادرة  ال�سندات   -

امل�ؤ�س�سات الدولية، والتي ت�ستجيب لعدد من ال�رشوط املتعلقة بج�دة االئتمان وال�سي�لة.

ويتك�ن امل�ست�ى 2، الذي يخ�سع لتخفي�سات واأ�سقف، من :

وبع�ض  العم�مية،  والهياآت  املركزية،  والبن�ك  ال�سيادية،  امل�ؤ�س�سات  طرف  من  وامل�سم�نة  ال�سادرة  -  ال�سندات 

امل�ؤ�س�سات الدولية؛

القرو�ض  ال�رشكات املالية(، وال�سندات امل�ؤمنة، وح�س�ض يف �سناديق ت�سنيد  )با�ستثناء  ال�رشكات  واأ�سهم  -  ال�سندات 

الرهنية ال�سكنية.

وينبغي اأن ت�ستجيب االأ�س�ل من امل�ست�ى 2 لبع�ض املتطلبات يف ما يخ�ض ج�دة االئتمان وال�سي�لة.

اأن تك�ن غري  اإذ يجب على اخل�س��ض  اأي�سا ملتطلبات عملية.  ال�سائلة عالية اجل�دة  اأن ت�ستجيب االأ�س�ل  كما يجب 

وال�سح�بات يف  املداخيل  الت�ازن بني  اأي اختالل يف  اأجل تغطية  �سي�الت من  اإىل  للتح�يل  مثقلة، ومت�فرة وقابلة 

اخلزينة اأثناء فرتة ال�سغط.

- ال�سحوبات ال�سافية من اخلزينة خالل �سهر واحد :

املت�قعة  الن�سب  يف  احل�سيلة  خارج  والتعهدات  اخل�س�م  فئات  خمتلف  اأر�سدة  ب�رشب  ال�سح�بات  جمم�ع  يح�سب 

الأدائها. ويح�سب جمم�ع املدخ�الت ب�رشب اأر�سدة خمتلف فئات الدي�ن التعاقدية يف الن�سب املت�قعة الأدائها اإىل 

غاية بل�غ �سقف اإجمايل قدره 75% من ال�سح�بات من اخلزينة.

- اجلدول الزمني للتنفيذ :

60% ابتداء من فاحت يناير  III تنفيذا تدريجيا لن�سبة تغطية ال�سي�لة، مع حتديد ال�رشط االأول يف  ت�قعت جلنة بـازل 

2015، وارتفاعا تدريجيا قدره 10% �سن�يا حتى بل�غ ن�سبة 100% يف اأفق فاحت يناير 2019.
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3 - الـمن�سور اخلا�س بتق�سيم املخاطر

لت�سهيل تطبيق البن�ك للتدابري ال�اردة يف املن�س�ر اجلديد الذي ينظم املعامل االأق�سى لتق�سيم املخاطر، والذي دخل حيز 

التنفيذ �سنة 2013، اأعد بنك املغرب ورقة تقنية يحدد فيها الكيفيات العملية لتطبيقها، ومن�ذجا جديدا الإعداد التقارير.

ويتطلب نظام رفع التقارير هذا، ف�سال عن املعل�مات االعتيادية، ت�فري معطيات تتعلق على اخل�س��ض :

بالتنقيط الداخلي للم�ستفيدين وبح�سة املخاطر الناق�سة ؛  •

تهم  اإ�سافية  واإىل خماطر  اال�ستبدال  بفعل  مبا�رشة  مبا�رشة، وخماطر غري  اإىل خماطر  االإجمالية  املخاطر  •�  بتق�سيم 

االأ�س�ل االأ�سا�سية الأداة ما بفعل ال�سفافية ؛

بتقنيات التخفيف من خماطر االئتمان ؛  •

باملخاطر داخل جمم�عات الزبناء املرتبطة ببع�سها والتي مت ت��سيع تعريفها.  •
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II. اأنـ�سـطـة االإ�ســراف البنكي واال�ستقرار املايل

خالل �سنة 2012 التي ات�سمت با�ستمرار االأزمة االقت�سادية واملالية مبنطقة االأورو، و بتباط�ؤ االقت�ساد على امل�ست�ى 

ال�طني، وا�سل بنك املغرب �سعيه اإىل تعزيز متانة القطاع البنكي. ولهذه الغاية، اتخذ البنك جمم�عة من التدابري للرفع 

من الرقابة امليكرو احرتازية، من خالل التكثيف من عمليات مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان، ومن الرقابة املاكرو احرتازية 

عرب اإر�ساء االأ�س�ض االأوىل ملنظ�مة م�ؤ�س�ساتية واأخرى عملية ترميان اإىل تنظيم املخاطر النظامية، وذلك بالت�ساور مع 

االأطراف املعنية.

ومن جهة اأخرى، الزال ت�سجيع االإدماج املايل يحتل مكانة مركزية داخل ا�سرتاتيجية تط�ير اخلدمات املالية. ويف هذا 

االأمد تت�ىل تنفيذها م�ؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية ط�يلة  اإطار  اأن�سطة الرتبية املالية يف  اإىل تن�سيق  ال�سياق، بادر بنك املغرب 

وطنية. كما حر�ض على متتني اآليات حماية زبناء م�ؤ�س�سات االئتمان، على �س�ء االإ�سالحات القان�نية التي اعتمدتها 

بالدنا ان�سجاما مع اأف�سل املعايري املعم�ل بها يف هذا املجال.

1 - اأن�سطة االإ�رشاف البنكي

قام بنك املغرب خالل �سنة 2012 مبراقبة 86 م�ؤ�س�سة ائتمان وهيئة معتربة يف حكمها. وحر�ض على احرتام امل�ؤ�س�سات 

اخلا�سعة ملراقبته للق�اعد املحا�سبية واالحرتازية املنظمة للقطاع البنكي، وعاقب على حاالت عدم االمتثال التي مت 

ت�سجيلها وعالج ال�سع�بات التي تعرت�ض بع�ض امل�ؤ�س�سات.

1.1 - االعـتمـادات والرتاخي�س

بعد االطالع على راأي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان، منح بنك املغرب خالل �سنة 2012 اأربعة اعتمادات من اأجل :

اإحداث �رشكة مت�يل متخ�س�سة يف تدبري و�سائل االأداء ؛  •

االندماج بني م�ؤ�س�سة بنكية و�رشكتها االأم ؛   •

تغيري هياأة مراقبة م�ؤ�س�سة بنكية ؛  •

الرتخي�ض ل�رشكة متخ�س�سة يف قرو�ض اال�ستهالك با�ستالم اأم�ال من العم�م الأجل يف�ق �سنة واحدة.  •

كما اأن البنك، وبعد االطالع على راأي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان، رخ�ض ملجم�عة بنكية بفتح فروع لها يف �سبع دول من 

.1 »UEMOA« االحتاد االقت�سادي والنقدي لغرب اإفريقيا

والبنني  فا�س�  وب�ركينا  العاج  و�ساحل  والنيجر  ومايل  ال�سينغال  دول وهي   8 من   »UEMOA« اإفريقيا  لغرب  والنقدي  االقت�سادي  االحتاد  يتك�ن    1

والط�غ� وغينيا بي�ساو.
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23 ملفا متعلقا بامل�سادقة على تعيني مراقبي احل�سابات ملزاولة مهامهم  ومن جهة اأخرى، قام بنك املغرب بدرا�سة 

داخل 6 بن�ك، و6 �رشكات مت�يل، وبنك حر، و3 و�سطاء يف جمال حت�يل االأم�ال، و7 جمعيات للقرو�ض ال�سغرى. كما 

�سادق على تعيني 53 مت�رشفا  وم�سريا ملا عدده 25 م�ؤ�س�سة ائتمان.

االأول مبزاولة  ويتعلق  االعتماد،  للح�س�ل على  االئتمان، طلبني  م�ؤ�س�سات  راأي جلنة  االطالع على  بعد  البنك،  ورف�ض 

ن�ساط حت�سيل و�رشاء الدي�ن، والثاين باإحداث بنك حر بالقطب املايل للدارالبي�ساء.

1.2 - اأن�سطة املراقبة

ميار�ض بنك املغرب ن�ساط املراقبة عرب مراقبة م�ستندية ومراقبة ميدانية. وُتعنى املراقبة امل�ستندية بدرا�سة البيانات 

املحا�سبية واالحرتازية التي تر�سلها م�ؤ�س�سات االئتمان اإىل بنك املغرب ب�سكل دوري، وكذا التقارير ال�سن�ية للمراقبة 

الداخلية وملراقبي احل�سابات. ويتم ا�ستكمال هذه املعل�مات باملعطيات املح�سلة من خالل مهمات املراقبة امليدانية 

واالجتماعات املنتظمة مع م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات اخلا�سعة للمراقبة.

ت�فري  ومن  للمراقبة،  اخلا�سعة  للم�ؤ�س�سات  واالحرتازية  املالية  ال��سعية  تقييم  من  العنا�رش  هذه  جمم�ع  ومتكن 

املعل�مات من اأجل تنقيط هذه امل�ؤ�س�سات. كما متكن النتائج املح�سل عليها من عمليات املراقبة من ت�جيه تدخالت 

املراقبة امليدانية.

2012، تتبعا عن قرب ل��سعية البن�ك  واأمام النق�ض الكبري يف ال�سي�لة البنكية، اأحدثت املراقبة امليدانية، خالل �سنة 

وللتدابري التي اتخذتها هذه االأخرية من اأجل تن�يع م�سادر مت�يلها. ويف هذا ال�سدد، متت برجمة اجتماعات ت��سيحية 

�سهرية مع م�س�ؤويل بع�ض امل�ؤ�س�سات.

للبن�ك نظرا للظرفية االقت�سادية غري املالئمة. هكذا، متت  وقد مت االهتمام ب�سكل خا�ض بج�دة املحافظ االئتمانية 

املاكرو  الطابع  ذات  امل�ؤونة  وم�ست�ى  االأداء،  معلقة  الدي�ن  لتغطية  امل�ؤونة  م�ست�ى  برفع  البن�ك  من  العديد  مطالبة 

احرتازي.

وم�ازاة مع ذلك، حر�ض البنك على �سمان مطابقة التدابري التي اتخذتها البن�ك مع معدالت املالءة الدنيا املحددة يف 

12% و9% والتي يرتقب دخ�لها حيز التنفيذ ابتداء من نهاية �سهر ي�ني� 2013.

ويف ظل الت��سع الكبري للبن�ك املغربية خارج احلدود ال�طنية، وخا�سة باإفريقيا، عمل بنك املغرب على تعزيز مراقبته 

ببلد  التنظيمية  ال�سلطات  ال�سادرة عن  الت��سيات  البن�ك باخلارج. وحر�ض على تق�ية عملية تتبع تنفيذ  لفروع هذه 

اإعداد تقارير منتظمة وعقد اجتماعات ت��سيحية، مع اجلمع بني تدبري فروع البن�ك و�رشكاتها  اال�ستقبال، من خالل 

االأم. كما و�سع، يف نهاية هذه ال�سنة، طرقا جديدة الإعداد التقارير من اأجل تتبع ال��سعية املحا�سبية واالحرتازية لهذه 

الفروع. وكثف من تبادل املعل�مات مع ال�سلطات التنظيمية ببلدان اال�ستقبال.
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به، على مالءمة  املراقبة اخلا�سة  تعديل منهجيات  اإطار  املغرب، يف  بنك  االأم�ال، عمل  وعلى م�ست�ى مكافحة غ�سل 

اإغنائها  بغية  االإرهاب،  ومت�يل  االأم�ال  تبيي�ض  ملكافحة  البن�ك  و�سعتها  التي  املنظ�مة  بتقييم  اخلا�سة  اال�ستمارة 

مبعل�مات مف�سلة واأكرث دقة ح�ل تدبري هذه املخاطر.

وبتن�سيق مع املراقبة الدائمة، ركزت املراقبة امليدانية تدخالتها على ج�انب املخاطر االأكرث ح�سا�سية بالن�سبة للقطاع 

البنكي. وهكذا، اأجنزت خالل �سنة 2012 ت�سع مهمات ذات طابع عام وثالث مهمات ذات �سبغة م��س�عاتية اأو متقاطعة. 

وقد �سملت عددا من البن�ك، و�رشكات التم�يل، وجمعيات القرو�ض ال�سغرى، و�رشكات حت�يل االأم�ال.     

وركزت االأبحاث املنجزة يف هذا االإطار، ب�سكل اأكرب على درا�سة ج�دة املراقبة الداخلية وتدبري املخاطر،  وكذا على طرق 

مراقبة الدي�ن احل�سا�سة.

ويف ما يتعلق بتطبيق املقاربات املتقدمة لبازل II، مت تنظيم اأول مهمة ت�سديق على مناذج داخلية مل�ؤ�س�سة بنكية بر�سم 

خماطر ال�س�ق.

وعلى م�ست�ى تعزيز حماية الزبناء، ان�سبت عمليات املراقبة على تنفيذ البن�ك للت��سيات اجلديدة لبنك املغرب املتعلقة 

مبعاجلة �سكايات الزبناء، بعد �سنة من دخ�لها حيز التنفيذ. كما ركزت على تدبري ع�ار�ض االأداء وعملية اإقفال ح�سابات 

الزبناء.

وقد مت اإخبار امل�ؤ�س�سات املعنية بنتائج عمليات املراقبة التي اأجنزها بنك املغرب �سنة 2012، كما �سكلت الن�اق�ض التي 

امل�سجلة  املخالفات  ب�سبب  امل�ؤ�س�سات،  واتخذت عق�بات يف حق بع�ض  برامج عمل ت�سحيحية.  ت�سجيلها م��س�ع  مت 

�سدها يف جمال تدبري املخاطر واحرتام الق�اعد االحرتازية.

كما عمل بنك املغرب على �سحب اعتماد م�ؤ�س�سة تزاول ن�ساط ال��ساطة يف جمال حت�يل االأم�ال، ب�سبب عدم احرتامها 

لقاعدة الراأ�سمال االأدنى. 

من جهة اأخرى، قامت اللجنة التاأديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان بالبت خالل هذه ال�سنة يف ملف تاأديبي يخ�ض �رشكة قرو�ض 

لال�ستهالك، واقرتحت على وايل بنك املغرب �سحب اعتماد امل�ؤ�س�سة املذك�رة، وه� االقرتاح الذي وافق عليه هذا االأخري.
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االإطــار 3 : مهمة اللجنة التاأديبية ملوؤ�س�سات االئتمان وتركيبتها

تت�ىل اللجنة التاأديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان درا�سة امللفات التاأديبية املتعلقة مبخالفة االأحكام القان�نية والتنظيمية، 

وتبدي راأيها ل�ايل بنك املغرب ب�ساأن العق�بات التي ميكن اتخاذها يف حق امل�ؤ�س�سات املعنية.

وتتك�ن اللجنة من ممثلني عن بنك املغرب، اأحدهما ه� املدير العام ب�سفته رئي�سا للجنة، ومن ممثلني لل�زارة املكلفة 

باملالية ومن قا�سيني يعينهما ال�زير املكلف باملالية باقرتاح من وزير العدل. وميكن لرئي�ض اللجنة اأن ي�ستعني باأي 

�سخ�ض يعترب تعاونه �رشوريا ملد اللجنة براأيه ح�ل الق�سية املرف�عة اإليها. وحتدد مقت�سيات الف�سلني 23 و24 من 

القان�ن البنكي، وكذا اأحكام نظامها الداخلي طرق عملها.

يت�ىل بنك املغرب مهام كتابة اللجنة التاأديبية.

2 - اإر�ساء اآليـة لرفع تقارير حما�سبية واحرتازية

 ،)COREP( رشع بنك املغرب خالل �سنة 2012 يف العمل بالقاعدة املعل�ماتية جلمع البيانات اجلديدة للتقارير االحرتازية�

واملالية طبقا ملعايري IFRS و FINREP )التقارير املالية(. وهكذا، وجهت البن�ك للبنك املركزي البيانات االأوىل من ن�ع 

COREP، املح�س�رة يف نهاية ي�ني� 2011، ومن ن�ع FINREP اخلا�سة بالقرار ال�سادر يف دجنرب 2011. وقد مكن هذا 

الت�سليم االأول من اختبار االآلية التي مت و�سعها ومن ك�سف بع�ض امل�ساكل التقنية فيها.

وبعد هذه التجربة االأوىل، �سيق�م بنك املغرب، خالل �سنة 2013، بتنفيذ اآليات رفع التقارير اخلا�سة باملقاربات املتقدمة 

.)eXtensible Business Reporting Language( XBRL وباملخاطر الكربى، با�ستعمال املعيار II لبازل

3 - ت�سجيع االإدمـاج الـمـالـي

ي�سكل تط�ير االإدماج املايل، الذي ي�ليه بنك املغرب اهتماما كبريا، مك�نا هاما ملخططه اال�سرتاتيجي الثالثي، ويت�سمن :

متكني اأكرب عدد من ال�ساكنة من احل�س�ل على خدمات ومنتجات مالية تتالءم واحتياجاتهم، عن طريق دعم التجديد؛  •

اإر�ساء حماية الزبناء على ق�اعد متينة ؛  •

تط�ير الرتبية املالية.  •
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1.3 - تطوير الولوج اإىل اخلدمات املالية

وا�سلت البن�ك خالل �سنة 2012 تعزيز انت�سارها على ال�سعيد ال�طني، وتط�ير عرو�سها املتمثلة يف منتجات وخدمات 

تتما�سى وكل �سنف من الزبناء )اخل�ا�ض، املق�الت ال�سغرية جدا واملقاوالت ال�سغرية واملت��سطة، املغاربة املقيم�ن 

يف اخلارج...(، وذلك ق�سد بل�غ ن�سبة اال�ستبناك املحددة من قبل بنك املغرب، وهي ثلثي ال�ساكنة يف اأفق �سنة 2014.

البنكية العمليات  اأرباح  بخف�ض  القا�سية  �سيا�ستها  نهج  البن�ك  وا�سلت  البنكية،  �سبكاتها  تعزيز  مع   وم�ازاة 

)Low Income Banking(، عن طريق عقد عالقات �رشاكة مع ال��سطاء يف العمليات البنكية، وخا�سة جمعيات القرو�ض 

ال�سغرى، و�رشكات االت�ساالت، و�رشكات حت�يل االأم�ال، بخ�س��ض ت�زيع اخلدمات البنكية.

ولت�رشيع وترية تط�ير خدمات االأداء داخل اإطار م�سب�ط، ن�ض اإ�سالح القان�ن البنكي على اإحداث »م�ؤ�س�سات االأداء«. 

ويرتقب اأن تك�ن هذه امل�ؤ�س�سات م�ؤهلة مل�سك ح�سابات االأداء والإ�سدار العملة االإلكرتونية. 

واقتناعا من بنك املغرب باأن االإدماج املايل ال يجب اأن يقت�رش على نظرة كمية لل�ساكنة امل�ستهدفة باال�ستبناك، ووفقا 

للمعايري احلديثة املعم�ل بها يف هذا املجال، و�سع البنك م�ؤ�رشات قيا�ض جديدة، متكن من االأخذ بعني االعتبار ج�دة 

اخلدمات املقدمة واملنتجات املعرو�سة.

ويتعني على البن�ك باخل�س��ض م�افاة بنك املغرب بهذه امل�ؤ�رشات، على اأ�سا�ض ن�سف �سن�ي. ومن �ساأن هذه امل�ؤ�رشات 

اأن حت�سن تقييم فعالية �سيا�سة االإدماج املايل.

غري اأن هذه املعطيات اجلديدة ال تكفي لقيا�ض تاأثريات ا�سرتاتيجية االإدماج املايل، وحتتاج اإىل تكملتها ب�ا�سطة معطيات 

خا�سة بالطلب ينبغي حت�سيلها لدى م�ستهلكني م�ؤكدين وحمتملني.

القدرة املالية لل�سكان. ويرمي هذا  ا�ستق�ساء ح�ل  البنك الدويل،  اأن ينظم، بالتعاون مع  وبناء عليه، قرر بنك املغرب 

حت�سني  اأجل  من  وذلك  املالية،  بالق�سايا  معرفتهم  ودرجة  ودواعيهم  ال�سكان  لت�رشفات  اأف�سل  فهم  اإىل  اال�ستق�ساء 

م�ست�ى الثقافة املالية، حتى ت�سبح تدخالت الهياأة املكلفة باالإ�رشاف اأكرث فعالية.

2.3 - حمـايـة زبناء موؤ�س�سات االئتمـان

لقد اأ�سبح تط�ير االإدماج املايل ممكنا اأي�سا بف�سل االإجراءات املتخذة لتح�سني املنظ�مة القان�نية الرامية اإىل اإر�ساء 

عالقة اأكرث ت�ازنا و�سفافية بني م�ؤ�س�سات االئتمان وزبنائها.

اآليات حماية زبناء م�ؤ�س�سات االئتمان، على �س�ء  2012 على تعزيز  ال�سياق، حر�ض بنك املغرب خالل �سنة  ويف هذا 

االإ�سالحات القان�نية التي �سنتها بالدنا ان�سجاما مع اأف�سل املعايري املعم�ل بها يف هذا املجال. ويف هذا ال�سدد، واكب 

القان�ن  القان�ن التي تن�ض على تدابري حلماية امل�ستهلك، واأحكام  اأحكام  اأجل تنفيذ  بنك املغرب هذه امل�ؤ�س�سات من 

املتعلق بحماية املعطيات ال�سخ�سية. 
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باالإ�سافة اإىل ذلك، عمل البنك على تتبع تطبيق البن�ك لت��سياته القا�سية بتح�سني معاجلة �سكايات الزبناء، ال�سادرة 

يف بداية �سنة 2012.

االإطــار 4 : تذكري باأهم الت��سيات املتعلقة مبعاجلة �سكايات الزبناء

ت�سكل الت��سيات ال�سادرة عن بنك املغرب مرجعية الأف�سل املمار�سات يف جمال تدبري وتتبع وقيادة عملية معاجلة 

�سكايات الزبناء. وتعر�ض جمم�عة من املبادئ، تدور ح�ل املحاور التالية.

: ل�سمان تدبري فعال و�سفاف لل�سكايات، يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان اأن تر�سي نظاما  -  تنظيم معاجلة ال�سكايات 

ال�سكايات وتتبعها، وم�سارات حمددة جيدا، ونظام معل�مات خا�ض، وم�ساطر  مالئما ي�سم هياأة مركزية ملعاجلة 

متكن من حتديد جمم�ع ال�سكايات ومعاجلتها داخل اآجال معق�لة.

-  اإعالم الزبناء بخ�سو�س معاجلة ال�سكايات : يتعني على امل�ؤ�س�سات اأن تخرب الزبناء ب�سكل منتظم بخ�س��ض االآليات 

الداخلية )املخاطبني وقن�ات الت�ا�سل( واخلارجية )بنك املغرب وال��ساطة( ملعاجلة ال�سكايات، وكذا ب�ساأن عملية 

املعاجلة من حيث االأجل وامل�سطرة.

-  مراقبة عملية معاجلة ال�سكايات وتتبعها : ت�سكل امل�ؤ�س�سات جلنة »عالقات الزبناء« مكلفة بال�سهر على فعالية اآلية 

معاجلة ال�سكايات وحت�سني العمليات التي كانت �سببا يف ال�سكايات. ويجب اأن تخ�سع هذه االآلية لعمليات مراقبة 

م�ستمرة ومنتظمة، ولتقييم من قبل جلنة االفتحا�ض، مرة يف ال�سنة على االأقل.

-  تكوين امل�ستخدمني وتوعيتهم : حتر�ض م�ؤ�س�سات االئتمان على اأن ي�ستفيد م�ستخدم�ها، املعني�ن بطريقة مبا�رشة 

اأو غري مبا�رشة مبعاجلة ال�سكايات، من تك�ين مالئم ح�ل االأدوات وامل�ساطر املحددة لهذا الغر�ض.

م�ازاة مع ذلك، عمل بنك املغرب، مع النظام البنكي، على التفكري ب�سكل معمق ح�ل اآلية ال��ساطة البنكية التي اأحدثت 

�سنة 2009، بغية تعزيز ال��سائل املخ�لة لها وت��سيع �سالحياتها، على �س�ء التط�رات اجلارية على امل�ست�ى القان�ين، 

مع اال�ستفادة من تقييم العملية املعم�ل بها حاليا.



28 

بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012 اجلزء 1 

3.3 - و�سع ا�سرتاتيجية للرتبية املالية

من اأجل ت�سجيع االإدماج املايل، مت حتقيق تقدم كبري من خالل اإن�ساء جمعية للرتبية املالية ب�رشاكة مع عدة م�ؤ�س�سات 

عم�مية وخا�سة معنية.

ال�طنية للرتبية  اأجل اعتماد اال�سرتاتيجية  2013 من  اإدارتها يف �سهر مار�ض  اأول اجتماع ملجل�ض  وقد عقدت اجلمعية 

املالية. وتهدف اإىل ت�سجيع املبادئ واملمار�سات اجليدة اخلا�سة بالرتبية املالية، واإىل تعريف امل�اطنني ب�سكل اأف�سل 

باخلدمات املالية وو�سائل ال�قاية من املخاطر املرتبطة بها. وت�سكل عملية التح�سي�ض ال�سن�ية لفائدة االأطفال وال�سباب، 

التي انطلقت �سنة 2012، اأحد الركائز االأوىل لهذه اال�سرتاتيجية. و�ستمثل اأن�سطة اأخرى على املدى الق�سري �سيتم تنظيمها 

يف اإطار عالقات �رشاكة وت�ستهدف، ف�سال عن املدر�سة، اجلامعة، واملقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة، اأ�سا�ض 

هذا ال�ر�ض الذي يكت�سي اأهمية وطنية.

االإطــار 5 : موؤ�س�سة الـتـربـيـة الـمـالـيـة

 الـ�سـفـة : تك�نت م�ؤ�س�سة الرتبية املالية على �سكل جمعية ال تهدف اإىل الربح املادي، حتمل ا�سم »اجلمعية املغربية 

للرتبية املالية«.

التعليم  ووزارة  ال�طنية،  الرتبية  ووزارة  واملالية،  االقت�ساد  ووزارة  املغرب،  بنك   : من  امل�ؤ�س�سني  اأع�ساوؤها  يتك�ن 

العايل، ووزارة االأوقاف وال�س�ؤون االإ�سالمية، وال�سلطة املكلفة ب�س�ق الر�ساميل، وال�سلطة املكلفة مبراقبة التاأمينات 

املغرب،  ملقاوالت  العامة  والك�نفدرالية  الدارالبي�ساء،  ب�ر�سة  بت�سيري  املكلفة  وال�رشكة  االجتماعي،  واالحتياط 

واملجم�عة املهنية لبن�ك املغرب، والفدرالية املغربية ل�رشكات التاأمني واإعادة التاأمني، واجلمعية املهنية ل�رشكات 

التم�يل، والفدرالية ال�طنية جلمعيات القرو�ض ال�سغرى.

الـهـدف : يتمثل هدف امل�ؤ�س�سة يف التن�سيق بني االأعمال التي يق�م بها اأع�ساوؤها يف جمال الرتبية املالية، واتخاذ اأي 

مبادرة يف هذا املجال، وخا�سة :

- ت�سجيع املبادئ واملمار�سات اجليدة املرتبطة بالرتبية املالية ؛

- اعتماد الرتبية املالية كمبداأ من مبادئ االإدماج املايل ؛

- ت�سجيع احلمالت ال�طنية لتح�سي�ض ال�ساكنة ومتكينهم من فهم اأف�سل للمخاطر املالية ول��سائل ال�قاية منها.

هيئات احلكامة :

1 - جمل�س االإدارة : يراأ�سه وايل بنك املغرب ويتك�ن من ممثلي االأع�ساء امل�ؤ�س�سني.

2 - اللجنة املديرية : ميكن ت�سكيلها من طرف جمل�ض االإدارة لكي تف��ض لها جميع ال�سالحيات اأو بع�ض منها.

اأو  العم�مية  امل�ساعدات  اأو  والهبات  اأع�سائها،  بع�ض  ا�سرتاكات  من  باخل�س��ض  امل�ؤ�س�سة  م�ارد  تتك�ن   : الـمـوارد 

اخلا�سة، ومن القرو�ض التي حت�سل عليها، ومن العائدات الناجتة عن ت�ظيف اأم�الها.



بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012  اجلزء 1 

29 

نظم بنك املغرب الدورة االأوىل من »االأيـام املالية لالأطفال«، بتعاون مع بع�ض االإدارات وب�رشاكة مع املنظمة املالية 

لالأطفال  املالية  الرتبية  ت�فري  اأجل  من  وتعمل  لها  مقرا  اأم�سرتدام  تتخذ  حك�مية  غري  منظمة  وهي   ،)CYFI( لالأطفال 

وال�سباب.

وقد ا�ستفاد من هذه التظاهرة ح�ايل 30.000 طفل من خمتلف اأنحاء اململكة، ترتاوح اأعمارهم ما بني 11 و 18 �سنة، 

مب�ساعدة ال�سبكة البنكية و�سبكة �رشكات التاأمني.

تالمذة  لفائدة  املغرب  بنك  وملقرات  البنكية  لل�كاالت  زيارات  الأ�سب�ع،  امتدت  التي  التظاهرة،  هذه  برنامج  ن  وَت�سَمَّ

االإعدادي، ودورات تك�ينية بالثان�يات ي�ؤطرها م�ستخدم� البن�ك. كما �سملت الزيارات ب�ر�سة الدارالبي�ساء، ومتحف 

بنك املغرب بالرباط، ودار ال�سكة.

وقد كانت اأ�سداء هذه الدورة االأوىل اإيجابية، مما ي�سجع على تنظيم التظاهرة جمددا مع حتديد اأهداف اأكرث طم�حا. 

يف هذا ال�سدد، منحت منظمة CYFI املغرَب، من خالل بنك املغرب، اجلائزة ال�رشفية باعتباره اأجنح بلد يف تنظيم ي�م 

الرتبية املالية لالأطفال، يف دورته االأوىل.

ويجري حاليا اإعداد م�قع اإلكرتوين خم�س�ض للرتبية املالية لالأطفال. و�سيتم ت�سغيل امل�قع مع انطالق فعاليات الدورة 

الثانية من اأيام الرتبية املالية.

4.3 - الـعالقـات مع التحالف من اأجل االإدماج املايل

اأجل االإدماج املايل، مما مكنه من تبادل وتقا�سم خربته  التحالف من  2011، ع�س�ا يف  اأ�سبح بنك املغرب، منذ �سنة 

ومعارفه مع باقي االأع�ساء، من اأجل حت�سني ا�ستفادة الفئات املع�زة من اخلدمات املالية.
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االإطــار 6 : التحالف من اأجل االإدمــاج الـمـالـي

لتقا�سم املعل�مات تخت�ض ح�رشيا باالإدماج  �سبكة عاملية م�ستقلة  اأول  الـمـالـي  االإدمــاج  اأجل  التحالف من  يعترب 

املايل. ي�سم هذا التحالف �سناع القرار يف الدول ال�ساعدة اأو النامية التي تعمل من اأجل حت�سني ول�ج الفئات االأكرث 

فقرا اإىل اخلدمات املالية.

ويدعم التحالف من اأجل االإدمــاج الـمـالـي ال�سيا�سات املبنية على دالئل، وذلك ح�سب املحاور ال�ستة االآتية:

- متكني اأع�ان غري بنكيني من ت�فري خدمات مالية؛

- ت�سجيع ال�ل�ج اإىل اخلدمات املالية عرب تكن�ل�جيا الهاتف املحم�ل ؛

- ت�سهيل اإحداث وا�ستعمال ه�يات مالية خم�س�سة للزبناء املحتاجني ؛

- ت�سهيل اعتماد ح�سابات ت�فري �سغرية وتاأمينات �سغرى ؛

- دعم االإطار القان�ين من اأجل فعالية اأكرب للخدمات املالية التجارية ؛

- ت�سجيع ال�سيا�سات التي ت�سمن حماية منا�سبة للم�ستهلك يف اإطار اخلدمات املالية.

اإىل  ال�ل�ج   ت�سهيل  اإىل  باالأ�سا�ض  ع�س�ا،  بلدا   81 اإىل  تنتمي  م�ؤ�س�سة   95 من  اأكرث  ي�سم  الذي  التحالف،  هذا  وي�سعى 

اخلدمات املالية الأزيد من 2,5 مليار �سخ�ض يعي�س�ن يف ظروف مادية ه�سة عرب العامل. 

ي�ستفيد التحالف من اأجل االإدمــاج الـمـالـي من مت�يل م�ؤ�س�سة بيل و ميليندا غيت�ض )Bill & Melinda Gates(، التي ي�جد 

مقرها ببانك�ك. وت�سريها، با�سم اأع�سائها، التعاونية الدولية االأملانية )GIZ(، وتعمل ب�سكل م�سرتك مع �سبكة وا�سعة من 

ال�رشكاء يف جمال االإدماج املايل: الهيئات احلك�مية الدولية واملعيارية رفيعة امل�ست�ى، والبن�ك ووكاالت التنمية، 

وهيئات البحث، واجلمعيات ال�سناعية والقطاع اخلا�ض.

وقد قررت اللجنة االإدارية للتحالف من اأجل االإدمــاج الـمـالـي تط�ير بنيتها لت�سبح منظمة دولية اأو حك�مية دولية، 

تتخذ �سكل جمعية دولية للقان�ن املدين.

االإدماج املايل، والنزاهة  اأربع جمم�عات عمل تعنى مبعطيات  الـمـالـي على ت�سكيل  االإدمــاج  اأجل  التحالف من  عمل 

ت�سكيل جمم�عة خام�سة تت�ىل حت�سني ح�س�ل املقاوالت  النظراء. كما يعتزم  والتعلم من  امل�ستهلك،  املالية، وحماية 

ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة على التم�يل.

وي�سارك بنك املغرب يف جمم�عتي عمل، ويتعلق االأمر باملجم�عة اخلا�سة مبعطيات االإدماج املايل، وجمم�عة النزاهة 

املالية. وين�ي البنك تعزيز ح�س�ره، بالنظر اإىل الف�ائد التي يجنيها من هذه ال�رشاكة.
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4 - مـعـالـجـة �سـكـايـات الـزبـنـاء

�سنة   577 �سكاية وطلب معل�مات، مقابل   675 البنكي وعاجلت  االإ�رشاف  ت��سلت مديرية   ،2012 �سنة  نهاية  اإىل غاية 

2011، مما ي�ؤكد املنحى الت�ساعدي الذي متت مالحظته خالل ال�سن�ات االأخرية.

واإذا ما اأُخذ ب�سكل منف�سل، فاإن عدد ال�سكايات املقدمة من طرف زبناء م�ؤ�س�سات االئتمان قد ارتفع، من �سنة الأخرى، من 

398 اإىل 457 �سكاية، منها 63% مت ح�سمها لفائدة الزبناء.

بت�زيع هذه ال�سكايات ح�سب امل��س�ع، يتبني اأن عدد ال�سكايات اخلا�سة بفتح احل�سابات البنكية و�سريها واإقفالها انتقل 

من 172 اإىل 208، فيما بلغ عدد ال�سكايات املتعلقة ب��سائل االأداء 112، مقابل 86 يف ال�سنة ال�سابقة.

وبخ�س��ض الطلبات املرتبطة ب�رشوط البن�ك، وخا�سة يف جمال القر�ض، فقد انخف�ض عددها اإىل 95 طلبا، مقابل 110 

�سنة 2011.
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كما ت��سل بنك املغرب وعالج 356 طلبا للبحث عن ح�سابات بنكية.

5 - اأن�سطة اال�ستقرار املايل 

وعلى  مبجمله.  ولالقت�ساد  املايل  للنظام  بالن�سبة  اأ�سا�سيا  يعترب  املايل  اال�ستقرار  اأن  العاملية  االأزمة  خالل  من  تبني 

امل�ست�ى العاملي، اأ�سبح اال�ستقرار املايل يكت�سي اأهمية اأكرب بالنظر اإىل العدد املتزايد للم�ؤ�س�سات املالية الن�سيطة يف 

عدة بلدان اأو عدة قارات.

ويف املغرب، ت�ا�سلت خالل �سنة 2012 االأ�سغال الرامية اإىل اإر�ساء اإطار االإ�رشاف املاكرو احرتازي، على م�ست�ى النظام 

املايل، واإىل ت�قع االأزمات املالية وتدبريها، وذلك بالتعاون مع اجلهات املنظمة االأخرى للقطاع املايل. ومكنت هذه 

االأ�سغال من ا�ستكمال بناء منظ�مة تدعم هذه املهمة اجلديدة على م�ست�ى بنك املغرب.

1.5 - االإطـار املاكرو احرتازي

التي  املغرب  لبنك  الداخلية  املايل  لال�ستقرار  جلنة  اإىل  احرتازية  املاكرو  املنظ�مة  ت�ستند  امل�ؤ�س�ساتي،  امل�ست�ى  على 

ت�سمن التن�سيق، على م�ست�ى خمتلف القطاعات، مع جلنة التن�سيق بني هيئات االإ�رشاف على القطاع املايل وجلنة اإدارة 

االأزمات، التي ت�سكل م��س�ع الربوت�ك�ل املربم يف �سهر ي�ني� 2012 بني ال�سلطات املنظمة. وتهدف هذه االتفاقية اإىل 

التن�سيق بني اأ�سغال ال�سلطات يف جمال تدبري االأزمات املالية.

االإطــار 7 : االإطـار املـوؤ�س�ساتي لال�ستقرار املايل

واأجنزت جلنة اال�ستقرار املايل خالل �سنة 2012 اأول اأ�سغالها املتعلقة بتقييم مكامن اله�سا�سة يف النظام املايل، باعتماد 

خريطة لت�زيع املخاطر، ونظام تنقيط واأدوات الختبار ال�سغط.
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االإطــار 8 : خـريـطـة املـخـاطـر النـظـاميـة

ت�سكل خريطة املخاطر النظامية مكّ�نا اأ�سا�سيا الإطار حتليل ا�ستقرار النظام املايل. وهي عبارة عن ل�حة حتكم تطلعية 

بنك  اختار  التي  الثمانية  اأدناه املخاطر  البياين  الر�سم  للنظام املايل. وميثل  بالن�سبة  �ساملة الأهم م�سادر املخاطر 

املغرب تتبعها يف هذا االإطار.

وتق�م خريطة املخاطر على اختيار م�ؤ�رشات اإنذار مبكر قادرة على حتديد تط�ر املخاطر امل�ؤكدة اأو املحتملة بالن�سبة 

امل�ؤ�س�سات  م�ست�ى  على  �س�اء  املخاطر  تقييم  اإىل  احرتازية،  املاكرو  ال�سبغة  ذات  امل�ؤ�رشات،  هذه  وتهدف  للنظام. 

واالأ�س�اق املالية نف�سها، اأو تلك التي قد تنجم عن االقت�ساد احلقيقي، خا�سة يف قطاعات املقاوالت، والعقار واالأ�رش.

يتم تقييم امل�ؤ�رشات املاكرو احرتازية بالنظر اإىل تط�ر قيمها التاريخية على مدى فرتة ط�يلة، وعلى اأ�سا�ض اإجراء 

مقارنات، على امل�ست�ى الدويل، مع بع�ض البلدان املتقدمة وال�ساعدة. وتتم اأي�سا درا�سة التط�ر املت�قع لبع�ض هذه 

امل�ؤ�رشات، التي تعترب رائدة، من اأجل اإ�سفاء بعد تطلعي على التحليل. وينتج عن هذه الدرا�سة منح نقط من 1 اإىل 5، 

وترتفع النقطة املمن�حة ح�سب م�ست�ى املخاطر.

املحددة  املخاطر  حتقق  مقاومة  على  البن�ك  قدرة  تقييم  من  ال�سغط  اختبار  اآلية  متّكن  املخاطر،  خلريطة  وكتكملة 

اأجل  من  البن�ك  عليها  تت�فر  اأن  ينبغي  التي  وال�سي�لة  وامل�ؤونة  الذاتية،  االأم�ال  احتياطيات  مالءمة  مدى  وتقييم 

امت�سا�ض اخل�سائر.
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وقد متت اأي�سا درا�سة مكامن ال�سعف واالإجراءات املتخذة للتخفيف منها مع باقي الهيئات امل�رشفة على القطاع، وذلك 

يف اإطار جلنة التن�سيق، ق�سد تقدمي حل�ل �ساملة للمخاطر التي مت حتديدها.

ووا�سلت هذه اللجنة تتبع تقدم اأ�سغال اإر�ساء اإطار للمراقبة املاكرو احرتازية يغطي خمتلف اأق�سام النظام املايل. ويف 

املالية  املتانة  مل�ؤ�رشات  خريطة  اأول  اإعداد  يف  التاأمينات  مبراقبة  املكلفة  وال�سلطة  املركزي  البنك  �رشع  ال�سدد،  هذا 

خا�سة بقطاع التاأمني.

وبامل�ازاة مع ذلك، فتح ور�ض عمل اآخر من اأجل تقييم خماطر العدوى داخل القطاع املايل. وقد ان�سبت االأ�سغال االأوىل 

ح�ل حتديد العالقات بني امل�ؤ�س�سات املالية التابعة للقطاع البنكي وقطاع التاأمني. ومن املرتقب ت��سيع هذه االأ�سغال 

لت�سمل، يف مرحلة الحقة، م�ؤ�س�سات الت�ظيف اجلماعي يف القيم املنق�لة.

االإطــار 9 : موؤ�رشات املتانة املالية املرتبطة بالبنوك - االأ�سا�س االجتماعي )%(

 20102011 2012
مالءمة االأموال الذاتية

12,311,712,3معامل املالءة
9,79,610,1االأم�ال الذاتية االأ�سا�سية/ جمم�ع املخاطر املرجحة

االأم�ال  من  امل�ؤن)باحل�س�ض  من  ال�سافية  االأداء  املعلقة  الدي�ن 

الذاتية(

12,212,913,6

جودة ا الأ�سول

ن�سبة الدي�ن املعلقة االأداء )الدي�ن املعلقة االأداء /جمم�ع القرو�ض 

االإجمالية(

4,84,85,0

توزيع القرو�س ح�سب القطاعات

6,15,85,5القرو�ض املمن�حة للقطاع االأويل
13,313,912,6القرو�ض املمن�حة لقطاع البناء واالأ�سغال العم�مية

16,416,816,7القرو�ض املمن�حة لقطاع ال�سناعة التح�يلية
5,04,85,0القرو�ض املمن�حة لالإدارة العم�مية واجلماعات املحلية

6,76,67,0القرو�ض املمن�حة لقطاع التجارة
2,92,82,9القرو�ض املمن�حة لقطاع ال�سياحة

28,127,628,9االأ�رش
21,521,721,4القرو�ض املمن�حة للقطاعات االأخرى

النتيجة و املردودية

1,21,11,0مت��سط عائد االأ�س�ل

14,213,411,8مت��سط عائد االأم�ال الذاتية

76,375,876,6هام�ض الفائدة/الناجت ال�سايف البنكي

46,447,947,5النفقات العامة لال�ستغالل / الناجت ال�سايف البنكي

ال�سيولة

12,011,410,5االأ�س�ل ال�سائلة/جمم�ع االأ�س�ل

16,016,114,7االأ�س�ل ال�سائلة/ اخل�س�م ق�سرية االأجل

10,37,37,4ال��سعيات املفت�حة ال�سافية بالعمالت/االأم�ال الذاتية
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2.5 - نـظـام �سمـان الودائع

املايل. وهي جزء من  اال�ستقرار  املحافظة على  ت�ساهم يف  التي  الرئي�سية  الع�امل  اإحدى  ال�دائع  اأنظمة �سمان  تعترب 

منظ�مات احلماية املالية التي ترمي اإىل تاأمني اأم�ال امل�دعني.

وا�سلت و�سعية ال�سندوق اجلماعي ل�سمان ال�دائع حت�سنها خالل �سنة 2012. فقد منت م�اردها بن�سبة 13,5% لت�سل 

اإىل 13 مليار درهم، 82% منها ناجتة عن م�ساهمات م�ؤ�س�سات االئتمان. بينما ي�ّظف ح�ايل 97% من هذه امل�ارد يف 

�سندات اخلزينة.

بلغت ن�سبة م�ارد ال�سندوق اإىل جمم�ع االإيداعات املقب�لة لل�سمان 2,1% يف نهاية �سنة 2012، اأي بزيادة قدرها 10 

نقط اأ�سا�ض مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

وقد حقق ال�سندوق اجلماعي ل�سمان ال�دائع، يف نهاية �سنة 2012، اأرباحا �سافية بلغت 332 ملي�ن درهم، مقابل 296 

ملي�ن �سنة 2011.

3.5 - اأ�سغال املجموعة اجلهوية لل�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا التابعة ملجل�س 

اال�ستقرار املايل

عقدت املجم�عة اجله�ية لل�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا التابعة ملجل�ض اال�ستقرار املايل، التي ينتمي اإليها بنك املغرب 

النظام املايل على  ا�ستقرار  التي تهدد  الثاين الذي خ�س�ض ملراجعة مكامن ال�سعف  2012، اجتماعها  اأكت�بر  يف �سهر 

امل�ست�ى اجله�ي.

كما بحثت املجم�عة نقط ارتكاز تنفيذ االإ�سالحات املالية على م�ست�ى اجلهة. ويف هذا االإطار، ان�سبت املناق�سات على 

االإ�سكاليات العملية التي ت�اجهها البلدان االأع�ساء يف تطبيق املعايري اجلديدة يف جمال ال�سي�لة ويف معاجلة البن�ك 

التي تكت�سي اأهمية نظامية على ال�سعيد ال�طني.
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ويف ال�سياق نف�سه، اأجاب بنك املغرب على اال�ستق�ساء الذي اأجراه جمل�ض اال�ستقرار املايل لدى البلدان ال�ساعدة ح�ل 

االآثار غري املرغ�ب فيها لالإ�سالحات املالية الدولية. كما تتبع البنك اأ�سغال هذه امل�ؤ�س�سة ودر�ض عن كثب الت��سيات 

امل�جهة للبلدان ال�ساعدة. 

االإطــار 10 : اأ�سغال جمل�س اال�ستقرار املايل اخلا�سة بالبلدان ال�ساعدة وبالبلدان النامية

البلدان  تهم  بدرا�سات  العاملي  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  مع  وبالتعاون   20 جمم�عة  من  باإيعاز  املجل�ض،  يق�م   

ال�ساعدة والنامية، ويف هذا االإطار، اأ�سدر املجل�ض:

-  تقريرا حول ق�سايا اال�ستقرار املايل اخلا�سة بالبلدان ال�ساعدة والنامية، يف �سهر اأكت�بر 2011. وياأتي هذا التقرير 

نتيجة للنقا�ض ح�ل االإ�سالحات املالية بعد وق�ع االأزمة، والذي هّم باالأ�سا�ض حّل امل�ساكل التي ظهرت يف االأنظمة 

املالية لالقت�سادات املتقدمة. ي�س�غ هذا التقرير جمم�عة من الت��سيات من اأجل تعزيز اال�ستقرار املايل بالبلدان 

ال�ساعدة والنامية. وتهّم هذه الت��سيات على اخل�س��ض دعم قدرات ال�سلطات املكلفة باالإ�رشاف على النظام املايل 

التحتية  البنية  تعزيز  وكذا  و�سي�لتها،  املنزلية  الر�ساميل  اأ�س�اق  وتط�ير  بينها،  للحدود  العابر  التعاون  وت�سجيع 

املالية. وي��سي التقرير كذلك باعتماد اأحكام بـازل II وIII من طرف البلدان ال�ساعدة والنامية ب�ترية تالئم مدى 

تعقيد االأنظمة املالية ودرجة اندماجها يف النظام العاملي.

-  درا�سة حول النتائج غري املتوقعة لالإ�سالحات املالية الدولية على البلدان ال�ساعدة والنامية، يف �سهر ي�ني� 2012.  

اأجنزت هذه الدرا�سة لدى 35 من البلدان ال�ساعدة االأع�ساء مبجل�ض اال�ستقرار املايل، ولدى جمم�عات جه�ية تابعة 

له. وتظهر الدرا�سة اأن اأهم ان�سغاالت الدول ال�ساعدة تتعلق مبا يلي:

•						التاأثري املحتمل على قدرة البن�ك على منح القرو�ض، الناجت عن ك�ن االأ�س�ل ال�سائلة العالية اجل�دة واملعايري امل�ستعملة 
يف ح�ساب معدالت ال�سي�لة بـازل III ال تعك�ض ب�سكل دقيق خا�سيات االأ�س�اق املالية للبلدان ال�ساعدة والنامية.

العاملة  الدولية  البن�ك  التي قد تنجم عن تخفيف مدي�نية  االئتمان وال�س�ق املالية  �س�ق  م�ست�ى  على  •						االآثار 
بـازلIII، والتي  الذاتية املن�س��ض عليها يف  االأم�ال  لتعزيز املتطلبات من  ال�ساعدة والنامية، نتيجة  بالبلدان 

تخ�سع لها البن�ك املذك�رة.

6 - الـتـ�سـاور مع اجلمعيـات املهنية

عقد بنك املغرب خالل �سنة 2012 عدة لقاءات مع اجلمعيات املهنية للبن�ك، بغية درا�سة تنفيذ خارطات الطريق التي 

مت اإعدادها يف اإطار عملية الت�ساور وتبادل وجهات النظر ب�ساأن االإ�سالحات والق�سايا التي تهم القطاع البنكي ب�سكل 

مبا�رش اأو غري مبا�رش.
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املرتبطة  الق�سايا  باالأ�سا�ض   )GPBM( املغرب  لبن�ك  املهنية  املجم�عة  مع  معاجلتها  متت  التي  امل�ا�سيع  هّمت  وقد 

بتطبيق االأحكام القان�نية املتعلقة بحماية امل�ستهلك وحماية املعطيات ال�سخ�سية، واآليات م�اكبة املقاوالت ال�سغرية 

جدا وال�سغرية واملت��سطة، وم�ساريع اإ�سالح الق�اعد االحرتازية )معامل تق�سيم املخاطر، معامل املالءة، بازل III، واجب 

اليقظة،...(، والرتبية املالية، وحت�سني عالقة البن�ك/الزبناء، وال��ساطة البنكية واأنظمة االأداء وخا�سة امل�ساألة املتعلقة 

بفتح �س�ق اقتناء االأداءات ب�ا�سطة البطاقة اأمام فاعلني جدد.

وقد متح�ر تبادل اخلربات مع اجلمعية املهنية ل�رشكات التم�يل )APSF( ح�ل �رشوط الر�س�م اجلمركية لعمليات قرو�ض-

ين�ض على  الذي   08-31 القان�ن عدد  تنفيذ  وكذا  اال�ستهالك،  قرو�ض  وم�ستقبل قطاع  الف�اتري،  �رشاء  االإيجار، وعر�ض 

تدابري حلماية امل�ستهلك.

7 - الـتـعـاون الـدويل

�سهدت �سنة 2012 عقد العديد من ال�رشاكات التي تهدف اإىل تعزيز الروابط مع املراكز املالية الدولية واجله�ية. كما مت 

ربط عدة ات�ساالت وعقد لقاءات بني بنك املغرب والبن�ك املركزية االأجنبية وكذلك مع م�ؤ�س�سات مالية دولية وجه�ية.

ففي ما يتعلق مب�رشوع القطب املايل للدارالبي�ساء، وبعد االتفاق امل�قع مع املركز املايل ل�سنغاف�رة، مت خالل �سنة 

ل�ك�سمب�رغ  ب�ر�سة  وبني  للدارالبي�ساء  املايل  القطب  بني  االأول  االتفاق  ويربط  جديدين.  �رشاكة  اتفاقي  اإبرام   2012

1City UK، فتن�ض على جانب  الثاين، املربم مع  اأما االتفاق  البن�ك اخلا�سة.  املتخ�س�سة يف �سناديق اال�ستثمار ويف 

هام من التعاون يف جماالت اأكرث عملية واأكرث خ�س��سية، اأبرزها �س�ق امل�ستقات، والتك�ين والتاأهيل املهني وقطاع 

التاأمني.

ويف اإطار عالقاته ال�ثيقة مع البن�ك املركزية االأخرى، �سارك بنك املغرب يف ندوتني رفيعتي امل�ست�ى نظمهما على 

الت�ايل البنك املركزي لدول غرب اإفريقيا )BCEAO( مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني الإحداث هذا البنك، وبنك دول و�سط اإفريقيا 

بنك  طرف  من  املنظم  امل�ؤمتر  يف  اأي�سا  املغرب  بنك  و�سارك  لتاأ�سي�سه.  االأربعني  بالذكرى  االحتفال  اإطار  يف   )BEAC(

اجلزائر تخليدا للذكرى اخلم�سني الإحداثه.

من  ال�سابعة  الدورة  االأوروبي،  املركزي  البنك  مع  بالتعاون  الدارالبي�ساء،  مبدينة  املغرب  بنك  نظم  اأخرى،  جهة  ومن 

امل�ؤمتر الرفيع امل�ست�ى ملنظ�مة االأورو للبن�ك املركزية لدول البحر االأبي�ض املت��سط. وقد تطرق هذا اللقاء الذي عرف 

م�ساركة حمافظي البن�ك املركزية وم�س�ؤولني �سامني من منطقة منظ�مة االأورو، واللجنة االأوروبية، والبنك االأوروبي 

لال�ستثمار، والبن�ك املركزية بدول البحر االأبي�ض املت��سط، من �سمن ما تطرق اإليه، اإىل ال�سيا�سات املاكرو احرتازية 

واال�ستقرار املايل من وجهة نظر االحتاد االأوروبي ودول البحر االأبي�ض املت��سط.

City UK 1 م�ؤ�س�سة م�ستقلة مكلفة باإنعا�ض اخلدمات املالية بربيطانيا وباخلارج.
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ويف اإطار تبادل اخلربات، قام بع�ض امل�رشفني على االأنظمة البنكية بعدة دول اإفريقية بزيارات عمل اإىل مديرية االإ�رشاف 

البنكي. ومتح�رت هذه الزيارات ح�ل م�ا�سيع ترتبط، على اخل�س��ض، بالتنظيم االحرتازي، وباآليات اال�ستقرار املايل 

وبالقرو�ض ال�سغرى. وم�ازاة مع ذلك، متت دع�ة اأطر من نف�ض املديرية من قبل م�ؤ�س�ستني م�س�ؤولتني عن تنظيم القطاع 

املال ببلدان اأجنبية اإىل عر�ض جتربة املغرب يف جمال االإ�رشاف البنكي،

واأجرى بنك املغرب مناق�سات، كما نظم لقاءات مع ممثلني لعدة م�ؤ�س�سات مالية، وخا�سة منها �سندوق النقد الدويل، 

والبنك الدويل، والبنك االإفريقي للتنمية، والبنك االأوروبي لالإن�ساء والتعمري. ومتح�رت هذه النقا�سات ب�سكل خا�ض ح�ل 

القطاع البنكي، والق�سايا املتعلقة باال�ستقرار املايل، ومت�يل املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة، واالإدماج 

املايل، واالإ�سالحات املرتبطة مبناخ االأعمال.

كما مت عقد نقا�سات عديدة مع ممثلي اأهم وكاالت التنقيط يف اإطار التقييم ال�سامل للقطاع البنكي اأو يف اإطار التنقيط 

الفردي مل�ؤ�س�سات االئتمان.

8 - الـمـوارد الب�رشية

بقي عدد م�ستخدمي مديرية االإ�رشاف البنكي �سنة 2012، 85 م�ظفا ن�سفهم تقريبا يزاول مهام املراقبة. ووا�سل بنك 

املغرب خالل هذه ال�سنة ا�سرتاتيجيته املتعلقة بتط�ير امل�ارد الب�رشية من اأجل متكني هذا املديرية من الكفاءات امل�ؤهلة، 

حتى تق�م مبهمتها ب�سكل اأف�سل.

وا�ستفاد م�ستخدم� مديرية االإ�رشاف البنكي من عدة دورات تك�ينية �س�اء باملغرب اأو باخلارج، خا�سة يف جمال التنظيم 

اجلديد بـازل III، وال�سيا�سات املاكرو احرتازية، واملعايري املحا�سبية الدولية.

وعلى غرار ال�سن�ات املا�سية، قامت مديرية االإ�رشاف البنكي بتاأطري ح�ايل ثالثني طالبا جامعيا يف م�ا�سيع تت�سل 

باملجال البنكي واملايل.



الــجــزء الـثـانـي

بـنـيـة النـظـام الـبـنـكـي واأنـ�سـطـته ونتـائـجـه
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I. بـنـيـة الـنـظـام الـبـنـكـي

بالرغم من ا�ستمرار اآثار الرك�د الناجم عن االأزمة االقت�سادية العاملية، وا�سل القطاع البنكي خالل �سنة 2012 �سيا�سته 

الرامية اإىل تكثيف �سبكته وتعزيز االإدماج املايل، مع املحافظة على م�ست�ى جيد من الن�ساط ومن املردودية.

1 - تعزز القطاع البنكي  ب�رشكة لتدبري و�سائل االأداء

بنك  مراقبة  جمال  �سمل  وهكذا،  االأداء.  و�سائل  لتدبري  �رشكة  اعتماد   ،2012 �سنة  خالل  ال�طني،  البنكي  امل�سهد  عرف 

املغرب 86 م�ؤ�س�سة، م�زعة ما بني 19 بنكا، و36 �رشكة مت�يل و6 بن�ك حرة و13 جمعية للقرو�ض ال�سغرى و10 �رشكات 

متخ�س�سة يف حت�يل االأم�ال اإ�سافة اإىل �سندوق ال�سمان املركزي و�سندوق االإيداع والتدبري.

تطور عدد موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

 20082009201020112012

1819191919البـنـوك

     مبا فيها :

77777البن�ك التي ميتلك االأجانب غالبية راأ�سمالها

56655البن�ك التي ميتلك القطاع العم�مي غالبية راأ�سمالها

3736363536�رشكات التمويل

2019191818�رشكات قرو�ض اال�ستهالك

76666�رشكات قرو�ض االإيجار

22222�رشكات قرو�ض العقار

22222�رشكات الكفالة

22222�رشكات �رشاء وحت�سيل الدي�ن

33223�رشكات تدبري و�سائل االأداء

12333�رشكات اأخرى

5555555455جمموع موؤ�س�سات االئتمان

66666البنوك احلرة

1312121313جمعيات القرو�س ال�سغرى

7981010�رشكات حتويل االأموال

32222موؤ�س�سات اأخرى

8484838586املجمـوع

ومن حيث بنية الراأ�سمال، ما يزال النظام البنكي يتميز بتن�ع امل�ساهمني وبانفتاحه الكبري على ال�سعيد الدويل، بالنظر 

اإىل العدد الهام من امل�ؤ�س�سات االأجنبية امل�ستقرة باملغرب وحل�س�ر البن�ك املغربية باخلارج. ويف نهاية 2012، كانت 

7 بن�ك و9 �رشكات مت�يل تخ�سع مل�ساهمة مهيمنة مل�سالح اأجنبية، فرن�سية يف معظمها.
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وم�ازاة مع ذلك، وا�سلت الدولة ان�سحابها من راأ�سمال القطاع البنكي عن طريق تف�يت جزء من م�ساهمتها يف البنك 

املركزي ال�سعبي. غري اأن القطاع العم�مي يحتفظ مب�ساهمة مهيمنة يف5 بن�ك و4 �رشكات مت�يل.

ويف نهاية �سنة 2012، كانت اأربع ع�رشة م�ؤ�س�سة ائتمان مدرجة بالب�ر�سة، منها �ستة بن�ك، اأي دون اأي تغيري مقارنة 

بال�سن�ات املا�سية.

2 - توا�سل تو�سع ال�سبكة البنكية

فتحت البن�ك، خالل �سنة 2012، 334 �سباكا بنكيا اإ�سافيا، 

اأي  بنكية،  وكالة   5.447 اإىل  االإجمايل  عددها  رفع  مما 

كانت  وقد   .2011 �سنة  مع  مقارنة   %6,5 قدره  بارتفاع 

86% من هذه ال�سبابيك تتمركز بالتجمعات احل�رشية.

ال�سنة  1,6 يف  مقابل  �سباكا   1,7 ن�سمة،   10.000 لكل  ال�سبابيك  بعدد  تقا�ض  التي  البنكية،  الكثافة  بلغت  لذلك،  ونتيجة 

ال�سابقة.
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مل تطراأ اأية تغيريات مهمة على الت�زيع اجله�ي لل�سبكة البنكية مقارنة بال�سنة الفارطة. فقد كانت جهة الدار البي�ساء 

الكربى متتلك 24% من ال�سبابيك و38% من ال�دائع و63% من القرو�ض، متب�عة بجهة الرباط - �سال - زم�ر- زعري التي 

ت�جد بها 11% من ال�سبابيك و13% من ال�دائع و13% من القرو�ض. واحتلت جهة ال�رشق املرتبة الثالثة بـن�سبة %9 من 

ال�سبابيك وال�دائع و2% من القرو�ض.

وبامل�ازاة مع تعزيز ال�سبكة البنكية، وا�سلت م�ؤ�س�سات االئتمان تط�ير االإدماج املايل عن طريق اقرتاح منتجات تتالءم 

واحتياجات الزبناء، مع ا�ستعمال حل�ل تكن�ل�جية مبتكرة وتن�يع اخلدمات املقرتحة.

ارتفعت ن�سبة تعميم اال�ستفادة من اخلدمات البنكية، التي 

اإىل  البن�ك  لدى  املفت�حة  احل�سابات  جمم�ع  ن�سبة  متثل 

بلغت  اإذ  نقط  ب�اقع ثالث  الأخرى،  �سنة  من  ال�سكان،  عدد 

57%. وت�سمل هذه الن�سبة و�سعيات متباينة. فبالرغم من 

البنكية،  اخلدمات  من  اال�ستفادة  لن�سبة  امل�ستمر  التح�سن 

فاإنها تبقى �سعيفة يف املناطق القروية و�سبه احل�رشية.

�سباكا   452 باإحداث  البنكية  االآلية  ال�سبابيك  عدد  وتعزز 

جديدا، لي�سل عددها االإجمايل اإىل 5.476 وحدة.

�س�اء منها  العمليات،  البنكية يف  البطاقات  ا�ستعمال  اأما 

اإقباال كبريا. وهكذا،  فقد عرف  االأداء،  اأو  ال�سحب  عمليات 

ارتفع عدد البطاقات جمددا من 1,3 ملي�ن اإىل 9,3 ملي�ن 

من  النق�د  �سحب  عمليات  �سجلت  بينما  متداولة؛  بطاقة 

ال�سبابيك االآلية البنكية واالأداء ب�ا�سطة البطاقات البنكية 

ما    ،2012 دجنرب  �سهر  نهاية  غاية  اإىل  التجار،  لدى 

211,2 ملي�ن عملية، وه� ما ميثل قيمة قدرها  جمم�عه 

16,3% مقارنة مع  ب�اقع  بارتفاع  اأي  180 مليار درهم، 

�سنة 2011.
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3 - تـعـزز حـ�سـور البنـوك باخلـارج جمددا

اإفريقيا جن�ب ال�سحراء، مما اأ�سفي  اأهم املجم�عات البنكية ح�س�رها خارج احلدود ال�طنية، وخا�سة ببلدان  عززت 

البن�ك من ت��سيع قاعدة حت�سيلها  اأكرث و�س�حا. وقد مكنت هذه احلركية  على ن�ساطها وعلى نتائجها �سبغة دولية 

لل�دائع وتن�يع زبنائها املقرت�سني، كما �سمحت لها باأن تك�ن مت�اجدة ب�سكل مبا�رش يف اأ�س�اق جديدة.

25 فرعا. وكانت هذه  اإىل   20 ال�طنية من  املت�اجدة خارج احلدود  البنكية  الفروع  انتقل عدد   ،2012 �سنة  ويف نهاية 

اإفريقيا جن�ب ال�سحراء. وت�سم هذه ال�سبكة  امل�ؤ�س�سات تت�فر على �سبكة تف�ق 1.200 �سباك، ي�جد معظمها يف بلدان 

اأي�سا 10 وكاالت و59 مكتبا متثيليا، ي�جد اأغلبها مبنطقة االأورو.

4 - ارتفع عدد م�ستخدمي موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف 
حكمها جمددا

ارتفع عدد م�ستخدمي م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها، يف نهاية �سنة 2012، بن�سبة 3,5%، ليبلغ ح�ايل 

48.600 م�ستخدما.
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بلغ عدد م�ستخدمي البن�ك 38.262 م�ستخدما، اأي بزيادة اأكرث من 1.000 م�ستخدم اإ�سايف مقارنة مع �سنة 2011، بدل 

ح�ايل 1.500 م�ستخدم خالل ال�سنة املا�سية.

اأكرث من  اإىل  224 عن�رشا، مما يرفع العدد االإجمايل مل�ستخدميها  كما زادت �رشكات التم�يل عدد م�ستخدميها بـمقدار 

3.600، يعمل 56% منهم يف �رشكات قرو�ض اال�ستهالك و11% يف �رشكات القرو�ض االإيجارية.

5 - تـمـركـز نـ�سـاط البـنـوك

مل يظهر حتليل ح�س�ض اأهم القطاعات امل�ؤ�س�ساتية يف جمم�ع االأ�س�ل وال�دائع والقرو�ض اأي تغيريات هامة. وكما يبني 

ذلك م�ؤ�رش هرفيندال-هري�سمان بر�سم �سنة 2012، فالقطاع البنكي ال يزال متمركزا ن�سبيا.
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1.5 - متركز ن�ساط البنوك على اأ�سا�س فردي

65,6% من جمم�ع االأ�س�ل،  متلك البن�ك الثالثة االأوىل 

 .2011 �سنة  مع  مقارنة  واحدة  نقطة  قدره  بارتفاع  اأي 

اأما ح�سة امل�ؤ�س�سات اخلم�ض االأوىل، فقد �سهدت ارتفاعا 

ب�اقع 0,2 نقطة اأي %79,4.

وبالن�سبة لل�دائع، انخف�ض م�ست�ى التمركز ب�سكل طفيف. 

وح�سة   %65,4 االأوىل  الثالثة  البن�ك  ح�سة  بلغت  فقد 

و%80,5   %65,7 مقابل   ،%80,2 االأوىل  اخلم�سة  البن�ك 

على الت�ايل �سنة 2011.

االأوىل  الثالثة  البن�ك  عززت  بالقرو�ض،  يتعلق  ما  ويف 

ح�ستها    بلغت  حيث  نقطة،   0,4 قدره  بـما  م�قعها، 

64,5%؛ بينما بقيت ح�سة البن�ك اخلم�سة االأوىل م�ستقرة 

يف 80,7%، دون ت�سجيل اأي تغيري كبري مقارنة مع ال�سنة 

املا�سية.
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وكانت البن�ك ذات الراأ�سمال اخلا�ض والتي ي�سكل املغاربة غالبية راأ�سمالها، اإىل نهاية �سنة 2012، تت�فر على 51,2% من 

ال�سبابيك و66% من االأ�س�ل و64,7% من القرو�ض و65,6% من ال�دائع. اأما البن�ك التي ي�سكل االأجانب غالبية راأ�سمالها، 

ال�دائع.  وبالن�سبة  من  و%19,4  القرو�ض  من  و%21,6  االأ�س�ل،  من  و%18,5  ال�سبابيك،  من   %19,3 كانت متلك  فقد 

للبن�ك التي ي�سكل القطاع العم�مي غالبية راأ�سمالها، فقد بلغت ح�ستها 29,5% من ال�سبابيك، و15,5% من االأ�س�ل، 

و13,7% من القرو�ض و15% من ال�دائع.

وح�سب م�ؤ�رش هريفندال-هري�سمان، ظل متركز جمم�ع االأ�س�ل وال�دائع والقرو�ض يف م�ست�ى مماثل للم�ست�ى امل�سجل 

�سنة 2011.

2.5 - متركز ن�ساط �رشكات التمويل

ا�ستقرت درجة التمركز اإجماال يف نف�ض امل�ست�ى امل�سجل �سنة 2011 بالن�سبة ل�رشكات قرو�ض اال�ستهالك، بينما ارتفعت 

بالن�سبة ل�رشكات القرو�ض االإيجارية.
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لقرو�ض  االأوىل  الثالث  ال�رشكات  ح�سة  وارتفعت 

نقطة  ب�اقع  القطاع  اأ�س�ل  جمم�ع  �سمن  اال�ستهالك 

امل�ؤ�س�سات  ح�سة  بقيت  بينما   ،%61 بلغت  اإذ  واحدة، 

اخلم�ض االأوىل م�ستقرة يف %76.

وتعززت ح�سة ال�رشكات االإحدى ع�رش التابعة مل�ؤ�س�سات 

مالية بنقطة واحدة، م�سجلة %98.

ونتيجة لتعزيز ح�سة ال�رشكات الكربى يف ال�س�ق، ارتفعت 

يف  االإيجارية  للقرو�ض  االأوىل  الثالث  ال�رشكات  اأهمية 

بقيت  فيما   ،%73 لتبلغ  نقط،   3 بـمقدار  االأ�س�ل  جمم�ع 

ح�سة ال�رشكات اخلم�ض االأوىل م�ستقرة يف %96.

3.5 - متركز ن�ساط االئتمان على اأ�سا�س جممع

مل يطراأ اأي تغيري على م�ست�ى متركز الن�ساط االئتماين على اأ�سا�ض جممع، حيث بلغت ح�سة البن�ك الثالثة االأوىل %64 

وح�سة البن�ك اخلم�سة االأوىل %81.

تطور متركز القرو�س على اأ�سا�س جممع )%(

 

قرو�س التجهيز 

وت�سهيالت اخلزينة 

املمنوحة للمقاوالت

جمموع القرو�سقرو�س اال�ستهالكالقرو�س العقارية

201020112012201020112012201020112012201020112012

626364646464656664626464البن�ك الثالثة االأوىل

818282818282848482818181البن�ك اخلم�سة االأوىل
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يتبني من خالل درا�سة التمركز ح�سب ن�ع عمليات االئتمان انخفا�ض التمركز بالن�سبة لقرو�ض اال�ستهالك، وا�ستقراره 

بالن�سبة لت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض التجهيز املمن�حة للمقاوالت، وكذلك بالن�سبة للقرو�ض العقارية.

فقد اأجنزت املجم�عات البنكية الثالث االأوىل 64% من ت�سهيالت اخلزينة، اأي نف�ض احل�سة امل�سجلة بالن�سبة للقرو�ض 

العقارية وقرو�ض اال�ستهالك. ويف ما يتعلق باملجم�عات اخلم�ض االأوىل، فقد منحت 82% من ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض 

التجهيز، والقرو�ض العقارية وقرو�ض اال�ستهالك.
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II. نـ�ســاط الـبـنـوك ونتـائـجـهـا

ا�ستمر تاأثري االأزمات االأخرية على االقت�ساد العاملي خالل �سنة 2012، خا�سة على م�ست�ى منطقة االأورو. وف�سال عن 

ذلك، تظل ع�دة النم� داخل البلدان املتقدمة ال�رشيكة للمغرب حماطة بالعديد من ال�سك�ك. وبناء عليه، تراجع معدل النم� 

االقت�سادي املغربي اإىل 2,7% بعد اأن �سجل 5% يف ال�سنة ال�سابقة، وذلك ب�سبب تاأثره عرب القن�ات احلقيقية لالنتقال، 

وخا�سة �سادرات ال�سلع واخلدمات والتح�يالت اجلارية.

اإثبات متانته، حيث كانت م�ؤ�رشات ن�ساطه ومردوديته مر�سية على  البنكي املغربي  القطاع  ال�سياق، وا�سل  ويف هذا 

العم�م.

1 - �سجل الن�ساط البنكي تراجعا يف النمو مقارنة ب�سنة 2011

يف �سياق �سعب ات�سم بتدين الطلب على القرو�ض من جانب املقاوالت، وب�سيا�سة عر�ض اأكرث ح�سا�سية للمخاطر، تباطاأ 

ب�سكل  البن�ك  اأدى جل�ء  امل�ارد،  ومن حيث  ال�سندات.  تعززت حمفظة  ذلك،  مع  وبامل�ازاة  االقت�ساد.  على  الدي�ن  من� 

م�ستمر اإىل القرو�ض اخلا�سة واإىل اإعادة التم�يل لدى البنك املركزي اإىل التخفيف من تاأثري تناق�ض ال�دائع.

و�سيتم التطرق يف ما يلي اإىل تط�ر ن�ساط البن�ك انطالقا من ح�سيلة عملياتها على اأ�سا�ض فردي.

1.1 - متيز تطور ا�ستخدامات البنوك بتباطوؤ الـقـرو�س

ت�ا�سل من� ن�ساط البن�ك خالل �سنة 2012، ب�ترية اأدنى من تلك امل�سجلة يف ال�سنة ال�سابقة. فقد ارتفع جمم�ع االأ�س�ل 

بـن�سبة 7,2% ليبلغ 1.041 مليار درهم، بعد اأن كان قد تراجع بن�سبة 9,6% �سنة 2011. وقد �ساهمت اأن�سطة منح القرو�ض 

والهيئات  االئتمان  م�ؤ�س�سات  على  الدي�ن  وا�سلت  بينما  التط�ر،  هذا  يف  اإيجابي  ب�سكل  بال�سندات  اخلا�سة  واالأن�سطة 

ب�ا�سطة  واملنجزة  االأجنبية  بالعمالت  املحررة  االأ�س�ل  �سكلت  املجم�ع،  هذا  انخفا�سها. و�سمن  املعتربة يف حكمها 

اأطراف مقابلة غري مقيمة 2,6% ع��ض 1,9% �سنة 2011.

وبلغت ن�سبة جمم�ع اأ�س�ل البن�ك اإىل الناجت الداخلي االإجمايل 126% مقابل 121% �سنة 2011.
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تطور ا�ستخدامات البنوك )ن�ساط البنوك يف املغرب(

)مباليني الدراهم(

 

201020112012
 التغري

2011/2012 
)%(

ديون على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها

146 057139 271129 398-7,1

3716,3 391656 432617 553ديون على الزبناء

78920,9 098206 539171 140حمفظة ال�سندات

30922,0 288105 29086 69مبا يف ذلك �سندات اخلزينة

0136,3 77621 43119 18قيم م�ستعقرة

07715,7 39927 15723 27اأ�سول اأخرى

6487,2 040 9351 616970 885املجموع

مالحظة : بن�د ال ت�سمل اال�ستخمادات وامل�ؤن

وتبقى الدي�ن على الزبناء مهيمنة على بنية ا�ستخدامات 

لت�سل  نقطة   0,5 بـن�سبة  تراجعت  ح�ستها  اأن  اإال  البن�ك. 

م�ؤ�س�سات  على  الدي�ن  ح�سة  تقل�ست  كما   .%63,1 اإىل 

نقطة   1,9 ب�اقع  املعتربة يف حكمها  والهيئات  االئتمان 

تعززت  املقابل،  ويف  اأخرى.  اإىل  �سنة  من   %12,4 لتبلغ 

اإىل  لت�سل  نقطة   2,3 قدره  بـما  ال�سندات  حمفظة  ح�سة 

.%19,9

منحاها  حكمها  يف  املعتربة  والهيئات  االئتمان  موؤ�س�سات  على  الديون  وا�سلت   .1.1.1

التنازيل

�سجلت الدي�ن على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات  املعتربة يف حكمها انخفا�سا جديدا بن�سبة 7,1% يف نهاية �سنة 2012، 

لتبلغ 129,4 مليار درهم، وذلك ب�سبب تراجع ال�دائع لدى البنك املركزي وتقل�ض القرو�ض املمن�حة ل�رشكات التم�يل.

و�سهدت الدي�ن بالعمالت االأجنبية على هذه امل�ؤ�س�سات، والتي متثل 21,6% من جمم�ع الدي�ن، انخفا�سا بن�سبة %5,6 

مقابل 3,4% قبل �سنة.
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االإلزامي  االحتياطي  ن�سبة   ،2012 �سنة  يف  جمددا،  املغرب  بنك  خف�ض  البنكية،  ال�سي�لة  على  ال�سغ�ط  ا�ستمرار  واأمام 

بنقطتني اإىل 4%. ونتيجة لذلك، تراجعت ودائع البن�ك لدى البنك املركزي بن�سبة 25,4% لت�سل اإىل 19 مليار درهم يف 

نهاية �سنة 2012.

ت�سهيالت  انخفا�ض  ب�سبب   %21 ب�اقع  درهم،  مليار   14,5 بلغت  التي  املحلية،  البن�ك  على  الدي�ن  تقل�ست  وبدورها، 

اخلزينة بن�سبة 29,5% لت�سل اإىل 7,8 مليار، وتراجعت القرو�ض التم�يلية بـ�اقع 2% لتبلغ 4,2 مليار، وانخفا�ض القيم 

امل�ستحفظة مبقدار 17% لتبلغ 2,5 مليار درهم. 

وبقيت الدي�ن على البن�ك امل�ج�دة باخلارج م�ستقرة يف ح�ايل 11 مليار درهم، بينما كانت قد ارتفعت بن�سبة %23,7 

يف ال�سنة ال�سابقة.

اأما القرو�ض املمن�حة ل�رشكات التم�يل، فقد تقل�ست بن�سبة 6,2%، حيث عادت اإىل امل�ست�ى الذي �سجلته �سنة 2010، 

اأي 47,6 مليارا، منها 33,2 مليارا يف �سكل قرو�ض مت�يلية و14,4 مليارا يف �سكل ت�سهيالت اخلزينة. ويرجع �سبب هذا 

االنخفا�ض اإىل تباط�ؤ ن�ساط كل من �رشكات قرو�ض اال�ستهالك و�رشكات القرو�ض االإيجارية.

وعلى العك�ض، منت القرو�ض املمن�حة من طرف البن�ك اإىل امل�ؤ�س�سات املماثلة ب�اقع 9,4% لت�سل اإىل 35,9 مليار درهم، 

بعد اأن انخف�ست بن�سبة 15% �سنة 2011.
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2.1.1. �سمل تطور القرو�س املمنوحة للزبناء و�سعيات متباينة

خالل �سنة 2012، وا�سلت البن�ك تلبية حاجيات امل�ؤ�س�سات واالأ�رش من حيث التم�يل، واإن ب�ترية اأقل من تلك امل�سجلة 

خالل ال�سن�ات ال�سابقة1. وبالفعل، مل يرتفع املبلغ اجلاري للقرو�ض املمن�حة، الذي بلغ 722 مليار درهم2، �س�ى بن�سبة 

5,3% مقابل قرابة 11,2% �سنة 2011. وهم هذا التباط�ؤ على اخل�س��ض القرو�ض املمن�حة للمقاوالت، مما يعك�ض فت�ر 

الن�ساط االقت�سادي وح�سا�سية اأكرب للبن�ك جتاه املخاطر. وباملقابل، وا�سلت القرو�ض املمن�حة لالأ�رش من�ها بنف�ض 

ال�ترية امل�سجلة خالل ال�سن�ات الثالث االأخرية.

لكن، اإذا اعتربنا معدل التط�ر ال�سهري للقرو�ض، فقد بلغت ن�سبة النم� 7,8%، مقابل 8% �سنة 2011.

وتراجعت القرو�ض املمن�حة للزبناء بالعمالت االأجنبية، والتي متثل اأقل من 3% من القيمة اجلارية االإجمالية للقرو�ض، 

بن�سبة 12,6% لت�سل اإىل 18,8 مليار درهم.

وباعتبار الناجت الداخلي االإجمايل، �سجل املبلغ اجلاري للقرو�ض ن�سبة 87%، مقابل 86% �سنة من قبل.

واأدى انخفا�ض قرو�ض التجهيز والقرو�ض املمن�حة للمنع�سني العقاريني اإىل تراجع القرو�ض الأجل مت��سط بن�سبة %1,6 

لتبلغ 199,5 مليار درهم، مما ميثل ح�سة قدرها 27,6% اأي بانخفا�ض ب�اقع نقطتني مقارنة مع �سنة 2011. وباملقابل، 

منت القرو�ض الأجل ق�سري بن�سبة 7,8% لت�سل اإىل 287,8 مليار درهم، وه� ما ميثل ح�سة قدرها 39,9% مقابل %38,9 

�سنة من قبل، وذلك بفعل تاأثري ارتفاع اأ�رشع لت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض اال�ستهالك. كما �سهد املبلغ اجلاري للقرو�ض 

الأجل ط�يل، التي تتك�ن باالأ�سا�ض من قرو�ض ال�سكن، ارتفاعا قدره 8,4% اإذ و�سل اإىل 198,5 مليار درهم، اأي بح�سة 

27,5% مقابل 26,7% �سنة 2011.

1 معدل من� �سن�ي قدره 9,7% ما بني �سنة 2008 و�سنة 2011، و20,5% ما بني 2005 و2008.

2 حت�سب املعطيات اخلا�سة باالئتمان من وجهة نظر احرتازية. وهي خمتلفة عن تلك املعتمدة يف اإطار االإح�سائيات النقدية.
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ومل يعرف الت�زيع القطاعي للقرو�ض ب�ا�سطة الدفع اأي تط�ر مهم خالل �سنة 2012، با�ستثناء القرو�ض املمن�حة لالأ�رش 

التي ارتفعت ح�ستها نتيجة لالأداء اجليد لقرو�ض اال�ستهالك وقرو�ض ال�سكن.

وهكذا، تبقى االأ�رش اأحد اأهم امل�ستفيدين من القرو�ض البنكية، حيث ا�ستح�ذت على 29% منها، بقيمة جارية تقارب 209 

مليار درهم، اأي بارتفاع ب�اقع 10,6%. بينما تبلغ ح�سة قرو�ض ال�سكن 75% من تلك القيمة اجلارية.

وا�ستفاد قطاع ال�سناعات من قرو�ض مببلغ جار قيمته 130,5 مليار درهم، اأي بزيادة ب�اقع 3,3% مقابل 11,2% �سنة 

2011. وبلغت ح�سة هذا القطاع يف اإجمايل القرو�ض 18,1%. وقد ا�ستفادت من هذا التط�ر باالأ�سا�ض قطاعات الطاقة 

واملاء، وبدرجة اأقل، قطاع ال�سناعات التح�يلية.

العم�مية من قرو�ض و�سل  البناء واالأ�سغال  ا�ستفاد قطاع  العقاريني،  القرو�ض املمن�حة للمنع�سني  وارتباطا بتباط�ؤ 

مبلغها اجلاري اإىل 91 مليار درهم، اأي بانخفا�ض قدره 4,3%. وبذلك تراجعت ح�ستها يف اإجمايل القرو�ض ب�اقع 1,3 

نقطة لي�سل اإىل %12,6.

يعني  مما  درهم،  مليار   79,7 قدره  جار  مببلغ   %2,4 بن�سبة  املالية  لالأن�سطة  املمن�حة  القرو�ض  تراجعت  وباملثل، 

انخفا�ض ح�ستها بـما قدره 0,9 نقطة لتبلغ %11.

مليار درهم. وبذلك منت   50,5 اإىل  لت�سل   %12 قدره  ارتفاعا  التجاري  للقطاع  املمن�حة  القرو�ض  �سجلت  وباملقابل، 

ح�سة هذا القطاع يف اإجمايل القرو�ض بـمقدار 0,4 نقطة، اإذ بلغت %7.

وا�ستفاد قطاع النقل واالت�ساالت من قرو�ض مببلغ جار قدره 28,7 مليار درهم، اأي بارتفاع ب�اقع 2,3%، حيث �سكل 

4% من اإجمايل القرو�ض، وه� م�ست�ى �سبه مماثل للم�ست�ى امل�سجل يف ال�سنة ال�سابقة. اأما قطاع الفنادق، فقد ا�ستفاد 

من قرو�ض ي�سل مبلغها اجلاري اإىل 20,7 مليار درهم، وبذلك ظلت ح�سته يف اإجمايل القرو�ض م�ستقرة يف ح�ايل %3.



55 

بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012  اجلزء 2 

و�سهد حجم القرو�ض املعلقة االأداء ارتفاعا جديدا بن�سبة 9% من �سنة الأخرى، ليبلغ 36 مليار درهم. ويعك�ض هذا التط�ر 

ال�سع�بات التي ت�اجهها املقاوالت التي تن�سط باخل�س��ض يف القطاعات االأكرث عر�سة للمناف�سة الدولية ولتاأثري تراجع 

الطلب اخلارجي. وعلى العك�ض من ذلك، حت�سنت ن�عية املخاطر املت�سلة باالأ�رش. وعلى العم�م، بلغ مت��سط ن�سبة الدي�ن 

املعلقة االأداء 5%، مقابل 4,8%، فيما و�سلت ن�سبة تغطيتها بامل�ؤونة اإىل 68%، مقابل 69% �سنة 2011.

3.1.1. تعــززت حمفظة �سـنـدات البـنـوك

يف نهاية �سنة 2012، ارتفع املبلغ اجلاري االإجمايل ملحفظة ال�سندات التي متلكها البن�ك بن�سبة 21% ليبلغ 208,6 مليار 

درهم، مما ميثل ح�ايل 20% من جمم�ع ا�ستخدامات القطاع، مقابل 17,6% �سنة من قبل. ويعزى هذا التط�ر اإىل ارتفاع 

حمفظة �سندات اخلزينة و�سندات الدين القابلة للتداول التي �ساهمت يف هذا النم� يف حدود %87.

وقد �سجل املبلغ اجلاري ل�سندات اخلزينة، التي تعترب املك�ن الرئي�سي ملحفظة �سندات البن�ك، ارتفاعا بن�سبة 22% لي�سل 

اإىل 105,4 مليار درهم، وبذلك تعززت ح�ستها �سمن جمم�ع االأ�س�ل ب�اقع نقطة واحدة، حيث بلغت %10.

اأما باقي �سندات الدين، فقد عرفت من�ا ق�يا مببلغ جار قدره 26,5 مليار درهم، اأي ح�ايل �سعف املبلغ امل�سجل �سنة 

2011، وهذا التط�ر ناجت باالأ�سا�ض عن ارتفاع �سهادات االإيداع املقرت�سة. 

وبامل�ازاة مع ذلك، �سجلت �سندات امللكية من�ا اأقل من النم� امل�سجل �سنة 2011، وتراجعت ح�ستها �سمن حمفظة ال�سندات 

االإجمالية ب�اقع 5 نقط لت�سل اإىل 37%. فقد بلغت ح�ايل 76,8 مليار درهم، اأي بارتفاع قدره 6,3%، بعد من�ها بن�سبة 

24,6% �سنة 2011، وهي ال�سنة التي �سهدت عددا مهما من عمليات اقتناء ح�س�ض م�ؤ�س�سات الت�ظيف اجلماعي يف القيم 

املنق�لة.
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ويظهر حتليل حمفظة ال�سندات، وفق ق�اعد املحا�سبة االإبداعية، اأن حمفظة التداول حققت اأق�ى االرتفاعات، حيث بلغت 

ح�ستها يف حمفظة ال�سندات االإجمالية 48%. فقد و�سل مبلغها اجلاري اإىل 100,3 مليار، اأي بزيادة قدرها 32,5%، الأن 

البن�ك وا�سلت حت�سني و�سعيتها من حيث االأ�س�ل ال�سائلة ب�ا�سطة عمليات اقتناء ال�سندات واقرتا�سها. وقد كانت هذه 

املحفظة تتك�ن، حتى نهاية �سنة 2012، من �سندات اخلزينة التي متثل 49% منها، ومن باقي �سندات الدين التي متثل 

11% منها، ومن �سندات امللكية التي متثل 40% منها.

و�سهدت قيمة حمفظة الت�ظيف، التي متثل �سندات اخلزينة 68% منها، و�سندات الدين االأخرى 22% منها و�سندات امللكية 

10%، ارتفاعا ب�اقع 14,6% لتبلغ 47,2 مليار درهم، اأي 23% من املجم�ع. ويف ما يت�سل مبحفظة اال�ستثمار، التي 

تتك�ن من �سندات الدين فقط، فقد عرفت من�ا بن�سبة 14,3% لت�سل اإىل 29 مليار درهم.

وبف�سل اقتناء فروع بنكية جديدة باخلارج وتعزيز م�ساهمات البن�ك يف راأ�سمال م�ؤ�س�سات م�ج�دة باملغرب، عرفت 

املحفظة اخلا�سة بهذه الفئة من ال�سندات من�ا قدره 6,6% لتبلغ 32 مليار درهم، ثالثة اأرباعها تقريبا يف �سكل م�ساهمات 

يف مقاوالت تابعة.
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ليبلغ   %14,2 االئتمان امل�ج�دة باخلارج بن�سبة  راأ�سمال م�ؤ�س�سات  للم�ساهمات اململ�كة يف  االإجمايل  وتعزز املبلغ 

12,2 مليار درهم، اأي 40% من حمفظة امل�ساهمة و14% من االأم�ال الذاتية املحا�سبية للبن�ك.

81% منها لتغطية  اأزيد من  ال�سندات، والتي يخ�س�ض  للم�ؤن املرتبطة بانخفا�ض قيمة حمفظة  و�سجل املبلغ اجلاري 

�سندات امل�ساهمة واال�ستخدامات امل�سابهة، ارتفاعا بن�سبة 44% اإذ و�سل اإىل 1,8 مليار درهم.

2.1. توا�سل تطور موارد ال�سوق

ل�سمان مت�يل االقت�ساد، وا�سلت البن�ك تط�ير حت�سيل ال�دائع، مع تن�يع م�اردها من خالل اإ�سدارات �سندات اقرتا�ض 

واللج�ء اإىل اإعادة مت�يل ب�ا�سطة اأم�ال البنك املركزي.

تـطـور مـوارد البنـوك )ن�ساط البنوك باملغرب(

)مباليني الدراهم(

 

201020112012
 التغري

2011/2012 
)%(

ديون م�ستحقة ملوؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها

59 22690 151119 59232,7

6402,9 248696 852677 647ودائع الزبناء

5666,2 31889 54684 68 �سندات االقرتا�س 

7255,2 61022 07421 20       - دي�ن ثان�ية

0843,9 73462 16859 45       - �سهادات االإيداع

75760,0 9744 3042 3       - االإ�سدارات من �سندات الدين االأخرى

14712,4 43488 70778 73االأموال الذاتية

1,7-890 0609 72810 9النتيجة ال�سافية

81319,8 72436 55730 26خ�سوم اأخرى

6487,2 040 9351 616970 885املجموع

ويف هذه الظروف، تراجعت ح�سة ودائع الزبناء �سمن جمم�ع اخل�س�م مبا قـدره 2,9 نقطة لت�سل اإىل 66,9% نتيجة 

الرتفاع ح�سة الدي�ن امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ب�اقع 2,2 نقطة لتبلغ 11,5%، وح�سة 

االأم�ال الذاتية بـ�اقع 0,4 نقطة لت�سل اإىل 8,5%. ومن جانبها، ا�ستقرت قيمة �سندات اقرتا�ض يف ح�ايل %8,6.
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ويف ما يتعلق مب�ارد البن�ك بالعمالت االأجنبية التي يح�زها غري املقيمني، فقد مثلت 1,6% من جمم�ع امل�ارد البنكية، 

اأي برتاجع طفيف مقارنة مع �سنة 2011.

1.2.1.  كثفت البنوك من جلوئها اإىل متويل البنك املركزي

119,6 مليار درهم، م�سجلة بذلك ارتفاعا  بلغت الدي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ح�ايل 

قدره 32,7%، بعد ارتفاعها بـن�سبة 52% يف ال�سنة ال�سابقة. وقد �سجلت الدي�ن بالدرهم، التي و�سل مبلغها اجلاري اإىل 

86 مليار درهم، من�ا ب�اقع 46,7%، بينما ارتفعت الدي�ن بالعمالت االأجنبية، التي بلغت ح�ستها 28%، بن�سبة %6,6.

ال�سي�لة ال�رشورية للبن�ك.  التي�سريية لت�فري  ال�سي�لة البنكية، وا�سل البنك املركزي �سيا�سته  وبالنظر ال�ستمرار نق�ض 

ففي نهاية �سهر دجنرب 2012، ت�ساعف عدد الت�سبيقات التي منحها  البنك املركزي للبن�ك لي�سل اإىل 70 مليار درهم، اأي 

اأقل من 7% من جمم�ع اخل�س�م.

اإطـار 11 : االإجراءات التي اتخذها بنك املغرب �سنة 2012 من اأجل حت�سني ال�سيولة النقدية

لتخفيف ال�سغ�ط على ال�سي�لة البنكية، اتخذ بنك املغرب، خالل �سنة 2012، االإجراءات التالية باخل�س��ض:

•�����خف�ض �سعر الفائدة الرئي�سي بـمقدار 25 نقطة اإىل 3% ون�سبة االحتياطي النقدي من 6 اإىل 4% ؛

•�����ت��سيع نطاق ال�سمانات املقب�لة بالن�سبة لت�سبيقاته وتخفيف �رشوط قب�لها ؛

•�����العمل باآلية الإقرا�ض البن�ك م�سم�نة ب�سندات متثل دي�نا على املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة.

وبامل�ازاة مع ذلك، تقل�ست القرو�ض لدى البن�ك املحلية بن�سبة 37,5% لتبلغ 14,4 مليار درهم، منها 8,7 مليار يف �سكل 

قرو�ض اخلزينة، و3,2 مليار كقرو�ض مالية و2,5 مليار يف �سكل قيم مقدمة لال�ستحفاظ.
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 15,5 لتبلغ   %6,6 بن�سبة  تراجعا  �سجلت   ،2011 �سنة  االأجنبية يف  االئتمان  م�ؤ�س�سات  الدي�ن جتاه  ت�ساعفت  اأن  وبعد 

مليار درهم، مما ميثل ح�سة قدرها 13% تقريبا. و�سمن هذا املجم�ع، وا�سلت القرو�ض لدى امل�ؤ�س�سات املالية الدولية 

منحاها التنازيل، اإذ تراجعت ب�اقع 8,6% لت�سل اإىل 970 ملي�ن درهم.

2.2.1. تباطاأ منو الودائع ارتباطا باالأ�سا�س بانخفا�س الودائع الأجل

بلغت ال�دائع املح�سلة من الزبناء  696,6 مليار درهم يف نهاية �سنة 2012، حمققة بذلك ارتفاعا باأقل من 3% مقابل 

4,5% �سنة 2011، وبذلك وا�سلت تباط�ؤها الذي بداأ �سنة 2008. وقد مثلت ال�دائع بالعمالت االأجنبية 1% من هذا املجم�ع.

وقد عززت هذا النم� ال�دائع على �سكل ح�سابات حتت الطلب وح�سابات الت�فري، بينما اأثرت ال�دائع الأجل �سلبا على نف�ض 

النم�.

بعد ارتفاعها بن�سبة 8,3% �سنة 2011، �سجلت ال�دائع على �سكل ح�سابات حتت الطلب من�ا ب�اقع 4,4% لتبلغ 403 مليار 

درهم. ومن جانب اآخر، وا�سلت ال�دائع الأجل انخفا�سها لل�سنة الثالثة على الت�ايل، اإذ عرفت تراجعا جديدا قدره %5 

لت�سل اإىل 160,7 مليار درهم، بعد انخفا�سها بـ�اقع 5,2% �سنة 2011. ويعك�ض هذا التط�ر انخفا�سا يف �سندات ال�سندوق 

بن�سبة 6,3% وتراجعا يف احل�سابات الأجل بن�سبة %1,6.

اأما ح�سابات الت�فري التي بلغت 110,4 مليار درهم، والتي تعرف تط�را م�ستقرا عرب الزمن، فقد تباطاأ معدل من�ها ب�سكل 

طفيف، حيث انتقل من 9 اإىل 8% �سنة 2012.

واعتبارا لهذه التط�رات، تظهر بنية ال�دائع ارتفاعا يف ح�سة ال�دائع حتت الطلب بـ�اقع 0,9 نقطة لتبلغ 57,9%، ويف 

ح�سة ح�سابات الت�فري بـمقدار 0,8 نقطة لت�سل اإىل 15,8%، على ح�ساب ال�دائع الأجل التي تراجعت ح�ستها بـ�اقع 1,9 

نقطة لتبلغ %23,1.
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املالية1  امل�ؤ�س�ساتية  القطاعات  ودائع  انخفا�ض  امل�ؤ�س�ساتية  القطاعات  ح�سب  ال�دائع  تط�ر  حتليل  خالل  من  ويتبني 

وارتفاع ودائع القطاعات امل�ؤ�س�ساتية غري املالية، واإن ب�ترية اأقل من تلك امل�سجلة يف ال�سنة ال�سابقة.

 2012 4,3% يف نهاية �سهر دجنرب  وارتفعت ودائع االأفراد املقيمني، التي ت�سكل ح�ايل ن�سف جمم�ع ال�دائع، بن�سبة 

ليبلغ جمم�عها 336,2 مليار درهم، بعد ارتفاعها بـن�سبة 7,4% يف ال�سنة ال�سابقة. اأما ودائع املغاربة املقيمني باخلارج، 

والتي بلغت 141 مليار درهم، فقد وا�سلت من�ها مبعدل 5,2% ع��ض 5,7% يف �سنة 2011، وذلك بالرغم من الظرفية 

االقت�سادية ال�سعبة يف دول اال�ستقبال.

اأما ودائع باقي القطاعات امل�ؤ�س�ساتية غري املالية، فبعد ارتفاعها بن�سبة 6,3% �سنة 2011، �سجلت ن�سبة من� اأقل بلغت 

1,9% لت�سل اإىل 186,4 مليار درهم. ويعك�ض هذا التط�ر انخفا�ض قدرة املقاوالت على الت�فري، وخا�سة املقاوالت التي 

يرتبط ن�ساطها بالطلب اخلارجي.

بذلك  م�سجلة  درهم،  مليار   30 ال�دائع،  جمم�ع  من   %4,3 ت�سكل  التي  املالية،  امل�ؤ�س�ساتية  القطاعات  ودائع  وبلغت 

انخفا�سا جديدا قدره 14%، بعد انخفا�سها بـ�ترية 21,6% �سنة 2011.

1 با�ستثناء م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها.
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واأ�سفر تط�ر القرو�ض وال�دائع عن معامل ا�ستخدام قدره 

�سهادات  االعتبار  بعني  اأخذا  ت�سحيحه  وبعد   .%104

االإيداع ال�سادرة، بلغ %96.

3.2.1. توا�سل اللجوء اإىل �سوق الديون اخلا�سة بوترية اأقل من �سنة 2011

اأمام انخفا�ض ال�دائع، وا�سلت البن�ك جل�ءها اإىل �س�ق الدي�ن اخلا�سة. وبالفعل، و�سل املبلغ اجلاري ل�سندات االقرتا�ض 

اإىل 89,6 مليار درهم، م�سجال بذلك زيادة قدرها 6,2% بعد ارتفاعه بن�سبة 23% �سنة 2011. ومن �سمن هذا املجم�ع، 

�سجلت �سهادات االإيداع، التي بلغ جمم�عها 62 مليار درهم، من�ا بح�ايل 4%، بينما ارتفعت الدي�ن الثان�ية بن�سبة %5,2 

لت�سل اإىل 22,7 مليار درهم، مقابل 7,7% يف ال�سنة ال�سابقة.

وقد كانت امل�ؤ�س�سات اأكرب مكتتب يف �سهادات االإيداع ال�سادرة، وخا�سة م�ؤ�س�سات الت�ظيف اجلماعي يف القيم املنق�لة 

)60%( وم�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها )%21,3(.
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4.2.1. تعززت االأموال الذاتية للبنوك من جديد

الزيادات  88 مليار درهم، عن طريق  لتبلغ   %12,4 بن�سبة  الذاتية  اأم�الها  بالرفع من   ،2012 �سنة  البن�ك، خالل  قامت 

يف الراأ�سمال واالحتفاظ بجزء اأكرب من االأرباح كاحتياطي. ويندرج هذا التعزيز يف اإطار مراعاة املتطلبات االحرتازية 

اجلديدة التي يت�قع اأن تدخل حيز التنفيذ يف نهاية �سهر ي�ني� 2013.

وباملقارنة مع جمم�ع االأ�س�ل، بلغت ن�سبة االأم�ال الذاتية 8,5%، اأي بزيادة قدرها 0,4 نقطة من �سنة الأخرى.

3.1 - تـطورت التعهـدات خارج احل�سيلة ب�سكل متباين

تتك�ن عنا�رش خارج ح�سيلة البن�ك باالأ�سا�ض من التعهدات بال�سمان اأو بالتم�يل املمن�حة اأو امل�ستلمة، وكذلك من 

التعهدات املتعلقة بعمليات ال�رشف وباملنتجات امل�ستقة.

وبلغت التعهدات بالتم�يل التي منحتها البن�ك 76,4 مليار درهم، م�سجلة بذلك من�ا قدره 3,2%، بعد انخفا�سها بن�سبة 

اأي  72 مليار درهم،  اإىل  الزبناء  لفائدة  التعهدات املمن�حة  ال�سنة املا�سية. ومن �سمن هذا املجم�ع، و�سلت  4% يف 

بن�سبة من� قدرها 3,5%، بينما تراجعت التعهدات لفائدة م�ؤ�س�سات االئتمان بـ�اقع 1,4% لتبلغ 4,5 مليار درهم.

و�سجلت التعهدات بال�سمان زيادة بن�سبة 3,6% لتبلغ ح�ايل 115 مليار درهم، بعد ارتفاعها ب�ترية 15,4% �سنة 2011. 

ويعك�ض هذا التباط�ؤ من�ا يف التعهدات املمن�حة باأمر من الزبناء ب�اقع 5% لتبلغ 80 مليار درهم، بينما بقيت التعهدات 

باأمر من م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها م�ستقرة يف 35 مليار درهم.

اخلا�ض  للمبلغ  م�سابه  مبلغ  وه�  درهم،  مليار   56,8 جمم�عها  بلغ  فقد  امل�ستلمة  وبال�سمان  بالتم�يل  التعهدات  اأما 

ب�سنة 2011، وي�سمل هذا التط�ر ارتفاعا يف التعهدات امل�ستلمة من الزبناء بن�سبة 19% لتبلغ 4,9 مليار درهم، وتراجع 

التعهدات امل�ستلمة من م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ب�اقع 1% لت�سل اإىل 51,9 مليار درهم.

وعرف املبلغ اجلاري لتعهدات البن�ك بالعمالت االأجنبية اخلا�سة بعمليات ال�رشاء والبيع انخفا�سا قدره 3,5% ليبلغ 

تراجعت  بينما  درهم،  مليار   16,3 اإىل  لت�سل   %62 بن�سبة  بالناجز  ال�رشف  عمليات  ارتفعت  فقد  درهم.  مليار   124,7

العمليات االآجلة بـ�اقع 9% لتبلغ 108,4 مليار درهم.

ومن جانب اآخر، منت التعهدات املتعلقة باملنتجات امل�ستقة بن�سبة 23,4%، لي�سل مبلغها االفرتا�سي اإىل 41,4 مليار 

درهم، بفعل من� التعهدات املتعلقة باأدوات �سعر ال�رشف ب�اقع 75,6% لتبلغ 20,3 مليار درهم. اأما التعهدات املتعلقة 

باأدوات �سعر الفائدة، فقد انخف�ست بـن�سبة 3,3% لتبلغ 14 مليار درهم.
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1 - متكنت البنوك من حتقيق نتائج مر�سية بالرغم من �سعوبة الظرفية

بف�سل  ربح مر�سية  اأن حتافظ على ه�ام�ض  البن�ك  ا�ستطاعت  املخاطر،  بتكاثر ع�امل  ات�سم  بالرغم من وج�د حميط 

عائدات ن�ساط ال��ساطة.

ويف ما يلي، �رشد لهذه التط�رات، من خالل حتليل اأهم االأر�سدة ال��سيطة للتدبري.

1.2 - �سجل العائد ال�سايف البنكي ارتفاعا مطردا 

التباط�ؤ  بع�ض  من  بالرغم  مطردة  من�  وترية  على  درهم،  مليار   38,6 بلغ  الذي  البـنـكـي،  الـ�سـافـي  الـعـائـد  حافظ 

املالحظ، حيث تراجعت وترية النم� اإىل 7,5% بعد اأن بلغت 9,3% �سنة 2011. و�ساهم يف هذا التباط�ؤ كل من انخفا�ض 

ن�سبة املردودية، و�سبه ا�ستقرار تكلفة امل�ارد، وتراجع نتيجة عمليات ال�س�ق.
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ارتفع هام�ض الفائدة، الذي يعترب امل�سدر االأ�سا�سي لعائد البن�ك، بن�سبة 5,9% مقابل 7,8%، ليبلغ 28,4 مليار درهم. 

ويعزى هذا التط�ر اإىل ارتفاع تكاليف الف�ائد بن�سبة اأكرب من ارتفاع العائدات، اأي 10% مقابل %7,4.

ويتبني من خالل حتليل هام�ض الفائدة اأن عائد الفائدة ال�سايف على العمليات مع م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها انخف�ض ب�سكل ملم��ض بن�سبة 62% لي�سل اإىل 681 ملي�ن درهم، بعد ارتفاعه بـن�سبة 75% �سنة 2011، وذلك 

الف�ائد  ا�ستقرت  فيما  درهم،  مليار   3,1 لتبلغ   %56 ب�اقع  البن�ك  بني  ما  القرو�ض  على  امل�ؤداة  الف�ائد  بنم�  ارتباطا 

املح�سلة على القرو�ض ما بني البن�ك يف نف�ض امل�ست�ى امل�سجل يف ال�سنة املا�سية.

وبخ�س��ض العمليات مع الزبناء، فقد حققت عائدا �سافيا للفائدة قدره 26,8 مليار درهم، اأي بارتفاع بح�ايل %10، 

وهي وترية م�سابهة لل�ترية امل�سجلة �سنة 2011. ويعك�ض هذا النم� ارتفاعا يف الف�ائد املح�سلة على القرو�ض ب�اقع %7 

لتبلغ 36,3 مليار درهم، وا�ستقرارا يف الف�ائد امل�ؤداة على ال�دائع يف مبلغ 9,5 مليار درهم.

وبلغ العائد ال�سايف للفائدة على �سندات الدين 2,4 مليار درهم، م�سجال بذلك انخفا�سا بن�سبة 3,5% نتيجة من� الف�ائد 

على ال�سندات ال�سادرة )+10,6%( ب�سكل اأ�رشع من من� الف�ائد املح�سلة على ال�سندات املكتتب فيها )%4,4(.

اأما هام�ض العم�الت، فقد تزايد بن�سبة 11,3%، بدال من 16,6% يف ال�سنة املا�سية، ليبلغ 5,3 مليار درهم، وبذلك ارتفعت 

ح�سته يف العائد ال�سايف البنكي ب�سكل طفيف اإىل %13,8.

وارتفعت العم�الت املح�سلة على تقدمي اخلدمات بن�سبة 11,6% لتبلغ 5,5 مليار درهم، مقابل 16,7% �سنة 2011. ومن 

ت�سيري  والعم�الت على  1,9 مليار،  اإىل  لت�سل   %16,2 بن�سبة  االأداء  العم�الت على و�سائل  تزايدت  �سمن هذا املجم�ع، 

احل�سابات ب�اقع 10,6% لتبلغ 1,1 مليار، ارتباطا باالأ�سا�ض بت��سيع ا�ستفادة ال�ساكنة من اخلدمات البنكية. وبالعك�ض، 

املعامالت  حجم  بانخفا�ض  متاأثرة  درهم،  ملي�ن   82 لتبلغ   %19,2 بن�سبة  ال�سندات  عمليات  على  العم�الت  تراجعت 

 154 اإىل  لت�سل   %9,6 بـن�سبة  انخف�ست  التي  التاأمني  منتجات  بيع  على  للعم�الت  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  بالب�ر�سة. 

ملي�ن درهم.

ومن جانبها، عرفت العم�الت على تقدمي اخلدمات املتعلقة بالقرو�ض ارتفاعا قدره 13,1% لتحقق 454 ملي�ن درهم، 

مقابل 3,5% يف ال�سنة ال�سابقة.

3,7 مليار  ليبلغ   %4 انخفا�سا بن�سبة  ال�س�ق  2011، �سجل عائد عمليات  �سنة  الذي حققه   %5,7 االرتفاع بن�سبة  وبعد 

الب�ر�سة وارتفاع  ات�سم بانخفا�ض قيم  9,6%. ويف  �سياق  اإىل  البنكي  العائد ال�سايف  درهم، حيث و�سلت ح�سته يف 

ن�سبة الفائدة على ال�سندات، �سجلت نتيجة العمليات على �سندات االقرتا�ض تراجعا ب�اقع 2% لتبلغ 2,1 مليار درهم. ويف 

ال�قت نف�سه، عرفت نتيجة عمليات ال�رشف انخفا�سا جديدا مبقدار 8,9% لت�سل اإىل 1,4 مليار درهم. ويف املقابل، حققت 

العمليات على املنتجات امل�ستقة نتيجة �سافية اإيجابية قدرها 214 ملي�ن درهم، اأي بارتفاع بن�سبة %12.
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2.2 - اأدى التحكم يف النفقــات العامة لال�ستغالل اإىل ارتفاع النتيجة االإجمالية 

لال�ستغالل

ارتفعت النفقات العامة لال�ستغالل بن�سبة 6,5% اإىل 18,3 مليار درهم، مقابل 13,3% يف 2011، وهي ال�سنة التي متيزت 

باإدراج املعطيات اخلا�سة بالربيد بنك الأول مرة.

كما �سهدت نفقات امل�ستخدمني، التي ت�سكل 49% من النفقات العامة لال�ستغالل، ارتفاعا بن�سبة 6,2% لت�سل اإىل 9 ماليري 

درهم، بدال من 13,6% �سنة 2011. فيما ارتفعت النفقات العامة االأخرى، التي بلغت 9,3 مليار درهم، بن�سبة 6,8% بف�سل 

ارتفاع النفقات اخلارجية بـ 7,6% لتبلغ 6,8 مليار درهم، وخم�س�سات اال�ستخماد وم�ؤن اال�ستعقارات غري املج�سدة بن�سبة 

6,1% لت�سل اإىل 1,9 مليار، بينما �سجلت ال�رشائب والر�س�م انخفا�سا بن�سبة 2,6% لتبلغ 418 ملي�ن درهم.

وقد �ساهم التحكم يف النفقات الت�سغيلية ب�سكل اإيجابي يف تط�ر النتيجة االإجمالية لال�ستغالل. وقد بلغت هذه االأخرية 

20,4 مليار درهم، م�سجلة ارتفاعا بن�سبة 8,7%، مقابل 4,7% �سنة 2011.

البنكي،  ال�سايف  الناجت  اإىل  العامة  امل�ساريف  ن�سبة  ميثل  الذي  لال�ستغالل،  املت��سط  املعامل  بلغ  �سبق،  ملا  ونتيجة 

47,5% يف املت��سط، مقابل 47,9% �سنة من قبل.

3.2 - اأدى االرتفاع امللحوظ يف تكلفة املخاطر اإىل تباطوؤ منو النتيجة ال�سافية للبنوك

ارتفعت تكلفة املخاطر، التي تقا�ض باملخ�س�سات ال�سافية لال�سرتدادات بر�سم امل�ؤن، بن�سبة 49% مقابل 17,2% لتبلغ 

5,7 مليار درهم، حيث امت�ست 28,1% من النتيجة االإجمالية لال�ستغالل، مقابل 20,5% يف ال�سنة ال�سابقة. وي�سمل هذا 

االرتفاع، الذي وقع يف �سياق يت�سم بتده�ر ج�دة القرو�ض املمن�حة للمقاوالت، مما يتطلب تعزيز امل�ؤن اخلا�سة وذات 

الطابع العام، من�ا ملخ�س�سات امل�ؤن ب�اقع 14,7% لت�سل اإىل 10,8 مليار درهم وانخفا�سا لال�سرتدادات بن�سبة %8,5 

لتبلغ 5,1 مليار درهم.
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اإجماال، حققت البن�ك، بر�سم �سنة 2012، نتيجة �سافية اإجمالية قدرها 9,9 مليار درهم، اأي بانخفا�ض ن�سبته %1,7، 

ذلك  ي��سح  كما  املردودية،  ن�سب  على  الطفيف  الرتاجع  هذا  اأثر  وقد  ال�سابقة.  ال�سنة  3,5% يف  ب�اقع  االرتفاع  مقابل 

الر�سمان البيانيان 34 و35 اأ�سفله. فقد انخف�ض عائد االأم�ال الذاتية للبن�ك )ROE( من 13,4% اإىل 11,8% فيما ظل عائد 

االأ�س�ل )ROA( م�ستقرا يف %1.

4.2 - انخفا�س الهام�س االإجمايل للو�ساطة

ا�ستمرت حدة املناف�سة البنكية على م�ست�ى �س�ق االئتمان يف التاأثري على الهام�ض االإجمايل لل��ساطة. فقد تقل�ض هذا 

الهام�ض �سنة 2012 ب�اقع 8 نقط اأ�سا�ض ليبلغ 3,21%، بفعل التاأثري املزدوج النخفا�ض مت��سط عائد اال�ستخدامات ب�اقع 

6 نقط اأ�سا�ض لي�سبح 5,16% وارتفاع مت��سط تكلفة امل�ارد بـنقطتني اأ�سا�ض ليبلغ %1,95.
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اأ�سفرت العمليات مع الزبناء على ن�سبة عائد مت��سط للقر�ض بلغت 5,62%، منخف�سة ب�اقع 6 نقط اأ�سا�ض، ومت��سط تكلفة 

ال�دائع يف 1,41%، مرتاجعة بلغ 4 نقط اأ�سا�ض. ونتيجة لذلك، بلغ هام�ض العمليات مع الزبناء 4,21%، متدنيا بنقطتني 

اأ�سا�ض مقارنة مع �سنة 2011.

تقل�ض الهام�س البنكي االإجمايل، الذي ميثل ن�سبة العائد ال�سايف البنكي اإىل مت��سط االأ�س�ل، بـ 0,08 نقطة ليبلغ %3,80. 

ومت امت�سا�ض هذا الهام�ض ب�ا�سطة التكاليف العامة يف حدود 1,81%، مقابل 1,86%، وتكلفة املخاطر يف حدود %0,56 

مقابل %0,42.
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III. نـ�سـاط �سـركـات الـتـمـويـل ونـتـائـجـهـا

يف ظل الظرفية االقت�سادية ال�سعبة، وا�سلت �رشكات التم�يل1 تط�ير اأن�سطتها، واإن ب�ترية اأقل. وقد رافق هذا الت�جه 

تط�ر مر�ض ملردودية قطاع قرو�ض اال�ستهالك، بينما تراجعت ربحية قرو�ض االإيجار مقارنة بال�سنة املا�سية.

1 - تطور ن�ساط �رشكات التمويل يف ظرفية اأقل مالءمة 

1.1 - ي�سمل منو ا�ستخدامات �رشكات التمويل تطورات متباينة ح�سب خمتلف املهن

يف نهاية �سهر دجنرب 2012، بلغ جمم�ع اأ�س�ل �رشكات التم�يل 98 مليار درهم، ما يعني زيادة قدرها 8,5%. و�سجلت 

ال�سنة املا�سية.  7,3% يف  6,8%، مقابل  97,7 مليار، مرتفعا ب�اقع  اإىل  للقرو�ض ي�سل  التم�يل مبلغا جاريا  �رشكات 

ومثلت الدي�ن املعلقة االأداء 9,7% من جمم�ع القرو�ض، وه� م�ست�ى �سبيه بامل�ست�ى املالحظ �سنة 2011. ومتت تغطية 

هذه الدي�ن ب�ا�سطة امل�ؤن يف حدود 78%، مقابل 79% يف ال�سنة ال�سابقة.

اأ�سول �رشكات قرو�س اال�ستهالك 45,8 مليار درهم، اأي بنم� بح�ايل 6%، وه� تط�ر �سبه مماثل للتط�ر  وبلغ جمموع 

امل�سجل �سنة 2011.

تطور ا�ستخدامات �رشكات قرو�س اال�ستهالك

)مباليني الدراهم(

 201020112012
 التغري

2011/2012 
)%(

53443653021,6دي�ن على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

1154,2 42642 30940 38دي�ن على الزبناء

62954,9 2189 3646 4مبا يف ذلك عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء

47304653,3حمفظة ال�سندات

7608068262,5قيم م�ستعقرة

32145,8 5922 1041 1اأ�س�ل اأخرى

8385,9 29045 75443 40املجم�ع

ملح�ظة : بن�د �سافية من اال�ستخمادات وامل�ؤن

47 مليار درهم، م�سجال بذلك  زيادة بن�سبة  و�سل املبلغ اجلاري االإجمايل للقرو�ض املمن�حة من قبل هذه ال�رشكات 

درهم، مليار   9,6 قدره  جاريا  مبلغا  فبتحقيقها  متباينة.  و�سعيات  التط�ر  هذا  وي�سمل   .2011 �سنة   %6,4 بعد   %4 

1 ت�سمل �رشكات التم�يل �رشكات قرو�ض اال�ستهالك، وقرو�ض االإيجار، والقرو�ض العقارية، و�رشاء وحت�سيل الدي�ن، والكفالةـ وتدبري و�سائل االأداء.
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وذلك   ،2011 �سنة  خالل   %42,5 ن�سبة  بعد   %55 قدرها  من�  ن�سبة  م�سجلة  ارتفاعها  االإيجار  قرو�ض  عمليات  وا�سلت 

ارتباطا بالدينامية التي عرفتها مبيعات ال�سيارات خالل هذه الفرتة. وباملقابل، تقل�ض املبلغ اجلاري للفئات االأخرى 

من القرو�ض بـن�سبة 4%، بعد من�ه بن�سبة 2,3% �سنة من قبل.

اال�ستهالك  لقرو�ض  اجلارية  املبالغ  ت�زيع  يظهر   

املخ�س�سة  غري  القرو�ض  اأن  القر�ض  ن�ع  ح�سب 

ح�ستها  تراجع  من  بالرغم  االأكرب،  احل�سة  ت�سكل 

مقارنة بال�سنتني املا�سيتني، اأي 64% مقابل %68. 

وتتاألف القرو�ض غري املخ�س�سة من قرو�ض �سخ�سية 

يف حدود 98% تقريبا.

من  تقريبا   %97 ال�سيارات  ل�رشاء  القرو�ض  ومثلت 

القرو�ض املخ�س�سة.

وترافق تط�ر القرو�ض با�ستقرار الدي�ن املعلقة االأداء يف مبلغ 6 مليار درهم، ما اأفرز ن�سبة خماطر قدرها 12,9%، حيث 

وا�سلت هذه الن�سبة ت�جهها التنازيل الذي بداأ يف ال�سنة املا�سية. وقد مت تغطية هذه الدي�ن املعلقة االأداء  ب�ا�سطة امل�ؤن 

يف حدود 83%، وهي ن�سبة مماثلة لتلك امل�سجلة يف 2011.
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1 معطيات اجلمعية املهنية ل�رشكات التم�يل.

قرو�ض  �رشكات  منحت  االإنتاج1،  حيث  من   

اال�ستهالك، بر�سم �سنة 2012، 14 مليار درهم، 

وه� م�ست�ى اأقل من امل�ست�يات امل�سجلة خالل 

 451713 املبلغ  هذا  وميثل  االأخرية،  ال�سن�ات 

اإنتاج  تزايد  املجم�ع،  هذا  �سمن  ومن  ملفا. 

بن�سبة  الأخرى،  �سنة  من  املخ�س�سة،  القرو�ض 

اإنتاج  تراجع  بينما  مليار،   6,2 ليبلغ   %23,5

القرو�ض غري املخ�س�سة ب�اقع 16,4% لي�سل 

اإىل 7,8 مليار درهم.

وبلغ جمم�ع اأ�س�ل �رشكات القر�ض االإيجاري 42,5 مليار درهم، ما ميثل من�ا قدره 2,2%، مقابل 7,4% �سنة 2011، 

ويعك�ض هذا التط�ر التاأثري ال�سلبي للظرفية االقت�سادية على املقاوالت. ومتا�سيا مع نف�ض الت�جه، �سجل املبلغ اجلاري 

للقرو�ض ارتفاعا بن�سبة 3,4% مقابل 7,8% خالل ال�سنة ال�سابقة.

تطور ا�ستخدامات �رشكات القر�س االإيجاري

)مباليني الدراهم(

 201020112012
التغري 

 2011/2012
)%(

4342,4 46341 34040 37م�ستعقرات بر�سم القر�ض االإيجاري

5951104103,9دي�ن اأخرى على الزبناء

3030300,0حمفظة ال�سندات

9,1-039944 2931 1اأ�س�ل اأخرى

5122,2 58342 72241 38املجموع

ملح�ظة : بن�د �سافية من اال�ستخمادات وامل�ؤن
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بلغت  الذي  املنق�ل،  االإيجاري  القر�ض  عمليات  بقيت 

نف�ض  يف  م�ستقرة  املجم�ع،  �سمن  من   %69 ح�سته 

القر�ض  عمليات  �سجلت  فيما  املا�سية،  ال�سنة  م�ست�ى 

االإيجاري العقاري ن�سبة من� قدرها 7,4% مقابل %11,7 

�سنة 2011.

بن�سبة االإيجاري  القر�ض  ب�رشكات  اخلا�سة  االأداء  معلقة  للدي�ن  اجلاري  املبلغ  تزايد  املخاطر،  ن�عية  تده�ر   وبفعل 

20,5% ليبلغ 3 ماليري درهم، اأي بن�سبة خماطر قدرها 7% بدال من 6% يف �سنة 2011. وقد مت تغطية هذه الدي�ن ب�ا�سطة 

امل�ؤن يف حدود 65% ع��ض %67.

ومن حيث االإنتاج1، وزعت �رشكات القر�ض االإيجاري، خالل �سنة 2012، قرو�سا اأقل من ال�سنة ال�سابقة، اأي 13,6 مليار 

درهم مقابل 14,8 مليار، و�سملت ما يعادل  15438 ملفا و15688 ملفا على الت�ايل. وقد خ�س�ض ح�ايل 82% من هذا 

االإنتاج للقر�ض االإيجاري املنق�ل.

خ�س�ست القرو�ض االإيجارية املنق�لة باالأ�سا�ض لتم�يل العربات النفعية )36%(، واالآالت والتجهيزات ال�سناعية )%31( 

 ،)%27( ال�سناعية  االأن�سطة  القرو�ض ب�سكل خا�ض  ا�ستفادت من هذه  القطاعات،  )14%(. وح�سب  ال�سياحية  وال�سيارات 

والتجارية )19%(، وقطاع البناء واالأ�سغال العم�مية )15%(، والنقل واالت�ساالت )%15(،

1 معطيات اجلمعية املهنية ل�رشكات التم�يل.
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خ�س�ض،  العقاري،  االإيجاري  القر�ض  يخ�ض  ما  يف   

 ،)%35( التجارية  املحالت  �رشاء  لتم�يل  باالأ�سا�ض، 

والبنايات   )%19( للمكاتب  املخ�س�سة  والبنايات 

ال�سناعية )%18(.

2.1. انخفا�س اقرتا�سات �رشكات التمويل من البنوك ل�سالح �سندات االقرتا�س

ت�سكلت م�ارد �رشكات التم�يل بنهاية �سنة 2012، من الدي�ن البنكية يف حدود 54%، مرتاجعة بـ�اقع 5 نقط مقارنة ب�سنة 

2011، ل�سالح �سندات الدين ال�سادرة والتي مثلت 22%، مقابل 19%، واحل�سابات الدائنة للزبناء والتي تعززت ح�ستها 

ب�اقع نقطتني لت�سل اإىل 7%، من �سنة الأخرى. اأما االأم�ال الذاتية، فقد ظلت ح�ستها يف امل�ارد م�ستقرة يف %9.

وقد مت اكتتاب معظم �سندات الدين ال�سادرة عن �رشكات التم�يل �سنة 2012 من قبل م�ؤ�س�سات الت�ظيف اجلماعي يف 

القيم املنق�لة )63%(، متب�عة مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها )34%( ثم �رشكات التاأمني )%3(.
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تطور موارد �رشكات قرو�س اال�ستهالك

)مباليني الدراهم(       

 201020112012
التغري

2011/2012 
)%(  

3,3-445 19922 11323 23دي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

65393,2 4094 8332دي�ن جتاه الزبناء

2516,5 62510 7709 8�سنـدات الدين ال�سادرة

7783,7 6094 7474 4االأم�ال الذاتية

59173387619,5النتيجة ال�سافية

8354,4 7152 7002 2خ�س�م اأخرى

8385,9 29045 75443 40املجموع

بلغت الدي�ن البنكية ل�رشكات قرو�س اال�ستهالك، التي ت�سل ح�ستها اإىل 49% من امل�ارد، ما جمم�عه 22,4 مليار درهم، 

يف نهاية �سنة 2012، م�سجلة بذلك تراجعا ب�اقع 3,3%، بينما �سجل املبلغ اجلاري ل�سندات الدين ال�سادرة ارتفاعا بن�سبة 

6,5% اإىل 10,3 مليار، وه� ما ميثل ح�سة قدرها 22%، وهي نف�ض احل�سة امل�سجلة يف �سنة 2011.

اأما اأم�الها الذاتية، فقد ارتفعت بن�سبة 3,7% لتبلغ 4,8 مليار درهم، ما ميثل 11% من امل�ارد، وه� تقريبا نف�ض امل�ست�ى 

امل�سجل �سنة 2011.
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تطور موارد �رشكات القـر�س االإيجـاري

)مباليني الدراهم(

 201020112012
التغري 

 2011/2012
)%(

10,6-041 01725 09428 27دي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

31,7-075734 9581 1دي�ن جتاه الزبناء

92456,4 62511 1247 5�سنـدات الدين ال�سادرة

5098,1 3222 1432 2االأم�ال الذاتية

24,3-361383290النتيجة ال�سافية

6,8-014 1612 0422 2خ�س�م اأخرى

5122,2 58342 72241 38املجم�ع

25 مليار  10,6% لتبلغ  59% من م�اردها، تدنيا بن�سبة  التي متثل  القر�ض االإيجاري،  البنكية ل�رشكات  الدي�ن  عرفت 

درهم. وقد اأدى هذا االنخفا�ض اإىل ارتفاع املبلغ اجلاري ل�سندات الدين ال�سادرة ب�اقع 56,4% لي�سل اإىل 11,9 مليار 

درهم.

ومنت اأم�الها الذاتية بن�سبة 8% لتبلغ 2,5 مليار درهم، ما ميثل 6% من امل�ارد، وه� نف�ض امل�ست�ى امل�سجل خالل ال�سنة 

املا�سية.

2 - تطورت االأر�سدة الو�سيطة للتدبري اخلا�سة ب�رشكات التمويل ب�سكل متباين

حققت �رشكات التم�يل، يف نهاية �سنة 2012، ربحا �سافيا بلغ 1,5 مليار درهم، م�سجلة بذلك من�ا بن�سبة 8%، مقابل 

17,6% يف ال�سنة املا�سية. ويعزى هذا التط�ر اإىل تباط�ؤ العائد ال�سايف البنكي.
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ارتفع العائد ال�سايف البنكي، الذي بلغ 5 ماليري درهم، بن�سبة 2,8% مقابل 6,8%. وي�سمل هذا التط�ر من� نتيجة عمليات 

ملي�ن   968 لتبلغ   %22 بـن�سبة  العم�الت  وارتفاع هام�ض  درهم  مليار   3,3 اإىل  لت�سل   %6,4 ب�اقع  االإيجاري  القر�ض 

درهم، بينما تقل�ض هام�ض الفائدة بن�سبة 26% ليبلغ 706 ملي�ن درهم.

معامل  مت��سط  اأفرز  ما   ،%6,8 مقابل  درهم،  مليار   2 اإىل   %7,2 بن�سبة  ارتفاعا  لال�ستغالل  العامة  التكاليف  و�سجلت 

اال�ستغالل قدره 40%، اأي بزيادة نقطتني مقارنة ب�سنة 2011. ويف نف�ض ال�سياق، ارتفعت النتيجة االإجمالية لال�ستغالل 

التي بلغت 3,2 مليار درهم، بـن�سبة 3% ع��ض 6% �سنة من قبل.

وحت�سنت تكلفة املخاطر جمددا، حيث انتقلت من 983 ملي�ن درهم اإىل 868 ملي�ن درهم، لتمت�ض بذلك 27% من النتيجة 

االإجمالية لال�ستغالل بدال من %32.

وبالتايل، بلغ العائد على االأ�س�ل 1,5%، اأي دون اأي تغيري باملقارنة مع �سنة 2011، فيما ارتفع عائد اأم�الها الذاتية 

بـ�اقع 0,4 نقطة لي�سل اإىل %16,8.

وتط�رت جممعات نتائج �رشكات التم�يل تط�را خمتلفا ما بني �رشكات قرو�ض اال�ستهالك و�رشكات القرو�ض االإيجارية.



76 

بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012 اجلزء 2 

ظل العائد ال�سايف البنكي ل�رشكات قرو�س اال�ستهالك يف م�ست�ى 3,1 مليار درهم، بعد اأن ارتفع بن�سبة 4% يف 2011. 

ويعك�ض هذا التط�ر ارتفاع هام�ض العم�الت بـن�سبة 27% ليبلغ 383,3 ملي�ن درهم، وارتفاع نتيجة عمليات الكراء مع 

خيار ال�رشاء بـن�سبة 19% لت�سل اإىل 418,5 ملي�ن درهم، بينما عرف هام�ض الفائدة انخفا�سا بن�سبة 6,3% اإىل 2,2 مليار 

درهم.

وبلغت التكاليف العامة لال�ستغالل 1,3 مليار درهم، بارتفاع بن�سبة 4,8% مقابل 6%، ما اأفرز مت��سط معامل ا�ستغالل 

قدره 41%، بزيادة نقطتني مقارنة بامل�ست�ى امل�سجل �سنة 2011.

واعتبارا لتط�رات العائد ال�سايف البنكي والتكاليف العامة لال�ستغالل، بقيت النتيجة ال�سافية لال�ستغالل م�ستقرة يف 

نف�ض امل�ست�ى املالحظ يف ال�سنة املا�سية اأي ح�ايل 2 مليار درهم.

ومن جانبها، �سهدت تكلفة املخاطر انخفا�سا جديدا بن�سبة %31 لتبلغ 533 ملي�ن درهم، بعد ارتفاعها بـ�اقع 17% �سنة 

2011. وامت�ست 28% من النتيجة االإجمالية لال�ستغالل، مقابل 40% يف ال�سنة ال�سابقة.

اأما النتيجة ال�سافية التي �سجلتها �رشكات قرو�ض اال�ستهالك، فقد بلغت 876 ملي�ن درهم، بارتفاع قدره 19,5% مقابل 

24%، حيث بلغ  العائد على االأ�س�ل 1,9% مقابل 1,7%، وانتقلت ربحية االأم�ال الذاتية من 16% اإىل %18,4.
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1,1 مليار، بعد اأن عرف هذا العائد من�ا بن�سبة  حققت �رشكات القر�ض االإيجاري عائدا �سافيا بنكيا م�ستقرا يف مبلغ 

11,6% �سنة 2011، وه� ما يعك�ض تاأثري تباط�ؤ الن�ساط. ويرجع �سبب هذا االأداء ال�سلبي، باالأ�سا�ض، اإىل االرتفاع ال�سعيف 

لهام�ض الفائدة1، بن�سبة 0,7% ليبلغ 1,1 مليار درهم. اأما هام�ض العم�الت، فبالرغم من اأنه ظل �سلبيا، اإال اأنه �سجل من�ا  

بن�سبة 28% لي�سل اإىل5,7 ملي�ن درهم.

ويف ما يت�سل بالتكاليف العامة لال�ستغالل، فقد بلغت 294 ملي�ن درهم، بارتفاع بن�سبة 5,8%، مقابل 2,5% �سنة 2011. 

ونتيجة لذلك، بلغ مت��سط معامل اال�ستغالل 27%، ع��ض 26%. اأما النتيجة االإجمالية لال�ستغالل، فقد تراجعت بـن�سبة 

0,7% لتبلغ 803 ملي�ن درهم، بعد ارتفاعها بن�سبة 15% يف ال�سنة املا�سية.

وبلغت تكلفة املخاطر 321 ملي�ن درهم، م�ا�سلة بذلك منحاها الت�ساعدي، حيث �سجلت من�ا بن�سبة 65%، مقابل %55 

�سنة 2011. وامت�ست تكلفة املخاطر 40% من النتيجة االإجمالية لال�ستغالل، مقابل 24% يف ال�سنة ال�سابقة.

وقد اأثر ارتفاع تكلفة اال�ستغالل على النتيجة ال�سافية االإجمالية التي حققتها �رشكات القر�ض االإيجاري. فقد انخف�ست 

هذه النتيجة بن�سبة 24,3% لتبلغ 290 ملي�ن درهم، مقابل ارتفاعها ب�اقع 6% �سنة 2011. ونتيجة لذلك، تراجع عائد 

االأ�س�ل من �سنة الأخرى من 0,9% اإىل 0,7%، كما تقل�ض عائد االأم�ال الذاتية من 16,5% اإىل %11,6.

1 مبا يف ذلك نتيجة عمليات القر�ض االإيجاري.
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IV - نـ�سـاط الـبـنـوك الـحـرة ونـتـائـجـهـا

االإطـار 12 : الـبـنـوك الـحـرة

القان�ن  اأحكام  لبع�ض  وكذا  احلرة،  املالية  باملناطق  املتعلق   90-58 القان�ن عدد  احلرة ملقت�سيات  البن�ك   تخ�سع 

بن�ك مغربية  البن�ك احلرة  2003. ومتلك معظم هذه  �سنة  العدد منذ  �ستة، بحيث مل يتغري هذا  البنكي. ويبلغ عددها 

متكنها من اال�ستفادة من بنياتها التحتية، وم�اردها يف جمال تدبري املكتب اخللفي والتتبع االإداري.

حققت البن�ك احلرة، يف نهاية �سهر دجنرب 2012، حجم ن�ساط قدره 35,4 مليار درهم، م�سجلة بذلك تراجعا بن�سبة %3,2 

االأخرية. ويعزى هذا  ال�ست  ال�سن�ات  التي �سجلت خالل  االرتفاعات املتتالية  لت�سكل بذلك قطيعة مع  �سنة الأخرى،  من 

التط�ر اإىل تراجع املبلغ اجلاري للقرو�ض بن�سبة 18% اإىل 16,7 مليار درهم، بعد ارتفاعه بـن�سبة 31% �سنة من قبل.

تطور ا�ستخدامات البنوك احلرة

)مباليني الدراهم(

 201020112012
التغري 

 2011/2012
)%(

89214,2 79416 93414 12دي�ن على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

18,0-670 31816 50520 15دي�ن على الزبناء

56039,9 1151 7691 3حمفظة ال�سندات

22,9-142306236اأ�س�ل اأخرى

3,2-358 53335 35036 32املجم�ع

ملح�ظة : بن�د �سافية من اال�ستخمادات وامل�ؤن

نتج انخفا�ض القرو�ض باالأ�سا�ض عن تراجع ت�سهيالت اخلزينة بن�سبة 36%، بينما ارتفعت القرو�ض املخ�س�سة للتجهيز 

ب�اقع 44% ارتباطا بازدهار االأن�سطة املرتبطة ب�سناعة ال�سيارات مبنطقة طنجة. وبخ�س��ض الدي�ن معلقة االأداء، فقد 

ظل مبلغها اجلاري حم�س�را يف 68 ملي�ن درهم، وه� ما ميثل 0,4% من جمم�ع القرو�ض.

بن�سبة  17 مليار درهم، م�سجلة من�ا  بلغت  والهيئات املعتربة يف حكمها، فقد  االئتمان  الدي�ن على م�ؤ�س�سات  وب�ساأن 

14,2%، بعد 14,4% امل�سجلة �سنة 2011.

اأما حمفظة ال�سندات، التي متثل 5% من اال�ستخدامات، فارتفعت بن�سبة 40% لتبلغ 1,6 مليار درهم، 68% منها على �سكل 

�سندات دي�ن.
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تطور موارد البنوك احلرة

)مباليني الدراهم(

 201020112012
التغري 

 2011/2012 
)%(

4,6-069 61832 66533 29دي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

43316,1 0962 0932 2ودائع الزبناء

36439945012,8االأم�ال الذاتية 

3,3-228420406خ�س�م اأخرى

3,2-358 53335 35036 32املجم�ع

بعد ارتفاعها بن�سبة 13,3% �سنة 2011، انخف�ض مبلغ الدي�ن جتاه البن�ك ب�اقع 4,6% لي�سل اإىل 32 مليار درهم، مما 

جعل ح�ستها يف جمم�ع امل�ارد تنح�رش يف 91%، وباملقابل، ارتفعت ال�دائع املح�سلة لدى الزبناء بن�سبة 16% لتبلغ 

2,4 مليار درهم، لتمثل ح�ايل 7% من امل�ارد.
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بلغ جمم�ع االأم�ال الذاتية لهذه البن�ك، يف نهاية �سنة 2012، 450 ملي�ن درهم، وه� ما ميثل 1,3% من جمم�ع امل�ارد.

وبف�سل التعهدات التي منحتها البن�ك احلرة لفائدة �رشكاتها االأم، ت�ساعفت االلتزامات بالتم�يل املمن�حة من طرفها 

ع�رش مرات لتبلغ 313 ملي�ن درهم. كما ت�ساعفت االلتزامات بال�سمان ثالث مرات تقريبا لت�سل اإىل 1,5 مليار درهم، 

90% منها ممن�حة باأمر من الزبناء. غري اأن التعهدات امل�ستلمة، والتي بلغت 13,3 مليار درهم، فانخف�ست ب�اقع %18، 

مقابل ارتفاعها بن�سبة 39% �سنة 2011.

حققت البن�ك احلرة، بر�سم �سنة 2012، ربحا �سافيا تراكميا قدره 200 ملي�ن درهم، م�سجلة بذلك من�ا بن�سبة 33% مقابل 

10% يف ال�سنة ال�سابقة. ويرجع �سبب هذا النم� اإىل ارتفاع العائد ال�سايف البنكي بن�سبة 15% ليبلغ 271 ملي�ن درهم، 

ارتباطا بتزايد نتيجة عمليات ال�س�ق التي ت�ساعفت اأكرث من خم�ض مرات لت�سل اإىل 41 ملي�ن درهم، واإىل االنخفا�ض 

املح�س��ض لتكلفة املخاطر، حيث تراجع هذا االأخري من 30 اإىل 4 ماليني درهم.

V. نـ�سـاط جـمـعـيـات الـقـرو�س الـ�سـغـرى ونـتـائـجـهـا

من اأجل اال�ستجابة للتحديات ال�اردة يف اال�سرتاتيجية ال�طنية للقرو�ض ال�سغرى والتي ت�سعى اإىل اأن ت�سمل خدمات 

القرو�ض ال�سغرى اأكرث من 3 ماليني زب�ن يف اأفق �سنة 2020، وا�سل قطاع القرو�ض ال�سغرى، �سنة 2012، تط�ير هياكله 

و�سيا�ساته املتعلقة بالقرو�ض.

الداخلية  واملراقبة  احلكامة،  اأنظمة  تعزيز  بغية  مانحة،  �رشكات  مب�ساندة  التقنية،  للم�ساعدة  برامج  اإعداد  مت  وهكذا، 

واالإعالم جلمعيات القرو�ض ال�سغرى.

وبامل�ازاة مع ذلك، وا�ستخال�سا للعرب من التجارب ال�سابقة، ركزت هذه امل�ؤ�س�سات على مت�يل اأن�سطة مدرة للدخل، مع 

ت�خي احلر�ض ال�سديد بخ�س��ض م�سكلة املدي�نية املتقاطعة. كما �سعت اإىل تط�ير �سبكتها وتن�يع اأن�سطتها من خالل 

اإحداث وحدات متنقلة، وعقد �رشاكات من اأجل اقرتاح خدمات للتاأمينات ال�سغرى وحت�يل االأم�ال.

ويف هذا ال�سياق، ت�ا�سل تراجع الن�ساط الذي متت مالحظته خالل ال�سن�ات االأخرية. وبذلك، ورغم من� العدد االإجمايل 

للزبناء الن�سطني بن�سبة 2% ليبلغ اأكرث قليال من 800.000 م�ستفيد، فقد ظل املبلغ اجلاري للقرو�ض قريبا من امل�ست�ى 

امل�سجل يف ال�سنة املا�سية، اأي 4,6 مليار درهم، %85 منها على �سكل قرو�ض للمقاوالت ال�سغرية جدا.

وباالإ�سافة اإىل غياب قرو�ض التجهيز والرتاجع امل�ستمر لقرو�ض ال�سكن االجتماعي، متيزت هذه املحفظة بتده�ر ن�سبة 

املخاطر اإىل 6,7% بدال من 4,3% �سنة 2011، نتيجة للنم� الكبري ب�اقع 48% يف حجم  القرو�ض معلقة االأداء حيث بلغت 

اأزيد من 300 ملي�ن درهم. اإال اأن ن�سبة تغطية هذه الدي�ن ب�ا�سطة امل�ؤن ا�ستمرت يف التح�سن، اإذ انتقلت من 79% اإىل 

.%90

يف ما يتعلق باخل�س�م، تراجعت دي�ن القطاع، املمن�حة يف حدود 82% من لدن  البن�ك املحلية، بن�سبة 14% لتبلغ 

3,3 مليار درهم، وه� مبلغ يعادل �سعف االأم�ال الذاتية و61% من جمم�ع امل�ارد. وقد راكمت م�ؤ�س�سة واحدة، ل�حدها، 

45% من هذه املدي�نية.
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وعلى الرغم من اخل�سائر امل�سجلة من قبل بع�ض اجلمعيات، حقق القطاع ربحا �سافيا اإجماليا قدره 166 ملي�ن درهم، 

اأي بتح�سن بن�سبة %54.

VI. نـ�سـاط الـبـنـوك ونـتـائـجـهـا عـلـى اأ�سـا�س مـجـمـع

 ،IFRS يتم حتليل الن�ساط واملردودية على اأ�سا�ض جممع اعتمادا على بيانات مالية معدة وفقا ملعايري املحا�سبة الدولية

من طرف ثماين جمم�عات بنكية متلك اأكرث من 87% من ح�س�ض ال�س�ق على اأ�سا�ض غري جممع.

الدويل، فقد متكنت  اأو  ال�طني  امل�ست�ى  �س�اء على  ال�سع�بة  �سديدة  اقت�سادية  �سياق ظرفية  وبالرغم من تط�رها يف 

البن�ك، �سنة 2012، من تعزيز متانة و�سعيتها املالية.

1 - اأدى التو�سع على ال�سعيد الدويل اإىل تعزيز ن�ساط املجموعات البنكية 
الكربى

يف نهاية �سهر دجنرب 2012، �سجلت املجم�عات البنكية الثماين جمم�ع اأ�س�ل قدره 1113,7 مليار درهم، م�سجلة من�ا 

والدي�ن على  للقرو�ض  ارتفاعا  التط�ر باخل�س��ض  وي�سمل هذا   .2011 ب�سنة  بتباط�ؤ طفيف مقارنة  اأي   ،%8,4 بن�سبة 

الزبناء، ولالأ�س�ل املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة ولالأ�س�ل املت�فرة للبيع. ويف ما يتعلق باخل�س�م، هم االرتفاع 

باالأ�سا�ض الدي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان، و�سندات الدين ال�سادرة وكذلك االأم�ال الذاتية.

وقد تاأثر تط�ر الن�ساط على اأ�سا�ض جممع بالتغريات التي ح�سلت على م�ست�ى نطاق التجميع، نتيجة اقتناء جمم�عة 

بنكية لفروع جديدة تت�اجد باإفريقيا جن�ب ال�سحراء.
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مثلت  بينما   ،)%68( لال�ستخدامات  االأهم  العن�رش  الزبناء  على  والدي�ن  القرو�ض  �سكلت  املا�سية،  ال�سن�ات  غرار  على 

ال�دائع على الزبناء 65% من امل�ارد.

17% من ن�ساطها خارج احلدود ال�طنية، مقابل  حققت املجم�عات البنكية الثالث االأكرث ن�ساطا على ال�سعيد الدويل 

16% �سنة 2011.
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1.1 - تطورت ا�ستخدامات املجموعات البنكية الثماين بف�سل االأداء اجليد الأن�سطة 

القرو�س وال�سندات 

تطور ا�ستخدامات البنوك على اأ�سا�س جممع

)مباليني الدراهم(

 201020112012
 التغري

2011-2012   
)%(

48124,6 81799 39879 58اأ�س�ل مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

04321,3 39972 44259 55اأ�س�ل مالية مت�فرة للبيع

املعتربة  والهيئات  االئتمان  م�ؤ�س�سات  على  ودي�ن  قرو�ض 

يف حكمها

68 90758 49755 743-4,7

8397,4 636759 904707 624قرو�ض ودي�ن على الزبناء

4936,1 84828 43226 27ت�ظيفات ممل�كة اإىل حني اأجل ا�ستحقاقها

1273,4 87298 71294 94اأ�س�ل اأخرى

7278,4 113 0691 027 7951 929املجموع

 99,5 التداول،  املالية اململ�كة بهدف  ال�سندات  التي تتك�ن من  النتيجة،  العادلة ح�سب  بالقيمة  املالية  االأ�س�ل  بلغت 

االأ�س�ل  ذلك، عرفت  وبامل�ازاة مع  املا�سية.  ال�سنة  36,7% يف  مقابل   %24,6 قدرها  ن�سبة من�  م�سجلة  درهم،  مليار 

املالية املت�فرة للبيع، والتي تتك�ن باخل�س��ض من �سندات ال تندرج �سمن البن�د االأخرى، نف�ض املنحى الت�ساعدي، 

بتحقيقها لن�سبة من� بلغت 21,3% مقابل 7,1% �سنة 2011 لت�سل اإىل 72 مليار درهم. اأما الت�ظيفات اململ�كة اإىل غاية 

اأجل ا�ستحقاقها1، فقد راكمت مبلغ 28,5 مليار درهم، اأي بارتفاع ب�اقع 6,1% مقابل انخفا�ض بـن�سبة 2,1% �سنة من 

قبل.

القرو�ض والدي�ن على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف  2009، تراجعت  وامتدادا لالنخفا�سات امل�سجلة منذ 

حكمها، من جديد بن�سبة 4,7% ليبلغ جمم�عها 55,7 مليار درهم، مقابل انخفا�سها بن�سبة 15,1% يف 2011.

اأما القرو�ض والدي�ن على الزبناء2، املحت�سبة �سافية من امل�ؤن، فقد بلغت 759,8 مليار درهم، ما ميثل ارتفاعا بن�سبة 

7,4% مقابل 13,2% يف 2011. وقد جنمت ح�سة 15% من هذه القرو�ض عن الن�ساط الدويل للمجم�عات البنكية الثالث 

االأكرث ن�ساطا يف اخلارج، اأي بزيادة ب�اقع نقطتني مقارنة ب�سنة 2011.

1 تقيم الت�ظيفات اململ�كة اإىل غاية اأجل ا�ستحقاقها بالتكلفة امل�ستخمدة با�ستعمال طريقة �سعر الفائدة الفعلي.

2 حت�سب القرو�ض والدي�ن على الزبناء بالتكلفة امل�ستخمدة با�ستعمال طريقة �سعر الفائدة الفعلي.
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2.1 - تعزز منو الودائع بف�سل تطور املوارد املح�سلة من طرف الفروع البنكية 

املتواجدة باخلارج

تطور موارد البنوك على اأ�سا�س جممع

)مباليني الدراهم(

 201020112012
 التغري

2011-2012  
)%(

62,4-024 7281 4472 3خ�س�م مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

99032,3 974122 76392 55دي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

9164,9 293724 095691 652دي�ن جتاه الزبناء

2949,4 17871 77565 53�سنـدات الدين ال�سادرة

22412,6 36697 79386 79الر�ساميل الذاتية – ح�سة املجم�عة

2212,2 98011 45210 10    ومن �سمنها النتيجة ال�سافية

2798,8 53096 92288 84خ�س�م اأخرى

7278,4 113 0691 027 7951 929املجموع

بعد ارتفاعها بن�سبة 66,7% خالل ال�سنة املا�سية، �سجلت الدي�ن جتاه م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 

من�ا جديدا ب�اقع 32,3% لتبلغ 123 مليار درهم. وبامل�ازاة مع ذلك، ا�ستمر جل�ء البن�ك اإىل �س�ق الدي�ن اخلا�سة يف 

�سنة 2012. وهكذا و�سل املبلغ اجلاري ل�سندات الدين ال�سادرة اإىل 71,3 مليار درهم،  مرتفعا بن�سبة %9,4.

ومن جانبها، بلغت الدي�ن جتاه الزبناء ح�ايل 725 مليار درهم، م�سجلة من�ا بن�سبة 5%، ويعك�ض هذا امل�ست�ى اأهمية 

ال�س�ق  م�ست�ى  على  ال�دائع  تباط�ؤ حت�سيل  من  التي حدت  باخلارج  املت�اجدة  البنكية  الفروع  بع�ض  م�ارد  م�ساهمة 

ال�طنية. وبذلك، فاإن قرابة 19% من ودائع املجم�عات البنكية الثالث قد مت جلبها من طرف فروعها املت�اجدة باخلارج.
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ارتفعت االأم�ال الذاتية املحا�سبية- ح�سة املجم�عة، مبا فيها نتيجة ال�سنة املالية، بن�سبة 12,6% يف املت��سط لتبلغ 

97,2 مليار درهم. وقد جنم هذا التط�ر عن ارتفاع االحتياطيات املجمعة بن�سبة 6,8% والراأ�سمال واملكافاآت املرتبطة 

به بن�سبة %18,7.

الن�ساط على امل�ستوى  ارتفعت موؤ�رشات املردودية بف�سل م�ساهمة   - 2
الدويل

يعتمد حتليل املردودية على اأ�سا�ض جممع على ح�سابات النتائج التي تن�رشها املجم�عات البنكية الثمان. ويتبني من 

تلك النتائج اأن املردودية املحققة يف نهاية �سنة 2012 كانت اأف�سل من تلك امل�سجلة على اأ�سا�ض فردي. ويعك�ض هذا 

التط�ر من�ا  للعائد ال�سايف البنكي وحتكما يف التكاليف العامة، بينما ارتفعت تكلفة املخاطر جمددا، لكن ب�ترية اأ�رشع 

من ال�سنة املا�سية.
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ارتفع العائد ال�سايف البنكي، البالغ ح�ايل 49 مليار درهم، بن�سبة 9%، مقابل 4,9% يف ال�سنة املا�سية، م�ستفيدا من 

الت�جه اجليد ملختلف مك�ناته. وبذلك، بلغ هام�ض الفائدة، الذي ميثل ح�سة 73% من العائد ال�سايف البنكي، 33,9 مليار 

درهم، م�سجال من�ا ب�اقع 7,3%، وهي ن�سبة مماثلة  لتلك امل�سجلة �سنة 12011. ويعزى هذا التط�ر باالأ�سا�ض اإىل تزايد 

الف�ائد واملنتجات املماثلة بن�سبة 8% بدال من 1,9% يف ال�سنة املا�سية.

�سجل الهام�ض على العم�الت، الناجت عن العم�الت امل�ستخل�سة بر�سم اخلدمات املقدمة بعد خ�سم العم�الت املرتتبة عن 

اللج�ء اإىل خدمات الطرف الثالث، من�ا اأ�رشع مقارنة ب�سنة 2011، اأي بن�سبة 12,7% مقابل 4,2% لي�سل اإىل 8,3 مليار 

درهم. وارتفعت ح�سته يف العائد ال�سايف البنكي ب�اقع نقطة واحدة اإىل %17.

اأما نتيجة عمليات ال�س�ق، فبعد تراجعها بـح�ايل 16% �سنة 2011، ارتفعت بن�سبة 11,2% لتبلغ 5 ماليري درهم، نتيجة 

االأرباح  23%، بينما �سجلت هذه  النتيجة ب�اقع  العادلة ح�سب  ال�سندات املالية بالقيمة  ال�سافية على  االأرباح  ارتفاع 

تراجعا بلغ  16,2% �سنة 2011.

1 طراأ تعديل طفيف على االأرقام ب�سبب حتيني املعطيات.



87 

بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012  اجلزء 2 

امل�ساهمة  ارتفعت هذه  املت�اجدة باخلارج. فقد  البنكية  للفروع  البنكي م�ساهمة متزايدة  ال�سايف  العائد  يعك�ض تط�ر 

بالن�سبة للمجم�عات البنكية الثالث االأكرث ن�ساطا يف اخلارج بن�سبة 24% مقابل 23% يف ال�سنة ال�سابقة.

 .%7,8 اأي   ،2011 �سنة  امل�سجلة  ال�ترية  بنف�ض  درهم  مليار   23,8 بلغت  التي  لال�ستغالل،  العامة  النفقات  تزايدت  كما 

واأفرزت مت��سط معامل ا�ستغالل بلغ 48,6%، ع��ض 49,1% �سنة من قبل.

واعتبارا لهذه التط�رات، ارتفعت النتيجة االإجمالية لال�ستغالل بن�سبة 10,2% لت�سل اإىل 25,2 مليار درهم، مقابل %2 

فقط �سنة 2011.

ومع تزايد حدة ال�سك�ك، ورغبة من املجم�عات البنكية يف ا�ستباق اأي تده�ر حمتمل يف دورة االئتمان، عملت على الرفع 

من خم�س�ساتها للم�ؤن. وبذلك بلغت تكلفة املخاطر 5,6 مليار درهم، م�سجلة ارتفاعا ملم��سا بن�سبة 50,5%، بينما كانت 

هذه الن�سبة قد تناق�ست بـ�اقع 19% �سنة 2011. حيث مثلت 22% من النتيجة االإجمالية لال�ستغالل، مقابل 16% يف 

ال�سنة املن�رشمة.

وختـامـا، حققت املجم�عات البنكية الثمان يف �سنة 2012 نتيجة �سافية – ح�سة املجم�عة قدرها 11,2 مليار درهم، 

م�سجلة من�ا ب�اقع 2,2% مقابل 5,1% يف 2011. وقد حتقق قرابة 16% من نتيجة املجم�عات البنكية الثالث االأكرث 

ن�ساطا خارج احلدود ال�طنية بف�سل فروعها املت�اجدة يف اخلارج.
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وظل العائد على االأ�س�ل م�ستقرا يف 1%، فيما تراجع العائد على االأم�ال الذاتية ب�اقع 1,2 نقطة اإىل %11,5.



اجلــزء الثــالــث

تــطــور املــخــاطــر البــنــكــيــة
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تـطـور املـخـاطـر البـنـكـيـة

اأدت الظرفية االقت�سادية ال�سعبة اإىل تزايد طفيف للمخاطر التي تتعر�ض لها البن�ك اإزاء ال�حدات االقت�سادية، ال�سيما 

املقاوالت اخلا�سة غري املالية. لكن ذلك مل مينع هام�ض املالءة يف جمم�ع القطاع اأن يتق�ى ب�سكل اأكرب، ليظل اأعلى من 

احلد االأدنى القان�ين.

االئتمان،  م�ؤ�س�سات  له  ترفعها  التي  املحا�سبية واالحرتازية  التقارير  املغرب على  بنك  يعتمد  املخاطر،  وملراقبة هذه 

وعلى نتائج اال�ستق�ساءات التي ينجزها لدى هذه امل�ؤ�س�سات. ويتم ا�ستكمال هذه املنظ�مة ب�ا�سطة املعل�مات املح�سل 

عليها اأثناء مهمات املراقبة امليدانية.

االإطـار 13 : اال�ستق�ساءات التي ينجزها بنك املغرب لتتبع خماطر االئتمان

1 -  اال�ستق�ساء املتعلق ب�رشوط منح القرو�س : يهم هذا اال�ستق�ساء باالأ�سا�ض معايري منح القرو�ض وت�س�ر م�ؤ�س�سات 

االئتمان لت�جه الطلب من طرف املقاوالت واالأ�رش، وكذلك الع�امل التي من �ساأنها اأن تف�رش تط�ر العر�ض والطلب 

على القرو�ض. وخالل �سنة 2012، �سمل هذا اال�ستق�ساء 9 بن�ك متلك ح�سة 90% من ال�س�ق من حيث القرو�ض.

مت اإجناز اال�ستق�ساء الثامن ح�ل القرو�ض العقارية، الذي اأجري �سنة   : العقارية  2 -  اال�ستق�ساء املتعلق بالقرو�س 

2012، لدى 8 بن�ك متلك ح�سة 94% من ال�س�ق من حيث القرو�ض العقارية امل�زعة.

قرو�ض  �س�ق  من   %99 على  ت�ستح�ذ  �رشكة   15 اال�ستق�ساء  هذا  �سمل   : اال�ستهالك  بقرو�س  املتعلق  3 -  اال�ستق�ساء 

اال�ستهالك، اأي ما يعادل 1.230.579 ملفا.

I . تـطـور تـغـطـيـة املـخـاطـر باالأمـوال الذاتية من املـنـظور االحرتازي

ارتفعت االأم�ال الذاتية للبن�ك ب�سكل مطرد خالل �سنة 2012، بينما �سهدت االأ�س�ل املرجحة باملخاطر، التي تتك�ن من 

خماطر االئتمان وخماطر ال�س�ق وخماطر الت�سغيل، تط�را معتدال.

ويتم حتليل تط�ر املخاطر ومالءة البن�ك، املبينة اأدناه، انطالقا من املعطيات امل�ستقاة من بياناتها االحرتازية على 

.II اأ�سا�ض فردي، وفقا ملعايري بازل
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1 - تـطـور االأ�سول الـمـرجـحـة بالـمـخـاطـر

والتي  البن�ك،  لدى   باملخاطر  املرجحة  االأ�س�ل  بلغت 

متثل خماطر االئتمان 85% منها، 760 مليار درهم، حيث 

5,3%، ما ميثل تراجعا باملقارنة مع  �سهدت من�ا ب�اقع 

ت�زيع  �سهده  الذي  التباط�ؤ  ب�سبب   ،)%9,3+(  2011 �سنة 

القرو�ض.

بر�سم  الذاتية،  االأم�ال  متطلبات  جمم�ع  و�سل  وقد 

76 مليار درهم،  اإليها اأعاله، اإىل  املخاطر الثالثة امل�سار 

مقابل 72 مليار درهم �سنة من قبل.

1.1 - مـخـاطر االئتـمـان

بلغت االأ�س�ل املرجحة بر�سم خماطر االئتمان 648 مليار 

درهم، اأي بارتفاع بن�سبة 4,6%، ع��ض 7,3% قبل �سنة، 

وه� تط�ر يتما�سى مع ازدياد القرو�ض املمن�حة للزبناء.

هذه  بر�سم  الذاتية،  االأم�ال  من  املتطلبات  وارتفعت 

املخاطر، لت�سل اإىل 65 مليار درهم، بدال من 62 مليار يف 

ال�سنة ال�سابقة.
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2.1 - مـخـاطـر ال�سـوق

 46 ال�س�ق  خماطر  بلغت  ال�س�ق،  عمليات  تراجع  نتيجة 

مليار درهم، م�سجلة بذلك ن�سبة من� قدرها 4,6%، مقابل  

54%1 �سنة 2012، وهي ال�سنة التي متيزت بحدوث تغريات 

يف حتديد ترجيحات االأ�س�ل التي متلكها هيئات الت�ظيف 

اجلماعي يف القيم املنق�لة لبع�ض البن�ك. وتبقى اأهمية 

هذه املخاطر حمدودة �سمن جمم�ع املخاطر البنكية، اإذ 

تبلغ %6.

وبلغت املتطلبات من راأ�ض املال بر�سم خماطر ال�س�ق 4,6 

مليار درهم، مقابل 4,4 مليار �سنة 2011.

3.1 - مـخــاطـر الت�سـغـيـل

خماطر  بر�سم  الذاتية  االأم�ال  من  املتطلبات  وا�سلت 

درهم  مليار   6,6 بلغت  اإذ  الت�ساعدي،  منحاها  الت�سغيل 

مقابل 5,9 مليار درهم �سنة 2011.

وبذلك، �سجلت خماطر الت�سغيل، التي حت�سب من قبل معظم 

البن�ك ح�سب مقاربة امل�ؤ�رش االأ�سا�سي2، من�ا جديدا بن�سبة 

تاأثري  بفعل  درهم،  مليار   66 اإىل  لت�سل   1%8 بدل   ،%13

ارتفاع العائد ال�سايف البنكي.

1 : اأرقام مت تعديلها على اإثر حتيني املعطيات

2 : وفقا لهذه املقاربة، تعادل املتطلبات من االأم�ال الذاتية %15 من مت��سط �سايف الربح البنكي املحقق خالل الثالث ال�سن�ات االأخرية.
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2 - تـطـور االأمـوال الـذاتـيـة

االإطـار 14: مـكـونـات الراأ�سمـال

العادية  االأ�سهم  من  االأ�سا�سي  الراأ�سمال  ويتاألف  التكميلي.  والراأ�سمال  االأ�سا�سي  الراأ�سمال  من  الراأ�سمال  يتك�ن 

واالحتياطيات واملبالغ املرحلة من جديد.

وي�سم الراأ�سمال التكميلي، الذي يجب اأن ينح�رش مبلغه يف حدود مبلغ الراأ�سمال االأ�سا�سي، الر�ساميل التي باإمكانها 

امت�سا�ض اخل�سائر، ال�سيما احتياطيات اإعادة تقييم االأ�س�ل واملخ�س�سات العامة وكذا الدي�ن الثان�ية التي ت�ستجيب 

ل�رشوط معينة.

يف �سنة 2012، قامت البن�ك جمددا بتعزيز اأم�الها الذاتية 

عن طريق الزيادة يف الراأ�سمال وتخ�سي�ض جزء اأكرب من 

الراأ�سمال  تزايد  وبالتايل،  االحتياطية.  للمبالغ  اأرباحها 

 77 إلى  لي�سل  الأخرى  �سنة  من   %10,7 بن�سبة  االأ�سا�سي 

مليار درهم.

مليار   93 جمم�عه  بلغ  فقد  بالراأ�سمال،  يتعلق  ما  ويف 

درهم، اأي بارتفاع قدره 10,6% مقابل 4,2% �سنة 2011. 

وي�ؤكد هذا التط�ر قدرة البن�ك على احرتام الن�سب اجلديدة 

التي حددها بنك املغرب ابتداء من �سهر ي�ني� 2013.

واعتبارا لهذه التط�رات، حت�سنت ن�سب مالءة البن�ك مقارنة مع �سنة 2011. فعلى اأ�سا�ض فردي، حققت البن�ك ن�سبة مالءة 

قدرها 12,3%، بينما بلغت ن�سبة الراأ�سمال االأ�سا�سي 10,1%، مقابل 11,7% و9,6% على الت�ايل يف �سنة 2011. وعلى 

اأ�سا�ض جممع، بلغت هذه الن�سب ح�ايل 13% بدل 12,4% لالأوىل، و10,2% ع��ض 9,8% للثانية.
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II. املـديــونـيـة البنكـيـة لالأ�ســر

اأي  اأ�رشع قليال من تلك امل�سجلة خالل ال�سنة املا�سية،  2012، ارتفعت املدي�نية البنكية لالأ�رش ب�ترية  يف نهاية �سنة 

القرو�ض  33% من  256 مليار درهم، وه� ما ميثل  اإىل  8,4%. وقد و�سل املبلغ اجلاري لهذه املدي�نية  9,5% مقابل 

املمن�حة من قبل م�ؤ�س�سات االئتمان، ع��ض 32% يف �سنة 2011.  وميثل هذا املبلغ االإجمايل ن�سبة 31% من الناجت 

الداخلي االإجمايل، مرتفعا بنقطتني من �سنة الأخرى.

 %39 مقابل   %61 ح�ايل  يف  ا�ستقرت  اإذ  لالأ�رش،  املمن�حة  القرو�ض  من  االأكرب  اجلزء  ت�سكل  ال�سكن  قرو�ض  تزال  وال 

بالن�سبة لقرو�ض اال�ستهالك.
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1 - قــرو�س ال�سكـن

يتبني من ال�ثائق املحا�سبية التي ت��سل بها بنك املغرب من م�ؤ�س�سات االئتمان اأن املبلغ اجلاري لقرو�ض ال�سكن ارتفع 

الناجت  18% من  150,6 مليار درهم، وه� ما ميثل  10,8% �سنة من قبل. فقد بلغ  2012، مقابل  9,7% يف �سنة  بن�سبة 

الداخلي االإجمايل، اأي بزيادة نقطة واحدة مقارنة ب�سنة 2011.

يظهر ت�زيع قرو�ض ال�سكن ح�سب اجلهات اأن جهتي الدار البي�ساء والرباط �سال-زم�ر-زعري حافظتا على ح�ستيهما 

البالغتني على الت�ايل 38% و15% من جمم�ع املبلغ اجلاري.
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بالرغم من انخفا�سه مقارنة بال�سنة املا�سية، ظل ت�زيع قرو�ض ال�سكن ق�يا، بحيث بلغ جمم�ع هذه القرو�ض 26 مليار درهم 

يف �سنة 2012. وتراجع اإنتاج القرو�ض احلرة بن�سبة 2,3%، فيما تزايد اإنتاج القرو�ض املدع�مة من طرف الدولة ب�اقع %11,2.

وبامل�ازاة مع هذا االنخفا�ض، تقل�ض عدد امل�ستفيدين بن�سبة 1% ليبلغ 71.000 زب�ن، مقابل ارتفاع بن�سبة 6% يف �سنة 2011. 

ويغطي هذا التط�ر انخفا�سا قدره 5% بالن�سبة للقرو�ض احلرة ومن�ا ب�اقع 10% بالن�سبة للقرو�ض املدع�مة من طرف الدولة. 

ومن حيث املبالغ اجلارية، ارتفعت القرو�ض التي تدعمها 

الدولة1 بن�سبة 16,2%، لي�سل مبلغها االإجمايل اإىل 28,5 

قرو�ض  جمم�ع  يف  ح�ستها  تزايدت  كما  درهم.  مليار 

ال�سكن ب�اقع نقطة واحدة لت�سل اإىل 20%. وقد ت�زع هذا 

اإطار �سندوق  القرو�ض املمن�حة يف  املبلغ اجلاري بني 

العام  القطاع  م�ظفي  لفائدة  ال�سكن  قرو�ض  �سمان 

و�سندوق �سمان قرو�ض ال�سكن لفائدة منخرطي م�ؤ�س�سة 

والتك�ين  للرتبية  االجتماعية  لالأعمال  ال�ساد�ض  حممد 

بر�سم  درهم  مليار   5,5 مقابل  درهم،  مليار   13,4 مببلغ 

بالن�سبة  درهم  مليار  و9,6  االقت�سادي  ال�سكن  قرو�ض 

للقرو�ض امل�زعة يف اإطار �سندوق �سمان قرو�ض ال�سكن 

لفائدة ذوي الدخل غري املنتظم واملحدود.

درهم   201.000 املت��سط  هذا  وبلغ  درهم.   374.000 اإىل  لي�سل  درهم   3.000 مبقدار  للقرو�ض  املت��سط  املبلغ  وارتفع 

بالن�سبة للقرو�ض التي تدعمها الدولة و445.000 درهم بالن�سبة للقرو�ض احلرة.

ت�ستفيد من �سناديق ال�سمان )�سندوق �سمان قرو�ض ال�سكن لفائدة ذوي الدخل غري املنتظم  التي  القرو�ض  الدولة  تدعمها  التي  بالقرو�ض  يق�سد   1
واملحدود »ف�كارمي«، و�سندوق �سمان قرو�ض ال�سكن لفائدة م�ظفي القطاع العام »ف�كال�ج«، و�سندوق �سمان قرو�ض ال�سكن لفائدة منخرطي م�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�ض لالأعمال االجتماعية للرتبية والتك�ين »ف�كاليف«( وكذلك قرو�ض ال�سكن االقت�سادي.
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وقد ظل من� قرو�ض ال�سكن املمن�حة باأ�سعار فائدة ثابتة 

مت�ا�سال منذ �سنة 2008، اإذ بلغت ح�ستها يف �سنة 2012 

مقارنة  واحدة  نقطة  ب�اقع  بارتفاع  اأي   ،%92 ح�ايل 

بال�سنة املا�سية.

ال�سكن  قرو�ض  ح�سة  تزايدت  اجلاري،  املبلغ  حيث  ومن 

78%. واإذا كان  اإىل  باأ�سعار فائدة ثابتة بنقطتني لت�سل 

فاإنها  املقرت�سني،  حتمي  اأن  التط�رات  هذه  �ساأن  من 

تعر�ض البن�ك خلطر �سعر فائدة اأكرب.

ووا�سل مت��سط �سعر الفائدة املرجح املطبق على قرو�ض 

ال�سكن انخفا�سه خالل �سنة 2012، اإذ بلغ 5,28%، مقابل 

5,56% يف ال�سنة املا�سية.

الفائدة  اأ�سعار  ذات  القرو�ض  ح�سة  تراجعت  وبذلك 

املرتاوحة بني 4 و6% وبني 8 و10% ب�اقع نقطة واحدة، 

ذلك،  من  العك�ض  وعلى  الت�ايل.  على  و%2   %62 لتبلغ 

ترتاوح  فائدة  باأ�سعار  املمن�حة  القرو�ض  ح�سة  ات�سعت 

بني 6 و8% بنقطتني لت�سل اإىل %29.

اأما القرو�ض باأ�سعار فائدة اأقل من 4% والقرو�ض باأ�سعار 

 %4 يف  م�ستقرة  ح�ستها  ظلت  فقد   ،%10 تف�ق  فائدة 

و3% على الت�ايل.
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2 - قــرو�س اال�سـتـهـالك

بعد ارتفاع بن�سبة 7% يف �سنة 2011، منا املبلغ اجلاري لقرو�ض اال�ستهالك ال�سليمة ب�اقع 10,3% لي�سل اإىل 90,7 مليار 

درهم1، ما ميثل 12% من جمم�ع القرو�ض املمن�حة من قبل م�ؤ�س�سات االئتمان. وقد قامت البن�ك بت�زيع ح�ايل %52 

من هذه القرو�ض.

 ،13 االإطار  يف  اإليه  امل�سار   3 رقم  اال�ستق�ساء  وح�سب 

تراجعا  اال�ستهالك  قرو�ض  من  اال�ستفادة  ن�سبة  �سجلت 

قدره نقطتان لتبلغ 70% بالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين تف�ق 

اأعمارهم 40 �سنة، ل�سالح االأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم 

عن 30 �سنة.

املعيار متركزا  نف�ض  اجلارية وفق  املبالغ  ت�زيع  ويظهر 

بالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين تف�ق اأعمارهم 50 �سنة، بح�سة 

خالل  امل�سجلة  لتلك  م�سابهة  ن�سبة  وهي   ،%37 تعادل 

ال�سنة املا�سية. اأما ح�سة االأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم 

عن 30 �سنة، فقد ا�ستقرت يف %11.

وت�سل ن�سبة امل�ستفيدين من قرو�ض اال�ستهالك الذين يف�ق 

دخلهم 10.000 درهم ح�ايل 20% من جم�ع املقرت�سني 

)مقابل 14% يف �سنة 2011(. اأما ح�سة االأ�سخا�ض الذين 

درهم، فقد تراجعت ب�اقع 7 نقط،  يقل دخلهم عن 4.000 

لت�سل اإىل %47.

ومن حيث املبلغ اجلاري، �سجلت ح�سة االأ�سخا�ض الذين 

قدرها  ح�سة  مقابل   ،%30 درهم   10.000 دخلهم  يف�ق 

 4.000 عن  دخلهم  يقل  الذين  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة   %36

درهم.

ويظهر ت�زيع ملفات قرو�ض اال�ستهالك ح�سب الفئات املهنية اأن ح�ستي االأجراء وامل�ظفني تبلغان على الت�ايل %38 

و39% على الت�ايل.

1 مبا يف ذلك ال�سحب على املك�س�ف.
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3 - جـودة املـخـاطـر اإزاء االأ�سـر

حت�سنت ج�دة املخاطر اإزاء االأ�رش خالل �سنة 2012. فقد و�سل املبلغ اجلاري للدي�ن املعلقة االأداء امل�سجلة لدى البن�ك 

و�رشكات قرو�ض اال�ستهالك ب�ساأن هذه الفئة اإىل 15 مليار درهم، وه� ما ميثل ن�سبة خماطر قدرها 5,9% مقابل %6,3 

يف ال�سنة ال�سابقة. وبقيت ن�سبة تغطية الدي�ن املعلقة االأداء باملخ�س�سات م�ستقرا يف ح�ايل %71.

ارتفع املبلغ اجلاري للدي�ن املعلقة االأداء امل�ستحقة على االأ�رش من طرف البن�ك بن�سبة 4,1% لي�سل اإىل 8,9 مليار درهم، 

وه� ما ميثل ن�سبة 4,3% من القرو�ض االإجمالية املمن�حة لهذه الفئة، مقابل 4,5% يف ال�سنة املن�رشمة. يف املقابل، 

6 مليارات  اال�ستهالك يف  االأ�رش من طرف �رشكات قرو�ض  االأداء امل�ستحقة على  للدي�ن املعلقة  ا�ستقر املبلغ اجلاري 

3 املبني يف  اأظهر اال�ستق�ساء رقم  2011. وقد  13,4% يف �سنة  12,9% ع��ض  درهم، مفرزا بذلك ن�سبة خماطر قدرها 

االإطار 13 اأعاله اأن هذه الن�سبة تتزايد يف ما يخ�ض االأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن 39 �سنة )16%( وتقل بالن�سبة 

لالأ�سخا�ض الذين تف�ق اأعمارهم 50 �سنة )%10(.

III. تـطـور الـمـديـونـيـة البنكـيـة للمقاوالت غـيـر املـاليـة

1 - تباطوؤ منو القرو�س املمنوحة للمقاوالت غري املالية

�سجلت  فقد   .2011 �سنة  من  اأبطاأ  ب�ترية  املالية  للمقاوالت غري  البنكية  املدي�نية  تزايدت  م�اتية،  يف ظل ظرفية غري 

القرو�ض ب�ا�سطة الدفع املمن�حة من طرف البن�ك و�رشكات التم�يل لهذه الفئة من املقاوالت من�ا من �سنة الأخرى قدره 

3,8% مقابل 11,8% يف ال�سنة ال�سابقة، لي�سل مبلغها اجلاري اإىل 456,2 مليار درهم. ومثلت 59% من جمم�ع القرو�ض 

املمن�حة من قبل هذه امل�ؤ�س�سات و55% من الناجت الداخلي االإجمايل، وه� م�ست�ى �سبيه مبا مت ت�سجيله يف �سنة 2011.
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�سهد املبلغ اجلاري للقرو�ض املمن�حة من طرف البن�ك، والذي مثل 89% من املدي�نية البنكية للمقاوالت غري املالية، 

اأما املبلغ اجلاري للقرو�ض املمن�حة من قبل  ارتفاعا بن�سبة 3,5% لي�سل اإىل 407,5 مليار درهم، بعد ن�سبة %12,2. 

�رشكات التم�يل، والتي و�سلت اإىل 48,7 مليار درهم، فقد تزايدت ب�اقع 7% مقابل %8,5.

اإن تباط�ؤ وترية من� القرو�ض املمن�حة للمقاوالت غري املالية يعك�ض باالأ�سا�ض فت�ر الن�ساط االقت�سادي وج� الرتقب 

الذي يخيم على مناخ االأعمال، كما ي�سري اإىل تزايد ح�سا�سية م�ؤ�س�سات االئتمان جتاه املخاطر. وهذا املعطى ت�ؤكده نتائج 

اال�ستق�ساء رقم 1 املبني يف االإطار 13 اأعاله.
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طرف  من  املرف�عة  التقارير  فح�سب  العم�م.  على  م�ستقرا  املقاوالت  ن�ع  ح�سب  الدفع   ب�ا�سطة  القرو�ض  ت�زيع  ظل 

م�ؤ�س�سات االئتمان، ا�ستفادت املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة من 26% من جمم�ع القرو�ض املمن�حة 

للمقاوالت غري املالية.

االإطار 15 : املهام الرئي�سية ملر�سد املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملتو�سطة

بخ�س��ض  ومن�سجمة  �سم�لية  روؤية  غياب  من  باملغرب  واملت��سطة  وال�سغرية  ال�سغرية جدا  املقاوالت  �س�ق  يعاين 

الق�سايا املتعلقة بتم�يلها، وذلك ب�سبب �سعف التن�سيق بني الفاعلني املعنيني وقلة التقارير التي تقدمها هذا املقاوالت 

وغياب ا�ستق�ساءات لدى هذه الفئة من املقاوالت.

وملعاجلة هذه الن�اق�ض، قام بنك املغرب، يف اإطار خمططه اال�سرتاتيجي الثالثي 2015-2013، ب��سع منظ�مة خا�سة 

لتتبع اجل�انب املرتبطة بتم�يل هذه املقاوالت. ويف هذا ال�سدد، عمل بنك املغرب، بالتعاون مع القطاع البنكي وباقي 

ال�رشكاء املعنيني، على اإن�ساء مر�سد يت�ىل و�سع روؤية �سم�لية وم�سرتكة ومتقا�سمة على ال�سعيد ال�طني ح�ل اإ�سكالية 

مت�يل وم�اكبة املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة. ويرتقب اأن يق�م هذا املر�سد باملهام التالية:

•	جمع املعطيات املتعلقة باملقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة ؛ 
؛ •	ا�ستغالل هذه املعطيات يف الت�سخي�ض والتحليل 

•	اإعداد مذكرات دورية وتقرير �سن�ي ح�ل مناخ املقاوالت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملت��سطة و�رشوط مت�يلها.

2 - جودة املخـاطـر اإزاء املقاوالت غري املالية

اأدى تباط�ؤ النم� االقت�سادي اإىل تزايد الدي�ن املعلقة االأداء امل�ستحقة من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان على املقاوالت غري 

املالية. فقد ارتفعت هذه الدي�ن من �سنة الأخرى بن�سبة 11,5% لي�سل مبلغها اجلاري يف نهاية �سنة 2012 اإىل 29,4 مليار 

6% �سنة من قبل. وقد متت تغطيتها باملخ�س�سات يف حدود  6,4%، ع��ض  درهم، اأي بن�سبة دي�ن معلقة االأداء تبلغ 

69% بدل %71.
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اأي  26 مليار درهم،  اإىل  %10,7 لي�سل  وارتفع املبلغ اجلاري للدي�ن املعلقة االأداء امل�ستحقة من طرف البن�ك بن�سبة 

%6,4 مقابل %6 �سنة 2011. وقد متت تغطية هذه الدي�ن باملخ�س�سات يف حدود 69%.

3,4 مليار  قدره  املالية  املقاوالت غري  االأداء على  املعلقة  للدي�ن  التم�يل مبلغا جاريا  �سجلت �رشكات  ومن جانبها، 

درهم، بارتفاع بن�سبة 17,8%. ومثلت هذه الدي�ن 7% من جمم�ع القرو�ض املمن�حة لهذا القطاع، مقابل 6,4% �سنة 

2011. ومتت تغطيتها باملخ�س�سات يف حدود %69.





املـلـحـقـات





107 

بنك املغرب - تقرير ح�ل مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمـان - 2012  امللحقات

املـلـحـق 1

الهيكل التنظيمي ملديرية االإ�رشاف البنكي
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املـلـحـق 2

الئحة موؤ�س�سات االئتمان املعتمدة – دجنرب 2012

البنوك

عنوان املقر الرئ�سي ا�سم املوؤ�س�سة

798، ملتقى �سارع غاندي و�سارع اإبراهيم الروداين - الدار 

البي�ساء

الربيد بنك 

174، �سارع حممد اخلام�ض- الدار البي�ساء البنك العربي )�رشكة عم�مية حمدودة(

2، �سارع م�الي ي��سف-  الدار البي�ساء التجاري وفابنك 

288، �سارع حممد الزرقط�ين-  الدار البي�ساء بنك العمل

101 ، �سارع حممد الزرقط�ين - الدار البي�ساء البنك املركزي ال�سعبي   

140 ، �سارع احل�سن الثاين 2000 - الدار البي�ساء البنك املغربي للتجارة اخلارجية 

البنك املغربي للتجارة وال�سناعة 26، �ساحة االأمم املتحدة - الدار البي�ساء

�سارع احل�سن الثاين – اأكادير البنك ال�سعبي للجهة ال��سطى اجلن�بية

�سارع اجلامعة العربية – اجلديدة البنك ال�سعبي للجديدة - اآ�سفي 

زاوية زنقة عالل ل�ديي وزنقة عبد العايل بن �سقرون - فا�ض البنك ال�سعبي لفا�ض - تازة 

9، �سارع حممد اخلام�ض – العي�ن البنك ال�سعبي للعي�ن  

�سارع عبد الكرمي اخلطابي – مراك�ض البنك ال�سعبي ملراك�ض- بني مالل  

4، زنقة االإ�سكندرية - مكنا �ض البنك ال�سعبي ملكنا�ض       

113، �سارع امل�سرية – النا�س�ر البنك ال�سعبي للنا�س�ر - احل�سيمة   

�سارع الدرف�يف – وجدة البنك ال�سعبي ل�جدة      

البنك ال�سعبي للرباط      3، �سارع طرابل�ض – الرباط

76 ، �سارع حممد اخلام�ض – طنجة البنك ال�سعبي لطنجة – تط�ان

�ساحة م�الي احل�سن، عمارة املام�نية - الرباط )CDG Capital( سندوق االإيداع والتدبري راأ�سمال�

2، �سارع اجلزائر – الرباط القر�ض الفالحي املغربي    

7-5، زنقة ابن طفيل - الدار البي�ساء
االأ�س�اق املالية للدار البي�ساء

Casablanca Finance Markets 
جتزئة الت�فيق، عمارة 1، جمم�عة زينيت مليني�م، �سيدي 

معروف - الدار البي�ساء

Citibank Maghreb سيتي بنك – املغرب�

187، �سارع احل�سن الثاين - الدار البي�ساء القر�ض العقاري وال�سياحي 

48- 58، �سارع حممد اخلام�ض – الدار البي�ساء م�رشف املغرب

1، زنقة واد بهت اأكدال – الرباط �سندوق التجهيز اجلماعي   

3، �سارع باب من�س�ر، ف�ساء باب اأنفا - الدار البي�ساء ميديا فينان�ض  

55، �سارع عبد امل�من - الدار البي�ساء ال�رشكة العامة  

36، زنقة الطاهر ال�سبتي - الدار البي�ساء االحتاد املغربي لالأبناك     

مركز الربجني الت�اأمني، الربج الغربي، الطابق 12 زاوية �سارع 

الزرقط�ين و�سارع امل�سرية 20100 - الدار البي�ساء

بنك� �ساباديل 

 11، زنقة عزيز بالل الزرقط�ين، الطابق 5، الرقم5، املعاريف –

الدار البي�ساء

الكيك�سا �سندوق الت�فري ببار�سل�نا
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�رشكات قرو�س اال�ستهالك 

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

3، �سارع اأفيني�ن – الدار البي�ساء )VIVALIS SALAF( فيفالي�ض �سلف

30، �سارع اجلي�ض امللكي – الدار البي�ساء  Crédit Conso– البنك املغربي للتجارة  وال�سناعة

207 ، �سارع الزرقط�ين – الدار البي�ساء دار ال�سلف �ض.م.

32، �سارع املقاومة – الدار البي�ساء دياك �سلف

18، زنقة روكروي، بلفيدير – الدار البي�ساء فينا كريد )املجم�عة املالية لل�رشاء بالقرو�ض(

44، �سارع خالد بن ال�ليد، عني ال�سبع - الدار البي�ساء RCI FINANCE MAROC S.A

زينيث ميليني�م، عمارة 8، �سيدي معروف – الدار البي�ساء �سلفني

20، �سارع مكة - العي�ن �سلف امل�ستقبل �ض.م.

29، �سارع م�الي ي��سف - الدار البي�ساء �رشكة قر�ض اال�ستهالك "ت�سليف"

161، �سارع احل�سن الثاين - الدار البي�ساء �س�فاك كريدي

�ساحة رابعة العدوية، اإقامة قي�ض، اأكدال - الرباط �رشكة التم�يل اجلديد بالقر�ض "فناك "

127، ملتقى �سارع الزرقط�ين وزنقة ابن بريد 20100 - 

-الدارالبي�ساء
اإكدوم

29، �سارع حممد اخلام�ض – فا�ض "SONAC"رشكة اإفريقيا ال�سمالية للقرو�ض�

79، �سارع م�الي احل�سن االأول - الدار البي�ساء اأك�سا �سلف

256، �سارع الزرقط�ين - الدار البي�ساء ال�رشكة اجله�ية لقرو�ض اال�ستهالك  "�س�ريك - كريدي" 

1، �ساحة باندونغ - الدار البي�ساء ال�سلف االأخ�رش

127، �سارع الزرقط�ين - الدار البي�ساء )SOGEFINANCEMENT( ال�رشكة العامة للتم�يل

زاوية زنقة جينري و�سارع عبد امل�من - الدار البي�ساء وفا �سلف

�رشكات القر�س العقاري

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

2، �سارع م�الي ي��سف - الدار البي�ساء التجاري للعقار

140، �سارع الزرقط�ين – الدار البي�ساء وفا للعقار

�رشكات حت�سيل و�رشاء الديون

عن�ان املقر الرئي�سي ا�سم امل�ؤ�س�سة

2، �سارع م�الي ي��سف- الدار البي�ساء التجاري فاكت�رينغ

63، �سارع م�الي ي��سف، اإقامة اأدريانا، الطابق االأول 

20060 – الدار البي�ساء  "
مغرب فاكت�رينغ
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�رشكات القر�س االإيجاري

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

ملتقى زنقة ن�رماندي وزنقة ابن فار�ض- الدار البي�ساء البنك املغربي للتجارة و ال�سناعة - ليزينغ

57، تقاطع زنقة بنيل و�سارع عبد امل�من- الدار البي�ساء  ال�رشكة املغربية الإيجار املعدات -  مغرب ليزينغ

201، �سارع الزرقط�ين- الدار البي�ساء  »CDML« م�رشف املغرب - ليزينغ

55، �سارع عبد امل�من- الدار البي�ساء " SOGELEASE MAROC"  ال�رشكة العامة – ليزينغ املغرب

45، �سارع م�الي ي��سف- الدار البي�ساء
 ال�رشكة املغاربية للقر�ض االإيجاري )ليزينغ( - مغرب

 باي

41-39، ملتقى �سارع م�الي ي��سف وزنقة عبد القادر 

املازين - الدار البي�ساء

وفاباي

�رشكات ال�سمان

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

101، �سارع عبد امل�من فينيا

288، �سارع الزرقط�ين- الدار البي�ساء دار ال�سمان

�رشكات تدبري و�سائل االأداء

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

ف�ساء باب اأنفا، 8، تقاطع �سارع اأنفا و�سارع م�الي 

ر�سيد، 20050 - الدار البي�ساء

مركز النقديات 

20، �سارع م��سى بن ن�سري - الدار البي�ساء  M2M SPS

15 ، زنقة اإدري�ض حلريزي - الدار البي�ساء وفا كا�ض

�رشكات اأخرى

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

28، زنقة اأب� فار�ض املريني، �ض.ب -49 الرباط )SFDA( رشكة التم�يل للتنمية الفالحية�

4، زنقة �سنعاء- الدار البي�ساء دار ال�سفاء للتم�يل

�ساحة م�الي احل�سن، عمارة دليل - الرباط جيدة 
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املـلـحـق 3

 الئحة البنوك احلرة

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

58، �سارع با�ست�ر – طنجة البنك التجاري الدويل- بنك حر

ملتقى �سارع حممد اخلام�ض وزنقة م��سى بن ن�سري، 

طنجة

بنك طنجة الدويل- بنك حر

ملتقى �سارع ي��سف بن تا�سفني وزاوية �سارع مدريد - 

طنجة

البنك املغربي للتجارة اخلارجية- بنك حر- جمم�عة 

BNP

58، �سارع حممد اخلام�ض- طنجة ال�رشكة العامة احلرة بطنجة

املنطقة احلرة، ميناء طنجة، �ض.ب. 513 طنجة البنك املغربي للتجارة اخلارجية- بنك حر

زنقة �سيليني، �سيدي البخاري- طنجة البنك احلر الدويل ملجم�عة ال�سعبي- بنك حر
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املـلـحـق 4

الئحة جمعيات القرو�س ال�سغرى

عنوان املقر الرئي�سي ا�سم املوؤ�س�سة

40، زنقة ف�سيلة، احلي ال�سناعي، ح.ي.م- الرباط 10000 جمعية االأمانة لتنمية املقاوالت ال�سغرى )االأمانة(

38، �سارع عبد امل�من، �سقة رقم 23، الطابق 4، ح�سان- 

الرباط

جمعية الكرامة للقرو�ض ال�سغرى )الكرامة(

115، �سارع حلب�ل- �ض.ب -2070 مكنا�ض جمعية االإ�سماعيلية للقرو�ض ال�سغرى

1، زنقة اأبي ذر الغفاري- حي ويل العهد- الطابق 

االأول- فا�ض

اجلمعية املغربية للت�سامن بال حدود

زنقة واد �سب�، حي التقدم، القباب - القنيطرة اجلمعية املغربية واد �رشو للقرو�ض ال�سغرى

�سارع احل�سن الثاين، رقم 70، اإقامة بال�ما بالنكا، الطابق 

رقم -1 تط�ان

اجلمعية التط�انية للمبادرات ال�س��سي�مهنية

3، زنقة الدكت�ر فيري- اإقامة با�سي�، الدار البي�ساء الت�فيق للتم�يل االأ�سغر 

�سارع احل�سن الثاين، حي ابن �سيناء، زنقة اإيران، متارة 

املركز

م�ؤ�س�سة )اأر�سي(

رقم 6، زنقة ر�سيد ر�سا، اإقامة حياة 2 اأنرتو�س�ل، �سقة 

رقم -34 طنجة

م�ؤ�س�سة ال�سمال للقرو�ض ال�سغرى

عمارة �رشايا، ملتقى �سارع الريا�ض، و�سارع االأرز، حي 

الريا�ض – الرباط 10100 

م�ؤ�س�سة التنمية املحلية وال�رشاكة

رقم 119، �سارع املقاومة، �سقة رقم -27 الرباط ت�ادا

زنقة م�الي اإ�سماعيل، رقم 196، ال�سخ�ر ال�س�داء، الدار 

البي�ساء

باب الرزق اجلميل

 ،A عمارة ،II ملتقى �سارع معم�رة وزنقة امللكة اإليزابيث

الطابق الثاين، ال�سقة الثانية، القنيطرة

جمعية اإمناء لدعم املقاولة ال�سغرى )اإمناء(
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املـلـحـق 5

الئحة �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل االأموال

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

CASH ONE345، �سارع 10 مار�ض، مربوكة – الدار البي�ساء

DAMANE CASH97، حزام النخلة، قلعة ال�رشاغنة، مراك�ض

EUROSOL
�سارع احل�سن الثاين، اإقامة اأح�سن دار، عمارة ب، رقم 3 

و4، الرباط

QUICK MONEY
16/18، جتزئة الت�فيق، ف�ساء جيت، بيزن�ض كال�ض، �سيدي 

معروف، الدار البي�ساء

MEA Finance Service
اإقامة هادي، الرقم 27، زنقة �سليم ال�رشقاوي، الطابق 

ال�ساد�ض، الدار البي�ساء

RAMAPAR1، زنقة دي بلياد- حي امل�ست�سفيات – الدار البي�ساء

TRANSFERT EXPRESS
282، ملتقى �سارع املقاومة وزنقة �سرتا�سب�رغ - الدار 

البي�ساء

MONEYON MAROC
 �ساحة الر�سا، �سارع الزرقط�ين، رقم 52، مكتب 16،

الدار البي�ساء

UAE Exchange Morocco ساحة باب اأنفا، 3 زنقة باب من�س�ر - الدار البي�ساء�

"Maroc Traitement de Transactions "M2T
تكن�بارك، طريق الن�ا�رش، �سندوق الربيد 16430،  الدار 

البي�ساء
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املـلـحـق 6

احل�سيلة الرتاكمية للبنوك - اأن�سطة خا�سة باملغرب 

اإىل غـايـة 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اأ�سول

وم�سلحة  العامة  واخلزينة  املركزية  البنوك  ولدى  ال�سندوق  يف  قيم 

ال�سيكات الربيدية

33 708 27928 484 660

542 938 595110 760 113ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

798 949 93517 636 17. حتت الطلب

744 988 66092 123 96. الأجل

147 704 781649 938 613ديون على الزبناء

855 285 983231 321 212· قرو�ض اخلزينة وقرو�ض اال�ستهالك

971 432 189158 754 159· قرو�ض التجهيز

548 116 714218 281 205· قرو�ض عقارية

773 868 89541 580 36· قرو�ض اأخرى

169 667 2696 452 3ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

615 179 605147 733 116�سندات التداول والتوظيف

452 895 29980 385 62· �سندات اخلزينة والقيم املماثلة

982 679 31921 206 12· �سندات دين اأخرى

181 604 98744 141 42· �سندات امللكية

974 693 02115 846 13اأ�سول اأخرى

095 116 40929 471 25�سندات اال�ستثمار

310 414 86124 902 23· �سندات اخلزينة والقيم املماثلة

785 701 5484 568 1· �سندات دين اأخرى

618 494 06530 893 28�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

224 356 5591 355 1ديون ثانوية

977 773812 695م�ستعقرات ممنوحة يف اإطار القرو�س االإيجارية والكراء

958 652 9044 326 4م�ستعقرات غري جم�سدة

470 547 02815 753 14م�ستعقرات جم�سدة

449 648 040 2881 935 970جمموع ا الأ�سول
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)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اخل�سوم 

19628 1البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

572 591 892119 150 90ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

171 558 6759 652 11. حتت الطلب

401 033 217110 498 78. الأجل

145 640 089696 248 677ودائع الزبناء

686 055 769403 081 386. ح�سابات حتت الطلب دائنة

485 356 083110 150 102. ح�سابات ادخار

332 655 246160 005 169. ودائع الأجل

642 572 99122 010 20. ح�سابات دائنة اأخرى

295 841 65666 707 62اإ�سدارات ل�سندات الدين

520 083 86762 733 59. �سندات دين قابلة للتداول

142 673 9342 692. اقرتا�سات �سندية

633 084 8552 280 2 . اإ�سدارات اأخرى من �سندات الدين

762 888 51530 363 26خ�سوم اأخرى

102 932 7175 357 4موؤن للمخاطر والتحمالت

موؤن مقننة

343 817 3962 050 3دعم و�سناديق عمومية مر�سودة و�سناديق �سمان خا�سة

824 724 41922 610 21ديون ثانوية

848 420409فوارق اإعادة التقييم

364 269 28959 732 51احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال

303 585 24622 531 21الر اأ�سمال

000 340-000 48-م�ساهمون.   راأ�سمال غري مدفوع )-(

224 404 9073 172 2مرحل من جديد  )-/+(

841 6-595 3-نتائج �سافية يف انتظار التوزيع )-/+(

480 890 1419 060 10النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية )-/+(

449 648 040 2881 935 970جمموع ا الأ�سول
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)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12خارج احل�سيلة

493 259 667192 569 185التعهدات املمنوحة

تعهدات بالتم�يل ممن�حة لفائدة م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها

4 533 8704 470 868

706 880 80171 458 69تعهدات بالتم�يل ممن�حة لفائدة الزبناء

يف  املعتربة  والهيئات  االئتمان  م�ؤ�س�سات  لفائدة  بال�سمان  تعهدات 

حكمها

34 971 38835 059 512

007 872 98679 988 75تعهدات بال�سمان لفائدة الزبناء

�سندات م�سرتاة يف اإطار البيع اال�سرتدادي 

400 622976 616�سندات اأخرى للت�سليم

341 862 91656 652 56التعهدات امل�ستلمة

تعهدات بالتم�يل م�ستلمة من م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف 

حكمها

3 328 6083 760 081

تعهدات بال�سمان م�ستلمة من م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف 

حكمها

49 093 19648 145 434

901 933 2414 155 4تعهدات بال�سمان م�ستلمة من الدولة وخمتلف هيئات ال�سمان

�سندات مبيعة يف اإطار البيع اال�سرتدادي 

925 87122 75�سندات اأخرى لال�ستالم
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املـلـحـق 7

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري الرتاكمية للبنوك ـ االأن�سطة داخل املغرب 

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12

008 405 35645 276 42+ فوائد وعائدات مماثلة

717 044 38717 496 15- فوائد وتكاليف مماثلة

291 360 96928 779 26هام�س الفائدة

066 489152 146+ عائدات بر�سم امل�ستعقرات يف اإطار القرو�ض االإيجارية والكراء

128 508102 135-  تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات يف اإطار القرو�ض االإيجارية والكراء

938 98149 10نتيجة عمليات القر�س االإيجاري والكراء

754 748 0425 162 5+ عم�الت حم�سلة

440 974415 369- عم�الت مدف�عة

314 333 0685 792 4الهام�س بر�سم العموالت

861 046 4772 728 1± نتيجة العمليات املتعلقة ب�سندات التداول

835 22129 389± نتيجة العمليات املتعلقة ب�سندات الت�ظيف    

574 428 9351 567 1± نتيجة عمليات ال�رشف 

676 139213 191± نتيجة العمليات املتعلقة باملنتجات امل�ستقة 

946 718 7723 876 3نتيجة عمليات ال�سوق

387 879 6892 022 2 +عائدات بنكية اأخرى خمتلفة

336 762 0021 594 1- تكاليف بنكية اأخرى خمتلفة

540 579 47738 888 35العائد ال�سايف البنكي

549 133-170 277-± نتيجة العمليات املتعلقة بامل�ستعقرات املالية 

730 205350 440+ عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

106 332101 105- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي   

108 321 39718 199 17- التكاليف العامة لال�ستغالل

507 374 78320 746 18النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

والتعهدات  للقرو�ض  امل�ؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  خم�س�سات   ±
بالت�قيع املعلقة االأداء                     

-3 338 355-4 181 887

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات امل�ؤن  534 535 1-861 499-± خم�س�سات 

086 657 56714 908 14النتيجة اجلارية

865 59-908 84-النتيجة غري اجلارية

741 706 5184 763 4- ال�رشائب على النتائج

480 890 1419 060 10النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية
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املـلـحـق 8

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري الرتاكمية للبنوك ـ االأن�سطة داخل املغرب 

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اأ�سول

وم�سلحة  العامة  واخلزينة  املركزية  البنوك  ولدى  ال�سندوق  يف  قيم 

ال�سيكات الربيدية

176 62887 562

447 150530 436ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

149 926498 407. حتت الطلب

298 22432 28. الأجل

007 486 07232 118 34ديون على الزبناء

461 262 48531 688 32· قرو�ض اخلزينة وقرو�ض اال�ستهالك

286 708112 131· قرو�ض التجهيز

202 20533 35· قرو�ض عقارية

058 078 6741 262 1· قرو�ض اأخرى

298 081178 90ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

384 48828 10�سندات التداول والتوظيف

011 9· �سندات اخلزينة والقيم املماثلة

· �سندات دين اأخرى
384 47728 1· �سندات امللكية

239 053 5452 415 1اأ�سول اأخرى

2626�سندات اال�ستثمار

· �سندات اخلزينة والقيم املماثلة
2626· �سندات دين اأخرى

403 79818 18�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

422 629 7659 217 6م�ستعقرات ممنوحة يف اإطار القرو�س االإيجارية والكراء

007 333380 395م�ستعقرات غري جم�سدة

788 792445 410م�ستعقرات جم�سدة

583 837 67845 289 43جمموع ا الأ�سول
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)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اخل�سوم 

البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

850 444 68522 198 23ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

405 302 3502 658 3. حتت الطلب

445 142 33520 540 19. الأجل

772 652 3784 409 2ودائع الزبناء

. ح�سابات حتت الطلب دائنة

. ح�سابات ادخار

. ودائع الأجل

772 652 3784 409 2. ح�سابات دائنة اأخرى

380 251 07310 625 9اإ�سدارات ل�سندات الدين

200 228 03510 041 9. �سندات دين قابلة للتداول

278 101. اقرتا�سات �سندية

180 76023 482 . اإ�سدارات اأخرى من �سندات الدين

149 475 4812 291 2خ�سوم اأخرى

558 058236 302موؤن للمخاطر والتحمالت

307 50023 21موؤن مقننة

دعم و�سناديق عمومية مر�سودة و�سناديق �سمان خا�سة

014 014100 100ديون ثانوية

957 95716 16فوارق اإعادة التقييم

863 560 1782 494 2احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال

875 949 5041 867 1الر اأ�سمال

000 20-629 5-م�ساهمون.   راأ�سمال غري مدفوع )-(

727 367269 235مرحل من جديد  )-/+(

1-نتائج �سافية يف انتظار التوزيع )-/+(

132 112876 733النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية )-/+(

583 837 67845 289 43جمموع ا الأ�سول
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املـلـحـق 9

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة ب�رشكات قرو�س اال�ستهالك 

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12

048 754 0813 871 3+ ف�ائد وعائدات مماثلة

628 515 2891 483 1- ف�ائد وتكاليف مماثلة

420 238 7922 387 2هام�س الفائدة

263 778 1922 477 2+ عائدات بر�سم امل�ستعقرات يف اإطار القرو�ض االإيجارية والكراء

790 359 6562 125 2-  تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات يف اإطار القرو�ض االإيجارية والكراء

473 536418 351نتيجة عمليات القر�س االإيجاري والكراء

793 663456 382+ عم�الت حم�سلة

469 83673 81- عم�الت مدف�عة

324 827383 300الهام�س بر�سم العموالت

247979± نتيجة العمليات املتعلقة ب�سندات التداول

273 1201± نتيجة العمليات املتعلقة ب�سندات الت�ظيف    

30276-± نتيجة عمليات ال�رشف 

± نتيجة العمليات املتعلقة باملنتجات امل�ستقة 
528 3372نتيجة عمليات ال�سوق

531 82366 54 +عائدات بنكية اأخرى خمتلفة

341 11411 2- تكاليف بنكية اأخرى خمتلفة

935 097 2013 093 3العائد ال�سايف البنكي

137-13-± نتيجة العمليات املتعلقة بامل�ستعقرات املالية 

091 68697 50+ عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

684 1543- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي   

580 253 3031 196 1- التكاليف العامة لال�ستغالل

625 937 4171 947 1النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

والتعهدات  للقرو�ض  امل�ؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  خم�س�سات   ±
بالت�قيع املعلقة االأداء                     

-717 998-600 770

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات امل�ؤن  781 48167 51-± خم�س�سات 

636 404 9381 177 1النتيجة اجلارية

013 29-537 19النتيجة غري اجلارية

491 363499 464- ال�رشائب على النتائج

132 112876 733النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية
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املـلـحـق 10

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات القر�س االإيجاري 

اإىل غاية 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اأ�سول

وم�سلحة  العامة  واخلزينة  املركزية  البنوك  ولدى  ال�سندوق  يف  قيم 

ال�سيكات الربيدية

109269

502 33314 26ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

894 1176 11. حتت الطلب

608 2167 15. الأجل

186 152104 51ديون على الزبناء

872 04826 6· قرو�ض اخلزينة وقرو�ض اال�ستهالك

· قرو�ض التجهيز
590 65926 27· قرو�ض عقارية

724 44550 17· قرو�ض اأخرى

ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

454454�سندات التداول والتوظيف

· �سندات اخلزينة والقيم املماثلة
454211· �سندات دين اأخرى

243· �سندات امللكية

072 747753 842اأ�سول اأخرى

2727�سندات اال�ستثمار

2727· �سندات اخلزينة والقيم املماثلة

· �سندات دين اأخرى
723 72329 29�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

518 433 39041 463 40م�ستعقرات ممنوحة يف اإطار القرو�س االإيجارية والكراء

186 505148 143م�ستعقرات غري جم�سدة

455 74828 25م�ستعقرات جم�سدة

392 512 18842 583 41جمموع ا الأ�سول
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)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اخل�سوم 

25البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

552 041 20025 017 28ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

840 293 5093 099 3. حتت الطلب

712 747 69121 917 24. الأجل

634 727733 074 1ودائع الزبناء

970 43214 4. ح�سابات حتت الطلب دائنة

. ح�سابات ادخار

788 319591 943. ودائع الأجل

876 976126 126. ح�سابات دائنة اأخرى

138 924 78511 624 7اإ�سدارات ل�سندات الدين

181 727 2568 579 7. �سندات دين قابلة للتداول

169 141 3. اقرتا�سات �سندية

788 52955 45 . اإ�سدارات اأخرى من �سندات الدين

822 847 0081 995 1خ�سوم اأخرى

583 121104 107موؤن للمخاطر والتحمالت

373 6021 1موؤن مقننة

دعم و�سناديق عمومية مر�سودة و�سناديق �سمان خا�سة

613 09160 58ديون ثانوية

فوارق اإعادة التقييم

725 148 7481 100 1احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال

609 209820 805الر اأ�سمال

)-( م�ساهمون. راأ�سمال غري مدفوع

284 682539 415)+/-(  مرحل من جديد

)+/-( نتائج �سافية يف انتظار التوزيع

034 015290 383)+/-( النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية

392 512 18842 583 41جمموع ا الأ�سول
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املـلـحـق 11

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة ب�رشكات القر�س االإيجاري 

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12

685 2091 10+ ف�ائد وعائدات مماثلة

148 750 5781 635 1- ف�ائد وتكاليف مماثلة

463 748 1-369 625 1-هام�س الفائدة

067 524 75114 049 14+ عائدات بر�سم امل�ستعقرات يف اإطار القرو�ض االإيجارية والكراء

811 676 03611 333 11-  تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات يف اإطار القرو�ض االإيجارية والكراء

256 847 7152 716 2نتيجة عمليات القر�س االإيجاري والكراء

748 6696 5+ عم�الت حم�سلة

489 16012 10- عم�الت مدف�عة

741 5-491 4-الهام�س بر�سم العموالت

± نتيجة العمليات املتعلقة ب�سندات التداول
± نتيجة العمليات املتعلقة ب�سندات الت�ظيف    

4716-± نتيجة عمليات ال�رشف 

± نتيجة العمليات املتعلقة باملنتجات امل�ستقة 
4716-نتيجة عمليات ال�سوق

794 6142 1 +عائدات بنكية اأخرى خمتلفة

092198 1- تكاليف بنكية اأخرى خمتلفة

664 095 3301 087 1العائد ال�سايف البنكي

± نتيجة العمليات املتعلقة بامل�ستعقرات املالية 
971 2837 7+ عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

341 0736 8- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي   

181 928294 277- التكاليف العامة لال�ستغالل

113 612803 808النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

والتعهدات  للقرو�ض  امل�ؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  خم�س�سات   ±
بالت�قيع املعلقة االأداء                     

-188 581-313 577

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات امل�ؤن  462 7-833 5-± خم�س�سات 

074 198482 614النتيجة اجلارية

827 5-802 2النتيجة غري اجلارية

213 985186 233- ال�رشائب على النتائج

034 015290 383النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية
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املـلـحـق 12

احل�سيلة املجمعة للمجموعات البنكية الثمان 

اإىل غاية 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12االأ�سول

وم�سلحة  العامة  واخلزينة  املركزية  البنوك  ولدى  ال�سندوق  يف  قيم 

ال�سيكات الربيدية

38 052 62036 415 593

276 481 93699 816 79اأ�سول مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

منتجات م�ستقة للتغطية

133 043 33072 399 59اأ�سول مالية متوفرة للبيع

042 743 22455 497 58قرو�س وديون على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

250 839 079759 636 707قرو�س وديون على الزبناء

فارق اإعادة تقييم اأ�سول املحافظ املغطاة �سد خطر �سعر الفائدة

277 493 71028 847 26توظيفات حمتفظ بها اإىل اأجل ا�ستحقاقها

184 258 7752 123 2اأ�سول ال�رشائب الواجبة

232 152 4512 526 1اأ�سول ال�رشائب املوؤجلة

651 671 90618 606 16ح�سابات الت�سوية واأ�سول اأخرى

698 20927 150اأ�سول غري جارية موجهة للبيع

213 521 4801 393 1م�ساهمات يف �رشكات �سمن موازنة املجموعة

185 389 2472 244 2عقارات للتوظيف

220 584 51122 348 21م�ستعقرات جم�سدة

558 187 0163 011 3م�ستعقرات غري جم�سدة

624 919 8378 414 8فوارق ال�رشاء

136 727 113 3301 069 027 1جمموع االأ�سول
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)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12اخل�سوم

282 971534 231البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

499 024 1961 728 2خ�سوم مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

منتجات م�ستقة للتغطية

537 989 145122 974 92ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

518 915 336724 293 691ديون جتاه الزبناء

899 293 66571 177 65�سندات دين �سادرة

فارق اإعادة تقييم خ�سوم املحافظ �سد خطر �سعر الفائدة

573 291 3082 803 2خ�سوم �رشيبية م�ستحقة الدفع

170 397 6744 976 3خ�سوم ال�رشائب موؤجلة الدفع

456 735 15129 123 25ح�سابات الت�سوية وخ�سوم اأخرى

ديون متعلقة باأ�سول غري جارية موجهة للبيع

216 172 32719 804 18خم�س�سات تقنية لعقود التاأمني

159 240 8134 864 3موؤن

475 969 2742 230 3دعم و�سناديق مماثلة

164 681 83721 587 20ديون ثانوية و�سناديق �سمان خا�سة

188 482 633108 273 96ر�ساميل ذاتية

352 224 99997 365 86ر�ساميل ذاتية ـ ح�سة املجموعة

803 807 68454 182 46راأ�سمال واحتياطيات ذات ال�سلة

724 160 41630 248 28احتياطيات جممعة

957 034 5991 954ربح اأو خ�سارة غري حمققة اأو م�ؤجلة 

868 220 30111 980 10نتيجة ال�سنة املالية

836 257 63411 907 9ح�سة االأقلية

136 727 113 3301 069 027 1جمموع اخل�سوم
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ح�ساب النتائج املجمعة للمجموعات البنكية الثمان 

اإىل غاية 31 دجنرب 2012

)باآالف الدراهم(

31/12/1131/12/12

475 253 49153 309 49+ ف�ائد وعائدات مماثلة

746 363 95019 711 17- ف�ائد وتكاليف مماثلة

729 889 54133 597 31هام�س الفائدة

734 342 9129 317 8+ العم�الت )العائدات(

867 047 0691 958-  العم�الت )التكاليف(

867 294 8438 359 7الهام�س على العموالت

العادلة  بالقيمة  املالية  املنتجات  على  ال�سافية  اخل�سارة  اأو  الربح   ±
ح�سب النتيجة

2 918 2333 864 301

اأو اخل�سارة ال�سافية على االأ�س�ل املالية املت�فرة للبيع 869 153 7031 592 1± الربح 

602 543 0107 197 7+ عائدات االأن�سطة االأخرى  

719 835 5355 800 5- تكاليف االأن�سطة االأخرى  

649 910 79548 864 44العائد ال�سايف البنكي

190 319 76021 748 19- التكاليف العامة لال�ستغالل

املج�سدة  امل�ستعقرات  قيمة  والنخفا�ض  لال�ستخمادات  خم�س�سات   -

وغري املج�سدة   

2 292 6232 437 297

162 154 41325 823 22النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

488 581 5-451 709 3-- تكلفة املخاطر                     

674 572 96119 113 19نتيجة اال�ستغالل

273 815186 153± ح�سة النتيجة ال�سافية لل�رشكات �سمن م�ازنة املجم�عة

اأ�س�ل اأخرى اأو خ�سارة �سافية على  695 209-708 122± ربح 

298-416-± تغريات قيمة ف�ارق ال�رشاء 

954 548 06819 390 19النتيجة دون احت�ساب ال�رشيبة

804 617 7616 686 6- ال�رشيبة على النتائج

اأو التي ب�سدد  ± النتيجة ال�سافية من ال�رشيبة على االأن�سطة امل�ق�فة 
التف�يت

150 931 30712 703 12النتيجة ال�سافية

282 710 0061 723 1ح�سة االأقلية

868 220 30111 980 10النتيجة ال�سافية ـ ح�سة املجموعة
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ح�سيلة ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع

اإىل غاية 31 دجنرب 2012

املبالغ بالدرهماخل�سوماملبالغ بالدرهماالأ�سول

331,26 341 714 10    م�ساهمات م�ؤ�س�سات االئتمان421,79 006 646 12   �سندات الت�ظيف

طرف  من  امل�سم�نة  الت�ظيف  �سندات 

الدولة

756,15 456 003 2    االحتياطيات000,00 940 63    

600,82 347 332    النتائج ال�سافية لل�سنة املالية855,64 993 17    قيم م�ستلمة لال�ستحفاظ

957,38 624 9    ح�سابات الت�س�ية "اخل�س�م" 411,40 804 3    ح�ساب جاري ببنك املغرب

قابلة  امل�سافة  القيمة  على  �رشيبة 

لال�سرتداد

    159 761,66

القيمة  على  ال�رشيبة  – دائنية  الدولة 

امل�سافة

    2 740 210,02

985,10 125 325    ح�ساب ت�س�ية االأ�س�ل

645,61 770 059 13  جمموع اخل�سوم645,61 770 059 13   جمموع االأ�سول
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