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كلمة السيد الوالي
متيز املناخ الدولي سنة 2013 باالنتعاش التدريجي لالقتصادات املتقدمة وبضعف األنشطة االقتصادية في البلدان 

الصاعدة. أما في منطقة األورو، الشريك الرئيسي للمغرب، ال يزال منو االقتصاد ضعيفا، بالرغم من جتاوزه مرحلة 

الركود، وإن صاحبته بوادر االنتعاش في نهاية السنة. 

وفي هذا السياق، سجل االقتصاد املغربي نسبة منو بلغت 4,4% مقابل 2,7% سنة 2012، بفضل السنة الفالحية 

اجليدة، فيما تباطأ منو األنشطة غير الفالحية إلى 2,3%، متأثرا باستمرار تأثيرات الظروف اخلارجية غير املالئمة. 

وفي مواجهة هذه الظرفية، ظلت البنوك تستفيد من الظروف النقدية املرنة التي يوفرها بنك املغرب ومن آلية إعادة 

متويل التسهيالت املمنوحة للمقاوالت الصغيرة واملتوسطة، علما أنه مت تعديل هذه اآللية لتصبح أكثر حتفيزا. إال أن 

تباطؤ األنشطة غير الفالحية واكبه تراجع في طلب القروض من طرف املقاوالت واألسر. وبالتالي ارتفع جاري القروض 

بنسبة 3,6% سنة 2013، وهي وتيرة أضعف من املعدالت املتوسطة املسجلة سابقا، مما يعكس أيضا احلساسية 

املتزايدة للبنوك أمام خطر عدم تسديد القروض، في سياق ماكرو-اقتصادي ال يزال عصيبا. 

فقد واصل جاري الديون املعلقة األداء ارتفاعه، مما يبرز تدني مالءة املقترضني، سواء منهم املقاوالت أو األسر. نتيجة 

لذلك، تزايد معدل اخملاطر ليصل إلى 5,9% مقابل 5% في السنة املاضية. 

ورغم ارتفاع تكلفة اخملاطر التي امتصت أكثر من ثلث النتيجة اإلجمالية لالستغالل، مقابل 29% في السنة املاضية، 

متكنت البنوك على العموم من احلفاظ على هوامش ربحها، وذلك بفضل منوذجها االقتصادي كبنوك عاملية وتنوع 

نفس  على  املتراكمة  الصافية  النتيجة  اإلقليمي. وبالتالي، حافظت  أو  القطاعي  املستوى  سواء على  نشاطها 

مستواها للسنة املاضية، بعد انكماش بنسبة 1,7% سنة 2012، مما أسفر عن معدل مردودية األصول قدره %1 

ومردودية األموال الذاتية بنسبة %10,6. 

البنكية  اجملموعات  حققتها  املتراكمة، التي  الصافية  النتيجة  من  اجملموعة  حصة  مجمع، عرفت  أساس  وعلى 

الرئيسية، انخفاضا بنسبة 6,5% رغم تنامي مساهمة فروعها في أفريقيا، التي بلغت 20% في املتوسط. وتعود 

أسباب هذا االنكماش، إضافة إلى تباطؤ العائد الصافي البنكي وارتفاع تكلفة اخملاطر، إلى انخفاض مساهمة باقي 

االختصاصات السيما تدبير األصول. 

رفع  التي  االحترازية  للمتطلبات  لالستجابة  البنوك  اتخذتها  التي  التدابير  إلى  احملققة، إضافة  النتائج  وساهمت 

بنك املغرب من مستواها، في تعزيز أموالها الذاتية. وبالتالي، تنامى متوسط مالءة القطاع ومعدل األموال الذاتية 

األساسية، الذي ميثل اجلزء اجلوهري من األموال الذاتية، بحوالي 100 نقطة أساس ليصل إلى 13,3% و 11,1% على 

التوالي، وهي نسب أعلى من احلد األدنى لكل منهما، وامللزم منذ يونيو 2013، وهما 12% و %9.
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فيما يخص املراقبة االحترازية، وفي ظل سياق ماكرو اقتصادي محفوف باخملاطر بالنسبة للقطاع البنكي، ضاعف بنك 

املغرب من مستوى يقظته، فركز إشرافه في املقام األول على مخاطر االئتمان والسيولة التي تتحملها مؤسسات 

االئتمان، إضافة إلى تدابير تعزيز األموال الذاتية لهذه املؤسسات.

كما عمل بنك املغرب على التحقق من حسن تطبيق املؤسسات لقواعد تخفيض التصنيف وتخصيص مؤن للديون، 

ومن جهة أخرى على تقييم املؤسسات التي أظهرت بعض بوادر الهشاشة وتكييف تغطيتها مبؤن ذات طابع عام.

وعلى غرار السنوات املاضية، عمل بنك املغرب على تعزيز وتشديد تتبعه لوضعية سيولة البنوك وللمخطط الذي 

تعتمده من أجل إعادة متويلها. ويتعني على هذه البنوك أن ترفع من مستوى األصول السائلة التي في حوزتها حتى 

تتمكن من مواجهة سيناريو محتمل لضغط السيولة وأن تتزود مبخطط لتدبير أزمة السيولة. 

إلى جانب ذلك، شهدت سنة 2013 شروع بنك املغرب في أشغال مراجعة اختبارات الضغط األولى التنظيمية التي 

أجنزتها البنوك لقياس مدى مقاومتها لعدة أنواع من الصدمات احملتملة من حيث القروض، والسيولة والسوق. وقد 

بينت نتائج هذه احملاكاة أن البنوك تتمتع على العموم بقدرتها على مقاومة احلاالت التي مت اختبارها. 

بنك  الصحراء، أولى  جنوب  أفريقيا  بلدان  في  باخلارج، السيما  املغربية  البنكية  اجملموعات  بعض  النتشار  وبالنظر 

املغرب عناية متزايدة ملراقبة األنشطة البنكية العابرة للحدود، وأحدث آلية تنظيمية إلعداد التقارير من أجل تتبع 

الوضع املالي واالحترازي، على أساس فردي، لكل فرع بنكي في اخلارج. وقد مت أيضا إجراء مهام مراقبة في عني املكان 

لفرعي بنكني مغربيني في غرب أفريقيا، بالتعاون مع سلطات املراقبة احمللية. من ناحية أخرى، مت تكثيف التعاون مع 

السلطات التنظيمية لبعض البلدان املستضيفة، وذلك عبر عقد اجتماعات فصلية، ومن املنتظر أن يتم تعزيز هذا 

التعاون بشكل أكبر عبر تكوين فرق مراقبني تخص اجملموعات البنكية املغربية األفريقية، طبقا للمعايير الدولية. 

وعلى املستوى التنظيمي، انكبت جهود بنك املغرب باألساس على تطبيق املعايير الدولية بازل 3 املتعلقة بتحديد 

األموال الذاتية ومعدل السيولة على املدى القصير، وذلك بعد أن قام بدراسة لألثر وبعد التشاور مع مهنيي القطاع 

توفير  في  االستمرار  على  البنوك  سيساعد  املعايير، مما  هذه  لتطبيق  تدريجي  زمني  جدول  إعداد  مت  البنكي. وقد 

التمويل املالئم لالقتصاد.

قيد  يوجد  البنكي، الذي  القانون  إصالح  مشروع  تطبيق  نصوص  حتضير  إلى  أيضا  التنظيمية  األشغال  وتطرقت 

املصادقة، السيما النصوص اخلاصة باعتماد املالية التشاركية. 

وعلى إثر املراجعة التي متت مؤخرا ملبادئ جلنة بازل من أجل حتقيق مراقبة بنكية فعالة، أجرى بنك املغرب تقييما 

ذاتيا آللياته املعتمدة في التنظيم واملراقبة، كما أعطى االنطالقة لألوراش اخلاصة لتكييفها. وفي هذا اإلطار، انخرط 

البنك في حتيني مبادئ احلكامة واملراقبة الداخلية وتدبير اخملاطر املطبقة على مؤسسات االئتمان.
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على مستوى املراقبة االحترازية الكلية، مت تطوير اآللية التحليلية التي مت اعتمادها منذ سنتني من أجل تقييم اخملاطر 

النظامية التي قد تطال القطاع املالي، كما مت توسيع نطاقها لتشمل إضافة إلى القطاع البنكي، كال من األسواق 

املالية، وقطاع التأمني، ومستقبال، قطاع التحوط االجتماعي. وعلى هذا األساس، انكب بنك املغرب، السيما في إطار 

جلنته الداخلية لالستقرار املالي، بالتعاون مع باقي سلطات تنظيم القطاع املالي، خاصة جلنة التنسيق، على دراسة 

مكامن هشاشة القطاع املالي والتدابير الالزمة للتخفيف منها.

إضافة إلى ذلك، مت تعزيز آليات التنسيق بني هذه السلطات بإعداد إطار رسمي للبيانات التي ينبغي تبادلها بانتظام، 

في احلاالت العادية، وأيضا البيانات التي يتعني تبادلها عند وقوع صدمة نظامية. ويساهم إطار التبادل في تعزيز 

آلية تدبير األزمات املالية، والذي يُرتقب أن يتعزز أيضا باعتماد مشروع مراجعة القانون البنكي الذي ينّص على آليات 

ووسائل جديدة حلل األزمات. 

وبفضل هذه اإلجنازات، بادرت السلطات املالية بإخضاع القطاع املالي املغربي لعملية تقييم جديدة مشتركة بني 

كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُرتقب إجراؤها سنة 2015، علما أن هذه العملية أجريت سابقا سنتي 

2002 و2007. وفي نفس السياق، قررت هذه السلطات إجراء عملية محاكاة األزمة املالية، في غضون سنة 2014، 

بدعم من البنك الدولي. وتهدف هذه العملية، التي تعد الثانية من نوعها بعد عملية 2009، إلى اختبار مدى حتسن 

آلية تدبير اخملاطر، وأيضا تقييم التحسن املرتقب في إصالح اإلطار القانوني الذي ينظم النشاط البنكي. 

وتأطير مبادرات األطراف  املغرب في تشجيع  بنك  املالي، استمر  أكبر للقطاع  إدماج  من جهة أخرى، وبغية حتقيق 

الرفع من معدل  البنوك، من  التدابير، التي انخرطت فيها  املعنية العمومية واخلاصة في هذا اجملال. ومكنت هذه 

نسبة ولوج السكان للخدمات البنكية لتصل إلى %60. 

ولضمان قياس أفضل ملدى استفادة السكان من اخلدمات املالية وتقييم مدى استخدامهم لها-بغض النظر عن 

مجرد امتالك حساب بنكي، أحدث بنك املغرب مؤشرات جديدة مستوحاة من أفضل املعايير. وتهدف هذه املؤشرات 

أيضا إلى تيسير تقييم استراتيجيات وسياسات اإلدماج املالي املطبقة. إضافة إلى ذلك، مت، بالشراكة مع البنك 

الدولي، إجراء استقصاء لدى األسر بخصوص رأيهم في اخلدمات املالية، وذلك بهدف تقييم القدرة املالية للمغاربة. 

ويُرتقب التوصل بنتائج هذه الدراسة بنهاية النصف األول من سنة 2014.

ووعيا منه بأن التربية املالية عنصر أساسي للنهوض باإلدماج املالي، أعد بنك املغرب، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، 

استراتيجية وطنية للتربية املالية ُعهد بتنفيذها إلى مؤسسة مت إنشاؤها لهذا الغرض في مطلع سنة 2013. وقد 

مت أيضا تنظيم الدورة الثانية أليام التربية املالية لفائدة األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني 8 و17 سنة، 

استفاد منها ما يناهز 60.000 تلميذ من السلك االبتدائي واإلعدادي، استهدفت تلقينهم مبادئ املالية. 

وفي إطار التدابير الرامية إلى حماية زبناء مؤسسات االئتمان، أنشأ بنك املغرب مركزا للوساطة البنكية، يحل محل 

الوسيط، مت تزويده بوسائل معززة وبنطاق صالحيات موسع للمساهمة في توفير أفضل الظروف لتسوية النزاعات.
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والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت  حصول  ظروف  حتسني  إلى  الرامية  جهوده  املغرب  بنك  ذلك، واصل  مع  باملوازاة 

واملتوسطة على التمويل البنكي. وفي هذا اإلطار، راجع البنك آلية إعادة متويل البنوك فيما يخص القروض التي متنحها 

لهذه الفئة من املقاوالت، وذلك بهدف الرفع من حجم القروض املمنوحة لهذه األخيرة والرفع من عدد املستفيدين. 

كما شرع البنك في التفكير في إحداث صندوق الدعم املالي، اخملصص لتوفيرالتمويل، بشراكة مع البنوك، لفائدة 

املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة التي تتمتع باملالءة وتواجه صعوبات عرضية بسبب الظرفية. من جهة 

أخرى، واصل بنك املغرب تدابيره إلحداث املرصد املغربي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، الذي متت 

املصادقة على قانونه األساسي خالل اجلمع العام التأسيسي لشهر نونبر 2013. 

من جهة أخرى، حقق مشروع القطب املالي للدار البيضاء، الذي يهدف إلى حتويل املغرب إلى مركز مالي إقليمي، 

تطورا إيجابيا منذ انطالقه.

والنصوص  اجلبائية  التدابير  القطب. فقد مت توضيح  التدابير في سبيل تعزيز جاذبية هذا  العديد من  اتُخذت  وقد 

اعتماد  مت  البيضاء، كما  للدار  املالي  القطب  صفة  حتمل  التي  باملقاوالت  بالصرف، واخلاصة  املتعلقة  التشريعية 

النصوص الرامية إلى تطوير سوق للرساميل، وتعديل مشروع القانون رقم 44-10 اخلاص بالقانون األساسي للقطب 

املالي للدار البيضاء، السيما من أجل توسيع نطاق املقاوالت املؤهلة لتشمل شركات اخلدمات االستثمارية، واملكاتب 

التمثيلية والفروع. وإلى يومنا هذا، منحت جلنة القطب املالي صفة القطب املالي للدار البيضاء ملا يناهز أربعني 

مقاولة، متثل شركات اخلدمات املهنية أكثر من ثلثيها، بينما يتكون الباقي من مقار إقليمية ومؤسسات مالية. 
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األحداث البارزة سنة 2014
إفريقيا  غرب  لبلدان  املركزي  البنك  مقر  إلى  املغرب  بنك  والي  برئاسة  وفد  بها  قام  عمل  16 ينـايـر  :   زيارة 

)BCEAO( بدكـار.

بنك املغرب لورشة عمل حول اختبارات الضغط لفائدة اللجنة البنكية لالحتاد النقدي  17 فبـرايـر  :   تنشيط 
لغرب إفريقيا )UMOA( بأبيدجان.

املغرب بالتعاون مع شركاء آخرين للدورة الثالثة من »األيام املالية لألطفال«. بنك  10 مـارس  :   تنظيم 

للوساطة البنكية. املغربي  املركز  إدارة  جمللس  األول  االجتماع  18 مـارس  :   انعقاد 

املغربية للتربية املالية. املؤسسة  إدارة  جمللس  الثاني  االجتماع  19 مـارس  :   انعقاد 

اجلهوية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  االستشارية  للمجموعة  اخلامس  املؤمتر  20 مـارس  :   انعقاد 
التابعة جمللس االستقرار املالي، مبدينة الرباط.

من قبل البنك املركزي ألملانيا حول اإلشراف البنكي،  املنظمة  الندوة  في  املغرب  بنك  24 مـارس  :   مشاركة 
مبدينة فرانكفورت.

املغرب، مبدينة  وبنك  املالي  اإلدماج  رابطة  طرف  من  املالي  اإلدماج  حول  عمل  ورشة  2 أبـريـل  :   تنظيم 
الدارالبيضاء.

4 أبـريـل  :    مشاركة بنك املغرب في املؤمتر املنظم من قبل االحتاد البنكي الفرانكفوني حول التربية املالية، 
مبدينة بروكسيل.

املغرب في املؤمتر 21 حملافظي البنوك املركزية للبلدان الفرانكفونية، مبدينة دكـار. بنك  14 مـاي  :   مشاركة 

لألطفال  والبريد  ااملالية   : أجل التغيير   من  قمة »التغيير  في  املغرب  بنك  21 مـاي  :   مشاركة 
والشباب«، املنعقدة في نيويورك. 

فرنسا  بنك  نظمه  الذي  إفريقيا«  في  املالي  اإلدماج  »إجناح  مؤمتر  في  املغرب  بنك  27 مـاي  :   مشاركة 
ومؤسسة الدراسات واألبحاث حول التنمية الدولية، مبدينة باريس.

اجتماع مسؤولي اإلشراف البنكي للبلدان األورو متوسطية الذي نظمه  املغرب في  بنك  27 مـاي  :   مشاركة 
البنك الدولي وبنك فرنسا، مبدينة مرسيليا.

إشراف البنك الدولي، للتمرين الثاني حملاكاة أزمة النظام املالي، مبشاركة  املغرب، حتت  بنك  29 مـاي  :   تنظيم 
وزارة االقتصاد واملالية ومجلس القيم املنقولة ومديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي.

اإلسالمية، نظمها بنك قطر املركزي مبدينة  املالية  حول  عمل  ورشة  في  املغرب  بنك  2 يـونـيـو  :   مشاركة 
الدوحة.

بنك املغرب لندوة حول املسؤولية االجتماعية للمقاوالت في القطاع البنكي واملالي. 5 يـونـيـو  :   تنظيم 
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اإلشراف  قضايا   : الدورة 31 ملؤمتر »اإلشراف البنكي الدولي   في  املغرب  بنك  9 يـونـيـو  :   مشاركة 
األساسية«، املنعقدة مبدينة بيتنبرغ.

من أجل املالية في خدمة إفريقيا،  الشراكة  منتدى  من  الثالثة  الدورة  في  املغرب  بنك  10 يـونـيـو  :   مشاركة 
املنظمة بدكار من طرف وكالة التنمية والتعاون حتت موضوع »حدود جديدة للمالية اإلفريقية«.

بنكية مغربية. مبجموعة  اخلاص  املشرفني  جملمع  األول  لالجتماع  املغرب  بنك  14 يـونـيـو  :   تنظيم 

املشرفني اخلاص مبجموعة القرض الفالحي الفرنسية  مجمع  اجتماع  في  املغرب  بنك  17 يـونـيـو  :   مشاركة 
مبدينة باريس من قبل هيأة املراقبة االحترازية وحل  )Groupe Crédit Agricole(، املنظم 

األزمات. 

التمويل. لشركات  املهنية  اجلمعية  مع  املغرب  بنك  26 يـونـيـو  :   لقاء والي 

القطاع املالي. على  اإلشراف  أجهزة  تنسيق  االجتماع 15 للجنة  27 يـونـيـو  :   انعقاد 

املالي ببنك املغرب. لالستقرار  الداخلية  للجنة  اخلامس  االجتماع  30 يـونـيـو  :   انعقاد 

15 يـولـيـوز  :   اللقاء نصف السنوي لوالي بنك املغرب مع اجملموعة املهنية لبنوك املغرب.

جلنة مؤسسات االئتمان. اجتماع  18 يـولـيـوز  :   انعقاد 

العاملي لرابطة اإلدماج املالي الذي نظم بترينداد وتوباغو بالتعاون  املنتدى  12 شتنبر  :   مشاركة بنك املغرب في 
واألهداف  العاملية  موضوع »الشراكات  وتوباغو، حول  لتريننداد  املركزي  والبنك  املغرب  بنك  بني 

الوطنية ومسؤوليات الشعوب«.

االجتماع العادي 38 جمللس محافظي البنوك املركزية العربية، املنعقد  في  املغرب  بنك  14 شتنبـر  :   مشاركة 
باجلزائر العاصمة. 

املغاربية، املنظم  املصارف  احتاد  األعضاء في  املؤمتر 15 لرؤساء البنوك  في  املغرب  بنك  19 شتنبـر  :   مشاركة 

واملؤسسات  للبنوك  التونسية  املهنية  واجلمعية  املغرب  بنك  بني  بالشراكة  العاصمة  بتونس 
املالية. 

على البنوك، املنظم مبدينة تياجنني  اإلشراف  الدولي 18 لهيئات  املؤمتر  في  املغرب  بنك  22 شتنبـر  :   مشاركة 
من قبل اللجنة الصينية للتنظيم البنكي، بالتعاون مع جلنة بازل. 

التاسع حول تنمية إفريقيا، املنظم مبدينة مراكش من طرف  في املنتدى  املغرب  بنك  12 أكتـوبـر  :   مشاركة 
البنك اإلفريقي للتنمية. 

املغرب، بالتعاون مع شركاء آخرين، حلملة التحسيس اجلهوية الثالثة لفائدة املقاوالت  بنك  20 أكتـوبـر  :   تنظيم 
الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة.

االقتصادية  اللجنة  مكتب  املهاجرين، نظمها  حتويالت  حول  ورشة  في  املغرب  بنك  3 نـونبـر  :   مشاركة 
إلفريقيا فرع شمال إفريقيا، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لشرق آسيا.
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5 نـونبـر  :   مشاركة بنك املغرب في منتدى الريادة حول موضوع »اخلدمات البنكية على الهاتف احملمول لفائدة 
غير املستفيدين من اخلدمات البنكية«، املنظم من طرف جمعية GSM بجنوب إفريقيا.

بنك املغرب في االجتماع السنوي حملافظي البنوك املركزية والسلطات النقدية للبلدان  6 نـونبـر  :   مشاركة 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، املنعقد بأندونيسيا.

23 نـونبـر  :   زيارة عمل قام بها وفد برئاسة والي بنك املغرب إلى بنك قطر املركزي.

املنظمة من طرف بنك ماليزيا املركزي والتحالف الدولي للمالية. الندوة  املغرب في  بنك  25 نـونبـر  :   مشاركة 

قبل وفد من خبراء صندوق  من  املالي  القطاع  تقييم  برنامج  لبعثة  التحضيرية  البعثة  2 دجـنبـر  :   انطالق 
النقد الدولي والبنك الدولي.

االقتصادية  اللجنة  طرف  من  القاهرة  في  املنظمة  العمل  ورشة  في  املغرب  بنك  3 دجـنبـر  :   مشاركة 
واالجتماعية لشرق آسيا، في موضوع »النمو وحتويالت العمال املهاجرين«.

رؤساء اإلشراف البنكي، املنظم بشراكة بني بنك فرنسا والبنك  مؤمتر  في  املغرب  بنك  8 دجـنبـر  :   مشاركة 
الدولي. 

الدار  مبدينة  العربي  النقد  لصندوق  التابعة  البنكي  اإلشراف  للجنة   24 االجتماع  15 دجـنبـر  :   تنظيم 
البيضاء، بشكل مشترك بني بنك املغرب وصندوق النقد العربي.

املغرب مع اجملموعة املهنية لبنوك املغرب. بنك  لوالي  السنوي  18 دجـنبـر  :   اللقاء نصف 

السادس للجنة الداخلية لالستقرار املالي لبنك املغرب. االجتماع  24 دجـنبـر  :   انعقاد 

االجتماع 16 للجنة تنسيق أجهزة اإلشراف على القطاع املالي. 24 دجـنبـر  :   انعقاد 
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األرقــام الرئيسية للنظام البنكي

1 - بـنـيـة الـنـظـام البنـكي 
84 االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها     :   مؤسسات  - عدد 

 	19 الـبـنـوك   :  

 	34 شركات التمويل   :  

 	6 البنوك احلرة   :  

 	13 جمعيات القروض الصغرى   :  

 	10 شركات الوساطة في مجال حتويل األموال   :  

 	2 مؤسسات أخرى   :  

- الشبكـة : 
لكل 5.700 نسمة	  وكالة  مبعدل  بنكية، أي    باملغرب : 5.915 وكالة 

آليا بنكيا           6.234 شباكا 
تضم حوالي 1.300 وكالة بنكية.	  و15 فرعا  تابعة   باخلـارج : 40 شركة 

- عدد العاملني يف مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة يف حكمها : 51.645.

2 - مؤشرات نشاط البنوك ومردوديتها 
2014 2013 2012 الدراهم( مباليير  )املبالع 

1.103 1.095 1.041 مجموع احلصيلة
734 726 704 قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن()1(
770 722 697 ودائع الزبناء
98 94 88 األموال الذاتية )دون احتساب أرباح السنة املالية(

44,0 40,3 38,6 العائد الصافي البنكي
23,8 21,5 20,4 النتيجة اإلجمالية لالستغالل
10,0 9,9 9,9 النتيجة الصافية

%5,49 %5,19 %5,16 متوسط مردود االستخدامات
%1,94 %1,98 %1,95 متوسط كلفة املوارد
%46,1 %47,7 %47,5 متوسط معامل االستغالل
%1,0 %1,0 %1,0 )ROA( عائد األصول

%10,2 %10,6 %11,8 )ROE( عائد الرأسمال
%6,9 %5,9 %5,0 نسبة الديون املعلقة األداء
%65 %64 %68 معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن

التمويل لشركات  املقدمة  القروض  ذلك  في  ]1[ مبا 
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بنية استخدامات البنوك بنية موارد البنوك

%61,6

%20,9

%5,0

%12,5 محفظة السندات

أصول أخرى

ديون على
مؤسسات

االئتمان والهيئات
املعتبرة في

حكمها

ديون على الزبناء

% 69,8  

%9,8
%8,9 %3,5 

%8,0
الديون جتاه
 مؤسسات

االئتمان والهيئات
املعتبرة في

حكمها

ودائع الزبناء

سندات الدين

 األموال الذاتية
احملاسبية

خصوم أخرى

3 - مؤشرات نشاط شركات التمويل ومردوديتها 
2014 2013 2012 مباليير الدراهم( )املبالع 

99 98 98 مجموع احلصيلة
89 90 90 قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(
5,3 5,1 5,0 العائد الصافي البنكي
3,3 3,2 3,2 النتيجة اإلجمالية لالستغالل
1,5 1,4 1,5 النتيجة الصافية

%10,3 %9,8 %9,7 نسبة الديون معلقة األداء
%1,5 %1,5 %1,5 )ROA( عائد األصول

%15,9 %15,5 %16,8 )ROE( عائد الرأسمال

حصة كل فئة من شركات التمويل في إجمالي األصول

%43%43

%14

شركات قرض االستهالك

شركات القرض اإليجاري

شركات أخرى للتمويل
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4 - مؤشرات نشاط جمعيات القروض الصغرى ومردوديتها : 
2014 2013 2012 )المبالع بماليير الدراهم(

6,5 5,7 5,4 مجموع احلصيلة

5,5 4,9 4,6 جاري القروض

%3,7 %4,3 %6,1 نسبة الديون معلقة األداء

0,22 0,21 0,17 النتيجة الصافية

5 - مؤشرات نشاط البنـوك الـحـرة ومردوديتها : 
2014 2013 2012 )المبالع بماليير الدراهم(

41,7 37,9 35,4 مجموع احلصيلة

15,1 16,3 16,7 جاري القروض

4,7 4,0 2,4 ودائع الزبناء

0,37 0,25 0,20 النتيجة الصافية

6 - مؤشرات نشاط املجموعات البنكية الثمانية ومردوديتها 
2014 2013 2012 )المبالع بماليير الدراهم(

1.208 1.162 1.114 مجموع احلصيلة

802 787 760 قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

810 756 725 ودائع الزبناء

109 104 96 األموال الذاتية - حصة اجملموعة

57 52 49 العائد الصافي البنكي

30 26 25 النتيجة اإلجمالية لالستغالل

10,4 9,5 10,1 النتيجة الصافية - حصة اجملموعة )1(

%48,0 %49,5 %48,6 متوسط معامل االستغالل
%1,0 %1,0 %1,0 )ROA( عائد األصول
%9,5 %9,1 %10,5 )ROE( عائد الرأسمال

بسنتي 2011 و 2012 اخلاصة  الصافية  النتيجة  تعديل  )1( مت 



الباب األول
الـمـشـهـد البنـكي الـمـغربـي
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بالرغم من الظرفية االقتصادية الصعبة، واصلت البنوك خالل سنة 2014 تطوير شبكتها على الصعيد الدولي، 

وإن بوتيرة أقل من السنوات السابقة. كما عملت على مالءمة منتجاتها مع احتياجات السكان. فقد وصلت نسبة 

بنك  يستهدفها  التي  السكان  ثلثي  نسبة  من  قريب  مستوى  السنة، وهو  تعميم التعامل البنكي 64% بنهاية 

املغرب.

1 - بنية النظام البنكي واملساهمني
مع نهاية سنة 2014، ظل عدد مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها املرخص لها في املغرب مستقرا 

عند 84 مؤسسة، تشمل 19 بنكا و34 شركة متويل و6 بنوك حرة و13 جمعية للقروض الصغرى و10 شركات 

للوساطة في مجال حتويل األموال وصندوق اإليداع والتدبير وصندوق الضمان املركزي.

وعرفت هذه السنة انخفاض عدد شركات قروض االستهالك نتيجة لعملية اإلدماج عن طريق الضم لفاعل بهذا 

القطاع من طرف شركته األم. وتزايد عدد الوسطاء في مجال حتويل األموال بعد الترخيص لشركة جديدة. أما عدد 

الفاعلني اآلخرين في القطاع البنكي، فلم يعرف أي تغيير.

جدول 1 : تطور عدد مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة يف حكمها
2014 2013 2012 2011 2010  

19 19 19 19 19 البـنـوك
7 7 7 7 7 البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأسمالها

5 5 5 5 6 البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية رأسمالها

34 35 36 35 36 شركات التمويل
16 17 18 18 19 شركات قروض االستهالك

6 6 6 6 6 شركات قروض اإليجار

2 2 2 2 2 شركات قروض العقار

2 2 2 2 2 شركات الكفالة

2 2 2 2 2 شركات شراء وحتصيل الديون

3 3 3 2 2 شركات تدبير وسائل األداء

3 3 3 3 3 شركات أخرى

53 54 55 54 55 مجموع مؤسسات االئتمان

6 6 6 6 6 البنوك احلرة

13 13 13 13 12 جمعيات القروض الصغرى

10 9 10 10 8 شركات حتويل األموال

2 2 2 2 2 مؤسسات أخرى

84 84 86 85 83 اجملمـوع

خالل سنة 2014، انسحبت الدولة بشكل كامل من رأسمال البنك املركزي الشعبي، عن طريق تفويت حصة %6 

لفائدة البنوك الشعبية اجلهوية. ويبقى الرأسمال العمومي مهيمنا في 5 بنوك و4 شركات متويل.
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وميلك املساهمون األجانب أكثر من ثلثي رأسمال النظام البنكي. ويتكونون باخلصوص من مجموعات بنكية أجنبية 

وشركات تأمني وهيئات االحتياط االجتماعي وكذا شركات قابضة.

متويل، وهو في معظمه  و8 شركات  ائتمان، منها 7 بنوك  األجنبي مهيمنا في 15 مؤسسة  الرأسمال  يزال  وال 

رأسمال فرنسي.

عند متم سنة 2014، بلغ عدد مؤسسات االئتمان املدرجة في بورصة الدار البيضاء أربعة عشر، منها ستة بنوك، 

أي دون أي تغيير مقارنة مع السنوات األخيرة. وساهمت بأكثر من الثلث في رسملة البورصة.

2 - تطور مؤشرات اإلدماج املالي 
خالل سنة 2014، قامت البنوك بفتح 222 وكالة جديدة، مقابل 280 في السنة السابقة، بينما أقفلت 18 وكالة 

مقابل 16، وبذلك أصبحت شبكتها تتكون من 5.915 وكالة بنكية، يقع معظمها في جهات الدار البيضاء الكبرى 

ومراكش تانسيفت احلوز والرباط سال زمور زعير.

بعدد  التي حتسب  الكثافة  وكالة، 5700. أما  لكل  السكان  بعدد  تقاس  البنكية، التي  الكثافة  وبالتالي، بلغت 

الوكاالت البنكية لكل 10.000 نسمة، فقد وصلت إلى 1,7 وكالة، مقابل أقل من وكالة واحدة في مطلع العقد 

األول من األلفية الثانية.

رسم بياني 1 : تطور الشبكة البنكية

5 447 

5 711 

5 915 

2012 2013 2014 

وظل التوزيع الترابي للوكاالت والودائع والقروض دون تغيير إجماال، مقارنة مع السنوات السابقة. وهكذا، ما زالت 

الودائع و64% من  الدار البيضاء الكبرى حتتل املرتبة األولى بـنسبة 24% من مجموع الوكاالت و38% من  جهة 

القروض، متبوعة بجهة الرباط سال زمور زعير مبا قدره 11% من الوكاالت و14% من الودائع و13% من القروض. 

وحتتل اجلهة الشرقية املرتبة الثالثة بواقع 9% من الوكاالت والودائع و2% من القروض.
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السنة املالية 2014

رسم بياني 2 : حصة كل جهة ضمن مجموع الشبكة البنكية والودائع والقروض )%(

القروضالودائع الشبابيك

0 10 20 30 40 50 60 70

الرباط  سال  زمور  زعير
اجلهة الشرقية

سوس  ماسة  درعة
طنجة- تطوان

مراكش  تانسيفت  احلوز
مكناس  تافياللت

فاس  بوملان
الشاوية  ورديغة

الغرب  شراردة  بني حسن
دكالة  عبدة

تازة  احلسيمة  تاونات
تادلة  أزيالل

العيون  بوجدور-الساقية احلمراء
كلميم  السمارة

واد الذهب-الكويرة
الدار البيضاء الكبرى

تزايدت نسبة تعميم التعامل البنكي، التي تقاس بعدد احلسابات البنكية املفتوحة لدى البنوك إلى العدد اإلجمالي 

للسكان، بحوالي 4 نقط لتبلغ 64%، وهي نسبة قريبة من املستوى املستهدف من طرف بنك املغرب. ويؤكد هذا 

االرتفاع التزام البنوك، بإيعاز من البنك املركزي، باستقطاب زبناء جدد وتعزيز اإلدماج املالي.

غير أن التوزيع الترابي للوكاالت ال يزال يعكس وضعيات متباينة، إذ أن نسبة تعميم التعامل البنكي مرتفعة في 

اجلهات احلضرية، لكنها تظل ضعيفة في املناطق القروية.

رسم بياني 3 :  تطور نسبة العدد اإلجمالي للحسابات البنكية إلى مجموع السكان )%(

57 60 64 

2012 2013 2014 

من جهة أخرى، واصل عدد البطاقات البنكية منحاه التصاعدي خالل سنة 2014 بواقع 1,2 مليون وحدة )أي بنسبة 

اثنني.  بنكني  البطاقات صادرة عن  بطاقة. حوالي 56% من هذه  11,7% مقارنة بسنة 2013( ليبلغ 11 مليون 

وباملوازاة مع ذلك، تزايد عدد الشبابيك اآللية مبا قدره 341 شباكا ليصل إلى 6.234، وهو ما ميثل 1,8 شباكا لكل 

و9 شبابيك لكل 1000 كلم2، مقابل 0,6 و2,4 شباكا، على التوالي، قبل 10 سنوات.  10.000 نسمة 
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وبالرغم من االرتفاع املستمر لعدد عمليات األداء، فإن البطاقات تبقى مستعملة باألساس كوسيلة لسحب األموال.

رسم بياني 4 : تطور عدد البطاقات البنكية املتداولة (باملاليني)

9,2 

9,8 

11 

2012 2013 2014 

3 - حضور البنوك املغربية يف اخلارج
في إطار استراتيجية تهدف إلى توفير آفاق واعدة للنمو اخلارجي وإلى مواكبة وثيقة للفاعلني االقتصاديني املغاربة 

في القارة، طورت البنوك املغربية الكبرى حضورها خارج اململكة، والسيما في القارة اإلفريقية.

بنكيا  اخلارج من خالل 40 فرعا  في  الثالث حاضرة  املغربية  البنكية  اجملموعات  نهاية سنة 2014، أصبحت  ومع 

مملوكا لها بشكل مباشر أو غير مباشر و15 شركة تابعة. وتتوفر هذه الفروع على حوالي 1.300 وكالة منتشرة 

في 22 بلدا إفريقيا وقرابة عشر دول أوروبية. وتتواجد في معظمها ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء في املنطقتني 

النقديتني لغرب إفريقيا )UMOA( وإلفريقيا الوسطى )CEMAC(. وتقع أيضا في منطقة املغرب العربي، في 

تونس وموريتانيا، وكذا في بعض البلدان اإلفريقية الناطقة باللغة اإلجنليزية.

وتتوفر البنوك على ما يقرب من خمسني مكتبا متثيليا توجد أساسا في البلدان األوروبية.
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4 - عدد مستخدمي مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة يف حكمها
دجنبر 2014، إلى 51.645  حكمها، بنهاية  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  مستخدمي  عدد  وصل 

القروض  جمعيات  و12% لدى  التمويل  شركات  البنوك، و8% لدى  لدى  مستخدمون  مستخدما، 78% منهم 

الصغرى.

رسم بياني 5 : تطور عدد مستخدمي البنوك

38 262 

39 088 

40 055 

2012 2013 2014 

توظيف 967 مستخدما جديدا )6%+(، مقابل 826 سنة  البنوك من عدد مستخدميها عن طريق  رفعت  وقد 

البنوك ذات رأسمال  وبذلك بلغ عدد مستخدميها 40.055 مستخدما، 77% منهم مستخدمون لدى   .2013

خاص، وذلك كي تستجيب الحتياجات توسيع شبكتها.

رسم بياني 6 : تطور عدد مستخدمي شركات التمويل

2 019 

402 

1 295 

2012 

Consumer loan companies Leasing companies Other finance companies

2 050 

411 

1 473 

2014 

2 051

399 

1 370 

2013 

بلغ عدد مستخدمي شركات التمويل، بنهاية دجنبر 2014، 3.934 مستخدما، أي بزيادة 114 شخصا مقارنة 

قروض  في مجال  العاملة  باستثناء تلك  التمويل  في معظمها شركات  الزيادة  هذه  مع سنة 2013، وقد همت 



20 

الباب األول - الـمـشـهـد البنـكي الـمـغربـي

االستهالك التي بقي عدد مستخدميها مستقرا. وال تزال هذه األخيرة تشغل حوالي 52% من هؤالء املستخدمني، 

األداء و 9% بالنسبة  وسائل  تدبير  لشركات  اإليجارية، و20% بالنسبة  القروض  لشركات  مقابل 10% بالنسبة 

لشركات القروض العقارية.

5 - تـطـور التركز البنكـي
الثالثة واخلمسة األولى في مجموع األصول والودائع  البنوك  البنكي من خالل حصة  التركز  ميكن مقاربة مستوى 

والقروض، ولكن أيضا حسب مؤشر Herfindahl-Hirschman1 ونوع املساهمة في رأس املال.

وتظل بنية السوق البنكية تتسم بتركز مرتفع نسبيا، لكنه يبقى مشابها للتركز املسجل في بلدان مماثلة.

1.5 - تركز نشاط البنوك على أساس فردي
كما يوضح الرسم البياني رقم 7 أسفله، فقد تراجعت مساهمة البنوك الثالثة األولى في مجموع احلصيلة مبقدار 

نقطة من سنة ألخرى، لتبلغ 65,1%، بينما انخفضت مساهمة البنوك اخلمسة األولى بواقع 0,2 نقطة   0,6

لتصل إلى %79,5.

رسم بياني 7 : متركز مجموع األصول )%(

65,6 65,7 65,1 
79,4 79,7 79,5 

2012 2013 2014 

البنوك الثالثة األولى البنوك اخلمسة األولى

األولى نسبة 65,2% من  الثالثة  البنوك  التركز مرتفعا نسبيا. فقد حققت  الودائع، يبقى  بتلقي  يتعلق  وفي ما 

إلى 80,3% مقابل %79,6. األولى، فارتفعت  اخلمسة  البنوك  حصة  اجملموع، مقابل 64,6% سنة 2013. أما 

رسم بياني 8 : متركز الودائع )%(

مجموع القوى املربعة حلصة البنوك في السوق، في نطاق يتراوح بني 0 و1. ويدل املؤشر على وجود سوق ضعيفة التركز عندما  بحساب  يقوم  املؤشر، الذي  هذا  1  يقع 
تقل قيمته عن 0,1، وعلى سوق معتدلة التركز عندما تترامح قيمته بني 0,1 و0,8، وعلى سوق مركزة للغاية عندما يصل إلى أكثر من 0,18.
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65,2 

80,3 

2014 

البنوك الثالثة األولى البنوك اخلمسة األولى

64,6 

79,6 

2013 

65,4 

80,2 

2012 

وبالنسبة لتوزيع القروض، ظلت بنية السوق دون تغيير تقريبا. فقد بلغت حصة البنوك الثالثة الكبرى 65,2% من 

جاري مبلغ القروض املوزعة، وهو تقريبا نفس املستوى املسجل سنة 2013، بينما وصلت حصة البنوك اخلمسة 

األولى %81,8.

رسم بياني 9 : متركز القروض )%(

64,5 65,3 65,2 

80,7 81,4 81,8 

2013 2014 2012 

البنوك الثالثة األولى البنوك اخلمسة األولى

املغربية  البنكية  السوق  تركز  مستوى  مؤشر Herfindahl-Hieschman أن  نتائج  ذلك، أظهرت  مع  موازاة 

معتدل، سواء من حيث األصول أو القروض أو الودائع، دون تسجيل أي تغيير مقارنة  بالسنة املاضية.
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رسم بياني 10 : التمركز البنكي حسب مؤثر هيرفندال هيرشمان

0,17 0,17 0,17 

مجموع األصول الودائع القروض

2013 2014 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

2012 

حسب نوع املساهمة في الرأسمال، يشمل املتوسط تباينات هامة باختالف أنواع البنوك. فقد ارتفعت حصة البنوك 

ذات رأسمال خاص بأغلبية مغربية مبقدار 0,6 نقطة من حيث الوكاالت، إذ بلغت 52,5%، ومبقدار 0,5 نقطة من 

إلى  نقطة  بواقع 0,6  حصتها  تقلصت  فقد  اإلجمالية،  لألصول  وبالنسبة  حيث الودائع لتصل إلى %65,4. 

عند %65,4. مستقرة  القروض  حيث  من  حصتها  بقيت  65,5%، بينما 

رسم بياني 12 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2014 )%( رسم بياني 11 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2013 )%(

28,7 

18,8 

52,5 

16,7 

17,8 

65,5

16,1 

18,5 

65,4

14,1 

20,5 

65,4 

الشبابيكالودائع األصول القروض

بنوك ميتلك اخلواص املغاربة أغلبية رأسمالها
بنوك ميتلك األجانب أغلبية رأسمالها

بنوك ميتلك القطاع العام أغلبية رأسمالها

15,6 

19,5 

64,9 

29,0 

19,1 

51,9 

16,1 

17,8 

66,1 

13,9 

20,6 

65,5 

الشبابيكالودائع األصول القروض

بنوك ميتلك اخلواص املغاربة أغلبية رأسمالها
بنوك ميتلك األجانب أغلبية رأسمالها

بنوك ميتلك القطاع العام أغلبية رأسمالها

وفي ما يتعلق بالبنوك التي ميتلك القطاع العام أغلبية رأسمالها، فقد تزايدت حصة ودائعها مبقدار 0,5 نقطة 

إلى %16,7.  بواقع 0,6 نقطة  أصولها  إلى 14,1% وحصة  بواقع 0,2% لتصل  قروضها  لتبلغ 16,1%، وحصة 

وباملقابل، تقلص حجمها من حيث عدد الوكاالت املفتوحة مبقدار 0,3 نقطة إلى %28,7. 

أما البنوك ذات رأسمال خاص بأغلبية أجنبية، فقد تراجعت حصتها في السوق إلى 18,8% من حيث الوكاالت 

القروض )-1 نقطة(. أما حصتها من  الودائع )-1 نقطة( و20,5% من حيث  )-0,3 نقطة(، و18,5% من حيث 

حيث األصول، فبقيت مستقرة عند %17,8.
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2.5 - تركز نشاط شركـات التمويـل
عرف مستوى تركز شركات التمويل، الذي يقاس بحجم الشركات الثالث واخلمس األولى في مجموع األصول، تغيرات 

هامة بالنسبة لقطاع قروض االستهالك، نتيجة النخفاض عدد املؤسسات.

فقد بلغت حصة شركات قروض االستهالك الثالث الكبرى 63% من مجموع حصيلة القطاع، مقابل 58,7% سنة 

سنة  مع  باملقارنة  قدرها 6 نقط  بزيادة  إلى 81,7%، أي  الكبرى  اخلمس  الشركات  حصة  وصلت  2013، فيما 

.2013

وتستحوذ الشركات العشر التابعة ملؤسسات مالية على حوالي 98% من نشاط القطاع.

رسم بياني 13 : متركز مجموع أصول شركات قروض االستهالك )%(

61,0 58,7 63,0 

76,0 75,6 81,7 

2013 2014 

شركات قروض االستهالك الثالثة األولى شركات قروض االستهالك اخلمسة األولى

2012 

وبالنسبة لشركات القروض اإليجارية، فقد بلغت حصة الشركات الثالث األولى 75,2%، أي بزيادة مبقدار 1,2 نقطة 

لتصل إلى %96,6. بواقع 0,2 نقطة  األولى  اخلمس  الشركات  حصة  تطورت  مقارنة بسنة 2013، فيما 

رسم بياني 14 : متركز مجموع أصول شركات قروض اإليجار)%(

72,7 74,0 75,2 

96,5 96,4 96,6 

2013 2014 

شركات قروض االستهالك الثالثة األولى شركات قروض االستهالك اخلمسة األولى

2012 
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3.5 - تركز نشاط البنـوك على أساس مجمع
ظل مستوى التركز على أساس مجمع قريبا من املستوى املسجل على أساس فردي. فقد بقيت حصة اجملموعات 

البنكية الثالث األولى من مجموع القروض مستقرة عند 65%، بينما منت حصة اجملموعات اخلمس األولى من سنة 

ألخرى بواقع نقطة واحدة إلى %82.

جـدول 2 : تطور متركز القروض على أساس مجمع

مجموع القروض قروض االستهالك القروض العقارية
قروض التجهيز 

وتسهيالت اخلزينة 
املمنوحة للمقاوالت  

2014 2013 2012 214 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012  
65 65 64 63 65 64 65 64 64 64 64 64 البنوك الثالثة األولى

82 81 81 81 82 82 81 82 82 83 82 82 البنوك اخلمسة األولى

اخلزينة ومن قروض  األولى 64% من تسهيالت  الثالث  البنكية  اجملموعات  القرض، فقد منحت  الغرض من  حسب 

البنكية  اجملموعات  االستهالك. ومن جانبها، استحوذت  قروض  و63% من  العقارية  القروض  و65% من  التجهيز 

اخلمس األولى على حصة 83% من تسهيالت اخلزينة وقروض التجهيز و81% من القروض العقارية وقروض االستهالك.
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النشاط  لتراجع  الوطني سنة 2014 إلى 2,4% مقابل 4,7% سنة 2013، نتيجة  تباطأت نسبة منو االقتصاد 

تقليص  إلى  أدى  اخلارجية  الظروف  أن حتسن  الفالحية. غير  غير  املضافة  للقيمة  الطفيف  ولالنتعاش  االقتصادي 

عجز ميزان األداءات.

البنكي، والسيما نشاط القروض. ومن جهة أخرى، تزايدت  إلى تباطؤ وتيرة النشاط  النمو االقتصادي  وأدى تراجع 

الودائع احملصلة من الزبناء بشكل واضح، مما أدى إلى تقليص عمليات إعادة متويل البنوك لدى البنك املركزي.

1 - نـشـاط البنـوك ومردوديتها على أساس فردي
برسم سنة 2014، تباطأت وتيرة النشاط البنكي عموما على أساس فردي. بينما حتسنت نتيجتها املتراكمة أساسا 

بفضل النتائج اجليدة التي حققتها عمليات السوق. 

1.1 - يشمل تباطؤ النشاط البنكي تطورات متباينة من حيث االستخدامات واملوارد

1.1.1 -  اتسمت استخدامات البنوك بتباطؤ القروض وانخفاض محفظة سندات اخلزينة 
التي مت اقتراضها

مع نهاية سنة 2014، ارتفع حجم النشاط البنكي، الذي يقاس بحصلية البنوك اإلجمالية، ليصل إلى 1.103 

الناجت  إلى  التوالي سنتي 2013 و2012. ونسبة  بزيادة بنسبة 0,7%، بعد 5,2% و7,2% على  درهم، أي  مليار 

الداخلي اإلجمالي باألسعار اجلارية، شكل مجموع أصول البنوك 119% مقابل 121% في السنة السابقة. 

غير  أصول  بقيت حصة  الداخلية. حيث  السوق  في  متمركزا  البنكي  النشاط  املاضية، ظل  السنوات  غرار  وعلى 

استخدامات البنوك.  من 3% من  أقل  في  درهم، منحصرة  املقيمني احملررة بالعملة الصعبة، والبالغة 30 مليار 

جـدول 3 : تطور استخدامات البنوك )نشاط البنوك يف املغرب(
2014 التغير 2014/2013 )%( 2013 2012 الدراهم( )مباليني 

-0,4 137 446 138 021 129 398 ديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

1,4 680 010 670 451 656 371 ديون على الزبناء

-1,9 230 569 235 061 206 789 محفظة السندات

-14,5 116 826 136 676 105 309 اخلزينة سندات  ذلك  في       مبا 

9,3 24 455 22 372 21 013 قيم مستعقرة

5,5 30 822 29 207 27 077 أصول أخرى

0,7 1 103 302 1 095 112 1 040 648 مجموع األصول
بنود ال تشمل االستخدامات و املؤن
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لم تعرف بنية استخدام البنوك أي تغييرات مهمة مقارنة مع سنة 2013. فقد ارتفعت حصة القروض املمنوحة 

للزبناء بشكل طفيف لتصل إلى 61,6%، على حساب حصة محفظة السندات التي تراجعت مبقدار 0,6 نقطة 

إلى 20,9%، بفعل انخفاض حجم السندات املقترضة.

رسم بياني 15 : بنية أصول البنوك )%(

12,6 

61,2 

21,5 

4,7 

2013 

ديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ديون على الزبناء محفظة السندات أصول أخرى

12,5 

61,6 

20,9 

5,0 

2014 

12,4 

63,1 

19,9 

4,6 

2012 

1.1.1.1 -  انخفاض الديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة يف حكمها مرتبط أساسا بتقلص 
موجودات البنوك لدى البنك املركزي

بلغت الديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها 137,4 مليار درهم، منخفضة بشكل طفيف 

نسبة  لتخفيض  ونتيجة  قبل.  من  سنة   %6,7 بنسبة  ارتفاعها  بعد  سنة 2013 )%0,4-(،  مع  مقارنة 

االحتياطيات اإللزامية مبقدار نقطتني إلى 2% الذي قرره مجلس البنك بتاريخ 24 مارس 2014، تراجعت موجودات 

البنوك لدى البنك املركزي بنسبة 50% لتصل إلى حوالي 9 مليار درهم، بعد استقرارها خالل سنة 2013.

رسم بياني 16 : ديون البنوك على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها )مباليير الدراهم(

18,9 

14,5 
11,1 

47,6 

37,3 

18,5 

11,8 12,3 

55,5 

39,9 

9,0 

18,3 
13,5 

53,8 

42,8 

2012 2013 2014 

قروض ممنوحة لباقي
مؤسسات االئتمان والهيئات

املعتبرة في حكمها

قروض ممنوحة لشركات
التمويل

ديون على البنوك باخلارج ديون على البنوك احمللية ودائع لدى البنك املركزي
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ارتفعت الديون على البنوك احمللية بنسبة 55,5%، حيث بلغت 18,3 مليار درهم، ارتباطا باخلصوص، بتزايد عمليات 

بنسبة 38% و%31  املالية  والقروض  اخلزينة  االستحفاظ بأكثر من الضعف لتصل إلى 6 مليارات. كما منت قروض 

على التوالي، إلى 7,4 و4,9 مليار درهم، في سياق اتسم بتحسن الظروف النقدية وارتفاع سيولة البنوك. 

ويعزى انخفاض القروض املمنوحة من طرف البنوك لشركات التمويل بنسبة 3,1% إلى 53,8 مليار درهم، إلى تأثير 

عملية حتييد إحدى البنوك احمللية للقروض املمنوحة لفرعها املتخصص في قروض االستهالك نتيجة لعملية ضم 

هذا الفرع. وباستثناء هذا التأثير، ارتفعت القروض املمنوحة لهذه املؤسسات بواقع 2,8% مقابل 16,6% سنة 

نشاط شركات قروض االستهالك وشركات قروض اإليجار. وتتكون هذه القروض من قروض  تباطؤ  يعكس  2013، ما 

مالية مببلغ 38,8 مليار، وقروض اخلزينة مببلغ 15 مليار. 

وتزايدت الديون على البنوك املوجودة باخلارج بنسبة 9,4% لتبلغ 13,5 مليار درهم. فيما منت الديون على الهيئات 

املعتبرة في حكم مؤسسات االئتمان، واملكونة في معظمها من البنوك احلرة وجمعيات القروض الصغرى، بنسبة 

درهم. 7,4% إلى 42,8 مليار 

في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  على  الديون  متثل 24% من  الصعبة، والتي  بالعملة  احملررة  الديون  أما 

حكمها، فقد منت بنسبة 10% إلى 33,5 مليار درهم، بعد ارتفاعها بواقع 9,1% في السنة السابقة، ما يعكس 

ارتفاع التوظيفات لدى البنوك األجنبية. ومن جهة أخرى، تقلصت الديون احملررة بالدرهم بنسبة 3,4% إلى 104 

مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة 6% سنة 2013.

2.1.1.1 -  تباطأت القروض املمنوحة للزبائن بشكل إجمالي ارتباطا بتراجع القروض املمنوحة للزبائن 
الفرنسيني

واصل املبلغ اجلاري اإلجمالي للقروض ارتفاعه ليصل إلى 761,3 مليار درهم، لكن بوتيرة أبطأ بكثير، أي حوالي %2 

الزبائن، ذات  مع  االستحفاظ  من 5% سنة 2012. وباستثناء عمليات  وأكثر  السابقة  السنة  مقابل 3,6% في 

حوالي %3. القروض  منو  يبلغ  أن  احملتمل  الطبيعة املتقلبة، والتي تقلصت بنسبة 24%، من 

ومن ضمن هذا اجملموع، سجلت القروض بالعملة الصعبة، التي متثل حصة 3,8%، ارتفاعا بنسبة 44,7% إلى 26 

مليار درهم، بعد انخفاضها بواقع 4% في السنة السابقة. وقد استفادت من هذا التطور شركات النفط التي زادت 

من وارداتها من النفط خالل سنة 2014 بهدف االستفادة من تراجع األسعار الدولية.
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رسم بياني 17 : تطور القيمة اجلاارية اإلجمالية للقروض املمنوحة للزبناء

722,0 

5,3 

2012 

747,7 

3,6 

2013 

761,3 

1,8

2014 

القيمة اجلارية اإلجمالية للقروض (مباليير الدراهم) التغير(%)

نتيجة لتباطؤه، أفرز املبلغ اجلاري اإلجمالي نسبة 82% من الناجت الداخلي اإلجمالي، مقابل 83% في السنة السابقة.

االرتفاع، بحوالي  واخلاصة( نحو  املالية )العمومية  املمنوحة للشركات غير  القروض  الزبائن، اجتهت  فئات  وحسب 

املنصرمة. ومن جهة أخرى، وبفضل تطور قروض السكن، تزايدت القروض  السنة  في  بقيت مستقرة  أن  1,4%، بعد 

املمنوحة لألسر بنسبة 6% إلى حوالي 239 مليار درهم، ما ميثل 31% من مجموع القروض البنكية.

وبعد أن حققت ارتفاعا بنسبة 3,5% سنة 2013، سجلت القروض املمنوحة للقطاع اخلاص )الشركات واألسر( 

منوا قدره 1,8% إلى 691,3 مليار درهم، ما ميثل 91% من مجموع القروض. وباملوازاة مع ذلك، سجلت القروض 

املممنوحة للقطاع العام، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 4,5% سنة 2013، منوا أضعف سنة 2014 بلغ %1,4 

لتصل إلى حوالي 70 مليار درهم. غير أن هذا التطور املرتبط بتقلص القروض املمنوحة لإلدارة العمومية ناجت عن 

ارتفاع متويالت املقاوالت العمومية بنسبة 4,1% من أجل مواكبة برامج تطورها.

رسم بياني 18 : قروض البنوك املمنوحة للقطاع العام و القطاع اخلاص
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القروض البنوك املمنوحة للقطاع (اخلاص مباليير الدراهم)

القروض البنوك املمنوحة للقطاع العام (اخلاص مباليير الدراهم)

تغير القروض البنوك املمنوحة للقطاع اخلاص (%)

تغير القروض البنوك املمنوحة للقطاع العام (%)
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حسب قطاع النشاط، استفادت من ارتفاع القروض باألساس األسر وقطاعا الصناعة والتجارة. أما التمويالت املوجهة 

لقطاع البناء واألشغال العمومية، فواصلت منحاها التنازلي، متأثرة بتراجع القروض املمنوحة للمنعشني العقاريني.

رسم بياني 19 : التوزيع القطاعي للقروض املنوحة من طرف البنوك بواسطة الدفع )%(
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الفالحة والصيد الفندقة 
النقل واملواصالت 

التجارة
 األنشطة املالية
الصناعة البناء واألشغال العمومية 

األسرقطاعات أخرى 

تراجعت القروض املمنوحة للقطاع األولي بنسبة 1,1% إلى 30 مليار درهم، وتقلصت حصتها في مجموع القروض 

مبقدار 0,2 نقطة لتبلغ 3,9%. ومن جهة أخرى، استفاد قطاع التجارة مببلغ جار قدره 50,5 مليار، أي بارتفاع بواقع 

إلى %6,6.  قدره 0,4 نقطة  مبا  القروض  مجموع  في  حصته  9,6%، وتزايدت 

أما قطاع الصناعات، الذي تزايدت حصته مبقدار 0,7 نقطة لتصل إلى 19,3%، فاستفاد من جاري قروض بواقع 

متباينة. فقد  تطورات  يشمل  االرتفاع  هذا  أن  بنسبة 5,7%، غير  ارتفاعا  بذلك  مسجال  درهم،  مليار   147,3

الشركات  عرفت  بنسبة 31,4%، فيما  منوا  وتوزيعهما  املاء والطاقة  إنتاج  مجال  في  العاملة  الشركات  سجلت 

العاملة في مجال الصناعات األخرى تقلصا بواقع %3.

وارتفعت القروض اخملصصة لقطاع السياحة بنسبة 0,5% ليصل مجموع مبلغها اجلاري إلى 18,2 مليار. وبقيت 

حصة هذا القطاع في مجموع القروض مستقرة عند 2,4%. وفي املقابل، سجل قطاع النقل واالتصاالت انكماشا 

بنسبة 1,2% بينما ظلت حصته مستقرة عند %3,7.

ومن جهة أخرى، حصل قطاع البناء واألشغال العمومية على جاري قروض بلغ 92,6 مليار، أي بانخفاض نسبته 

إلى %12,2. قدره 0,2 نقطة  مبا  القروض  مجموع  في  حصته  تقلص  إلى  أدى  0,4%، ما 
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اخملصصة  القروض  املالية، تراجعت  الطبيعة  ذات  والقروض  التمويل  لشركات  املمنوحة  القروض  لتقلص  ونتيجة 

لألنشطة املالية بنسبة 7,1% لتصل إلى 88 مليار، ما يعني انخفاض حصتها مبقدار 1,1 نقطة إلى %11,6.

رسم بياني 20 : بنية القروض املنوحة من طرف البنوك بواسطة الدفع من الصندوق حسب أجلها )%(
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التطور  هذا  درهم، ويعزى  بنسبة 7,5% لتبلغ 265,8 مليار  األجل  قصيرة  القروض  جاري  األجل، تراجع  حسب 

باألساس إلى انخفاض تسهيالت اخلزينة، إذ تراجعت حصتها في إجمالي القروض، من سنة إلى أخرى، من %38,4 

إلى %34,9.

وبفضل ارتفاع قروض السكن، تزايدت القروض طويلة األجل بنسبة 19% لتصل إلى 242 مليار درهم، حيث منت 

بواقع %5,8  األجل  متوسطة  القروض  جاري  أخرى، تقلص  جهة  حصتها مبقدار 4,6 نقطة إلى 31,8%. ومن 

نقطة  قدره 2,1  مبا  حجمها  تراجع  وبذلك،  التجهيز.  لقروض  الطفيف  االنتعاش  رغم  وذلك  مليار،  إلى 201 

ليبلغ %26,4.

واعتبارا للظرفية االقتصادية الصعبة، تزايدت محفظة الديون املعلقة األداء اململوكة للبنوك مجددا، حيث وصل 

مبلغها اجلاري إلى 52,8 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 20%. وبذلك بلغت نسبة الديون املعلقة األداء إلى %6,9.
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رسم بياني 21 : تطور القروض املعلقة األداء للبنوك
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السياحة، واإلنعاش  العاملة في قطاعات  الشركات  والشركات، والسيما  اخلواص  التطور كال من  لقد شمل هذا 

العقاري، ومواد البناء. وبذلك بلغت نسبة الديون املعلقة األداء 6,8% بالنسبة لألسر و8,7% بالنسبة للشركات 

غير املالية، كل القطاعات مجتمعة. 

رسم بياني 22 : تطور محافظ السندات حسب طبيعتها القانونية )مباليير الدرهم(

24,2 

68 

2012 

28,1 

64 

2013 

34,1 

65 

2014 

املؤن اخلاصة بالقروض املعلقة األداء (مباليير الدراهم)

معدل التغطية (%)

تزايدت نسبة تغطية الديون املعلقة األداء بواسطة املؤونات مبقدار نقطة واحدة لتبلغ 65% ما بني 2013 و2014. 

ويشمل هذا املتوسط نسبة 15% بالنسبة للديون ما قبل املشكوك في حتصيلها و46% بالنسبة للديون املشكوك 

في حتصيلها و74% بالنسبة للديون املتعثرة.

ومن أجل تغطية اخملاطر املرتبطة بالظرفية االقتصادية، واصلت البنوك تكوين مؤونات عامة، وصل مبلغها اإلجمالي، 

في متم دجنبر 2014، إلى أكثر من 6 ماليير درهم.
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البنوك، بفعل تأثير تراجع السندات  3.1.1.1 -  انخفضت محفظة سندات اخلزينة، املقيدة يف أصول 
املقترضة.

البنوك 229,9 مليار درهم، مسجال  التي متلكها  في نهاية سنة 2014، وصل املبلغ اإلجمالي حملفظة السندات 

انخفاضا بنسبة 2,7% بعد ارتفاعه بواقع 12,2% سنة من قبل. وشكلت حصتها، من حيث املبلغ الصافي، حوالي 

تقلص  إلى  راجع  االنخفاض  السابقة. وهذا  السنة  البنوك، مقابل 21,5% في  استخدامات  مجموع  21% من 

السندات املقترضة من طرف البنوك، وبقاء السندات اململوكة بشكل ذاتي مستقرة. 

جـدول 4 : تطور محفظة سندات البنوك
2014 التغير 2014/2013 )%( 2013 2012 الدراهم( مباليني  جاري    )مبلغ 

-11,6 98 974 111 904 102 394 سندات التداول

17,0 55 211 47 203 47 202 سندات التوظيف

-5,3 41 320 43 634 29 131 سندات االستثمار

2,4 34 376 33 575 31 985 سندات املساهمة و استخدامات مماثلة

-2,7 229 881 236 316 210 712 مجموع محفظة السندات

ويظهر التحليل وفق احملاسبة القصدية أن محفظة سندات التداول تقلصت بنسبة 11,6% بعد ارتفاعها بواقع 

اللجوء إلى  تراجع  نتيجة  البنوك  املقترضة من قبل  السندات  بتدني  ارتباطا  وذلك  السابقة،  السنة  في   %9,3

العملة االئتمانية.

وفي نفس االجتاه، سجلت محفظة االستثمار انخفاضا بنسبة 5,3% لتبلغ 41,3 مليار درهم، 90% منها تتكون 

من سندات اخلزينة.

بنمو  ارتباطا  درهم،  مليار  إلى 55,2  وصل  حيث  بنسبة %17  التوظيف  حملفظة  اجلاري  املبلغ  ارتفع  وباملقابل، 

محفظة سندات اخلزينة بنسبة 14,7% إلى 33,8 مليار وسندات امللكية بواقع 59,5% إلى 11,4 مليار، أساسا 

بنسبة  انخفاضا  الدين  سندات  باقي  سجلت  املنقولة. بينما  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  صناديق  شكل  على 

درهم. حوالي 10 ماليير  5,6% لتبلغ 

ويبني حتليل محفظة السندات حسب طبيعتها القانونية أن سندات اخلزينة بلغت حوالي 117 مليار درهم، مسجلة 

اخلزينة 50% من  سندات  شكلت  بذلك تراجعا بنسبة 14,5% بعد ارتفاعها بنسبة 30% سنة 2013. وقد 

احملفظة اإلجمالية و 10,5% من استخدامات البنوك، مقابل 12,4% في السنة املنصرمة. ويعزى هذا االنخفاض 

أساسا إلى تقلص سندات اخلزينة املقترضة بنسبة 93% نتيجة تراجع اللجوء إلى تسبيقات البنك املركزي بسبب 

حتسن وضعية السيولة البنكية. 
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رسم بياني 23 : تطور محافظ السندات حسب طبيعتها القانونية )مباليير الدرهم(

105 

29 

77 

137 

21 

79 

117 

17 

96 

سندات اخلزينة سندات دين أخرى سندات امللكية

2012 2013 2014 

في ما يتعلق مبحفظة باقي سندات الدين، التي تتكون أساسا من سندات اقتراض في حدود 48% ومن سندات دين 

أخرى قابلة للتداول في حدود 44%، فقد تدنت بنسبة 18,4% بعد تراجعها بواقع 27% سنة 2013.

بنسبة 22,5%، مقابل 2,4% سنة  احملافظ، منوا  البنوك، بالنسبة جلميع  التي متلكها  امللكية  وسجلت سندات 

2013، مما يعكس توجها أكبر لتوظيفات البنوك نحو سندات صناديق التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة. وتزايدت 

حصتها في احملفظة اإلجمالية بواقع 9 نقط إلى %42.

املقاوالت  في  تقريبا  أرباعها  إلى 34,4 مليار، ثالثة  أما محفظة سندات املساهمة، فنمت بنسبة 2,4% لتصل 

بنسبة 5,6% إلى  باخلارج  االئتمان  مؤسسات  في  املساهمات  تدني  إلى  باخلصوص  راجع  التطور  التابعة. وهذا 

للبنوك.  احملاسبية  الذاتية  األموال  و14,2% من  احملفظة  هذه  حوالي 43% من  13,8 مليار، أي 

رسم بياني 24 : توزيع محفظة مساهمة البنوك حسب نوعية الطرف املقابل )%(

14,9 

42,9 

31,9 

10,3 

2014 

16,6 

39,9 

32,7 

10,8 

2012 

مساهمات في مقاوالت عمومية مساهمات في مقاوالت خاصة

مساهمات في مؤسسات االئتمان باخلارج مساهمات في مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها باملغرب

15,8 

41,3 

32,6 

10,3 

2013 
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املساهمة  لتغطية سندات  السندات، التي يخصص حوالي 93% منها  انخفاض محفظة  املؤن عن  ارتفع جاري 

درهم. واالستخدامات املماثلة، بنسبة 7% ليبلغ 2,3 مليار 

2.1.1 - متيز تطور املوارد بانتعاش ملحوظ للودائع احملصلة لدى الزبائن
حتسنت ظروف إعادة متويل البنوك بشكل واضح خالل سنة 2014 وتقلصت الضغوط على خزائن البنوك، نتيجة 

حتسنها، فيما  للبنوك  الذاتية  األموال  ذلك، واصلت  مع  الزبائن. وباملوازاة  لدى  احملصلة  للودائع  الواضح  لالنتعاش 

تراجعت االقتراضات السندية الصادرة عن هذه املؤسسات. 

جـدول 5 : تـطـور مـوارد الـبـنـوك )نشاط البنوك باملغرب(
2014 التغير 2014/2013 )%( 2013 2012   )بماليين الدراهم(

-16,5 108 418 129 882 119 592 ديون مستحقة ملؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

6,6 769 770 722 253 696 640 ودائع الزبناء

-2,1 87 963 89 844 89 566 اقتراض   سندات 
-4,8 63 374 66 590 66 841     سندات الدين الصادرة 
5,7 24 589 23 254 22 725     ديون ثانوية
3,8 97 801 94 232 88 147 األموال الذاتية

1,0 10 011 9 914 9 890 النتيجة الصافية

-40,1 29 339 48 987 36 813 خصوم أخرى

0,7 1 103 302 1 095 112 1 040 648 مجموع اخلصوم

أدى تطور املوارد البنكية إلى تغير بنيتها، حيث حتسنت حصة الودائع احملصلة لدى الزبائن مبقدار 3,8 نقطة لتبلغ 

املستحقة  الديون  حصة  إلى 8,9%. وباملقابل، تقلصت  لتصل  قدره 0,3 نقطة  مبا  الذاتية  69,8% واألموال 

ملؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها بواقع 2,1% إلى 9,8% وحصة االقتراضات السندية مبقدار 0,2 

نقطة إلى %8. 
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رسم بياني 25 : بنية خصوم البنوك )%(

ديون مستحقة ملؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ودائع الزبناء

الديون السندية األموال الذاتية خصوم أخرى

11,9 

66,0 

8,2 
8,6 
5,3 

2013 

11,5 

66,9 

8,6 
8,5 
4,5 

2012 

9,8

69,8 

8,0 
8,9 
3,5 

2014 

بنسبة 4,3% خالل سنة 2014.  ارتفاعا  املقيمني  غير  يحوزها  التي  األجنبية  العملة  من  البنوك  موارد  سجلت 

وبقيت حصتها محصورة في حوالي %2.

بسبب  كبير  بشكل  حكمها  يف  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  جتاه  الديون  1.2.1.1 -  انخفضت 
تراجع القروض لدى البنك املركزي

سجلت الديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها انخفاضا بنسبة 16,5% لتبلغ 108,4 مليار 

بنك  تسبيقات  إلى  للجوء البنوك  الواضح  التراجع  تأثير  قبل، بفعل  من  بواقع 8,6% سنة  ارتفاعها  درهم، بعد 

املغرب.

وتقلصت الديون احملررة بالدرهم، التي وصل مبلغها اجلاري إلى 69,8 مليار، بنسبة 28,1%، بينما ارتفعت الديون 

االرتفاع  هذا  من  الديون، بحوالي 18%. واجلزء األساسي  إجمالي  حوالي 36% من  متثل  األجنبية، التي  بالعملة 

ناجم عن اقتراضات البنوك املبرمة لدى فروعها احلرة. 

رسم بياني 26 : توزيع ديون البنوك املستحقة ملؤسسات االئتمان حسب فئة الطرف املقابل )%(

2013 

55,4 

13,0 

11,9 

10,2 

9,5 

بنك املغرب مؤسسات االئتمان باخلارج مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها
بنوك مغربية مؤسسات أخرى

2012 

57,2 

12,9 

14,9 

12,0 

3,0 

2014 

38,6 

16,8 

22,3 

16,6 

5,7 
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في سنة 2014، أدى حتسن السيولة البنكية إلى تراجع تسبيقات البنك املركزي. فبعد أن ارتفع املبلغ اجلاري لهذه 

التسبيقات بنسبة 5% سنة 2013، تقلص بواقع 42% ليبلغ 42 مليار درهم، مما يقلص حصته في املوارد البنكية 

من 7% إلى %4. 

ويتألف هذا املبلغ اجلاري من تسبيقات ألجل 7 أيام في حدود 23 مليار درهم، أي بانخفاض بحوالي النصف مقارنة 

مع سنة 2013، ومن قروض مضمونة مخصصة لتمويل املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة مبا يقارب 19 

مليار، مقابل 6 ماليير درهم في السنة السابقة.

بنسبة %29  اخلزينة  قروض  الرتفاع  درهم، نتيجة  بنسبة 36% إلى 18 مليار  البنوك  بني  ما  الديون  وارتفعت 

االئتمان  مؤسسات  لدى  القروض  بنسبة 49%. أما  لالستحفاظ  املقدمة  والقروض املالية بواقع 33% والقيم 

باخلارج، فارتفعت بنسبة 7,8% لتصل إلى 18,2 مليار درهم.

2.2.1.1 - األداء اجليد للموارد احملصلة لدى الزبائن ناجت باألساس عن ارتفاع ودائع اخلواص املقيمني

شهدت الودائع احملصلة لدى الزبائن، التي بلغت 770 مليار درهم، ارتفاعا ملحوظا خالل سنة 2014، باملقارنة مع 

السنوات األربع األخيرة. فقد سجلت نسبة منو بلغت 6,6%، مقابل 3,7% في السنة السابقة و3,6% في املتوسط 

خالل الفترة املمتدة من 2009 إلى 2012. مما أسفر عن متوسط معامل استخدام، أي نسبة القروض إلى الودائع، 

قدره 99%، بزيادة مبقدار 5 نقط مقارنة بسنة 2013.

ويرجع سبب هذا االرتفاع، بشكل جزئي، إلى استرجاع املغرب لألموال اململوكة في اخلارج من طرف املقيمني املغاربة 

في إطار عملية املساهمة اإلبرائية التي قررتها احلكومة.

الودائع  بنسبة 5,8% مقابل 3,8% سنة 2013، وارتفعت  بزيادة  درهم، أي  بالدرهم 754 مليار  الودائع  وبلغت 

بالعملة األجنبية، التي لم تتجاوز حصتها 2%، بنسبة 63% مقابل انخفاضها بواقع 5,8% في السنة املاضية.

ويعكس االرتفاع اإلجمالي للودائع تزايد الودائع حتت الطلب بنسبة 6,9% لتصل إلى 446,3 مليار درهم والودائع 

إلى  بنسبة %5,9  ألجل  الودائع  حتسنت  كما  مليار.  لتبلغ 129,8  بواقع %8,1  توفير  حسابات  شكل  على 

الصندوق  لسندات  الكبير  النمو  املاضية، بسبب  السنة  في  بنسبة 0,4% فقط  ارتفعت  أن  170,8 مليار، بعد 

مبقدار 14,2% وبدرجة أقل، للحسابات ألجل بنسبة 2,7%. أما باقي الودائع، املكونة من قيم مقدمة لالستحفاظ 

في حدود 35%، والتي كانت قد ارتفعت بنسبة 3,6% سنة 2013، فقد تراجعت بنسبة 2,2% إلى 22,9 مليار 

درهم في متم سنة 2014.
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رسم بياني 27 : تطور حصص مختلف فئات الودائع )%(

57,8 

22,3 

16,6 

3,3 

2013 

حسابات حتت الطلب دائنة ودائع ألجل حسابات ادخار حسابات أخرى

57,9 

23,1 

15,8 

3,2 

2012 

58,0 

22,2 

16,9 

2,9 

2014 

الطلب 58% وحسابات  حتت  الودائع  بلغت  سنة 2013. حيث  مع  باملقارنة  إجماال  مستقرة  الودائع  بنية  بقيت 

التوفير 16,9% والودائع ألجل %22,2.

سجلت ودائع اخلواص املقيمني، التي متثل حوالي 50% من إجمالي الودائع، تزايدا واضحا بلغت نسبته 7,5% لتصل 

للودائع  للودائع حتت الطلب، و12% بالنسبة  النمو 7,2% بالنسبة  إلى 381 مليار درهم، مقابل 5,4%. وبلغ هذا 

ألجل، و7,8% بالنسبة حلسابات التوفير. كما تزايدت ودائع اخلواص بالعملة األجنبية بأكثر من الضعف لتبلغ 7,4 

مليار، مقابل ارتفاعها بنسبة 16,5% سنة من قبل.

رسم بياني 28 : بنية الودائع حسب فئات القطاعات املؤسساتية )%(

49,3 

20,6 

25,9 

4,2 

2013 

ودائع الفاعلني االقتصاديني املاليني

ودائع باقي الفاعلني االقتصاديني غير املاليني

ودائع املغاربة املقيمني باخلارج

ودائع اخلواص

48,5 

20,3 

26,9 

4,3 

2012 

49,6 

20,2 

25,4 

4,8 

2014 

مبوازاة ذلك، شهدت ودائع املغاربة املقيمني باخلارج، التي بلغت حصتها 20,2%، منوا بنسبة 4,4% لتصل إلى 154,8 

مليار درهم، مقابل ارتفاعها بواقع 5,1% في السنة السابقة. وتزايدت ودائعهم حتت الطلب بواقع 4,5%، مقابل 

التوفير. حلسابات  و11,1% بالنسبة  ألجل  للودائع  3,1% بالنسبة 
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نسبته %4,6  بلغت  وبعد بقائها مستقرة خالل سنة 2013، سجلت ودائع باقي الوحدات غير املالية2 انتعاشا 

لتصل إلى 195 مليار، ويشمل هذا التطور ارتفاع الودائع حتت الطلب بنسبة 4,3% والودائع ألجل بنسبة %6.

أما الوحدات املالية، املتكونة أساسا من مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة وشركات التأمني، فبلغ 

مجموع ودائعها أكثر من 37 مليار درهم، محققة نسبة منو أكبر من تلك املسجلة في السنة السابقة، أي %23,1 

عوض %1,1.

الودائع  تتكون من 62% من  املنقولة، التي  القيم  اجلماعي في  التوظيف  ودائع مؤسسات  وبشكل منفصل، فإن 

ألجل، حققت ارتفاعا بنسبة 22,8% لتصل إلى 18,6 مليار درهم، مقابل 9,8% سنة 2013. وبعد تقلصها بواقع 

التأمني، التي متثل 12% من املوارد احملصلة لدى الفاعلني املاليني، بنسبة  شركان  ودائع  21,2% سنة 2013، تزايدت 

ودائع حتت الطلب و29% على شكل ودائع ألجل و9% على شكل  شكل  على  13,2% إلى 4,5 مليار، 62% منها 

ودائع أخرى.

3.2.1.1 - تـراجع لـجـوء البـنـوك إلى سـوق الديون اخلاصة بشكل عام

بعد انخفاض طفيف خالل سنة 2013، ارتفع جاري الديون السندية بنسبة 2,1% إلى حوالي 88 مليار درهم، 

الصادرة  الدين  باقي سندات  وتراجع  بواقع 6,8% إلى 55,7 مليار  الصادرة  اإليداع  لتقلص جاري شهادات  نتيجة 

أن هذا  العمومية. غير  البنوك  الصادرة عن  السابقة  السندات  باستخماد  بنسبة 11,9% إلى 1,7 مليار، ارتباطا 

االنخفاض مت تعويضه جزئيا بارتفاع الديون الثانوية بنسبة 5,7% إلى 24,6 مليار وسندات االقتراض الصادرة مبقدار 

21,2% إلى 6 مليار، مما يعكس توجه البنوك نحو مواصلة تطوير مواردها القارة، من أجل ارتكاز أفضل لالستخدامات 

ألجل متوسط وطويل.

رسم بياني 29 : تطور الدين السندي )مباليير الدراهم(

شهادات اإليداع الديون الثانوية سندات مصدرة اإلصدارات من سندات الدين األخرى
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املالية األخرى من املقاوالت اخلاصة ومن القطاع العمومي غير  الوحداث  2 تتكون 
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تبقى حوالي 69% من شهادات اإليداع مملوكة من طرف مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة، و%18 

منها من طرف مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها و4% من طرف شركات التأمني وهيئات االحتياط 

االجتماعي.

رسم بياني 30 : املبلغ اجلاري لشهادات اإليداع حسب نوع املكتتبني )%(
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مؤسسات ائتمان و الهيئات املعتبرة في حكمها مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة

شركات التأمني وهيئات االحتياط االجتماعي مكتتبون آخرون
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4.2.1.1 - واصلت األموال الذاتية للبنوك تزايدها

ارتباطا باملتطلبات القانونية اجلديدة، تواصل ارتفاع األموال الذاتية للبنوك بنسبة 3,8% لتصل إلى 97,8 مليار 

درهم. وباحتساب نسبتها إلى مجموع األصول، مثل مبلغها 8,9%، مقابل 8,6% سنة 2013.

رسم بياني 31 : تطور األموال الذاتية احملاسبية للبنوك
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3.1.1 -  ارتفعت االلتزامات خارج احلصيلة للبنوك ارتباطا بنمو التزامات التمويل املتوصل 
بها وااللتزامات املتعلقة بأدوات املنتجات املشتقة

تتكون مخاطر البنوك خارج احلصيلة أساسا من االلتزامات بالضمان وبالتمويل املمنوحة أو املستلمة، وكذا االلتزامات 

املتعلقة بعمليات الصرف وباملنتجات املشتقة.

بعد ارتفاعها بنسبة 3,9% في السنة املاضية، سجلت االلتزامات بالتمويل املمنوحة تراجعا بنسبة 5% لتصل 

إلى 75,3 مليار درهم، نتيجة لتقلص االلتزامات املمنوحة لفائدة الزبائن بنسبة 6,1% إلى 72,1 مليار، على شكل 

متثل  حكمها، والتي  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  لفائدة  املمنوحة  االلتزامات  مؤكدة. أما  اعتمادات 

حوالي 4% من اجملموع، فتزايدت بواقع %28,1.

وظلت االلتزامات بالضمان املمنوحة، التي بلغت 119 مليار درهم، شبه مستقرة مقارنة بسنة 2013. ومن ضمن 

إلى 37,7 مليار، مما  االئتمان مبا قدره 3,7% لتصل  بأمر من مؤسسات  املمنوحة  االلتزامات  هذا اجملموع، ارتفعت 

بنسبة  الزبائن  من  بأمر  االلتزامات  تقلصت  بنسبة 79%، بينما  املؤكدة  للتصدير  املستندية  القروض  منو  يعكس 

1,9% إلى 81,3 مليار.

شكل  على  منها  درهم، 60,5 مليار  بنسبة 7,7% إلى 63,6 مليار  منت  املستلمة، فقد  للتعهدات  وبالنسبة 

تعهدات بالضمان. كما تزايدت االلتزامات املستلمة من مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها بنسبة 

بنسبة 26,6% إلى 7,3 مليار. الزبائن  من  املستلمة  االلتزامات  منو  5,7% لتبلغ 56,3 مليار، مقابل 

وفي ما يتعلق بااللتزامات بالعملة األجنبية، تراجعت عمليات الصرف بالناجز بنسبة 40% إلى 9,6 مليار درهم. 

كما سجل نفس التطور بالنسبة للصرف ألجل، بانخفاض قدره 9,9% إلى 118 مليار. 

وباملقابل، واصلت االلتزامات املتعلقة باملنتجات املشتقة منحاها التصاعدي خالل سنة 2014. حيث حققت مبلغا 

العقود  قيمة  بنسبة 24,5% مقابل 28,7% سنة 2013. ومثلت  بارتفاع  درهم، أي  قدره 66,4 مليار  تقريبيا 

الوقت  نفس  في  التطور  هذا  البنوك. ويعزى  أصول  مجموع  و6% من  احملاسبية  الذاتية  األموال  حوالي 68% من 

إلى انخفاض االلتزامات املتعلقة بأدوات سعر الصرف وأدوات سعر الفائدة بنسبة 24% إلى 20,6 مليار وبنسبة 

تضاعفت  والتي  األخرى  باألدوات  املتعلقة  لاللتزامات  القوي  االرتفاع  التوالي، وإلى  8,2% إلى 13,6 مليار، على 

ثالث مرات تقريبا لتصل إلى 32,2 مليار، نتيجة للنمو الذي شهدته عمليات بيع السندات ألجل حلساب الزبائن التي 

أجنزتها بعض البنوك خالل سنة 2014. 
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2.1 -  متكنت البنوك من احلفاظ بشكل عام على مستوى مرض من املردودية، رغم 
تباطؤ نشاطها وارتفاع كلفة املخاطر مجددا.

العموم،  على  مرضية  سنة 2014 نتائج  برسم  حتقق  أن  البنوك  االئتمان، استطاعت  نشاط  تباطؤ  من  بالرغم 

مدفوعة بالنمو القوي للعائد الصافي البنكي، رغم االرتفاع املسجل من جديد في كلفة اخملاطر وتكاليف اإلجمالية 

لالستغالل . 

رسم بياني 32 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بالبنوك )مبلاليير الدرااهم(
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النتيجة اجلارية النتيجة الصافية
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1.2.1 - سجل العائد الصايف البنكي ارتفاعا ملموسا نتيجة للنمو القوي ألنشطة السوق
املاضية.  السنة  بنسبة 9,3%، عوض 4,5% في  ارتفاعا  درهم، محققا  بلغ العائد الصافي البنكي 44 مليار 

هامش  وكذا  الفائدة  هامش  ارتفاع  إلى  أقل،  وبنسبة  السوق،  لعمليات  اجليد  األداء  إلى  التحسن  هذا  ويعزى 

العموالت.

رسم بياني 33 : بنية العائد الصافية البنكي )%(
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في سياق االنخفاض املتزامن ملتوسط سعر الفائدة على القروض ومتوسط كلفة الودائع، ارتفع هامش الفائدة، الذي 

بلغ 29,4 مليار درهم، بنسبة 2,9%، مقابل 1% سنة 2013. إال أن حصته في العائد الصافي البنكي تراجعت 

بحوالي 5 نقط إلى 69% بعد انخفاضها مبقدار 2,6 نقطة سنة 2013. 

وبعد تقلصه بنسبة 1% سنة 2013، سجل العائد الصافي للعمليات مع الزبائن ارتفاعا بواقع 2,6% إلى 28,8 

مليار درهم، بسبب منو الفوائد احملصلة على القروض بنسبة 2,3% إلى 39,6 مليار، بدرجة أكبر من منو الفوائد 

املؤداة عن الودائع بنسبة 1,5% إلى 10,8 مليار.

وانخفض العائد الصافي للفوائد على العمليات مع مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، الذي تبلغ 

على  احملصلة  الفوائد  ارتفاع  يعكس  درهم، مما  إلى 806 مليون  اجملموع، بنسبة 1,7% ليصل  حصته 3% من 

القروض )3%-( نتيجة  على  املؤداة  الفوائد  املتزايد، وتراجع  بحجمها  القروض ما بني البنوك )13,7%+( ارتباطا 

لتقلص تسبيقات بنك املغرب. 

وبخصوص العمليات على السندات، فقد أسفرت عن عائد صاف سلبي للفوائد مببلغ 168 مليون درهم، مقابل 

بنسبة %4,7  الصادرة  الدين  سندات  على  الفائدة  تكاليف  الرتفاع  باخلصوص  سنة 2013، نتيجة  268 مليون 

إلى حوالي 3 ماليير درهم. 

ومن جانب آخر، بلغ هامش العموالت 5,6 مليار درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 3,5% مقابل 1,2% سنة من قبل. 

بواقع %2,2  منوها  بنسبة 4,5%، بعد  اخلدمات 5,8 مليار، متزايدة  تقدمي  على  احملصلة  العموالت  سجلت  فقد 

بواقع 1,7% إلى 1,2  احلسابات  تسيير  على  العموالت  من  ارتفاع كل  التطور  هذا  املاضية. ويعكس  السنة  في 

مليار، والعموالت على وسائل األداء بنسبة 3,3% إلى 2,1 مليار، والعموالت على تقدمي خدمات القروض بنسبة 

والعموالت على سندات التسيير واإليداع بنسبة 3,2% إلى 351 مليون درهم.  10,5% إلى 474 مليون 

وباملقابل، انخفضت العموالت على اخلدمات املرتبطة مببيعات منتجات التأمني واخلدمات املرتبطة بأنشطة االستشارة 

واملساعدة بنسبة 9,4% إلى 185 مليون، وبنسبة 45,5% إلى 66 مليون درهم، على التوالي.

وبعد ارتفاعه بنسبة 36,5% سنة 2013، سجل عائد عمليات السوق منوا أقوى بنسبة 59,4% إلى 8,1 مليار 

القصيرة  للسندات  بالنسبة  السندات، والسيما  الفائدة في سوق  اإليجابي النخفاض نسب  التأثير  درهم بسبب 

األجل. وقد مت حتقيق أربعة أخماس املداخيل الناجمة عن هذه العمليات من طرف ثالثة بنوك. 

مبلغ  إلى  لتصل  تقريبا  تضاعفت  التي  التداول  عوائد سندات  ارتفاع  إلى  أساسا  السوق  عمليات  عائد  منو  ويعزى 

من هذه األرباح في محفظة سندات اخلزينة، وبدرجة أقل، محفظة  اجلزء األساسي  حتقيق  درهم. ومت  6,4 مليار 

األكبر. وتتعلق  مكونها  اخلزينة  سندات  تشكل  التي  السندية  املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات 

نسبة 82% من هذه النتائج بأرباح غير محققة، مما يعكس تثمني قيمة احملافظ املعنية.
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عمليات  عوائد  مجموع  حوالي 8% من  متثل  التوظيف، التي  سندات  على  العمليات  عن  الناجمة  املداخيل  أما 

تفويت  عن  القيمة  فوائض  بفضل  أخرى  إلى  سنة  من  مليون   680 إلى  مليون   99 من  انتقلت  فقد  السوق، 

السندات التي حققتها البنوك. وبالنسبة لألرباح الصافية لعمليات الصرف، فبقيت مستقرة عند 1,6 مليار، فيما 

انتقل العائد الصافي لعمليات املنتجات املشتقة من مبلغ إيجابي قدره 144 مليون إلى عائد سلبي مببلغ 623 

مليون درهم، ينتج اجلزء األكبر منها عن تدني عوائد عمليات البيع ألجل اخلاصة بالسندات نتيجة لتراجع السندات 

املسجل سنة 2014.

2.2.1 - تأثر منو النتيجة الصافية بارتفاع كلفة املخاطر والتكاليف غير اجلـارية
بنسبة 5,4% مقابل 5% سنة 2013. ويرجع  درهم، متزايدة  بلغت التكاليف اإلجمالية لالستغالل 20,3 مليار 

مبقدار  اخلارجية  بواقع 3,7% إلى 9,7 مليار، والتكاليف  املستخدمني  نفقات  ارتفاع  إلى  باخلصوص  التطور  هذا 

درهم. بنسبة 6,5% إلى 478 مليون  والرسوم  والضرائب  8% إلى 7,8 مليار 

بنسبة  واجملسدة  اجملسدة  غير  الثابتة  األصول  مؤن  ومخصصات  االستخماد  مخصصات  أخرى، تزايدت  جهة  ومن 

درهم. 6,8% لتبلغ 2,1 مليار 

وبفضل النمو اجليد للعائد الصافي البنكي، حسنت البنوك من معامل االستغالل3 اخلاص بها بواقع 1,6 نقطة 

ليصل إلى 46,1%. وفي هذا السياق، سجلت النتيجة اإلجمالية لالستغالل ارتفاعا بنسبة 10,6% إلى 23,8 

مليار درهم، مقابل 5,5% سنة 2013.

رسم بياني 34 : تطور النتيجة اإلجمالية لالستغالل و املعامل املتوسط لالستغالل اخلاص بالبنوك
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النتيجة اإلجمالية لالستغالل (مباليير الدراهم) املعامل املتوسط لالستغالل (%)

واصلت الصعوبات املسجلة على مستوى بعض قطاعات النشاط تأثيرها السلبي على كلفة اخملاطر. فقد بلغت 

كلفة اخملاطر، التي تقاس باخملصصات الصافية لالستردادات برسم املؤن، 8 ماليير درهم، متزايدة بنسبة 7,4% بعد 

ارتفاعها بواقع 29% سنة 2013، وهي السنة التي مت خاللها إعادة معاجلة كلفة اخملاطر من أجل إدراج مخصصات 

غير  النتيجة  يرد على مستوى  الذي  املبلغ  درهم، وهو  العامة، مببلغ 972 مليون  اخملاطر  للمؤونات عن  استثنائية 

نسبة املصاريف العامة إلى الناجت الصافي البنكي 3  يعادل 
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اجلارية. وباستثناء هذا التأثير، من احملتمل أن تكون كلفة اخملاطر قد بلغت 23,6%. ونسبة إلى النتيجة اإلجمالية 

لالستغالل، بلغت كلفة اخملاطر 33,5% مقابل 34,3% في السنة املاضية.

�رسم بياني 36 : تكلفة املمخاطر تتنسبة إلى ججاارريي
اللقروض )%(

�رسم بياني 35 : نسبة تكلفة املمخاطر إلى النتيجة 
اإلجمالية لالستغالل اخلاص بالبنوك
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5,7 

28,1

2012 

7,4 

34,3

2013 

8,0 

33,5

2014 

تكلفة اخملاطر (مبلاليير الدرااهم)

نسبة تكلفة اخملاطر إلى النتيجة اإلجمالية لالستغالل (%)

درهم، مقابل 2,7% سنة  بنسبة 5% إلى 15,8 مليار  اجلارية  النتيجة  التطورات، حتسنت  باالعتبار هذه  وأخذا 

سلبية، من 492 إلى 479 مليون درهم. ظلت  اجلارية، التي  غير  النتيجة  2013. وانتقلت 

وإجماال، تزايدت النتيجة الصافية الرابحة املتراكمة للبنوك بنسبة 1% إلى 10 ماليير درهم، بعد أن ظلت مستقرة 

خالل سنة 2013، مما جعل مردودية األصول تبقى مستقرة في حوالي 1%، ومردودية األموال الذاتية تبلغ %10,2 

مقابل 10,6%، وهذا التطور مرتبط أيضا بتعزز األموال الذاتية للبنوك.

ROE )%( رسم بياني 38 : تطور مردودية األموال الذاتية للبنوك ROA )%( رسم بياني 37 : تطور مردودية أصول البنوك

10,2 

2012 2013 2014 

11,8 

10,6 

1,0 1,0 1,0 

2012 2013 2014 
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3.2.1 -  انتعش الهامش اإلجمالي للوساطة اخلاص بالبنوك بينما بقي الهامش اإلجمالي 
للعمليات مع الزبائن شبه مستقر

بلغ متوسط عائد استخدامات البنوك 5,49%، مسجال ارتفاعا قدره 30 نقطة أساس، نتيجة باخلصوص الرتفاع 

األرباح الصافية على عمليات السندات. وفي ما يتعلق مبتوسط كلفة املوارد4، فقد تقلص مبقدار 4 نقط أساس 

إلى  ليصل  أساس  قدره 34 نقطة  مبا  للوساطة  اإلجمالي  الهامش  التطورات، ارتفع  لهذه  إلى 1,94%. واعتبارا 

 .%3,55

رسم بياني 39 : تطور الهامش اإلجمالي للوساطة اخلاص بالبنوك )%(

5,16 

3,21 

1,95 

2012 

5,19 

3,21 

1,98 

2013 

5,49 

3,55 

1,94 

2014 

Average yield of assets Overall intermediation margin
Average cost of liabilities

وبخصوص الهامش على العمليات مع الزبائن، فقد ارتفع بواقع 3 نقط أساس إلى 4,05%، بفعل التأثير املزدوج 

الرتفاع متوسط كلفة الودائع مبقدار 4 نقط إلى 1,46% ونسبة مردودية القروض بواقع نقطة أساس واحدة إلى 

.%5,5

رسم بياني 40 : تطور الهامش اإلجمالي على العمليات مع الزبائن )%(

1,41 

4,21 

5,62 

2012 

1,50 

4,02 

5,52 

2013 

5,51 

1,46 

4,05 

2014 

Return on loans  Margin on customer transactions

Average cost of deposits

4 يشمل عائد االستخدامات وكلفة الموارد العمليات مع الزبناء، والعمليات مع مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والعمليات على السندات
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إلى متوسط االستخدامات، مبقدار  البنكي  الصافي  العائد  البنكي اإلجمالي، الذي يقاس بنسبة  الهامش  حتسن 

امتصاصه بالنفقات العامة في حدود 1,86% مقابل 1,82% في السنة  مت  أنه  إلى 4,03%. غير  أساس  22 نقطة 

املاضية وبكلفة اخملاطر في حدود 0,73% مقابل 0,74% سنة 2013.

رسم بياني 41 : تطور الهامش البنكيي اإلجمالي على العمليات مع الزبائن )%(

3,80 

1,81 

0,56 

2012 

3,81 

1,82 

0,74 

2013 

4,03 

1,86 

0,73 

2014 

الهامش البنكيي اإلجمالي

اخملصصات الصافية من استردادات املؤن/ متوسط االستخدامات

النفقات العامة / متوسط االستخدامات

2 - نـــشـاط شــركــات الـتـمـويـل ومـردوديتهــا
 1.2 - شهدت استخدامات شركات التمويل تطورات متباينة حسب اختصاصاتها

ما  موزعة  إلى 34 مؤسسة  ليصل  واحدة  شركة  بواقع  التمويل  شركات  عدد  في متم سنة 2014، انخفض 

للضمان  وشركتني  العقاري  للقرض  وشركتني  اإليجاري  للقرض  و6 شركات  االستهالك  لقروض  بني 16 شركة 

البديل،  التمويل  واحدة متخصصة في  األداء وشركة  لتدبير وسائل  و3 شركات  الديون  وشركتني لشراء وحتصيل 

وشركة أخرى لتمويل الفاعلني في مجال القروض الصغرى وأخرى متخصصة في متويل صغار الفالحني. 

وقد كان النخفاض عدد شركات قروض االستهالك بواقع شركة واحدة خالل سنة 2014 تأثير سلبي على تطور 

مؤشرات نشاط القطاع ومردوديته، ولكن أيضا على مؤشرات شركات التمويل مبختلف فئاتها. ومن أجل احلد من هذا 

التأثير، يستعرض هذا الفصل التطورات حسبما هي محددة داخل نطاق ثابت، على أساس إعادة معاجلة املعطيات 

وقطاع شركات قروض  التمويل  الكلية لقطاع شركات  التدبير  أرصدة  وبيان  احلصيلة  اخلاصة بسنة 2013. وترد 

االستهالك ضمن امللحقات دون إعادة معاجلة املعطيات. 
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مجموع أصول شركات التمويل سنة 2014 بنسبة 5% إلى 99,2 مليار درهم، بعد أن ظل مستقرا خالل   ارتفع 

حصة %97  ميثل  الصندوق، الذي  األداء من  عبر  للزبائن  املنوحة  للقروض  اإلجمالي  اجلاري  سنة 2013. وسجل 

من االستخدامات، تزايدا بنسبة 2,7% إلى حوالي 96 مليار درهم. ومن جهة أخرى، ارتفعت الديون على مؤسسات 

إحدى  بها  قامت  ألجل  توظيف  بعملية  من 2,3 إلى 4,5 مليار، ارتباطا  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان 

شركات الضمان. 

جـدول 6 : تطور استخدامات شركات التـمـويـل
�التغير

2013 معدل/2014 )%( 2014 2013 معدل 2013 2012
الدراهم( )مباليني 

97,9 4 518 2 283 2 340 3 025 ديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

2,4 88 766 86 724 90 150 89 242 ديون على الزبناء

8,4 862 796 796 805 محفظة السندات

-1 1 374 1 388 1 396 1 418 قيم مستعقرة

10,7 3 653 2 299 3 337 3 847 أصول أخرى

5,0 99 173 94 490 98 019 98 337 مجموع األصول

بنود صافية من االستخدامات واملؤن

وبسبب انخفاض عدد شركات قروض االستهالك، تراجعت حصة نشاطها الكلية مبقدار 4 نقط إلى 43%، لفائدة 

قدره  مبا  اإليجارية  القروض  شركات  حصة  بنسبة 14%. وتقلصت  أهميتها  تزايدت  التي  التمويل  شركات  باقي 

نقطة واحدة إلى حوالي %43. 

رسم بياني 42 : حصة مختلف فئات شركات التمويل في مجموع أصول القطاع )%(

47 

44 

9 

2013 

شركات قرض االستهالك شركات القرض اإليجاري شركات أخرى للتمويل

47 

43 

10 

2012 

43 

43 

14 

2014 
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متيز تطور نشاط شركات التمويل بأوضاع متباينة. وفي ظل استمرار التباطؤ املسجل منذ سنة 2009، شهد نشاط 

شركات قروض االستهالك، الذي يقاس بواسطة مجموع احلصيلة، ارتفاعا بنسبة 0,8% سنة 2014 ليبلغ 43 

مليار درهم.

جـدول 7 : تطور استخدامات شركات قـروض االستهـالك
�التغير

2013 معدل/2014 )%( 2014 2013 معدل 2013 2012
الدراهم( )مباليني 

-8,6 501 549 606 530 ديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

0,2 39 259 39 186 42 612 42 115 ديون على الزبناء

7,7 10 255 9 521 9 621 9 629    مبا في ذلك عمليات الكراء مع خيار الشراء

-60,3 22 56 56 46 محفظة السندات

-3,1 779 804 812 826 قيم مستعقرة

17,4 2 457 2 092 2 130 2 321 أصول أخرى

0,8 43 018 42 687 46 216 45 838 مجموع األصول

بنود صافية من االستخدامات واملؤن

اجلاري، في  مبلغها  إجمالي  للزبائن. ووصل  قروض  من  االستهالك  قروض  استخدامات  ويتألف أكثر من 92% من 

متم سنة 2014، إلى 43,6 مليار درهم، أي بارتفاع طفيف بنسبة 0,6%، وهي نسبة مشابهة لتلك املسجلة 

سنة 2013. وضمن هذا اجملموع، تزايدت عمليات الكراء مع خيار الشراء بنسبة 7,7% لتبلغ أكثر من 10 ماليير 

درهم، نتيجة الرتفاع مبيعات السيارات.

وحققت شركات القروض اإليجارية مجموع أصول بلغ 43 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة1% بعد أن ظلت مستقرة إلى 

متم سنة 2013. وارتفع إجمالي مبلغها اجلاري بنسبة 1,6% إلى 44,3 مليار درهم.

جـدول 8 : تطور استخدامات شركات الـقـرض اإليـجـاري
�التغير

)%( 2014/2013 2014 2013 2012
الدراهم(   )مباليني 

1,1 41 888 41 431 41 434 مستعقرات برسم القرض اإليجاري
4,5 78 75 104 ديون أخرى على الزبناء

-20,2 24 30 30 محفظة السندات
-3,8 1 041 1 082 944 أصول أخرى
1,0 43 031 42 618 42 512 مجموع األصول

بنود صافية من االستخدامات واملؤن  

اجلاري، تراجعت عمليات  املبلغ  والعقاري. ومن حيث  املنقول  اإليجاري  القرض  اإليجاري من  القرض  تتكون عمليات 

القرض اإليجاري املنقول، التي متثل 64% من اجملموع، بحوالي 2,3%، بعد تقلصه بنسبة 3% سنة 2013. فيما 

واصلت عمليات القرض اإليجاري العقاري منحاها التصاعدي، محققة ارتفاعا بواقع 7,8% مقابل 6,6% في السنة 
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املاضية.

رسم بياني 43 : تطور املبلغ اجلاري لعمليات القرض اإليجاري املنقول والعقاري )مباليني الدراهم(

12 963 13 804 14 886 

2012 2013 2014 

القرض اإليجاري املنقول القرض اإليجاري العقاري

28 471 27 626 27 002 

من حيث اإلنتاج5، وزعت شركات القرض اإليجاري خالل سنة 2014، مبلغا يناهز 13 مليار درهم، أي تقريبا نفس 

بزيادة ملموسة قدرها 7,6%. وخصص  بـ 13.973 ملفا، أي  املبلغ  املستوى املسجل سنة 2013، ويتعلق هذا 

حوالي 76% من هذا اإلنتاج للقرض اإليجاري املنقول.

رسم بياني 45 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية حسب نوع 
املستعقرات املمولة )%(

رسم بياني 44 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية املنقولة حسب نوع 
التجهيز )%(

محالت جتارية

فنادق وترفيه

2013 

19 

33 

26 

1 

21 

2012 

18 

36 

19 

6 

21 

2014 

16 

13 

47 

10 

14 

عمارات صناعية

مباني املكاتب

أخرى

2013 

28 

5 

35 

15 

17 

حواسب آلية ومعدات مكتبية

السيارات السياحية

2012 

31 

8 

36 

14 

11 

2014 

28 

4 

32 

19 

17 

آالت وجتهيزات صناعية

العربات النفعية

أخرى

وسجل إنتاج القرض اإليجاري املنقول، الذي بلغ 9,7 مليار درهم، انخفاضا جديدا بنسبة 5,5%، بعد تقلصه بنسبة 

7,5% سنة 2013. ويعكس هذا التطور تراجع متويل العربات النفعية )14%-(، واآلالت والتجهيزات الصناعية 

متويل  املقابل، ارتفع  والبناء )20%-(. وفي  العمومية  املكتبية )24%-(، واألشغال  واملعدات  )5%-(، واحلواسيب 

السيارات السياحية بنسبة %23.

التمويل لشركات  املهنية  اجلمعية  5  معطيات 
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ويظهر حتليل القروض حسب مدتها األولية هيمنة القروض متوسطة األجل التي بلغت حصتها 80% من مجموع 

اإلنتاج، أي بانخفاض مبقدار نقطة واحدة مقارنة بسنة 2013.

ويتبني من خالل حتليل هذا اإلنتاج حسب القطاعات أن التمويالت اخملصصة للقطاعات الصناعية تراجعت بنسبة 

هذه  املعدنية. ومثلت  للصناعات  املمنوحة  القروض  باألساس  التقلص  هذا  درهم، وهم  26% إلى 2,3 مليار 

اجلاري  مبلغه  تراجع  الذي  النقل  قطاع  االنخفاض  هذا  هم  كما  اإلنتاج.  مجموع  من  التمويالت حوالي %23 

بنسبة 5% إلى 1,7 مليار، مقابل ارتفاعه بواقع 7% سنة من قبل، ما ينقل حصته إلى %18.

وبالعكس، شهدت القروض املمنوحة لقطاع البناء واألشغال العمومية منوا بنسبة 10% إلى 1,5 مليار درهم، بعد 

التجارة  املوجهة لقطاع  القروض  إلى 16%. وبقيت  اإلنتاج  يرفع حصتها في مجموع  ارتفاعها بنسبة 19%، مما 

مستقرة عند 1,7 مليار درهم، مقابل تراجعها بنسبة 20% سنة 2013، حيث بلغت حصتها %17. 

وارتفع إنتاج القرض اإليجاري العقاري بنسبة 24%، ليبلغ 3,2 مليار درهم، واستفاد من هذا التطور متويل مباني 

بواقع  انخفاضها  درهم، بعد  من 17,7 إلى 306,2 مليون  انتقلت  التي  والترفيه  املكاتب )129%+( والفنادق 

سنة. وقد مثل حوالي 97% من هذه التمويالت القروض طويلة األجل. 88%، قبل 

ارتفع املبلغ اجلاري للقروض املعلقة األداء لشركات التمويل بنسبة 9% سنة 2014 إلى 9,9 مليار درهم، ما ميثل 

معدل مخاطر قدره 10,3%. وتزايد املبلغ اجلاري للقروض املعلقة لشركات قروض االستهالك بنسبة 8% إلى 5,8 

مليار درهم، أي مبعدل مخاطر قدره 12,4% سنة 2013. وبالنسبة لشركات القرض اإليجاري، شهد املبلغ اجلاري 

اخلاص  اخملاطر  معدل  ارتفاع  يعني  درهم، ما  للقروض املعلقة األداء اخلاصة بها منوا بحوالي 11% إلى 3,8 مليار 

بها مبقدار 0,7 نقطة إلى 8,5%، ارتباطا بالظرفية االقتصادية.

رسم بياني 46 : تطور مغدل اخملاطر حسب نوع شركات قروض التمويل )%(

12,9 

7,1 

9,7 

12,4 

7,8 

9,8 

13,2 

8,5 

10,3 

شركات قرض االستهالك شركات القرض اإليجاري شركات التمويل

2013 2014 2012 
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بلغ معدل تغطية القروض املعلقة األداء 74% بالنسبة لشركات التمويل، متراجعا مبقدار 4 نقط مقارنة بالسنة 

املاضية. حيث انخفض مبا قدره 5 نقط إلى 78% بالنسبة لشركات قروض االستهالك وارتفع بنقطة واحدة إلى 

اإليجاري.  القرض  لشركات  68% يالنسبة 

رسم بياني 47 : تطور معدل التغطية حسب نوع شركات قروض التمويل )%(

83 

64 

78 
83 

67 

78 78 

68 
74 

شركات قرض االستهالك شركات القرض اإليجاري شركات التمويل

2013 2014 2012 

2.2 -  ارتفعت االستدانة البنكية اخلاصة بشركات التمويل على حساب سندات الدين 
الصادرة

ضمن نطاق مستقر، اتسمت موارد شركات التمويل، خالل سنة 2014، بارتفاع االستدانة البنكية بنسبة %5,6، 

الصادرة  الدين  سندات  املقابل، تراجعت  بنسبة 3,8%. وفي  الذاتية  بواقع 6,1% واألموال  الزبائن  على  والديون 

بنسبة %5,1.

جـدول 9 : تـطـور مـوارد شـركــات الـتـمـويـل
�التغير

2013 معدل/2014 
)%(

2014 2013 معدل 2013 2012
)بماليين الدراهم(

5,6 57 222 54 205 57 365 52 129
ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة 

في حكمها

6,1 7 406 6 980 7 001 6 568 ديون جتاه الزبناء

-5,1 15 159 15 966 15 966 21 735 سنـدات الدين الصادرة

3,8 9 460 9 112 9 253 8 602 األموال الذاتية

2,6 1 504 1 466 1 433 1 453 النتيجة الصافية

24,6 8 422 6 761 7 001 7 850 خصوم أخرى

5,0 99 173 94 490 98 019 98 337 مجموع اخلصوم
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الصادرة،  الدين  التمويل بحصة 58%، متبوعة بسندات  بنية موارد شركات  البنكية مهيمنة على  الديون  وتبقى 

األخيرتني. بالسنتني  مقارنة  تغيير  دون  املوارد، لتظل  مثلت 9% من  التي  الذاتية  بحصة 15% وباألموال 

رسم بياني 48 : تطور بنية موارد شركات التمويل )%(

9 
9 

16 

7 

59 

2013 

خصوم أخرى أموال ذاتية 

ديون اجتاه العمالء ديون مستحقة ملؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

سندات الدين الصادرة

10 

9 

15 

8 

58 

2014 
8 
9 

22 

7 

54 

2012 

شركات  عن  الصادرة  السندات  في  املستثمرين  أهم  من  املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  تبقى 

املعتبرة في حكمها  والهيئات  االئتمان  بني مؤسسات  املتبقية  احلصة  تتوزع  قدرها 79%، فيما  التمويل، بحصة 

املالية )%2(. غير  )19%( والشركات 

جـدول 10 : تـطـور مـوارد شـركــات قـروض االستهـالك
�التغير

2013 معدل/2014 )%( 2014 2013 معدل 2013 2012
)بماليين الدراهم(

-12,0 19 646 22 322 25 482 22 445 ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

13,7 5 464 4 804 4 825 4 653 ديون جتاه الزبناء

16,4 7 865 6 758 6 758 10 251 سنـدات الدين الصادرة

2,9 5 262 5 116 5 257 4 760 األموال الذاتية

8,0 845 782 750 876 النتيجة الصافية

35,5 3 936 2 905 3 144 2 853 خصوم أخرى

0,8 43 018 42 687 46 216 45 838 مجموع الخصوم

بلغت الديون البنكية اخلاصة بشركات قروض االستهالك، التي متثل 46% من املوارد، 19,6 مليار درهم، متراجعة 

بنسبة 16,4% إلى 7,9 مليار،  الصادرة  الدين  لسندات  اجلاري  املبلغ  بنسبة 12% مقارنة بسنة 2013. وتزايد 

لترتفع حصتها إلى 18%. وارتفعت األموال الذاتية لهذه الشركات بنسبة 2,9% إلى 5,3 مليار درهم، ما ميثل 

خالل سنة 2013. املسجل  املستوى  نفس  تقريبا  املوارد، وهو  12% من 
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جـدول 11 : تـطـور مـوارد شـركــات القـرض اإليجـاري
 التغير 2014/2013 

)%( 2014 2013 2012   )بماليين الدراهم(

8,0 29 726 27 513 25 041 ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

-25,3 596 799 734 ديون جتاه الزبناء

-20,8 7 294 9 208 11 924 سنـدات الدين الصادرة

4,7 2 718 2 597 2 509 األموال الذاتية

3,2 294 285 290 النتيجة الصافية

8,4 2 403 2 216 2 014 خصوم أخرى

1,0 43 031 42 618 42 512 مجموع اخلصوم

املوارد، بنسبة 8% لتصل  اإليجاري، التي متثل قرابة 69% من  القرض  البنكية اخلاصة بشركات  الديون  وارتفعت 

الصادرة  الدين  اجلاري لسندات  املبلغ  املقابل، تقلص  درهم، مقابل 10% سنة 2013. وفي  إلى حوالي 30 مليار 

بنسبة 21% إلى 7,3 مليار. وتزايدت أموالها الذاتية احملاسبية بحوالي 5% إلى 2,7 مليار، ما يعني استقرار حصتها 

في %6.

3.2 - سجـل تطور مردودية شركات التمويل وضعيات متباينة
تزايدت النتيجة الصافية لشركات التمويل خالل السنة املالية 2014 بنسبة 2,6% لتبلغ 1,5 مليار درهم، بعد 

انخفاضها بواقع 1% في السنة املنصرمة. وهذا االنتعاش ناجت عن ارتفاع هوامش الربح التي حققتها بشكل خاص 

شركات قروض االستهالك والضمان.

رسم بياني 49 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بشركات التمويل)مباليني الدراهم(

5 047 

3 196 

2 328 

1 448 

5 126 

3 207 

2 293 

1 433 

4 976 

3 170 

2 324 

1 466 

3 315 

2 397 

1 504 

العائد الصافي البنكي النتيجة اجلارية النتيجة الصافية

معدل 2013 2014 2013 2012

5 275 

النتيجة اإلجمالية لالستغالل
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ارتفع الناجت الصافي البنكي اخلاص بشركات التمويل، الذي بلغ 5,3 مليار درهم، بنسبة 6% مقابل 1,6% في السنة 

السابقة. ويعكس هذا التطور منو هامش العموالت بنسبة 16% إلى 1,3 مليار درهم، نتيجة لتزايد نشاط التدبير 

املنجز لفائدة البنوك من طرف شركات قروض االستهالك، من جهة؛ ومن جهة أخرى، ارتفاع نتيجة عمليات القرض 

بنسبة 11,6% إلى 549  انخفاضا  الفائدة  هامش  املقابل، عرف  درهم. وفي  اإليجاري بواقع 1% إلى 3,3 مليار 

مليون درهم.

وتزايدت النفقات العامة لالستغالل بنسبة 6,6% إلى 2 مليار درهم، لتفرز متوسط معامل استغالل قدره %39، 

النتيجة اإلجمالية لالستغالل، التي بلغت 3,3  متحسنا مبقدار نقطة واحدة مقارنة مع سنة 2013. وارتفعت 

باخملصصات  اخملاطر، املتعلقة  كلفة  بواسطة  امتصاصها  مت  سنة. وقد  مليار، بحوالي 4,6%، مقابل 0,3% قبل 

الصافية من استردادات املؤن، في حدود 28%، أي دون تغيير مقارنة بسنة 2013.

الذاتية  األموال  مردودية  انتقلت  سنة 2013، فيما  املسجل  املستوى  نفس  وبلغت مردودية األصول 1,5%، وهو 

من 15,5% إلى %15,9.

رسم بياني 50 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بشركات قروض االستهالك )مباليني الدراهم(

3 098 

1 938 

1 405 

876 

2 970 

1 783 

1 289 

750 

2 820 

1 746 

1 320 

782 

2 962 

1 815 

1 280 

845 

العائد الصافي البنكي النتيجة اجلارية النتيجة اإلجمالية لالستغاللالنتيجة الصافية

معدل 2013 2014 2013 2012

حققت شركات قروض االستهالك عائدا صافيا بنكيا قدره 3 ماليير درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 5%، بعد تزايدها 

الشراء بنسبة 15% إلى  الكراء مع خيار  نتيجة عمليات  ارتفاع  ناجت عن  التحسن  بواقع 4,1% سنة 2013. وهذا 

بنسبة 24,7% إلى 555  العموالت  املاضية، وهامش  السنة  بنسبة 23% في  تقلصها  382 مليون، مقابل 

مليون، مما يعكس تطور أنشطة تقدمي اخلدمات التي تقوم بها بعض الشركات. إال أنه مت تخفيف هذه االرتفاعات 

بفعل تقلص هامش الفائدة، الذي يعتبر املكون األساسي للعائد الصافي البنكي، بنسبة 1,7% إلى 1,9 مليار 

درهم، ارتباطا بتباطؤ النشاط.
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وارتفعت النفقات العامة لالستغالل بنسبة 4,7% إلى 1,2 مليار درهم، ما أفرز متوسط معامل استغالل قدره 

مقارنة بسنة 2013. وترتب عن ذلك ارتفاع النتيجة اإلجمالية لالستغالل بواقع 4% إلى  نقطتني  40%، بزيادة 

املاضية. السنة  في  تراجعها  1,8 مليار، بعد 

اإلجمالية  النتيجة  من   %30 حوالي  ميثل  ما  درهم،  مليون   535 إلى   %25,7 بنسبة  اخملاطر  كلفة  وتزايدت 

مبقدار 108 مليون  عجز  من  انتقلت  اجلارية، فقد  غير  النتيجة  السابقة. أما  السنة  لالستغالل، عوض 28% في 

إلى فائض بقيمة 7,6 مليون، حيث متيزت سنة 2013 بإدراج مخصصات عن املؤن برسم التقومي الضريبي.

وأخذا في االعتبار هذه التطورات، بلغت النتيجة الصافية التي حققتها شركات قروض االستهالك 845,2 مليون 

درهم، متزايدة بنسبة 8% مقابل انخفاضها بنسبة 14,4% في السنة املاضية. وهكذا، بلغت مردودية األصول 

إلى %16,1. مبقدار 1,8 نقطة  الذاتية  االموال  مردودية  قبل، وحتسنت  من  2% عوض 1,6% سنة 

رسم بياني 51 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بشركات القرض

اإليجاري )مباليني الدراهم(

1 096 

803 

482 

290 

1 187 

887 

486 

285 

1 199 

881 

533 

294 

2013 2014 

العائد الصافي البنكي النتيجة اجلارية النتيجة اإلجمالية لالستغاللالنتيجة الصافية

2012 

القرض  لشركات  البنكي  الصافي  العائد  الفائدة6 بحوالي 1% ليبلغ 1,2 مليار، تزايد  هامش  الرتفاع  نتيجة 

اإليجاري بنفس القدر، إلى 1,2 مليار درهم مقابل 8,4% سنة 2013.

درهم،  بنسبة 5,7% إلى 321 مليون  بنسبة 3% سنة 2013، تزايدت  لالستغالل  العامة  النفقات  منو  وبعد 

وبذلك بلغ معامل متوسط االستغالل 27%، متراجعا مبقدار نقطة واحدة مقارنة بالسنة املاضية، كما تقلصت 

النتيجة اإلجمالية لالستغالل بنسبة 0,7% إلى 881 مليون درهم.

وشهدت كلفة اخملاطر، التي بلغت 348 مليون درهم، تراجعا بواقع 13%، بعد ارتفاعها بنسبة 25% سنة 2013. 

وامتصت 40% من النتيجة اإلجمالية لالستغالل، مقابل 45% سنة 2013.

6  بما في ذلك نتيجة عمليات القرض اإليجاري
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اإليجاري بنسبة 3,2% إلى 294 مليون، بعد  القرض  الصافية اإلجمالية لشركات  النتيجة  وبناء عليه، ارتفعت 

الذاتية مستقرة، من سنة ألخرى،  تراجعها بنسبة 1,7% سنة 2013. وظلت مردودية األصول ومردودية األموال 

التوالي. في 0,7% و11% على 

3 - نـــشـاط الـبـنـوك الـحـرة ومـردوديتهــا
 يبلغ عدد البنوك احلرة باملغرب ستة بنوك، تعود ملكيتها إلى بنوك محلية وتخضع ملقتضيات القانون رقم 58-90 

وبعض مقتضيات القانون البنكي لسنة 2006.

منح  لتشمل  املغرب  بنك  صالحيات  توسيع  سنة 2015، مت  بداية  رقم 12-103 في  البنكي  القانون  وبصدور 

االعتمادات للبنوك احلرة وسحبها، والقواعد االحترازية املتعلقة بها وكذا نظام العقوبات.

التشاركية شريطة  البنوك  املنجزة من طرف  العمليات  تزاول، بشكل حصري، بعض  أن  أيضا  احلرة  للبنوك  وميكن 

الترخيص لها من قبل بنك املغرب، بعد موافقة جلنة مؤسسات االئتمان.

بالدرهم، حوالي 42 مليار،  يقابلها  مبا  تقييمها  يتم  احلرة، التي  البنوك  أصول  مع نهاية سنة 2014، بلغ مجموع 

املمنوحة  القروض  لالستخدامات، تزايدت  سنة 2013. وبالنسبة  نهاية  بزيادة قدرها 10,2% مقابل 7,1% في 

لشركات االئتمان بحوالي 23% إلى 22,8 مليار درهم، مقابل 9,9%. وبعد ارتفاع محفظة السندات بنسبة %80,7 

سنة 2013، تزايدت مجددا بنسبة 23,6% إلى 3,5 مليار، 48% منها على شكل سندات دين.

جـدول 12 : تطور استخدامات البـنـوك الـحـرة
2014 التغير 2014/2013 )%( 2013 2012 الدراهم( )مباليني 

22,9 22 801 18 556 16 892 ديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

-7,2 15 118 16 298 16 669 ديون على الزبناء

23,6 3 515 2 844 1 573 محفظة السندات

69,5 294 173 221 أصول أخرى

10,2 41 728 37 871 35 355 مجموع األصول

بنود صافية من االستخمادات واملؤن

وفي املقابل، انخفض املبلغ اجلاري للديون على الزبائن بنسبة 7,2% إلى 15 مليار درهم، بعد تراجعه بنسبة %2,2 

في السنة املنصرمة، وذلك نتيجة لتراجع قروض التجهيز مجددا بنسبة 20,3% بعد تدنيها بنسبة 4,3% في 

نهاية سنة 2013.
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رسم بياني 52 : بنية استخدامات البنوك احلرة )%(

48 

47 

5 

2012 

محفظة السنداتديون على الزبناء

49 

43 

8 

2013 

ديون على مؤسسات االئتمان ومثيالتها

55 

36 

9 

2014 

بنية االستخدامات تغيرات ملحوظة سنة 2014. فقد تقلصت حصة  التطورات، عرفت  االعتبار هذه  وأخذا في 

الديون على الزبناء، حيث انتقلت، من سنة ألخرى، من 43 إلى 36% لفائدة حصة الديون على مؤسسات االئتمان 

والهيئات املعتبرة في حكمها التي تعززت مبقدار 6 نقط إلى 55%، فيما بقيت حصة محفظة السندات مستقرة 

عند %9. 

وفي ما يتعلق بالديون املعلقة األداء، التي متثل حصتها 0,4% فقط من القروض، تراجع مبلغها اإلجمالي بنسبة 

درهم. 26% إلى 61 مليون 

ومتيزت موارد البنوك احلرة بارتفاع الديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها بنسبة 8,2% إلى 

درهم، وودائع الزبائن بنسبة 17,4% إلى 4,7 مليار، بعد ارتفاعها في سنة 2013 بواقع 2,8% و%65  35,7 مليار 

على التوالي.

جـدول 13 : تـطـور مـوارد البـنـوك الـحـرة
2014 التغير 2014/2013 )%( 2013 2012 الدراهم( )مباليني 

8,2 35 660 32 961 32 068 ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

17,4 4 717 4 017 2 433 ودائع الزبناء

23,1 541 440 451 األموال الذاتية احملاسبية

78,5 810 453 403 خصوم أخرى

10,2 41 728 37 871 35 355 مجموع اخلصوم

بزايدة قدرها %23,1  الذاتية احملاسبية للبنوك احلرة مع نهاية سنة 2014، 541 مليون درهم، أي  بلغت األموال 

احمليطة  اخملاطر  األم  الشركات  تتحمل  إذ  ضعيفة،  املوارد  مجموع  في  حصتها  وتبقى  سنة 2013.  مع  مقارنة 

بالبنوك احلرة.
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رسم بياني 53 : بنية موارد البنوك احلرة )%(

2 
11 

87 

2013 

خصوم أخرى ودائع الزبناء ديون جتاه مؤسسات االئتمان ومثيالتها

2 
7 

91 

2012 

4 
11 

85 

2014 

تظل بنية موارد البنوك احلرة متسمة باحلجم املتزايد للديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها. 

فقد مثلت هذه الديون 85% من املوارد، غير أنها تراجعت مبقدار نقطتني مقارنة مع السنة املاضية.

انخفضت االلتزامات بالتمويل املمنوحة من طرف البنوك احلرة والسيما لفائدة شركاتها األم بنسبة 11% إلى 331 

مليون درهم، مقابل ارتفاعها بنسبة 19% في السنة املنصرمة. كما تراجعت االلتزامات بالضمان بنسبة 48% بعد 

االلتزامات  الزبائن. أما  من  بأمر  ممنوحة  من 68% منها  درهم، أكثر  حوالي 1,2 مليار  تزايدها بنسبة 48% إلى 

بالضمان املستلمة، فبلغت 14,2 مليار، متزايدة بنسبة 4% مقابل 3% قبل سنة.

رسم بياني 54 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بالبنوك احلرة )مباليني الدراهم(
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250 246 

200 

328 
300 296 

249 

485 
439 417 

369 

2013 2014 

العائد الصافي البنكي النتيجة اإلجمالية لالستغالل النتيجة اجلارية النتيجة الصافية

2012 

قدرها 48%، بعد  درهم، بزيادة  احلرة 485 مليون  للبنوك  البنكي  الصافي  العائد  سنة 2014، بلغ  نهاية  في 

سنة 2013، وذلك نتيجة باألساس لنمو هامش الفائدة بنسبة 58% إلى 413 مليون. وبلغت نتيجتها   %24

الصافية 369 مليون درهم، بارتفاع قدره 48%، بعد 24% سنة 2013.
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4 - نـــشـاط جمعـيـات الـقـروض الصغـرى ومـردوديتهــا
شهد قطاع جمعيات القروض الصغرى، الذي يتكون من 13 جمعية، خالل سنة 2014، منوا ملموسا وعمل على 

حتسني عرضه من خالل عقد شراكات مع املؤسسات البنكية وشركات حتويل األموال.

وإذا كان عدد مستخدمي جمعيات القروض الصغرى قد ظل مستقرا في أكثر قليال من 6.000 شخص، فقد عززت 

بنسبة 5% إلى 863.071 مستفيدا، نصفهم  النشيطني  وزبائنها  بنسبة 4% إلى 1.536 شباك  شبكتها 

تقريبا من النساء. 

جـدول 14 : تطور استخدامات جمعيات القروض الصغرى

�التغير
)%( 2014/2013 2014 2013 2012

)بماليين الدراهم(

27,0 834 657 557
في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  على  ديون 

حكمها

12,3 5 260 4 685 4 351 ديون على الزبناء

-6,3 214 228 169 قيم مستعقرة

18,3 153 129 279 أصول أخرى

13,4 6 461 5 699 5 356 مجموع األصول

بنود صافية من االستخمادات واملؤن

القروض  شركات  طرف  من  للزبناء  املمنوحة  القروض  سجلت  املاضية،  السنة  في   %6 بنسبة  ارتفاعها  بعد 

متوسط  حتسن  درهم، وبذلك  إلى 5,5 مليار  اإلجمالي  اجلاري  مبلغها  الصغرى منوا جديدا بنسبة 11,5% ليصل 

مبلغ االئتمان، من سنة ألخرى، بنسبة 6% إلى أزيد من 6.000 درهم. ويتم توزيع حوالي 92% من القروض من 

طرف ثالث جمعيات.

املستوى  نفس  وهو  الصغرى،  للمقاوالت  مسلمة  قروض  عن  عبارة  منها  وحسب نوع القروض، يتبني أن %89 

في  القروض  نسبة 67% من  فردية )61% سنة 2013(. وتركزت  قروض  سنة 2013، و63% منها  املسجل 

املناطق احلضرية، بارتفاع قدره نقطة واحدة مقارنة مع السنة املنصرمة. 

وأدت مختلف التدابير املتخذة من قبل جمعيات القروض الصغرى في مجال تدبير اخملاطر إلى استمرار تراجع الديون 

املعلقة األداء. فقد انخفضت هذه الديون مجددا بنسبة 4% إلى ما يفوق 200 مليون درهم بقليل، أي مبعدل مخاطر 

قدره 3,7% مقابل 4,3% في السنة السابقة. وبلغت نسبة تغطية الديون املعلقة األداء بواسطة املؤن %86، 

مقابل 90% سنة 2013. 
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جـدول 15 : تـطـور موارد جمعيـات الـقـروض الصغـرى

 التغير 
)%( 2014/2013 2014 2013 2012

)بماليين الدراهم(

13,1 3 793 3 353 3 334 ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

9,0 2 067 1 897 1 666 األموال الذاتية املماثلة

33,6 601 449 356 خصوم أخرى

13,4 6 461 5 699 5 356 مجموع اخلصوم

وارتباطا بانتعاش نشاطها، ارتفعت ديون جمعيات القروض الصغرى جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في 

بنسبة 52% ليصل  األجانب  املقرضني  من  استدانتها  لتزايد  درهم، نتيجة  حكمها بنسبة 13% إلى 3,7 مليار 

الذاتية. أموالها  ضعف  حوالي  استدانتها  نسبة  درهم. وبلغت  مبلغها اجلاري إلى أكثر من 800 مليون 

احمللية حوالي 79% من هذه  البنوك  الصغرى. وحتوز  القروض  البنكية 59% من موارد جمعيات  االستدانة  ومتثل 

حوالي 91% من  من  كبرى  استفادت 3 جمعيات  أجنبية. وقد  مؤسسات  إلى  االستدانة بينما تعود 21% منها 

هذه االستدانة.

رسم بياني 55 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بجمعيات القروض الصغرى )مباليني الدراهم(

1 060
1 153

287357

2012 2013 2014 

166

1 273

404

222 201

العائد الصافي البنكيالنتيجة اإلجمالية لالستغالل النتيج الصافية

املالية 2014 بتحقيق نتيجة صافية بلغت 220 مليون  القروض الصغرى السنة  وإجماال، أنهى قطاع جمعيات 

درهم، أي بزيادة بنسبة 10,4% مقابل 21% في السنة املنصرمة.
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5 - نـــشـاط املـجـمـوعـات البنكـيـة ومـردوديتهــا
يتم حتليل النشاط واملردودية على أساس مجمع انطالقا من بيانات مالية معدة وفقا ملعايير احملاسبة الدولية من 

إدراج  من  التحليل  هذا  فردي. وميكن  أساس  على  األصول  أكثر من 88% من  طرف ثماني مجموعات بنكية7 متلك 

مجموع األنشطة املزاولة في مختلف املهن )البنك والتأمني وتدبير األصول وغيرها( ومبختلف املناطق اجلغرافية، مبا 

في ذلك الفروع التي متلكها في اخلارج. 

أقل  اقتصادي  محيط  إجماال، داخل  مرضية  نتائج  الثمانية  البنكية  اجملموعات  في نهاية سنة 2014، حققت 

مالءمة مقارنة بالسنة املاضية. وهكذا، حتسنت نتائجها بفضل التأثير املزدوج لنمو العائدات والسيما تلك الناجمة 

عن عمليات السوق، وللتحكم في تكاليف االستغالل، علما أن تكلفة اخملاطر واصلت منوها وإن بشكل أبطأ مقارنة 

مع السنة املالية السابقة.

وباملقابل، شهدت مساهمة الفروع اإلفريقية، خالل السنتني املاضيتني، مرحلة حتسن سواء من حيث التواجد أو إعادة 

هيكلة الفروع املوجودة، كما تظهر ذلك وتيرة شراء أو إحداث فروع جديدة في اخلارج، التي تباطأت خالل الفترة قيد 

الدراسة. 

املسجل  التوجه  نفس  وحسب  متواضعا  منوا  البنكية  املجموعات  نشاط  1.5 -  عرف 
سنة 2013

في نهاية سنة 2014، سجل نشاط اجملموعات البنكية الثمانية، الذي يقاس مبجموع أصولها، ارتفاعا بنسبة %4 

إلى 1.208 مليار درهم، وهو تقريبا نفس املستوى املسجل في السنة السابقة. وقد ترافق تباطؤ القروض والديون 

على الزبناء بانخفاض حصتهما في مجموع األصول مبقدار 1,4 نقطة إلى 66,4% من سنة ألخرى. وبالعكس، 

ارتفعت حصة كل من األصول املالية املتوفرة للبيع، واألصول بالقيمة العادلة حسب النتيجة والتوظيفات اململوكة 

على  والديون  القروض  حصة  عرفت  كما  التوالي.  على  و%4,1  و%8,8  بنسبة %7,2  استحقاقها،  حني  إلى 

مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ارتفاعا طفيفا مبقدار 0,2 نقطة إلى %5,1.

اخلارجية، البنك الشعبي للمغرب، الشركة العامة املغرب، مصرف املغرب، البنك املغربي للتجارة والصناعة، القرض العقاري  للتجارة  املغربي  وفابنك، البنك  7 التجاري 
والسياحي وصندوق اإليداع والتدبير رأسمال.
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رسم بياني 57 : بنية موارد البنوك على أساس مجمع )%( رسم بياني 56 : بنية استخدامات البنوك على أساس )%( مجمع 

11,9 

65,1 
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4,9
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6,5
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2,6
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2014 

8,8

8,4

7,2
5,1

4,1

66,4

أصول أخرى

توظيفات محتفظ بها إلى أجل استحقاقها

قروض وديون على الزبناء

قروض وديون على مؤسسات االئتمان ومثيالتها

أصول متاحة للبيع

أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

احمللية، حتسنت حصة الودائع احملصلة لدى الزبائن بواقع نقطتني إلى %67،  السوق  في  اجليد  أدائها  تأثير   بفعل 

الديون  حصة  املقابل، عرفت  عند 9%. وفي  مستقرة  اجملموعة  الذاتية - حصة  الرساميل  حصة  بقيت  بينما 

جتاه مؤسسات االئتمان وحصة سندات الدين الصادرة انخفاضا، إذ انتقلت من 11,9% إلى 10,3% ومن %5,2 

إلى 4,7% على التوالي، ما بني 2013 و2014. 

1.1.5 - أدى نشاط السندات إلى ارتفاع منو استخدامات املجموعات البنكية
جــدول 16 : تطور استخدامات البنوك - على أساس مجمع

التغير 2014/2013 )%( 2014 2013 2012
)بماليين الدراهم(

10,0 106 284 96 589 99 481 أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

20,2 87 320 72 631 72 043 أصول مالية متوفرة للبيع

8,2 61 353 56 716 55 743 قروض وديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

2,0 802 057 786 644 759 839 قروض وديون على الزبناء )7(

11,6 50 006 44 823 28 493 توظيفات مملوكة إلى حني أجل استحقاقها )8(

-2,8 101 252 104 218 98 127 أصول أخرى

4,0 1 208 272 1 161 621 1 113 726 مجموع األصول

متيز تطور استخدامات اجملموعات البنكية بتباطؤ القروض والديون على الزبناء، التي وصل مبلغها اجلاري إلى 802 

للزبناء املاليني.  املمنوحة  القروض  تراجع  تاثير  املاضية، بفعل  السنة  مليار درهم، بزيادة 2% فقط، بعد 3,5% في 

ومن جهة أخرى، انتعشت القروض والديون على مؤسسات االئتمان، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة %8,2.

إلى 61,4 مليار درهم، بعد تزايدها بواقع 1,7% سنة 2013، بسبب ارتفاع القروض ما بني البنوك.
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بلغ جاري األصول املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة، التي تتضمن األدوات املالية اململوكة لغرض التداول، 106,3 

مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 10%، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 2,9% سنة 2013. ويعزى هذا التطور إلى تزايد 

بإفريقيا.  الشركات  فروع  التي متلكها  السندات  ارتفاع  أقل، إلى  املغرب، وبنسبة  التي ميلكها  السيادية  السندات 

وبلغت األصول املالية املتوفرة للبيع، التي متثل حوالي 7% من االستخدامات، 87,3 مليار، محققة منوا قدره %20,2، 

استحقاقها8، فقد  أجل  حني  إلى  اململوكة  للتوظيفات  بعد ارتفاعها بواقع 0,8% فقط سنة 2013. وبالنسبة 

منت بنسبة 11,6% لتصل إلى 50 مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة 57,3% سنة 2013.

2.1.5 - استفـاد منو موارد املجموعات البنكية من تزايد ودائع الزبنـاء
جـدول 17 : تـطـور مـوارد البـنـوك - على أساس مجمع

التغير 2014/2013 )%( 2014 2013 2012
)بماليين الدراهم(

29,0 4 900 3 797 1 024 خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

-9,7 124 329 137 723 122 990 ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

7,1 810 129 756 293 724 916 ديون جتاه الزبناء

-7,2 56 343 60 706 71 294 سنـدات الدين الصادرة

4,6 108 892 104 124 96 119 الرساميل الذاتية - حصة اجملموعة

9,7 10 368 9 455 10 112 الصافية النتيجة  ضمنها    ومن 

4,7 103 679 98 978 97 383 خصوم أخرى

4,0 1 208 272 1 161 621 1 113 726 مجموع اخلصوم

شمل منو موارد اجملموعات البنكية الثمانية تطورات متباينة. فقد سجلت الودائع احملصلة لدى الزبائن ارتفاعا بنسبة 

7,1% إلى 810 مليار درهم، بعد 4,3% في السنة املاضية، وهذا التطور راجع إلى االنتعاش اجليد للودائع في السوق 

للمجموعات  اجملموعة  الرساميل-حصة  االحتياطيات، ارتفع حجم  نتائجها ضمن  احمللية. وبفضل وضع جزء من 

البنكية الثمانية بنسبة 4,6%، مقابل 8,3% سنة 2013. 

وبفضل منو ودائع الزبناء، السيما غير املؤدى عنها، وفي ظل ظرفية تتسم بتباطؤ النشاط االئتماني، قلصت اجملموعات 

البنكية الثمانية من جلوءها إلى سوق سندات الدين. فقد تراجع جاري هذه القروض، التي بلغت 56,3 مليار، بحوالي 

السابقة. بالسنة  7,2% مقارنة 

كما تراجعت الديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها بنسبة 9,7% إلى 124,3 مليار، ارتباطا 

بتقلص جلوء البنوك إلى االقتراض لدى البنك املركزي.

أجل استحقاقها على أساس الكلفة املستخمدة من خالل استخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي غاية  إلى  بها  احملتفظ  التوظيفات  تقييم  8 يتم 
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اجليد  األداء  من  أساسا  املجمع  النشاط  يف  املهن  مختلف  مساهمة  3.1.5 -  استفادت 
لألنشطة غير البنكية

املزاول في  البنكي  والنشاط  احمللي  البنكي  بالنشاط  املرتبطة  املهن  البنكية  للمجموعات  اجملمع  النشاط  يشمل 

اخلارج، ومهن التأمني وتدبير األصول وكذا التمويالت اخلاصة.

ويظهر التحليل حسب املهن، أن النشاط البنكي الزال يساهم بحوالي 92% في النشاط اجملمع، مقابل 5% بالنسبة 

للتمويالت اخلاصة، و1% بالنسبة ملهن تدبير األصول و2% بالنسبة للتأمينات.

رسم بياني 58 : مساهمة مختلف املهن في مجموع أصول اجملموعات البنكية )%(

91 

6

2 
1 

2013 

متويالت متخصصة

تدبير األصول

النشلط البنكي

نشلط التأمني

92 

5 

2 
1 

2014 

4.1.5 -  استمرت مساهمة فروع الشركات بإفريقيا يف نشاط املجموعات البنكية الثالث يف 
االرتفاع من حيث القروض، بينما بقيت مستقرة من حيث الودائع

مع نهاية سنة 2014، ارتفع مجموع أصول فروع الشركات بإفريقيا وأوروبا بنسبة 9,3% مقارنة بسنة 2013، 

أجنز حوالي 81% من هذا احلجم  املسجل سنة 2009. وقد  املستوى  درهم، أي حوالي ضعف  ليبلغ 185 مليار 

انخفاضا بحوالي 4,2%، بعد  بأوروبا  املتواجدة  الفروع  املقابل، عرف نشاط  إفريقيا جنوب الصحراء. وفي  دول  في 

10,2% سنة 2013.

ومن جانب آخر، منت القروض بنسبة 13,5% إلى 112 مليار درهم، بعد 17,4% وتزايدت الودائع بواقع 9,7% إلى 

137,4 مليار، مقابل 12,5% سنة 2013.
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السنة املالية 2014

رسم بياني 59 : مساهمة الفروع املتواجدة في اخلارج في البنود الرئيسية للحصيلة اخلاصة باجملموعات البنكية الثالثة الكبرى )%(
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15 

19 19 
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21 
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21 

ديون على الزبناء ودائع الزبناء

2012 2013 2014 

مجموع األصول

هكذا، بلغت مساهمة فروع الشركات باخلارج 19% بالنسبة جملموع األصول اجملمعة، أي دون تغيير مقارنة بسنة 

على الزبائن و21% بالنسبة للودائع احملصلة. للديون  احلصة 18% بالنسبة  هذه  2013. وبلغت 

البنكية مجددا، يف ظل  للمجموعات  اململوكة  األداء  املعلقة  الديون  5.1.5 -  ارتفعت 
ظرفية ما تزال صعبة

مازالت اجملموعات البنكية تعاني من آثار تدهور الظرفية االقتصادية الذي أدى إلى تزايد الديون املعلقة األداء. فقد 

ارتفع املبلغ اجلاري لهذه الديون خالل سنة 2014 بنسبة 13,9% إلى 66 مليار درهم، بعد 18,8% سنة من قبل. 

وارتفعت نسبة اخملاطر إلى 7,7% مقابل 7,1% سنة 2013. ومتت تغطية الديون املعلقة األداء بواسطة املؤن في 

حدود 68%، أي بتحسن قدره نقطتان.

رسم بياني 61 : تطور املؤن و نسبة تغطية الديون املعلقة األداء - على 
أساس مجمع

رسم بياني 60 : تطور الديون املعلقة األداء و نسبة اخملاطر - على 
أساس مجمع

املؤن (مباليير الدراهم)

نسبة تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن (%)

34 

70 

2012 

66 

38 

2013 

45 

68 

2014 

49 

6,2 

2012 

58 

7,1 

2013 

66 

7,7 

2014 

الديون املعلقة األداء (مباليير الدراهم)

نسبة اخملاطر (%)
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الباب الثاني - نشاط مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها ومردوديتها

بالنسبة لفروع الشركات املتواجدة بإفريقيا، بلغ جاري ديونها املعلقة األداء 10,5 مليار درهم، أي بنسبة مخاطر 

قدرها 9,2%، مقابل 10,6% سنة من قبل. وقد متت تغطية هذه الديون بواسطة املؤن في حدود 69% مقابل %63.

2.5 -  ارتفعت النتيجة الصافية للمجموعات البنكية بشكل واضح، بفضل املساهمة 
اجليدة لألنشطة غير البنكية

يعتمد حتليل املردودية على أساس مجمع على دراسة حسابات النتيجة التي أعدتها اجملموعات البنكية الثمانية.

خالل سنة 2014، مكن األداء اجليد لكل من أنشطة السوق وأنشطة املهن غير البنكية من تعويض ضعف عائدات 

عمليات الوساطة البنكية. ومكنت هذه التطورات، إلى جانب التحكم في التكاليف العامة لالستغالل، اجملموعات 

البنكية الثمانية من تعزيز أرباحها. 

وتتم دراسة النتيجة على أساس مجمع من خالل تطور األرصدة الوسيطة الرئيسية للتدبير

رسم بياني 62 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير على أساس محمع )مباليني الدراهم(

48,9 

25,2 

10,1 

52,4 

26,4 

9,5 

57,4 

29,8 

10,4 

العائد الصافي البنكي النتيجة اإلجمالية لالستغالل النتيجة الصافية – حصة اجملموعة

2012 2013 2014 

شهد العائد الصافي البنكي، الذي بلغ 57,4 مليار درهم، منوا بنسبة 9,6%، بعد ارتفاعه بواقع 7% في السنة 

املاضية. وهذا النمو راجع بنسبة كبيرة إلى حتسن نتيجة عمليات السوق، التي استفادت منها البنوك وشركات 

التأمني التابعة للمجموعات البنكية على حد سواء، وكذا إلى حتسن هامش الفائدة.

بنسبة 4,7% سنة 2013، بواقع 6,4% إلى 37,8 مليار  ارتفع  أن  سبق  الفائدة، الذي  هامش  وبالفعل، تزايد 

بنسبة 1%. ويعزى  الفائدة  تكاليف  بنسبة 4,4% وتباطؤ  الفائدة  عائدات  الرتفاع  املتزامن  التأثير  درهم، بفعل 

هذا التطور األخير إلى انخفاض التكاليف على العمليات مع البنك املركزي الناجم عن تدني تسبيقاته خالل سنة 

جهة أخرى، ارتفع هامش العموالت املكون أساسا من العموالت احملصلة على تقدمي اخلدمات، بنسبة  2014. ومن 

املنصرمة. السنة  بعد 10,4% في  درهم  4,5% إلى 9,6 مليار 
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السنة املالية 2014

بنسبة 38,4% إلى 8,4 مليار، بعد 20,7% سنة 2013، بسبب  السوق  نتيجة عمليات  آخر، منت  ومن جانب 

ارتفاع أرباح األدوات املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة بنسبة 53,2%، مستفيدة من الظروف املواتية ألسعار 

الفائدة السيادية في األسواق. أما النتيجة على األصول املالية املتوفرة للبيع، فانخفضت بنسبة %25,7. 

وبلغت التكاليف العامة لالستغالل 27,5 مليار درهم، اي بارتفاع قدره 6,2%، مقابل 9,1% سنة 2013. وبالنظر 

اإلجمالية  النتيجة  منت  إلى 48% كما  مبقدار 1,5 نقطة  االستغالل  معامل  متوسط  التطور، حتسن  هذا  إلى 

لالستغالل بواقع 12,9% إلى 29,8 مليار درهم.

وراكمت تكلفة اخملاطر مبلغ 10,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 40,5%، بعد 38,3% سنة 2013، ويعزى 

هذا التطور إلى تزايد الديون التي مت تخفيض قيمتها وحتسن تغطية الديون باملؤن. ومثلت تكلفة اخملاطر 36,4% من 

النتيجة اإلجمالية لالستغال مقابل 29,2% في السنة املنصرمة. 

وفي اجململ، أنهت اجملموعات البنكية الثمانية سنة 2014 بنتيجة صافية قدرها 10,4 مليار درهم، مسجلة منوا 

حوالي 1% فيما  بلغت  لألصول  مردودية  أفرز  سنة 2013. مما  بنسبة 9,7%، بعد التراجع بواقع 6,5% املسجل 

حيث  البنكية،  اجملموعات  كل  التصاعدي  التوجه  هذا  يشمل  وال   .%9,5 الذاتية  األموال  مردودية  نسبة  بلغت 

تراجعت نتائج ثالثة بنوك خالل سنة 2014.

ويظهر توزيع النتيجة - حصة اجملموعة حسب املهن أن النشاط البنكي ميثل حصة األسد، أي حوالي 81%، مقابل 

التأمني. ألنشطة  و4% بالنسبة  األصول  تدبير  ألنشطة  املتخصصة، و5% بالنسبة  للتمويالت  10% بالنسبة 

رسم بياني 63 : مساهمة مختلف املهن في النتيجة الصافية - حصة اجملموعة vاخلاصة باجملموعات البنكية )%(
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تدبير األصول          نشلط التأمني          متويالت متخصصة          النشلط البنكي

بنسبة 15,4%، وقد  بزيادة  درهم، أي  قدره 13,2 مليار  بنكيا  صافيا  عائدا  الدولي  الصعيد  على  النشاط  أفرز 

البنكي  الصافي  العائد  في  الدولي  الصعيد  على  النشاط  بإفريقيا. وساهم  العائد  هذا  حوالي 93% من  حتقق 

للمجموعات املهنية بنسبة 29%، أي بارتفاع قدره نقطة واحدة مقارنة مع السنة املاضية، وفي النتيجة الصافية - 

حصة اجملموعة في حدود 16%، ما ميثل تراجعا مبقدار 5 نقط مقارنة بسنة 2013، نظرا لتعزيز املؤن برسم النشاط 

العابر للحدود.
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رسم بياني 64 : مساهمة الفروع في اخلارج في أهم البنود الرئيسية لنتيجة

اجملموعات البنكية الثالثة الكبرى )%(
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العائد الصافي البنكي النتيجة الصافية النتيجة الصافية – حصة اجملموعة

2012 2014 2013 



الباب الـثـالـث
الـمـخـاطـر البنكيـة
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خالل سنة 2014، تزايدت اخملاطر احمليطة بالنظام البنكي، في سياق يتسم بضعف النمو االقتصادي سواء على 

الصعيد الوطني أو على مستوى شركائنا االقتصاديني الرئيسيني. وفي هذا الصدد، وعلى غرار السنوات املاضية، 

واصل بنك املغرب تتبعه عن كثب لتطور الديون البنكية لألسر وللشركات غير املالية. فقد تأثرت قدرة هذين الفاعلني 

االقتصاديني على التسديد سلبا بسبب ظرفية االقتصادية.

وبالرغم من ذلك، حافظت مالءة البنوك على متانتها بشكل عام، بفضل تعزيز أموالها الذاتية والتحكم في اخملاطر، 

مما يؤكد قدرة البنوك على امتصاص الصدمات احملتملة.

وبالنسبة للسيولة، خفت الضغوط نسبيا على اخلزائن البنكية بفضل األداء اجليد للودائع احملصلة لدى الزبائن. كما 

استفادت عملية إعادة متويل البنوك خالل سنة 2014 من ظروف تيسيرية أكثر، حيث خفض مجلس بنك املغرب 

سعر فائدته الرئيسي مبقدار 25 نقطة أساس، مرتني خالل النصف الثاني من سنة 2014، ليصل إلى 2,50% وهو 

أدنى مستوى له على اإلطالق.

1 - تطور تغطية املخاطر باألموال الذاتية من وجهة نظر احترازية
واصلت البنوك الرفع من أموالها الذاتية االحترازية، حتى تستجيب للمعايير اجلديدة املنصوص عليها حسب قواعد 

بازل 3، والتي دخلت حيز التنفيذ باملغرب خالل سنة 2014. وحققت متوسط نسبة مالءة أعلى من احلد األدنى 

القانوني احملدد من طرف بنك املغرب.

وعزز هذا اإلصالح اجلديد املتطلبات من األموال الذاتية االحترازية سواء من حيث الكيف أو الكم. إذ أصبح واجبا على 

مؤسسات االئتمان أن تتوفر، على أساس فردي أو مجمع، على أموال ذاتية أساسية تعادل على األقل 8% من اخملاطر 

املرجحة، وأموال ذاتية من الفئة 1 تبلغ 9% على األقل، وأموال ذاتية من الفئتني 1 و2 تبلغ 12% على األقل. 
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االحترازية الذاتية  األموال  خانة  في  تدخل  التي  إطـار 1 : الوسائل 

1. األموال الذاتية من الفئة 1 : 

الذي تصدره املؤسسة، واالحتياطيات، واألرباح وبعض  1.1 أو اخملصص  الذاتية األساسية من رأسمال الشركة    تتألف األموال 
أدوات األموال الذاتية اخلاصة باجملموعات التعاضدية.

  وتتألف األموال الذاتية الثانوية من األدوات املستدامة التي ميكن أن تتضمن خيارالتسديد مببادرة حصرية للمقترض والتي  1.1
ميكن ممارستها وفق شروط معينة.

من الفئة 2 :  الذاتية  2. األموال 

تتضمن أدوات الدين التي ال تقل مدتها األصلية عن 5 سنوات، وفارق إعادة التقييم، وحصة فوارق القيمة غير احملققة على سندات 
املرتقبة  اخلسارات  معاجلة  عن  الناجمة  املوجبة  واملبالغ  العامة،  اخملاطر  برسم  واملؤن  اخلاصة،  الضمان  وأموال  والدعم،  التوظيف، 

واالحتياطيات غير احملققة اإليجابية لعمليات القرض اإليجاري أو الكراء مع خيار الشراء.

االنتقالية :  3. التدابيـر 

في إطار تطبيق املتطلبات والقيود اجلديدة املتعلقة باألموال الذاتية، مت حتديد املقتضيات االنتقالية التي همت املعاجلات التالية : 

• عمليات خصم املساهمات ومعاجلة اإلعفاءات ذات الصلة، انطالقا من األموال الذاتية األساسية من الفئة 1؛	

• خصم معاجلة مصاريف التأسيس واألصول غير اجملسدة مبا فيها مخصصات البرامج والبراءات املعلوماتية، انطالقا من األموال 	
الذاتية ؛

• مخصصات تغطية اخلسائر املرتقبة ؛	

• خصم مبلغ حصة األقلية من األموال الذاتية.	

ابتداء من سنة 2014 لبلوغ نسبة  السنة  قدرها 20% في  تدريجي على شكل مستويات  املعاجلات بشكل  تطبيق هذه  وسيتم 
100% سنة 2019.

ومن جهة أخرى، فإن أدوات األموال الذاتية التي لم تعد تستجيب ملعايير اإلدماج ضمن األموال الذاتية الثانوية من الفئة 1 أو األموال 

الذاتية من الفئة 2 بتاريخ دخول املقتضيات اجلديدة حيز التنفيذ، سيتم إقصاؤها تدريجيا، داخل فترة متتد لـ 10 سنوات.

نتيجة لدخول التعريف اجلديد لألموال الذاتية حيز التنفيذ، يتم حتليل تطور مالءة البنوك، املبني أدناه، انطالقا من 

البيانات املستقاة من القوائم االحترازية اجلديدة املعدة على أساس فردي. ويعتبر تطور األموال الذاتية مرتبطا جزئيا 

بهذا التغيير. ومكونات مالءة البنوك على أساس مجمع مبينة في اإلطار 2 بعده.  
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1.1 - تـطـور املـخـاطـر الـصـافـيـة الـمـرجـحـة
في متم سنة 2014، بلغت اخملاطر الصافية املرجحة اخلاصة بالقطاع البنكي 805 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا 

املرجحة من مخاطر  الصافية  اخملاطر  املاضية. وتتكون  السنة  انخفاضها بنسبة 1,7% في  بنسبة 7,7%، بعد 

االئتمان في حدود 85%، ومخاطر السوق في حدود 6%، ومخاطر التشغيل في حدود %9.

رسم بياني 65 : تطور مجموع اخملاطر الصافية املرجحة (مباليير الدراهم

760 747 
805 

2012 2013 2014 

1.1.1 - مـخـاطـر االئـتـمـان
لبازل 2 ،  املقاربات »املعيارية«   يتم حسابها حسب  االئتمان، التي  املرجحة برسم مخاطر  الصافية  متثل األصول 

التعرضات املرجحة برسم مخاطر االئتمان - احلصيلة وخارج احلصيلة - والتي يتم حسابها بعد تطبيق تقنيات 

التخفيف من اخملاطر. وبلغت األصول الصافية املرجحة 667 مليار درهم، بزيادة قدرها 5%، مقابل انخفاض بواقع 

لبازل 3، لكن أيضا بتعديالت ترجيحات بعض املقابالت. اجلديدة  بالقواعد  مرتبط  التطور  2% سنة 2013، وهذا 

رسم بياني 66 : تطور التعرضات املرجحة برسم مخاطر االئتمان )مباليير الدراهم(

648 635 
667 

2012 2013 2014 
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2.1.1 - مـخـاطـر السـوق

راكمت األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر السوق، مع نهاية سنة 2014، حوالي 48 مليار درهم، متزايدة 

بنسبة 15,7% مقابل انخفاضها بنسبة 10,1% في السنة السابقة. ويعود هذا التغير إلى ارتفاع جاري محفظة 

التداول، الذي أدى إلى متطلبات إضافية برسم اخملاطر اخلاصة والعامة املتعلقة بسعر الفائدة.

رسم بياني 67 : تطور التعرضات املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليير الدراهم(

46 
41 

48 

2012 2013 2014 

3.1.1 - مـخـاطـر التـشـغـيـل
املؤشر األساسي9. وقد  باعتماد مقاربة  البنوك  التشغيل من قبل معظم  التعرضات برسم مخاطر  يتم حساب 

بلغت هذه التعرضات 75 مليار، متزايدة بنسبة 6,7%، ارتباطا بتطور العائد الصافي البنكي.

رسم بياني 68 : تطور التعرضات املرجحة برسم اخملاطر التشغيلية )مباليني الدراهم(

66 
70 

75 

2012 2013 2014 

أساس 3 سنوات. على  البنكي، احملتسب  الصافي  الناجت  متوسط  9 وفقا لهذه املقاربة، يعادل املتطلب من األموال الذاتية 15% من 
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2.1 - تـطـور األمـوال الذاتية االحترازية للبنوك

بلغ مجموع األموال الذاتية االحترازية للبنوك في متم سنة 2014، 111 مليار درهم، بارتفاع بحوالي 11 مليار 

مقارنة مع سنة 2013. وتعزى هذه التطورات باألساس إلى ارتفاع النتيجة املستثمرة على مستوى األموال الذاتية 

األساسية، ولكن أيضا إلى املقتضيات التنظيمية اجلديدة.

وتتوزع األموال الذاتية االحترازية ما بني األموال الذاتية من الفئة 1 مببلغ قدره 96 مليار درهم، تشكل حوالي %98 

منها األموال الذاتية األساسية، واالموال الذاتية من الفئة 2 مببلغ قدره 15 مليار درهم.

رسم بياني 69 : تطور الرأسمال التنظيمي و نسبة املالءة - على أساس فردي
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الرأسمال من الفئة 1(مباليني الدراهم)

الرأسمال (مباليني الدراهم)

نسبة الرأسمال من الفئة 1 (%)

نسبة املالءة (%)

إلى مجموع األصول  الذاتية  األموال  املالءة، الذي ميثل نسبة حجم  بتاريخ 31 دجنبر 2014، بلغ متوسط نسبة 

التنظيمية  املقتضيات  عليه  تنص  لـ 12% الذي  األدنى  احلد  من  أعلى  املرجحة، 13,8%، وهو مستوى  الصافية 

االحترازية اجلاري بها العمل. وقد ارتفعت هذه النسبة بحوالي 50% مقارنة بسنة 2013.

وبلغت نسبة األموال الذاتية من الفئة 1 11,9% مقابل حد أدنى قانوني قدره 9%. أما متوسط نسبة األموال 

الذاتية اخملصصة المتصاص اخلسائر  األموال  يتكون بسطه فقط من  الذاتية األساسية »Core Tier 1«، الذي 

في إطار استمرارية االستغالل، فبلغ 11,6% مقابل حد أدنى قدره %8.
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إطـار 2 : مــالءة الـبـنـوك على أساس مجمع

ارتفاعا بنسبة 4,4% إلى 138 مليار  الفئة 1 للبنوك  الذاتية من  واألموال  االحترازية  الذاتية  األموال  على أساس مجمع، سجلت 
بسنة 2013. قدرها 6% مقارنة  املرجحة 1.041 مليار، بزيادة  اخملاطر  التوالي. وبلغت  درهم وبنسبة 11% إلى 119 مليار، على 

ونتيجة لذلك، بلغ متوسط نسبة املالءة 13,3%، متراجعا مبقدار 0,2 نقطة، ووصل متوسط نسبة األموال الذاتية من الفئة 1 إلى 
املاضية. السنة  11,4%، مقابل 10,9% في 

98 107 
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الرأسمال من الفئة 1(مباليني الدراهم)

الرأسمال (مباليني الدراهم)

نسبة الرأسمال من الفئة 1 (%)

نسبة املالءة (%)

2 - تطور مـخـاطـر السـيـولـة

1.2 - ارتكاز استخدامات البـنـوك ومواردها
الصعبة،  العملة  من  البلد  احتياطيات  لنمو  نتيجة  واضحا،  حتسنا  البنوك  وضعية  عرفت  سنة 2014،  خالل 

املغاربة املقيمني في إطار  النقدي، وتوطني السيوالت اململوكة في اخلارج من طرف  واالنخفاض اجلديد لالحتياطي 

أخرى،  الزبائن. ومن جهة  ودائع  على  إيجابي  تاثير  لها  كان  والتي  احلكومة  قررتها  التي  اإلبرائية  املساهمة  عملية 

مبلغها، اآللية  نصف  حلوالي  بنسبة 42%، وهمت، بالنسبة  املركزي  البنك  لدى  التمويل  إعادة  عملية  تراجعت 

اجلديدة التي مت إحداثها لفائدة املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة.

ونظرا لتطور الودائع بنسبة 6,6% والقروض بنسبة 2%، حتسن معامل االستخدام مبقدار 5 نقط إلى 99%. وبعد 

تعديله بواسطة شهادات اإليداع، بلغ هذا املعامل 93%، مقابل 96% سنة 2013.
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رسم بياني 70 : تطور الودائع، القروض و معامل ومعامل استخدام البنوك
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الدراهم) القروض اإلجمالية املمنوحة للزبناء (مباليير 

معامل االستخدام (%)

للزبائن.  املمنوحة  والقروض  الديون  بني  بالفارق  تقاس  التجارية، التي  الفجوة  من حتسن  البنوك  استفادت  وهكذا 

التقليل من  إلى  البنوك  فخالل سنة 2014، ارتفعت هذه الفجوة اإليجابية من 16 مليار إلى 47 مليار، مما دفع 

اللجوء إلى تسبيقات بنك املغرب. ومع نهاية سنة 2014، تراجعت تدخالت بنك املغرب برسم تسبيقاته ألجل 7 

التراجع  هذا  سبب  بسنة 2013. ويعود  مقارنة  بحوالي 29 مليار  بانخفاض  درهم، أي  أيام، إلى حوالي 23 مليار 

إلى حتسن مؤشرات السيولة اخلاصة بالبنوك، لكن أيضا إلى إعادة توجيه جزء من هذه التسبيقات نحو القروض 

املضمونة بديون على املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة التي راكمت، في نهاية سنة 2014، حوالي 19 

مليار، مقابل 6 ماليير درهم في السنة املنصرمة. 

متثل  بينما  البنوك،  استخدامات  من   %47 األجل  قصيرة  االستخدامات  تشكل  االستحقاق،  أجل  وحسب 

االستخدامات املتوسطة والطويلة األجل 53% منها. أما املوارد، فتتكون من املوارد دون أجل استحقاق في حدود 

األجل في حدود 26%، واملوارد املتوسطة والطويلة األجل في حدود %18. قصيرة  56%، واملوارد 

رسم بياني 71 : املبلغ اجلاري للتسبيقات ملدة 7 أيام وللقروض املضمونة لبنك املغرب
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رصيدا  الشراء انخفاضها، وأفرزت  إعادة  اتفاقيات  للبنوك في سوق  الصافية  الوضعية  ذلك، واصلت  وباملوازاة مع 

الزبائن. من  املستلمة  االستحفاظات  لتراجع  املزدوج  التأثير  درهم، بفعل  صافيا سلبيا قدره 597 مليون 

وفي ما يتعلق مبحفظة سندات اخلزينة، فانخفضت بنسبة 14,5% إلى حوالي 117 مليار درهم، ارتباطا بتقلص 

السندات املقترضة من طرف البنوك، بينما ظلت السندات اململوكة بشكل ذاتي مستقرة. ويأتي هذا التطور في 

سياق تراجع احتياجات البنوك إلى ضمانات قابلة للتعبئة. وفي املقابل، ارتفع جاري سندات مؤسسات التوظيف 

اجلماعي في القيم العقارية بنسبة 38% إلى حوالي 60 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، تدنى جاري الديون السندية الصادرة عن البنوك بنسبة 2,1%، بعد بقائها مستقرة سنة 2013. 

فقد تراجع جاري سندات الديون الصادرة، والتي تتكون في حدود 88% من شهادات اإليداع، بنسبة 5% إلى 63,4 

مليار درهم. ويظهر التحليل حسب أجل االستحقاق أن 34% من سندات الديون الصادرة يقل أجل استحقاقها 

واحدة  سنة  بني  استحقاقها  أجل  يتراوح  التي  السندات  ومتثل   .2013 سنة   %43 مقابل  واحدة،  سنة  عن 

أجل  السندات، يفوق  مجموع  اإلصدارات )21% سنة 2013(، والباقي، أي 48% من  مجموع  وسنتني 18% من 

استحقاقها سنتني. 

وبالنسبة للديون الثانوية، ارتفع مبلغها اجلاري بنسبة 5,7% إلى 24,6 مليار درهم.

2.2 - األصــول السـائـلـة للبـنـوك
للمتطلبات  االستجابة  أجل  للتحقيق، من  والقابلة  السائلة  أصولها  تعزيز  البنوك  سنة 2014، واصلت  خالل 

االحترازية في هذا الباب. ومتكن هذه األصول السائلة، التي تتكون باخلصوص من القيم املودعة في الصندوق والودائع 

لدى بنك املغرب والعمليات ما بني البنوك وسندات اخلزينة وشهادات اإليداع، البنوك من مواجهة أي صدمة محتملة 

في السيولة.

وقد بلغت هذه األصول، مع متم سنة 2014، 147 مليار، متزايدة بنسبة 6,9%، بعد 24,6% سنة 2013. ووصلت 

حصتها في مجموع االستخدامات إلى 13,3%، مقابل 12,5% في السنة املاضية.
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رسم بياني 72 : تطور األصول السائلة والقابلة للبيع في أمد قصير
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أ صول سائلة وقابلة للبيع (مباليير الدراهم) نسبة األ صول السائلة و القابلة للبيع على مجموع األصول (%)

بلغ املعامل املتوسط لسيولة البنوك، الذي يتم حسابه وفقا للقانون املعمول به، والذي يُعرَّف باعتباره نسبة عناصر 

األصول السائلة إلى عناصر اخلصوم املستحقة خالل فترة شهر واحد، حوالي 110%، وهو مستوى أعلى من احلد 

األدنى القانوني، وهو %100. 

ومن جانب آخر، بلغ معدل السيولة على املدى القصير، املطبق وفقا ملعايير بازل 3، 130% مع نهاية شهر دجنبر 

مستوى أعلى من احلد األدنى املطلوب. ويفرض هذا املعدل الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يوليوز  2014، وهو 

على ما يكفي من األصول السائلة ذات اجلودة العالية التي متكنها من جتاوز أزمة سيولة  التوفر  البنوك  2015، على 

خطيرة قد متتد لـ 30 يوما.

ويتألف البسط من األصول السائلة عالية اجلودة، من املستوى 1 ومن املستوى 2. بينما يعكس املقام املدفوعات 

الصافية برسم اخلزينة، واملتعلقة بفائض املدفوعات مقارنة بتدفقات اخلزينة املرتقبة في أفق 30 يوما.

3 - تطـور املـديـونية البنكية لألسـر
البنكية  املديونية  التي بدأها بنك املغرب منذ سنة 2005 من أجل ضمان تتبع وثيق لتطور  استكماال لإلجراءات 

لألسر، أجرى البنك لدى البنوك وشركات قروض االستهالك استقصاءه السنوي العاشر. وميكن هذا االستقصاء، 

الذي يأتي تكملة لعملية التتبع الشهري لتطور قروض االستهالك وقروض السكن، من التعرف بشكل عام على 

نوعية املستفيدين من هذه القروض حسب معايير مختلفة. وقد شمل االستقصاء، سنة 2014، عينة تتكون من 

9 بنوك و13 شركة من شركات قروض االستهالك، متثل 99% من حصص السوق من حيث قروض السكن وقروض 

االستهالك.
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رسم بياني 73 : تطور املديونية البنكية لألسر

املديونية البنكية لألسر (مباليير الدراهم)

تطور املديونية البنكية لألسر (%)

282 

4,8

256 

9,5

2012 

269 

5,0

2013 2014 

درهم، بنسبة 4,8%، وهو  بلغت 282 مليار  البنكية لألسر، التي  املديونية  دجنبر 2014، ارتفعت  بنهاية شهر 

السكن، فيما  قروض  تزايد  إلى  باألساس  التطور  هذا  سنة 2013 )5%(. ويعود  املسجل  املستوى  نفس  تقريبا 

عرفت قروض االستهالك حتسنا طفيفا. ومثلت 35% من القروض املمنوحة من طرف مؤسسات االئتمان، مقابل 

34% في السنة املاضية. وبحساب نسبتها إلى الناجت الداخلي اإلجمالي، وصل مبلغها اجلاري إلى 31%، مقابل 

30% سنة 2013.

إطـار 3 : أبرز نتائج االستقصاء املنجز حول شروط منح القروض لألسر

صرحت البنوك املستجوبة أنها قامت خالل سنة 2014 بتخفيف معايير منح كل من قروض السكن وقروض االستهالك. وأوضحت أن 
اآلفاق اإليجابية بالنسبة لسوق السكن واحتدام املنافسة داخل القطاع البنكي كانت من ضمن العوامل التي أدت إلى هذا التخفيف.

وبالنسبة لطلب األسر للقروض، أكدت البنوك أنه بقي مستقرا، وهو تطور يعكس استقرار الطلب على قروض السكن وانخفاض 
الطلب على قروض االستهالك.

التصاعدي، وبلغ في متم شهر دجنبر 2014، 38.600 درهم، أي ضعف  وواصل متوسط مديونية األسر منحاه 

املستوى املسجل في بداية دجنبر من سنة 2000.

وأدى ضعف منو قروض االستهالك إلى تراجع حصتها في املديونية البنكية لألسر مبقدار نقطة واحدة إلى %36، 

لفائدة قروض السكن التي ارتفعت حصتها إلى %64.

وعززت البنوك مجددا حصتها في السوق على حساب شركات قروض االستهالك. وأصبحت متتلك حوالي 85% من 

هذه املديونية، مقابل 82% سنة 2013 و71% في بداية العشرية األولى من األلفية الثانية.



83 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

1.3 - قــروض السـكـن

1.1.3 - تـطـور خـصـائـص قــروض السـكـن
بنسبة 12% بعد  درهم، ارتفاعا  من 27 مليار  أكثر  بلغ  السكن، الذي  قروض  إنتاج  خالل سنة 2014، سجل 

احلرة  القروض  مستوى  سواء على  سجل  االرتفاع، الذي  هذا  السابقة. ويأتي  السنة  انخفاضه بواقع 11% في 

أو القروض التي تدعمها الدولة، في سياق محيط يتسم بانخفاض أسعار األصول العقارية بحوالي 1%. وواكب 

هذا االرتفاع تزايد عدد املستفيدين بنسبة 19% إلى أكثر من 81.000 زبون. وبلغ ارتفاع عدد املستفيدين %16 

بالنسبة للقروض احلرة و27% بالنسبة للقروض التي تدعمها الدولة. ونتيجة لذلك وصل متوسط مبلغ القروض 

ألخرى. سنة  إلى 336.000 درهم، أي بانخفاض قدره 20.000 درهم، من 

رسم بياني 74 : تطور عدد املستفيدين من قروض السكن
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وهكذا، وصل املبلغ اجلاري اإلجمالي لقروض السكن إلى 181 مليار درهم، متزايدا بنسبة 6,7% مقابل 8% سنة 

من قبل. ومن ضمن هذا اجملموع، ارتفع جاري القروض احلرة، الذي ميثل حصة 80%، بنسبة 5,2% مقابل 6%. ومن 

جهة أخرى، تزايد املبلغ اجلاري للقروض املدعومة من طرف الدولة بحوالي 13,4% إلى 35,4 مليار درهم، 18,7 مليار 

منها تقريبا برسم فوغاليف10و فوغالوج11، و12,4 مليار برسم فوغارمي12، و4,4 مليار برسم السكن االقتصادي.

10 صندوق ضمان قروض موجهة لتمويل الولوج إلى الملكية لفائدة مؤسسة محمد السادس لألعمال االجتماعية للتعليم والتكوين.
11 صندوق ضمان قروض السكن لفائدة موظفي القطاع العمومي

12 صندوق ضمان لفائدة أصحاب المداخيل غير المنتظمة والبسيطة.
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رسم بياني 75 : تطور االلممببللغغ االلججاارريي للقروض االلسسككنن حسب ننووعع سسععرر الفائدة )%(

21% 

79% 

2012 

18% 

82% 

2013 

16% 

84% 

2014 

سعر فائدة ثابت سعر فائدة متغير

ارتفعت حصة قروض السكن املمنوحة بسعر ثابت مجددا خالل سنة 2014، لتصل إلى 95%، أي بزيادة نقطتني 

إلى 84  املبالغ اإلجمالية، بحصة تصل  اجلزء األكبر من  القروض تشكل  املاضية. والزالت هذه  السنة  مقارنة مع 

الفائدة.  أسعار  ارتفاع  مخاطر  من  كبير  بشكل  محميني  املقترضون  يكون  %مقابل 82%، وبذلك 

الفائدة املطبق على قروض السكن مبقدار 5 نقط أساس إلى 5,41%. وقد سجل هذا  وانخفض متوسط سعر 

انتقلت حصتها من  فائدتها بني 6% و8%، والتي  يتراوح سعر  التي  القروض  باخلصوص على مستوى  االنخفاض 

سنة، بينما تزايدت القروض التي يتراوح سعر فائدتها ما بني 4% و6%، مبا قدره 6 نقط  ظرف  38 إلى 33% في 

مقارنة مع سنة 2013.

رسم بياني 76 : تطور قروض السكن حسب أسعار الفائدة املطبقة )%( 

4 

62 

29 

2 
3 

2012 

4 

53 

38 

3 
2 

2013 

4 

59 

33 

3 
1 

2014 
بني 4% و 6%بني 6% و %8  أقل ممنن 4%بني 8% و %10 أكثر من %10

2.1.3 - نـوعـيـة وخـصـائص املستفيدين من قروض السكن
يتم حتليل نوعية املستفيدين حسب السن، والدخل، والوضعية االجتماعية واملهنية، وكذا مكان اإلقامة.

فحسب معيار السن، وعلى غرار السنوات املاضية، استحوذ األشخاص البالغون من العمر أكثر من 40 سنة على 

أعمارهم بني 30 و40  املتراوحة  لألشخاص  للملفات، مقابل 28% بالنسبة  اإلجمالي  اجملموع  حوالي 66% من 
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العمرية  الفئات  مع  مقارنة  القروض  من  أقل  نسبا  فحازوا  سنة. أما األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 

األخرى.

رسم بياني 77 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن )%(

6 

27 

37 

30 

6 

28 

35 

31 

8 

29 

35 

28 

50 سنة فما فوق 49 - 40 سنة39 - 30 سنة أقل من 30 سنة

2013 2014 2012 

ومن حيث الدخل، حصل األشخاص الذين يقل دخلهم عن 4.000 درهم على 38% من عدد ملفات القروض، اي 

بانخفاض قدره نقطتان مقارنة بسنة 2013. وفي املقابل، ارتفعت حصة األشخاص من ذوي املداخيل العليا.

رسم بياني 78 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل )%(

42 

17 15 
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28 

40 
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27 

10000 > دخل 6000 <= دخل < 10000درهم 4000<= دخل < 6000 درهم 4000 درهم < دخل

2013 2014 2012 

وبالنسبة للفئات االجتماعية واالقتصادية، ال يزال املستخدمون واملوظفون األكثر جلوءا إلى القروض، إذ بلغت حصة 

هاتني الفئتني 51% و35% على التوالي.

ومن حيث التوزيع اجلغرافي، بلغ مستوى تركز املقترضني 33% في جهة الدارالبيضاء و16% في جهة الرباط.
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2.3 - قــروض االسـتـهـالك

1.2.3 - عـرفت قروض االستهالك انتعاشا طفيفا
ارتفع  سنة 2014. حيث  خالل  طفيفا  حتسنا  االستهالك  قروض  بعد بقائها مستقرة خالل سنة 2013، عرفت 

مبلغها اجلاري بنسبة 1,9% إلى 101 مليار درهم، وهو تطور يعكس تأثير الظرفية االقتصادية. وميكن ملس هذا 

االستهالك.  قروض  شركات  مستوى  على  أو  البنوك  مستوى  التوجه سواء على 

رسم بياني 79 : املبلغ اجلاري اإلجمالي لقروض االستهالك

تطور قروض االستهالك (%)

 99    

 100    
 101    

9,7% 

0,3% 1,9% 

2012 2013 2014 

املبلغ اجلاري اإلجمالي لقروض االستهالك (مباليير الدراهم)

2.2.3 - نـوعـيـة وخـصـائـص املستـفيـديـن من قــروض االستـهالك
كما هو الشأن بالنسبة لقروض السكن، يتم تتبع نوعية املستفيدين من قروض االستهالك حسب السن، والدخل، 

والفئة االجتماعية واالقتصادية، ومكان اإلقامة.

فحسب السن، تزايدت نسبة انتشار قروض االستهالك في أوساط األشخاص الذين يفوق عمرهم 40 سنة بواقع 

عن 30  أعمارهم  تقل  الذين  املستفيدين  لدى  ضعيفة  النسبة  هذه  نقطة واحدة إلى 73% سنة 2013. وتظل 

سنة، حيث بلغت %8.
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رسم بياني 80 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن )%(
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50 سنة فما فوق 49 - 40 سنة39 - 30 سنة أقل من 30 سنة
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بعد عامل السن، يعتبر الدخل متغيرا مهما في تفسير مسألة اللجوء إلى قروض االستهالك. فحوالي 48% من 

أقل من 4.000 درهم، مقابل 45% سنة 2013.  دخل  على  يتوفرون  تعود ألشخاص  االستهالك  قروض  ملفات 

إلى %18  يفوق دخلهم 10.000 درهم مبقدار نقطتني  الذين  ذلك، تراجعت حصة األشخاص  العكس من  وعلى 

خالل نفس الفترة.

رسم بياني 81 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%(
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التوالي، مقابل  بلغت حصة املستخدمني واملوظفني من قروض االستهالك خالل سنة 2014، 39% و37% على 

43% و35% سنة 2013.

وحسب املوقع اجلغرافي، يبدو أن املستفيدين من قروض االستهالك ما يزالون متمركزين في التجمعات احلضرية لكل 

من الدارالبيضاء )26%( والرباط )18%(، مقابل 18% و17% سنة 2013.
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3.3 - تـدهـور جـودة املخـاطـر إزاء األسر مجـددا
خالل سنة 2014، تزايد جاري الديون املعلقة األداء املسجلة من طرف البنوك وشركات قروض االستهالك إزاء األسر 

بنسبة 12,2% إلى حوالي 22 مليار، مقابل 29,3% في السنة السابقة. وبذلك، ارتفعت نسبة اخلطر من %7,2 

األداء  املعلقة  ديونها  نسبة  انتقلت  املقيمة، التي  غير  لألسر  بالنسبة  أقوى  االرتفاع  هذا  كان  إلى 7,8%. وقد 

باخلارج. املقيمني  املغاربة  استقبال  بلدان  بعض  في  البطالة  نسبة  بارتفاع  من 6,3% إلى 8,7%، ارتباطا 

وبلغ معدل تغطية هذه الديون باملؤن 67% مقابل 69% سنة 2013.

رسم بياني 82 : تطور معدل الديون املعلقة األداء املستحقة على األسر )%(

12,9 12,4 13,2 

4,3 
6,1 6,8 

5,9 
7,2 7,8 

2012 2014 2013 

مجموع مؤسسات االئتمانالبنوك شركات قروض االستهالك

األداء بحوالي 20% إلى 16,3 مليار، ما ميثل نسبة مخاطر قدرها  املعلقة  الديون  للبنوك، ارتفع جاري  بالنسبة 

6,8%، مقابل 6,1% في نهاية سنة 2013. بينما تزايد جاري الديون املعلقة االداء املسجلة من طرف شركات 

قروض االستهالك، بواقع 7,2% إلى 5,8 مليار درهم، مما أدى إلى ارتفاع نسبة اخملاطر مبقدار 0,8 نقطة إلى %13,2.

املاضية، و10,4% بعد %9,3  السنة  السكن، بعد 6% في  لقروض  اخملاطر6,4% بالنسبة  نسبة  بلغت  وبذلك 

بالنسبة لقروض االستهالك، ويبدو أن األسر تعطي األولوية، في فترة األزمات املالية، لتسديد قروض السكن على 

حساب قروض االستهالك.
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4 - تطـور املـديـونية البنكية للمقـاوالت غير املـاليـة
خالفا للقروض املمنوحة لألسر، التي تتأثر بشكل كبير بالتطورات التي تطرأ على مستوى سوق العقار السكني، فإن 

متويالت املقاوالت تتبع بشكل عام تغيرات الظرفية االقتصادية، مما يجعلها عرضة لتقلبات دورية. وفي هذا اإلطار، أدى 

التحسن الطفيف لنمو القيمة املضافة غير الفالحية إلى انتعاش القروض املمنوحة للمقاوالت غير املالية. 

1.4 - انتعشت القروض املمنوحة للمقاوالت غير املالية بشكل طفيف
مع متم سنة 2014، بلغ جاري القروض املمنوحة من طرف مؤسسات االئتمان للمقاوالت غير املالية 463 مليار 

درهم، ليمثل 58% من مجموع القروض، أي بزيادة قدرها حوالي 1,6%، بعد االنخفاض بواقع 0,3% املسجل في 

السنة السابقة. ويعزى هذا التحسن بشكل خاص إلى املقاوالت العمومية التي منا مبلغها اجلاري بنسبة %4,1، 

وبنسبة أقل إلى مقاوالت القطاع اخلاص التي عرف متويلها ارتفاعا بنسبة %1,4.

رسم بياني 83 : جاري القروض بواسطة الدفع املمنوحة للمقاوالت غير املالية )مباليير الدراهم(

407,4 406,7 412,2 

48,7 48,8 50,7 

2012 2013 2014 

جاري مبالغ القروض التي متنحها شركات التمويل جاري مبالغ القروض التي متنحها البنوك

البنوك، والتي تشكل حصة 89% من اجملموع، منوا بنسبة %1,4  املمنوحة من طرف  للقروض  اجلاري  املبلغ  عرف 

إلى 412 مليار درهم، بعد انخفاضه بواقع 0,2%؛ بينما ارتفع جاري القروض التي متنحها شركات التمويل بنسبة 

درهم. وقد استفاد هذا التطور من حتسن ظروف العرض ومن ارتفاع الطلب، كما تبني ذلك  3,9% إلى 50,7 مليار 

نتائج االستقصاء حول شروط منح القروض الذي أجراه بنك املغرب برسم السنة املالية 2014. 
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إطـار 4 : النتائج الرئيسية لالستقصاء حول شروط منح القروض للمـقاوالت

 أظهرت معطيات االستقصاء الذي أجنزه بنك املغرب حول شروط منح القروض برسم السنة املالية 2014، أن ارتفاع القروض املمنوحة 
للمقاوالت يأتي في سياق يتسم بتطور إيجابي لهذه املعايير وكذا بارتفاع الطلب. 

وتشير تصريحات البنوك في إطار هذا االستقصاء إلى تسجيل تليني في شروط منح القروض للمقاوالت. وهذا التليني، الذي استفادت 
منه املقاوالت الكبرى والصغيرة واملتوسطة على حد سواء، مرتبط باملنافسة التي يعرفها القطاع البنكي وباآلفاق اإليجابية لتطور 
وقد أدى هذا التطور من جهة إلى ارتفاع مبلغ القروض املمنوحة، ومن جهة أخرى إلى تراجع كل من مبلغ الضمانة  النمو باملغرب. 
املفروضة وهامش البنوك. وفي ما يتعلق بتمويل اإلنعاش العقاري، واصلت البنوك سياستها التشديدية، وذلك أساسا بسبب اخملاطر 

املرتبطة بهذا لقطاع.

وحسب حجم املقاوالت، أشارت البنوك إلى أن تخفيف شروط منح القروض للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة بدأ في 
مطلع سنة 2014، وخالل الفصل األخير من سنة 2014 بالنسبة للمقاوالت الكبرى.

ويحتمل أن يكون الطلب على القروض من قبل املقاوالت قد ارتفع. وترى البنوك أن من املرجح أن اآلفاق اإليجابية في ما يتعلق بنسبة 
النمو في املغرب قد ساهمت في حتسن هذا الطلب.

واملتوسطة  والصغيرة  جدا  الصغيرة  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  حصة  ظلت  التمويل،  ظروف  حتسن  وبفضل 

مستقرة في حوالي 36% من مجموع القروض املوجهة للمقاوالت غير املالية.

رسم بياني 84 : حصة القروض املمنوحة للمقاوالت الصغيرة جدا و الصغيرة و املتوسطة في مجموع القروض املقدمة للمقاوالت )%(

35 36 36 

2012 2013 2014 

الفائدة. وعلى وجه  واملتوسطة من االنخفاض الطفيف ألسعار  املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة  استفادت فئة 

اخلصوص، تراجع متوسط سعر الفائدة املطبق على القروض التي يقل مبلغها عن 15 مليون درهم، والذي يعتبر 

في صالح املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، مبقدار 16 نقطة أساس ليصبح %7,53. 
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رسم بياني 85 : متوسط أسعار الفائدة املرجحة املطبقة على املقاوالت الصغيرة جدا و الصغيرة و املتوسطة )%(

7,73 7,69 

7,53 

2012 2013 2014 

2.4 - سجلت جودة املخاطر على املقاوالت غير املالية انخفاضا جديدا
واصلت الديون املعلقة األداء اخلاصة باملقاوالت غير املالية منحاها التصاعدي خالل سنة 2014. فقد ارتفعت، من 

سنة إلى أخرى، بنسبة 19,5% ليصل مبلغها اجلاري إلى 39,9 مليار درهم، وهو ما ميثل نسبة ديون معلقة األداء 

قدرها 8,6%، مقابل 7,3% في السنة السابقة. وقد متت تغطية هذه الديون املعلقة األداء باملؤن في حدود %66، 

وهو نفس املستوى املسجل سنة 2013.

رسم بياني 86 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة على املقاوالت غير املالية )%(
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7,0 
8,1 
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مجموع مؤسسات االئتمان شركات التمويلالبنوك

7,3 7,6 7,3 

8,6 

ارتفع جاري الديون املعلقة األداء املستحقة للبنوك على املقاوالت غير املالية بنسبة 20,6% إلى 35,8 مليار، أي 

األداء تقدر في %6  ديون معلقة  املتوسط نسبة  مبعدل خطر قدره 8,7% عوض 7,3% سنة 2013. ويشمل هذا 

بالنسبة للمقاوالت الكبرى وفي 13% بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة.



92 

الباب الـثـالـث - الـمـخـاطـر البنكيـة

ومن جانب آخر، سجلت شركات التمويل على املقاوالت غير املالية جاري قروض معلقة األداء قدره 4,1 مليار، متزايدا 

بنسبة 10,1%. ومثلت هذه الديون 8,1% من مجموع الديون املمنوحة لهذه الفئة من املقاوالت، مقابل %7,6 

سنة 2013. ومتت تغطيتها باملؤن في حدود %70. 



الباب الـرابـع
اإلصـالحــات الـقـانـونيـة والتنظيمية
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املعتبرة في  والهيئات  االئتمان  رقم 103-12 املتعلق مبؤسسات  القانون  على  البرملان  متيزت سنة 2014 مبصادقة 

حكمها املسمى »القانون البنكي«، وانطالق أشغال إعداد مشاريع املناشير التطبيقة للمقتضيات الرئيسية لهذا 

القانون. كما شهدت السنة دخول معايير بازل 3 حيز التنفيذ، برسم األموال الذاتية والسيولة، مع حتديد املقتضيات 

االنتقالية التي يجب أن تواكب تطبيقها من طرف القطاع البنكي.

ومن جهة أخرى، وفي عملية استباقية بخصوص بعض مقتضيات القانون البنكي، قام بنك املغرب مبراجعة املنشور 

املتعلق باملراقبة الداخلية اخلاصة مبؤسسات االئتمان والتعليمة املتعلقة بحكامتها، على ضوء التطورات األخيرة 

التي عرفتها املعايير الدولية في هذا اجملال.

1 - إصــالح الـقــانـون البنكـي
واملالية، إلصالح جديد، بعد  االقتصاد  ووزارة  املغرب  بنك  بني  واسع  نقاش  ثمرة  يعتبر  البنكي، الذي  القانون  خضع 

التعديالت التي أدخلت عليه سنتي 1993 و2006. وقد صادق البرملان على هذا اإلصالح بتاريخ 24 نونبر 2014، 

ونُشر باجلريدة الرسمية في 22 يناير 2015.

وحدد هذا النص املهيكل، الذي أخذ بعني االعتبار الدروس املستفادة من األزمة املالية وضرورة مالءمة التشريع املغربي 

مع املعايير الدولية، على اخلصوص اإلطار القانوني ملمارسة املراقبة االحترازية الكلية، مع تعزيز آليات حل األزمات 

املتاحة لبنك املغرب. كما أرسى األسس القانونية التي تتيح بروز فاعلني جدد وخدمات مالية جديدة، السيما في 

مجال املالية التشاركية.

1.1 - اعتمـاد آلية جديدة للمراقبة االحترازية الكلية وتعزيز نظام حل األزمـات
مع صدور القانون البنكي اجلديد، مت توسيع صالحيات وتركيبة جلنة تنسيق ومراقبة اخملاطر النظامية، الذي يحل محل 

جلنة التنسيق بني أجهزة اإلشراف على القطاع البنكي. 

يرأس هذه اللجنة والي بنك املغرب. وستضم، باإلضافة إلى األعضاء الذين ميثلون السلطات املنظمة للنظام املالي، 

وزارة االقتصاد واملالية. وتتمثل مهامها باخلصوص في : 

تنسيق أشغال أعضائها في مجال اإلشراف على املؤسسات اخلاضعة ملراقبتها ؛	 

تنسيق مراقبة الهيئات التي تراقب الوحدات التي تشكل جتمعا ماليا ؛	 

حتديد املؤسسات املالية ذات األهمية النظامية، وتنسيق القوانني التنظيمية املشتركة لهذه املؤسسات ؛	 

حتليل وضعية القطاع املالي وتقييم اخملاطر النظامية ؛	 

السهر على تطبيق جميع اإلجراءات من أجل تفادي اخملاطر النظامية وتخفيف تأثيراتها؛	 
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تنسيق أشغال حل األزمات التي تواجهها املؤسسات اخلاضعة ملراقبتها والتي تنطوي على خطر نظامي ؛	 

تنسيق التعاون وتبادل املعلومات مع الهيئات املكلفة مبهام مماثلة في اخلارج.	 

وفي ما يتعلق مبعاجلة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات االئتمان، يخول القانون اجلديد لبنك املغرب، في احلاالت 

االستعجالية وعندما تقتضي ذلك ظروف تهدد استقرار النظام البنكي، صالحية اتخاذ إجراءات استثنائية، وخاصة 

 :

تعيني متصرف مؤقت بشكل مباشر؛	 

اتخاذ القرار مباشرة بتطبيق أحد أو بعض إجراءات احلل التي ينص عليها القانون.	 

للشركة  األزمات، حيث منح  القانونية حلل  واآلليات  اخليارات  توسيع  على  أيضا  اجلديد  القانون  ذلك، ينص  ومبوازاة 

الودائع دورا في مجال تسوية األزمات. فباإلضافة إلى مشاركة  اجلديدة املكلفة بتدبير الصندوق اجلماعي لضمان 

هذه املؤسسة في عملية تسوية األزمات، بصفتها متصرفا مؤقتا، ميكنها املساهمة في رأسمال مؤسسة ائتمان 

أو منحها قروضـا.

2.1 - إدراج فاعلني جدد وخدمات مالية جديدة
يفرد القانون فصال خاصا للبنوك التشاركية، يتطرق فيه للمبادئ األساسية التي يجب أن حتكم هذه البنوك، ولنطاق 

عملياتها  مطابقة  عدم  مخاطر  حتديد  تتولى  وظيفة  إحداث  لها، السيما  اخملصص  املؤسسي  واإلطار  أنشطتها 

وأنشطتها لرأي اجمللس العلمي األعلى بخصوص املطابقة والوقاية منها.

التقيد  أجل  من  الضرورية  التعديالت  بعض  إدخال  واملراقبة، مع  االعتماد  مساطر  لنفس  البنوك  هذه  وستخضع 

باملعايير املعمول بها في هذا اجملال.

وأمام التطور الذي عرفته قنوات األداء اإللكتروني وتنوع الفاعلني بسوق هذه األداءات، أحدث القانون صفة »مؤسسة 

األداء« بالنسبة للهيئات التي قد تكون مؤهلة، بعد الترخيص لها، لتقدمي خدمات األداء.

خالل  من  املالي  القطاع  لها  يتعرض  قد  التي  اخملاطر  فهم  أجل  من  املالي«  وأدخل القانون أيضا صفة »التجمع 

الشركات القابضة التي تراقب في نفس الوقت البنوك واملؤسسات التابعة لألقسام األخرى من هذا القطاع. ويُخضع 

القانون هذه التجمعات للمقتضيات املتعلقة باحلكامة، والقواعد احملاسبية، واملراقبة الداخلية وتدبير اخملاطر.

وفي أفق تطور القطب املالي للدار البيضاء، وبغية سد الفراغ القانوني في مجال توفير خدمات االستثمار (تدبير 

املالية، وغيرها)، يحدد  املالي، والهندسة  والتدبير  املمتلكات  تدبير  مجال  في  والدعم  املالية، واالستشارة  األدوات 

القانون اخلدمات التي ميكن أن تقدمها البنوك أو املؤسسات املتخصصة التي تخضع ملراقبة مجلس القيم املنقولة.
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ومن جانبها، سُتعزز اجلمعيات املهنية بإحداث جمعية ثالثة يجب أن تنخرط فيها مؤسسات األداء مبا فيها شركات 

الوساطة في حتويل األموال. 

3.1 - تـوسيع نـطـاق اإلشـراف البنكي
يوّسع القانون البنكي اجلديد صالحيات بنك املغرب لتشمل منح االعتماد جلمعيات القروض الصغرى والبنوك احلرة، 

وصياغة القوانني احملاسبية واالحترازية التي تنظمها ومعاجلة الصعوبات التي تواجهها، مبا في ذلك سحب االعتمـاد.

4.1 - تـعــزيـز القـواعـد املتعلقة باحلكامة البنكية
هذا  االئتمان. ويتضمن  مؤسسات  إدارة  مجالس  داخل  أعضاء مستقلني  وجود  ضرورة  على  البنكي  ينّص القانون 

ائتمان  مؤسسة  إدارة  أجهزة  في  شخص  أي  تعيني  على  االعتراض  املغرب  لبنك  تخول  مقتضيات  أيضا  القانون 

معينة أو أجهزة تسييرها أو تدبيرها، إذا ارتأى أن املهام التي ميارسها هذا الشخص في مؤسسات أخرى قد حتول دون 

قيامه مبهامه على الوجه األكمل.

بتتبع  الداخلية، وجلان مكلفة  املراقبة  آليات  بتقييم  افتحاص مكلفة  جلان  إحداث  بضرورة  أيضا  القانون  ويقضي 

عملية حتديد اخملاطر وتدبيرها. ويتعني أن تنبثق هذه اللجان عن مجلس اإلدارة أو، عند االقتضاء، عن مجلس الرقابة، 

وأن تضم متصرفني مستقلني.

5.1 - تـعـزيـز حـمـايـة الزبنـاء
القانون  اللذين ينص عليهما  الودائع  الدولية، مت إسناد تدبير صندوقي ضمان  بغية املطابقة مع أفضل املمارسات 

البنكي إلى شركة تسيير متلك البنوك رأسمالها، وتخضع ملراقبة بنك املغرب. 

ومن أجل تسهيل تسوية النزاعات بني مؤسسات االئتمان وزبنائها بشكل أكبر، وتعزيز حماية مصالح الزبناء، يخول 

ملعاجلة شكايات  داخلية  على منظومة  بالتوفر  االئتمان  واسعة، ويلزم مؤسسات  املغرب صالحيات  لبنك  القانون 

الزبائن، كما يفرض على هذه املؤسسات االنخراط داخل منظومة الوساطة البنكية. 

يقضي القانون اجلديد أيضا بإحداث روابط بني مجلس املنافسة وبنك املغرب، ويتضمن أيضا مقتضيات ترمي إلى 

مالءمة أحكام القانون البنكي مع القانون املتعلق بحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي.
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2 - أهـم مـشـاريع النصوص التطبيقية للقانون البنكي اجلديد
في إطار االستعداد لدخول القانون البنكي اجلديد حيز التنفيذ، انكب بنك املغرب على صياغة النصوص التطبيقية 

اعتمادا على خارطة طريق متتد للفترة 2016-2014. ففي سنة 2014، انصبت األشغال على النصوص املنظمة 

املساهمة،  املستقلني، وعمليات  االعتماد، واملتصرفني  لدراسة طلبات  الالزمة  والوثائق  املعلومات  األدنى من  للحد 

ومعاجلة الشكايات، واملالية التشاركية، والصندوق اجلماعي لضمان الودائع وإطار معاملة البنوك ذات أهمية نظامية. 

1.2 - الـمـاليـة التـشـاركيـة
أعد البنك امللف النموذجي العتماد البنوك التشاركية، يتضمن مجموع الشروط الواجب توفرها في هؤالء الفاعلني 

من أجل ممارسة نشاطهم باملغرب. وقد متت املصادقة على هذا امللف من قبل األمانة العامة للحكومة.

كما أعد البنك مشروع منشور حول اخلصائص التقنية لست منتجات للمالية التشاركية وكذا حول طرق تقدميها 

للزبائن. وقد مت بهذا اخلصوص عقد سلسلة من االجتماعات مع أعضاء اجمللس العلمي األعلى انصبت خالل سنة 

املنتجات.  هذه  من  اثنني  منتجني  دراسة  2014 على 

وأنهى البنك أيضا حترير مشروع املنشور املتعلق بالشروط والكيفيات العامة لتحصيل ودائع االستثمار وتوظيفها. 

وقد مت عرض هذا النص أيضا على مصادقة اجمللس العلمي األعلى.

وهمت أشغال حتضير النصوص أيضا املتطلبات االحترازية للبنوك التشاركية. هكذا، مت إعداد مشروعي منشورين 

يتعلقان باألموال الذاتية وبوظيفة املطابقة، وهما حاليا في طور اإلمتام. 

ومن جانب آخر، مت تشكيل مجموعة عمل داخل بنك املغرب من أجل إعداد اقتراحات تتعلق بوسائل تدبير السيولة 

والسياسة النقدية، تتالءم وخصوصيات البنوك التشاركية.

التشاركية  للمنتجات  اجلبائي  اإلطار  مالءمة  قصد  للضرائب  العامة  املديرية  مع  مناقشات  البنك  أجرى  كما 

والصكوك. وباملوازاة، شارك البنك، إلى جانب األمانة العامة للحكومة ومديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي، في 

صياغة النص اجلديد املتعلق مبنتج التكافل.

وساهم البنك أيضا في األشغال الرامية إلى تعديل الظهير املتعلق بإعادة تنظيم اجمللس العلمي األعلى وإحداث 

جلنة شرعية للمالية التشاركية. وفي هذا الصدد، عقد البنك عدة اجتماعات مع األمانة العامة للحكومة. ونُشر 

الظهير رقم 1.15.02 املتعلق بإعادة تنظيم اجمللس العلمي األعلى باجلريدة الرسمية، بتاريخ 9 فبراير 2015.



99 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

إطـار 5 : دور اجمللس العلمي األعلى وتركيبته

تتميما للظهير الصادر في 22 أبريل 2004 واملتعلق باجمللس العلمي األعلى، نص الظهير رقم 1.15.02 القاضي بإعادة تنظيم هذه 
الهيأة على أن حتدث داخل اجمللس “اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”. وتتعلق املقتضيات األساسية لهذا الظهير بتحديد 

صالحيات هذه اللجنة، وتركيبتها، وتنظيمها، وكذا عالقتها مع السلطات التنظيمية للقطاع املالي.

ومقاصدها،  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  الواسع  باإلملام  لهم  من 9 أعضاء مشهود  التشاركية  للمالية  الشرعية  اللجنة  تتألف 
ومنسق للجنة. ويعني أعضاء هذه اللجنة من طرف األمني العام للمجلس العلمي األعلى. وميكنها، عالوة على ذلك، أن تستشير 5 

خبراء دائمني على األقل يختارون من ضمن األشخاص الذاتيني واالعتباريني املشهود لهم بالكفاءة واخلبرة في مجالي القانون واملالية.

وتتمثل مهمتها في إبداء الرأي بشأن مطابقة ما يلي ألحكام الشريعة اإلسالمية : 

• العقود 	 مناذج  الزبناء، وكذا  على  حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  تقترحها  التي  التشاركية  املالية  املنتجات 
املتعلقة بها ؛

• مع 	 املنجزة  االستثمارية، والعمليات  التشاركية، والودائع  املالية  باملنتجات  املغرب، واملتعلقة  بنك  والي  يصدرها  التي  املناشير 
صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية ؛

• عمليات االتأمني التكافلي التي تقوم بها شركات التأمني وإعادة التأمني ؛	

• عمليات إصدار شواهد الصكوك طبقا للتشريع اجلاري به العمل أيا كانت اجلهة املصدرة لها.	

ويتعني على املؤسسات املالية التشاركية الراغبة في احلصول على رأي بشأن “املطابقة ألحكام الشريعة” أن تتقدم بطلباتها أمام 
السلطات التنظيمية للقطاع املالي التي تتولى عرض امللفات على اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي 

األعلى.

2.2 - الـنصوص املنظمة لشركة تسيير الصندوق اجلماعي لضمان الودائع
أفضل  مع  أكبر  وإلى حتقيق مالءمة  الودائع  نظام ضمان  تعزيز حكامة  إلى  تهدف  جاء القانون مبقتضيات جديدة 

املمارسات الدولية في هذا اجملال. فقد نص على أن يقوم بنك املغرب ومؤسسات االئتمان املنخرطة بتكوين شركة 

مساهمة تكون مكلفة، من ضمن مهام أخرى، بتدبير الصندوق اجلماعي لضمان الودائع، الذي أحدث سنة 1996، 

وصندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، الذي سيتم إحداثه مبجرد شروع هذه الفئة اجلديدة من البنوك في ممارسة 

نشاطها.

وباإلضافة إلى ذلك، ومبوجب مقتضيات القانون البنكي، ميكن لهذه الشركة أن تساهم في معاجلة الصعوبات التي 

تواجهها مؤسسات االئتمان، خاصة عن طريق قيامها، إذا اقتضى األمر، بدور املتصرف املؤقت ومساندتها، بصفة 

استثنائية ووقائية، لهذه املؤسسات مبنحها قروضا ثانوية أو عن طريق املساهمة في رأسمالها. 

قانونها  املصادقة على  األول من سنة 2015 بعد  الفصل  إنشاؤها بشكل رسمي خالل  مت  الشركة، التي  وحتمل 

األساسي، اسم »الشركة املغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، ش.م.« )SGFG(. ومت خالل أول اجتماع 

عقده مجلس إدارتها تعيني مدير عام لها.
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إطـار 6 : مـهــام الـشـركـة الـمـغـربـيـة لـتـدبـيـر صـنـاديـق ضـمـان الـودائـع البنكيـة

تتمثل مهام الشركة املغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية في ما يلي : 

• تدبير الصندوق اجلماعي لضمان الودائع، وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛	

• حتصيل االشتراكات السنوية لدى املؤسسات املنخرطة؛	

• تعويض املودعني في حال عدم توفر أموالهم؛	

• املشاركة في احملافظة على استقرار النظام البنكي من خالل )1( منح قروض مالية، بصفة وقائية واستثنائية، لفائدة مؤسسات 	
االئتمان التي تواجه صعوبات من شأنها أن تؤدي على املدى البعيد إلى عدم توفر ودائع املنخرطني الذين يواجهون بعض املصاعب، 

كمتصرف مؤقت. املذكورة، )3( تعيينها  املؤسسات  رأسمال  في  )2( املساهمة 

تتوفر الشركة املغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية على مجلس إدارة يتألف من 6 أعضاء ويرأسه والي بنك املغرب. وتتمثل 
مهمة هذا اجمللس، الذي يضم 3 ممثلني عن مهنيي القطاع البنكي ومتصرفني مستقلني اثنني، في املصادقة بشكل خاص على القرارات 

املتعلقة : 

• باستراتيجية الشركة ؛	

• بامليزانية السنوية للشركة ؛	

• بسياسة استثمار موارد الصناديق ؛	

• بنظام احملاسبة اخلاص بالصناديق ؛	

• بالبنية التنظيمية وباملساطر الداخلية للشركة.	

وال يتداول ممثلو مهنيي القطاع البنكي بخصوص القضايا املتعلقة بالصعوبات التي تواجهها مؤسسات االئتمان املنخرطة، والتي 
تبقى حصريا من اختصاص جلنة التدخل وحل األزمات، التي يرأسها والي بنك املغرب والتي تضم في عضويتها متصرفني مستقلني 

اثنني من الشركة املغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية، ومدير اإلشراف البنكي ببنك املغرب، واملدير العام للشركة. 

3.2 - إطــار معـامـلـة البنوك ذات األهمية النظامية
ينص القانون البنكي اجلديد على مطالبة البنوك ذات األهمية النظامية باحترام قواعد احترازية أكثر صرامة، وتقدمي 

البنوك ذات األهمية  املتعلقة مبعاملة  بازل  أزمة داخلية. وفي هذا الصدد، ووفقا لتوصيات جلنة  مخطط لتسوية 

أن تؤطر هذه  ينبغي  التي  القواعد  دراسة  إلى  املغرب في أشغال تهدف  بنك  احمللي، شرع  املستوى  النظامية على 

املؤسسات باملغرب.

وفي هذا السياق، شرع بنك املغرب في إعداد مشروع منشور يتعلق بإطار معاملة البنوك ذات األهمية النظامية. 

قدرة  تعزيز  إلى  الهادفة  االحترازية  واملتطلبات  البنوك  هذه  حتديد   : اثنني  رئيسيني  مكونني  النص  هذا  ويشمل 

امتصاص خسائر البنوك التي تعتبر نظامية.
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إن املقاربة املستهدفة لتحديد مؤسسات االئتمان ذات األهمية النظامية تطبق املنهجية التي تنص عليها جلنة بازل 

واملتعلقة باآللية املطبقة على البنوك ذات األهمية النظامية على املستوى احمللي، من خالل بعض التعديالت التي 

تأخذ باالعتبار خصوصيات القطاع البنكي املغربي.

ويتم اعتماد ثالثة معايير، في هذه املرحلة، لتحديد هذه البنوك : احلجم، والترابط ودرجة التعقيد. ويقسم كل معيار 

إلى معيار ثانوي أو عدة معايير ثانوية يتم تقييمها من خالل املؤشرات املنتقاة. 

إطـار 7 : مـعــايـيـر تـحـديـد البنـوك ذات األهمية النظامية باملغرب

تتمثل املعايير املعتمدة، في هذه املرحلة، لتحديد البنوك ذات األهمية النظامية باملغرب، في ما يلي : 

• احلـجـم : إن الصعوبات املالية التي تعاني منها مؤسسة بنكية من شأنها أن تكون أكثر إضرارا باالقتصاد أو باألسواق املالية 	
إذا كانت عمليات هذه املؤسسة متثل حصة كبيرة من نشاط النظام. ويتم تقييم هذا املعيار حسب حجم احلصيلة اجملمعة.

• التـرابـط : إن الصعوبات املالية التي تواجهها أي مؤسسة قد تزيد بشكل كبير من احتمال تعرض مؤسسات أخرى لصعوبات 	
بفعل الترابط املوجود بينها. ويتم تقييم هذا املعيار من خالل اخملاطر التي ميثلها البنك املعني على القطاع املالي وديونه إزاء هذا 

القطاع.

• درجة التعقيد : إن التأثير النظامي للصعوبات املالية ألي بنك مرتبط بشكل إيجابي بدرجة تعقيده على العموم، على الصعيد 	
التجاري والهيكلي والتشغيلي. ويتم قياس هذا املعيار من خالل حجم األنشطة العابرة للحدود وأنشطة السوق. 

سيتم إخضاع البنوك ذات األهمية النظامية ملتطلبات احترازية مشددة، السيما من حيث نسب األموال الذاتية. 

ويجري العمل حاليا من أجل حتديد هذه املتطلبات.

ومبوازاة ذلك، يفترض أن تكون البنوك ذات األهمية النظامية موضوع مراقبة مشددة أكثر، وسيتم إخضاعها اللتزامات 

أكثر إكراها في ما يتعلق برفع التقارير القانونية.

ومن جانب آخر، قام البنك بدراسة القواعد التي يجب أن تؤطر مخططات تسوية األزمة الداخلية التي يتعني على 

البنوك تقدميها، وخاصة منها البنوك ذات األهمية النظامية.

وتهدف مخططات تسوية األزمة الداخلية هاته إلى حث البنوك على حتديد املوارد اجلديدة التي متكن من الرفع من 

مستويات الرأسمال والسيولة، وعلى توقع وتسهيل التفويت السريع لألصول أو خطوط املهن وحتديد استراتيجية 

تسوية في حال العجز، مبا في ذلك العراقيل احملتملة لتنفيذ هذه االستراتيجية.
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3 - مـراجعـة املنشور املتعلق باملراقبة الداخلية ملؤسسات االئتمان
قام بنك املغرب مبراجعة املنشور املتعلق باملراقبة الداخلية ملؤسسات االئتمان بغية أخذ املعايير الدولية احلديثة في 

هذا اجملال بعني االعتبار، السيما تلك الناجتة عن املبادئ األساسية من أجل مراقبة بنكية فعالة، والتي متت مراجعتها 

من طرف جلنة بازل في شتنبر 2012. وبعد التشاور مع البنوك وشركات التمويل، وبعد عرض املنشور على العموم 

على املوقع اإللكتروني لبنك املغرب من أجل إبداء الرأي، مت نشره في شهر أكتوبر 2014.

ويعزز هذا املنشور املتطلبات الكيفية التي يتعني على مؤسسات االئتمان احترامها كي تتوفر على نظام مراقبة 

داخلية مالئم. كما ينص على ضرورة إنشاء نظام مراقبة داخلية يتالءم مع نوعية اخملاطر التي تتعرض لها املؤسسات 

أهمية  ويؤكد على  الداخلية  املراقبة  تسيير  في مجال  والتسيير  اإلدارة  أجهزة  دور  النظامية، ويعزز  أهميتها  ومع 

اعتماد ممارسات حكامة قوية من أجل ضمان التوفر على منظومة فعالة للمراقبة الداخلية. ويفرض املنشور على 

هيأة اإلدارة أن حتدد درجة نفور املؤسسة من اخملاطر، وتوافق على استراتيجيتها املتعلقة باخملاطر، وتتأكد باستمرار 

من مالءمة أموالها الذاتية الداخلية، وأن تتوفر على معلومات كاملة ومناسبة لتقييم اخملاطر سواء منها اخلاصة 

باملؤسسة أو بفروعها في الداخل واخلارج.

األربع : املراقبة  املراقبة  بوظائف  املرتبطة  والكفاءات  املسؤوليات  أفضل  بشكل  حتيينه  مت  الذي  املنشور  ويوضح 

الدائمة، ومراقبة املطابقة، وتدبير ومراقبة اخملاطر، واالفتحاص الداخلي، وهي الوظائف التي ينبغي أن تكون مستقلة 

عن الوحدات التشغيلية موضوع املراقبة، وأن تتوفر على إمكانيات ومتوضعات مناسبة. كما يتضمن املنشور أحكاما 

إضافية بالنسبة لالفتحاص الداخلي، السيما بالتنصيص على ضرورة إخطار أعضاء جلنة االفتحاص فورا في حال 

اكتشاف أي اختالل كبير قد يكون له تأثير هام على املؤسسة. 

وفي ما يتعلق بتدبير اخملاطر، ينص املنشور على أحكام تتعلق بإعداد البنوك الستراتيجية عامة وخلريطة اخملاطر، كما 

يحدد شروط استعمال النماذج الداخلية من أجل تقييم وحتكم أفضل في هاتني املقاربتني.

وينص املنشور أيضا، برسم تدبير مخاطر االئتمان، على أحكام تتعلق بطريقة تدبير الديون احلساسة ويحدد بعض 

املتطلبات املتعلقة بنظام تنقيط املقابالت. كما يتمم منظومة تتبع مخاطر السيولة، عن طريق فرض تتبعها خالل 

اليوم. ومن جهة أخرى، يتضمن املنشور املبادئ العامة التي تنظم مخطط استمرارية النشاط، وتدبير مخاطر البلد 

ومخاطر التحويل، وكذا معاجلة الشكايات.

بها  فعالة، موثوق  واتصال  أنظمة معلومات  التوفر على  االئتمان  املنشور على مؤسسات  آخر، يفرض  ومن جانب 

ومالئمة، تغطي األنشطة املهمة واخملاطر التي تتعرض لها.
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4 - مـراجعـة التعليمة املتعلقة باحلكـامـة داخل مؤسسات االئتمان
احلديثة  التوصيات  االعتبار  بعني  األخذ  إلى  االئتمان  داخل مؤسسات  باحلكامة  املتعلقة  التعليمة  مراجعة  تهدف 

الصادرة عن جلنة بـازل، ومالءمة النص مع األحكام اجلديدة للمنشور املتعلق باملراقبة الداخلية ملؤسسات االئتمان.

ومن أجل مالءمة مقتضيات بازل اجلديدة مع السياق املغربي، مت إجراء استقصاء حول ممارسات احلكامة على مستوى 

البنوك. وقد هم هذا االستقصاء وضعية البنوك من حيث سياسات األجور، واملتصرفون املستقلون، وجلان التدبير 

واللجان املنبثقة عن جهاز اإلدارة. وفي هذا اإلطار، مت إجناز دراسة أثر حول متثيلية املتصرفني املستقلني على مستوى 

أجهزة إدارة البنوك وجلانها. 

وقد شكلت التعليمة اجلديدة، الصادرة في أكتوبر 2014، موضوع تشاور مع اجلمعية املهنية لبنوك املغرب واجلمعية 

املهنية لشركات التمويل باملغرب، قبل عرضها على العموم قصد إبداء الرأي عبر املوقع اإللكتروني لبنك املغرب. 

وتنص التعليمة على وضع نظام حكامة يتالءم مع نوعية اخملاطر التي تتعرض لها املؤسسات ومع أهميتها النظامية.

سواء بالنسبة  اإلدارة  أجهزة  ومسؤوليات  للحكامة  اجلماعي  بالبعد  املتعلقة  املقتضيات  التعليمة  هذه  وتكمل 

للشركة األم أو للفروع البنكية في مجال تدبير وتتبع اخملاطر الهامة. وفي هذا اإلطار، فإنها تعزز دور هذه األجهزة، 

خاصة في مجال : 

فهم بنية املساهمني في اجملموعة بشكل قبلي وبعدي ؛	 

تبسيط بنيات اجملموعة التي تتميز مبستوى تعقيد من شأنه إعاقة املراقبة والتحكم املناسبني للمخاطر املتعرض 	 

لها على مستوى اجملموعة ؛

التحقق من إمكانية الوصول إلى املعلومات املتعلقة بالوحدات املكونة للمجموعة وكذا باخملاطر املرتبطة بها على 	 

مستوى الشركة األم ؛

تدبير وتتبع األنشطة املزاولة داخل نطاقات ترابية أو بواسطة بنيات معقدة، مما يقلل من درجة الشفافية.	 

وفي ما يتصل باملتصرفني املستقلني، مت التنصيص على معايير اختيارهم، مع حتديد نسبتهم داخل أجهزة اإلدارة 

واللجان في ثلث عدد األعضاء.

ويقضي النص أيضا بضرورة إحداث جلنة مخاطر منبثقة عن جهاز اإلدارة تكون مستقلة عن جلنة االفتحاص، مع 

حتديد دورها وصالحياتها. 

وخصص فصل كامل املتطلبات املتعلقة مبنظومة األجور داخل مؤسسات االئتمان التي يجب أن تتوفر على سياسة 

أجور تتوافق مع أهدافها على املدى الطويل.
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5 -  تـطـور القوانني التنظيمية االحـتـرازية واملـحـاسبية على الصعيـد 
الدولي

على املستوى االحترازي، همت اإلصالحات ومشاريع اإلصالح التي قامت بها جلنة بازل خالل سنة 2014 باخلصوص 

املنظومة االحترازية من أجل قياس ومراقبة اخملاطر الكبرى، واملعدل البنيوي للسيولة على املدى الطويل، ومراجعة 

املقاربة املعيارية برسم مخاطر االئتمان واملتطلبات في مجال التواصل املالي برسم الركن الثالث.

وعلى املستوى احملاسبي، متثل التطور البارز احملقق في إصدار الصيغة النهائية للمعيار »IFRS 9 - األدوات املالية«.

1.5 - أهــم التـطورات االحـتـرازية على املستوى الدولي

1.1.5 - املنظومة االحترازية لقياس ومراقبة املخاطر الكبرى
نشرت جلنة بازل، في شهر أبريل 2014، املنظومة االحترازية لقياس ومراقبة اخملاطر الكبرى التي تطبق على البنوك 

النشيطة على الصعيد الدولي.

وتكمل هذه املنظومة املعايير املتعلقة باألموال الذاتية واملبنية على اخلطر، حيث إن هذه املعايير ال تهدف بشكل 

خاص إلى حماية البنوك من اخلسائر الكبيرة، الناجمة عن التخلف املفاجئ عن األداء من قبل طرف مقابل فردي أو 

مجموعة من األطراف املقابلة املترابطة فيما بينها. 

وتفرض املنظومة على البنوك أن تأخذ بعني االعتبار مخاطرها إزاء جميع أنواع األطراف املقابلة، باستثناء األطراف 

املقابلة السيادية. وبالنسبة لبعض األنواع، يجري التفكير في اإلعفاء من تطبيق احلد اخلاص باخملاطر الكبرى أو اخملاطر 

التي تتطلب معاجلة خاصة.

وفي إطار معاجلة اخملاطر إزاء األموال، وهياكل التسنيد ومؤسسات التوظيف اجلماعي، تفرض هذه املنظومة على 

واملرتبطة، ليس  احملتملة  اإلضافية  اخملاطر  ذلك، وتقييم  الظروف  تقتضي  عندما  الشفافية  مبدأ  تطبيق  البنوك 

باألصول األساسية للبنية، ولكن بخصائصها املميزة وكذا باألغيار الذين ترتبط بهم. وبعد حتديد هذه اخملاطر، ينبغي 

حتديد تعرض آخر، إذا اقتضى األمر ذلك، وأن يطبق عليه احلد اخلاص باخملاطر الكبرى. 

الذاتية  األموال  السابق، أي 10% من  املستوى  الكبرى عند  اخملاطر  تعريف  بازل على  أخرى، أبقت جلنة  ناحية  ومن 

األساسية على مستفيد واحد أو مجموعة من املستفيدين، واحلد األقصى للتعرض عند 25% من األموال الذاتية 

األساسية. وباملوازاة مع ذلك، خفضت القاعدة اجلديدة احلد األقصى للتعرض إلى 15% بالنسبة للبنوك النظامية.
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واستبعدت القاعدة اجلديدة تطبيق ترجيحات اخملاطر التي كانت متكن من تقليل حجم بعض التعرضات، وفرضت 

إعداد تقارير أكبر، وهو األمر الذي يرمي إلى الرفع من شفافية احلصيلة. 

ومنح للبنوك الدولية أجل ينتهي بتاريخ فاحت يناير 2019، من أجل مالءمة أنشطتها مع اإلصالح.

2.1.5 - املـعـدل البنيوي للسيولة على املدى الطويل
من أجل تعزيز منظومة السيولة وتقليص مخاطر متويل البنوك خالل فترة أطول، نشرت جلنة بازل، في أكتوبر 2014، 

النسخة النهائية ملعدل السيولة على املدى الطويل الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2018.

ويفرض املعدل البنيوي للسيولة على املدى الطويل على البنوك أن متول أنشطتها بفضل موارد مستقرة مبا فيه 

الكفاية لكي تتمكن من مواصلة أنشطتها بشكل سليم لفترة سنة واحدة في إطار سيناريو وقوع ضغوط ممتدة 

على فترة طويلة.

املطلوب )األصل(. وبعبارة  القار  التمويل  مبلغ  املتوفر )اخلصم( نسبًة إلى  القار  التمويل  مبلغ  املعدل  هذا  وميثل 

أخرى، ينبغي أن يكون مبلغ التمويل القار املتوفر على األقل معادال ملبلغ التمويل القار املطلوب. ويجب أن يساوي 

هذا املعدل على األقل 100% وأن يتم التصريح به بشكل فصلي.

ويجب أن يتم تطبيق هذا املعيار على جميع البنوك الذي تزاول أنشطة على الصعيد الدولي على أساس مجمع، 

لكن ميكن تطبيقه أيضا على بنوك أخرى وعلى أية مجموعات ثانوية من وحدات البنوك ذات البعد العاملي، من أجل 

تشجيع انسجام أكبر وحتقيق املساواة في الشروط التنافسية بني البنوك الوطنية وتلك العابرة للحدود.

ومنذ إصدار نسخته األولى في دجنبر 2010، شكل هذا املعيار، الذي يعتبر جزءا من إطار »بـازل 3«، موضوع عدة 

مناقشات وتعديالت تهدف إلى تصحيح بعض نقط الضعف التي مت حتديدها خالل فترة مالحظة املعدل، وهي : 

معاجلة غير متماثلة بإفراط لعناصر األصل واخلصم من شأنها أن تؤدي، في بعض احلاالت، إلى متطلب »التحويل 	 

في االجتاه املعاكس« ؛

معاجلة غير منسجمة لألصول التي تفوق مدتها سنة ؛	 

التأثير السلبي احملتمل للمعدل على سير السوق ما بني البنوك وانتقال قرارات السياسة النقدية. 	 

 3.1.5 - مـراجعـة املقـاربـة املعيـارية برسم مخاطر االئتمـان
نشرت جلنة بازل في شهر مارس 2014 وثيقة تشاورية تتعلق مبراجعة املقاربة املعيارية برسم مخاطر االئتمان تهدف 

إلى تعزيز املنظومة احلالية.
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وتتعلق هذه املراجعة بتقليص التقديرات الوطنية والتبعية إزاء التصنيفات اخلارجية، وحتسني تنويع مصادر اخملاطر 

واحلساسية جتاهها، وكذا إمكانية املقارنة بني املتطلبات من حيث األموال الذاتية التي تقيسها البنوك، وأخيرا، تعزيز 

الصلة بني املقاربة املعيارية ومقاربة التصنيف الداخلي.

وفي هذا الصدد، تفكر جلنة بازل في تعويض اللجوء إلى التصنيفات اخلارجية، كما هو منصوص عليه في املقاربة 

املعيارية احلالية، باستخدام عدد محدود من معايير اخملاطر القادرة على ضمان متييز مناسب. وترتبط هذه املعايير 

بفئة التعرض، وهي مستوحاة من املعدالت املالية املستعملة في إطار مناذج التصنيف. وقد مت اختيارها العتبارها 

بسيطة، وحدسية وميكن احلصول عليها بسهولة، كما أنها كفيلة بتفسير اخملاطر في جميع النطاقات الترابية.

وقد أدلى بنك املغرب برأيه حول الوثيقة التشاورية وكذا بشأن التأثيرات التي ميكن ارتقابها، عن طريق اإلجابة على 

االستمارة التي أعدها البنك الدولي لهذه الغاية.

4.1.5 - مـراجعـة الـمتطلبـات يف مجـال التـواصل املـالـي
يهدف الركن الثالث ملنظومة بازل إلى تشجيع انضباط السوق من خالل متطلبات تنظيمية للتواصل، بغية إخبار 

األطراف املتدخلة في السوق بخصوص مالءمة األموال الذاتية التنظيمية وتعرض البنوك للمخاطر. 

وعلى إثر األزمة العاملية، نشرت جلنة بازل وثيقة مراجعة تتعلق باملتطلبات في مجال التواصل املالي، تعوض الوثيقة 

الصادرة سنة 2004 وتأخذ باالعتبار التوصيات اجلديدة لبـازل 3.

دنيا  إطارات  طريق وضع  عن  وتناسقها  املعلومات  مقارنة  إمكانية  املراجعة، حتسني  هذه  به  جاءت  ما  ضمن  ومن 

تعتبر مالئمة  التي  للمعلومات اإلضافية  بالنسبة  والوضوح  املراقبة، والشمولية  متناسقة ومتطلبات في مجال 

للسوق. 

وميكن أن تكون وتيرة رفع التقارير، حسب شكل محدد مسبقا وحسب طبيعة متطلب التواصل املعني، فصلية، أو 

نصف سنوية أو سنوية.

وحددت جلنة بازل تاريخ دخول هذه املتطلبات اجلديدة حيز التنفيذ في نهاية سنة 2016. 

2.5 - أبـرز التـطورات احملاسبية على الصعيد الدولي 
 IFRS« بتاريخ 24 يوليوز 2014، وبعد األزمة املالية، نشر اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة النسخة النهائية من املعيار

املالية«، ليحل محل املعيار »IAS 39 - األدوات املالية : التقييد في احملاسبات والتقييم«. 9 - األدوات 

وعلى غرار املعيار السابق، يغطي هذا املعيار تصنيف األدوات املالية وتقييمها، وانخفاض قيمتها ومحاسبة التغطية.
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ويطبق املعيار »IFRS 9« بالنسبة للسنوات املالية التي ستبدأ انطالقا من فاحت يناير 2018.

IFRS 9 إطـار 8 : أبـرز التعـديالت التي جاء بها املعيار

تهدف التعديالت التي جاء بها املعيار إلى حتسني عملية إخبار املستثمرين من خالل : 

1  مقاربة منطقية وفريدة لتصنيف وتقييم األصول املالية، تعكس النموذج االقتصادي الذي يتم في إطاره حيازة هذه األصول، وكذا 
نوع تدفقات اخلزينة التعاقدية املرتبطة بها : 

• عندما يكون الهدف من حيازة أصل مالي هو حتصيل تدفقات تعاقدية للخزينة فقط، يتم تقييم هذا األصل بالتكلفة املستخمدة.	

• عندما يكون الهدف من حيازة أصل مالي هو في نفس الوقت حتصيل تدفقات تعاقدية للخزينة واحتماال بيع هذا األصل املالي؛ يتم 	
تقييم هذا األصل بالقيمة احلقيقية التي تسجل تغيرات قيمتها على مستوى رؤوس األموال الذاتية.

• أما األصول املالية التي ال يتم حيازتها في إطار أي من النموذجني االقتصاديني أعاله، فيتم تقييمها بالقيمة احلقيقية، وتسجل 	
تغيرات القيمة على مستوى حساب النتيجة.

2  منوذج فريد للتخفيض التدريجي، يقوم على “اخلسائر املرتقبة”. خالفا لقواعد املعيار IAS 39، التي كانت مبنية على منوذج 
بشكل  التعرف  إلى  القيمة، يؤدي  لتخفيض  جديد  منوذج  إحداث  املعيار IFRS 9 على  احملققة، ينص  اخلسائر  قيمة  تخفيض 
أسرع على خسائر االئتمان املتوقعة. ويشترط املعيار اجلديد أن تثبت الوحدات اخلسائر املتوقعة لالئتمان مبجرد تقييد األدوات املالية 

في احملاسبة، وأن يتم تقييد اخلسائر املرتقبة في احملاسبة طوال مدة سريان القرض على أساس منتظم.

3  مقاربة معدلة بشكل ملحوظ حملاسبة التغطية1، تتماشى بشكل أكبر مع نشاط تدبير اخملاطر.

بالنسبة للمغرب، ستكون مؤسسات االئتمان اخلاضعة ملعايير IFRS مطالبة مبالءمة أنشطتها مع هذا املعيار 

اجلديد.





الباب الـخـامـس
=اإلشــراف البـنـكـي

واملـراقـبـة االحـتـرازيـة الكليـة
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املغرب  بنك  في حكمها، ركز  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  ملؤسسات  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  تعزيز  مع  باملوازاة 

مراقبة هذه املؤسسات في املقام األول على مناطق اخملاطر الناجتة عن الظرفية االقتصادية.

البنوك وممارساتها املتعلقة باحلكامة  التركيز على تقييم جودة أصول  الرقابة االحترازية اجلزئية، مت  وعلى مستوى 

وعلى مراقبة أنشطتها العابرة للحدود.

وأولى البنك أيضا عناية خاصة بتطبيق قواعد بازل 3 برسم األموال الذاتية والسيولة على املدى القصير.

بالعمل على حتديد  السنة  املالي. ومتيزت هذه  أوسع بهدف حتقيق االستقرار  العمل على نطاق  البنك  واصل  كما 

املالية  السلطات  مع  وبالتعاون  الدولي  البنك  األزمة، مبساعدة  وإجراء مترين حملاكاة  النظامية  األهمية  ذات  البنوك 

األخرى.

ومت أيضا توجيه أشغال املراقبة، خالل الفصل األخير من السنة، نحو اإلعداد ملهمة تقييم القطاع املالي املغربي التي 

أجنزت بشكل مشترك من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في شهر أبريل 2015. 

1 - اإلشــراف االحـتـرازي الـجـزئي
حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  احترام  املغرب  بنك  يراقب  اجلزئي،  االحترازي  إشرافه  إطار  في 

ملقتضيات القانون البنكي ونصوصه التطبيقية.

أنشطتها،  مزاولة  قصد  االئتمان  ملؤسسات  االعتمادات  ملنح  باخلصوص  مؤهل  املغرب  بنك  الصدد، فإن  هذا  وفي 

وللمصادقة على تعيني مراقبي حساباتها وعلى تعيني متصرفيها ومسيريها، وإلصدار القواعد احملاسبية واالحترازية 

املطبقة عليها، ومراقبة املؤسسات اخلاضعة لهذه القواعد، وإصدار العقوبات في حق املؤسسات اخملالفة للقوانني 

ومعاجلة الصعوبات التي تواجهها. 

1.1 - االعـتـمـادات والـتـرخيـصـات
منح بنك املغرب، خالل سنة 2014، 5 اعتمادات، بعد االطالع على رأي جلنة مؤسسات االئتمان، من أجل : 

قيام أحد البنوك بإحداث فرع متخصص في الوساطة في مجال حتويل األموال ؛	 

قيام أحد البنوك بعملية إدماج عن طريق الضم لفرعه املتمثل في شركة متويل ؛	 

إعادة هيكلة رأسمال شركة وساطة في مجال حتويل األموال ؛	 

إعادة شراء شركة وسيطة في مجال حتويل األموال من طرف فرع أحد البنوك ؛	 

توسيع نشاط شركة متويل ليشمل شراء وحتصيل الديون.	 
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كما رخص البنك، بعد االطالع على رأي جلنة مؤسسات االئتمان، مبا يلي : 

قيام أحد البنوك اإلسبانية بفتح مكتب متثيلي له باملغرب ؛	 

قيام إحدى شركات الوساطة في مجال حتويل األموال بفتح فرع لها في السينغال ؛	 

قيام أحد البنوك بفتح فرع له في الصني ؛	 

قيام أحد البنوك بإنشاء فرعني متخصصني في التمويل األصغر في كوت ديفوار ومالي ؛	 

قيام 3 بنوك بفتح 7 مكاتب متثيلية في اخلارج.	 

على :  املغرب  بنك  أخرى، صادق  جهة   ومن 

متويل، و4 شركات  داخل 7 بنوك، و7 شركات  مهامهم  يزاولوا  كي  حسابات  مراقبي  بتعيني  يتعلق  25 ملفا 

للوساطة في مجال حتويل األموال، و7 جمعيات للقروض الصغرى ؛

تعيني 25 متصرفا ومسيرا داخل 12 مؤسسة ائتمان وجمعيتني للقروض الصغرى.

كما رفض طلب االعتماد من أجل إنشاء بنك متخصص في تدبير ثروات الزبناء غير املقيمني، وذلك بعد االطالع على 

رأي جلنة مؤسسات االئتمان. 

2.1 - أنـشـطـة الـمـراقـبـة
خالل سنة 2014، شملت أنشطة مراقبة بنك املغرب 83 مؤسسة13، موزعة ما بني 19 بنكا، و34 شركة متويل، 

و6 بنوك حرة، و13 جمعية للقروض الصغرى، و9 شركات لتحويل األموال، وصندوق اإليداع والتدبير والصندوق املركزي 

للضمان.

وتستند هذه األشغال إلى اجلمع بني عمليات املراقبة الدائمة املنجزة عن بعد، واملراقبة في عني املكان.

ومن خالل املراقبة الدائمة، يراقب بنك املغرب ويقيم اخملاطر التي تواجهها املؤسسات، وكذا جودة منظومتها املتعلقة 

باملراقبة الداخلية وتدبير اخملاطر. وترتكز هذه األشغال على دراسة التقارير التنظيمية التي ترفعها إليه املؤسسات 

بشكل دوري، وعلى استغالل نتائج عمليات املراقبات امليدانية التي يقوم بها البنك وتقارير مراقبي حسابات املؤسسات 

التحاليل بواسطة لقاءات منتظمة واجتماعات دورية مع أجهزة تسيير  اخلاضعة للمراقبة. ويتم استكمال هذه 

مؤسسات االئتمان ومع املسؤولني املكلفني مبهام التدبير اإلجمالي للمخاطر، واملالية، واملطابقة، وعمليات املراقبة 

الدورية والدائمة، حيث يتم عقد لقاءات سنوية مع مراقبي حسابات املؤسسات اخلاضعة للمراقبة من أجل تقييم 

نتائج أعمالهم املرتبطة مبراقبة احلسابات ومبراجعة منظومات املراقبة الداخلية واحملاسبة.

في مجال حتويل األموال حصلت على االعتماد مؤخرا في النصف الثاني من سنة 2014.  وساطة  شركة  العدد  هذا  يشمل  13 ال 
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ومتكن نتيجة هذه األنشطة من حتديد نوعية اخملاطر التي تتعرض لها املؤسسات، من خالل اعتماد منهجية تصنيف 

الواجب تخصيصها  املراقبة  بتعديل قوة عمليات  التقييم  املغرب، تسمى SANEC. ويسمح هذا  لبنك  داخلي 

للمؤسسات اخلاضعة للمراقبة، كما أنه يؤدي إلى الشروع في عمليات وقائية أو تصحيحية إذا وصلت النقطة إلى 

مستويات معينة. 

ويتم إخبار مسيري البنوك، أثناء انعقاد االجتماعات الدورية، بالتقييم اإلجمالي للوضعية املالية واالحترازية لهذه 

.SANEC املؤسسات، الذي تعكسه منهجية التصنيف

إطـار 9 : مـراجـعـة نـظـام املساعدة في تصنيف الـبـنـوك

 .SANEC اعتمد بنك املغرب، منذ سنة 2006، منهجية لتقييم نوعية اخملاطر التي تخص البنوك، تؤدي إلى منح تنقيط حسب نظام
وتشمل هذه املنهجية عوامل اخملاطر التي تواجهها هذه املؤسسات ومتكن من تقييم تعرضها لهذه اخملاطر، من جهة، ومن جهة أخرى 
تقييم جودة اآلليات املعتمدة من أجل تدبيرها. ويتم تنقيط أي مؤسسة حسب سلم تنقيط ميتد من 1، التي تعتبر أحسن نقطة، إلى 

أسوء نقطة. 5 وهي 

 .SANEC التقييم منهجية  مبراجعة  املغرب  بنك  البنكية، قام  باملراقبة  املتعلقة  واملمارسات  التنظيمية  املعايير  لتطور  واعتبارا 
وتهدف هذه املراجعة إلى األخذ بعني االعتبار تقييم اخملاطر العابرة للحدود، واملتطلبات التنظيمية اجلديدة والسيما في مجال حكامة 
البنوك ومراقبتها الداخلية. كما مت إدراج معايير جديدة تتعلق باخملاطر داخل نطاق SANEC، وتهم التواصل املالي، وواجب اليقظة 

ومعاجلة شكايات الزبناء.

وأصبحت عملية التقييم تشمل ثمانية عشر معيارا من معايير اخملاطر، الكمية والكيفية، مجمعة في ستة مجاالت : 

• جودة األصول ؛	

• املـالءة ؛	

• السيولة وخطر سعر الفائدة اإلجمالي ؛	

• الـمـردودية ؛	

• احلكامة والتحكم في اخملاطر ؛	

• قابلية التأثر مبخاطر السوق.	

كما أدخلت بعض الفروق الدقيقة في عملية التصنيف. إذ ميكن إرفاق كل نقطة بعالمة موجبة “+” أو سالبة “-” كي يكون 
التقييم أكثر دقة. 

وفي ما يتعلق باملراقبة امليدانية، فقد ُحدد البرنامج اخلاص بها برسم سنة 2014 مع األخذ في االعتبار نوعية اخملاطر 

التي تتعرض لها املؤسسات وأهميتها النظامية، مع التركيز أكثر، على غرار السنوات املاضية، على االستقصاءات 

املوضوعاتية حول جوانب اخملاطر، التي مت حتديدها من خالل عمليات املراقبة الدائمة. وأجريت ثالث مهام عامة لدى بنك 

واحد وشركتي متويل، بينما أجنزت ثالث عشرة مهمة مراقبة ميدانية موضوعاتية، همت 24 مؤسسة، منها 18 بنكا 

و3 شركات متويل و3 جمعيات للقروض الصغرى. وعرفت مهمتان موضوعيتان مشاركة مفتش من اللجنة البنكية 

لالحتاد النقدي لغرب إفريقيا حول موضوع مراقبة البنوك لفروعها املتواجدة في اخلارج. وباإلضافة إلى ذلك، مت إجناز 

مهمة مراقبة بشكل مشترك بني هذه اللجنة لدى فرع جملموعة بنكية بكوت ديفوار. 
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1.2.1 - مـراجعـة الـممـارسـات املـرتبطة بحـكـامـة البنـوك
قام بنك املغرب بإجناز استقصاءات ميدانية لدى البنوك قصد تقييم نظام احلكامة اخلاص بها، استعدادا لتنفيذ 

املقتضيات القانونية والتنظيمية اجلديدة املتعلقة بهذا اجملال.

وهمت عمليات املراقبة هذه دراسة تركيبة أجهزة حكامة البنوك وطريقة سيرها، ودور املتصرفني في مراقبة اخملاطر 

ونظام رفع التقارير بشأن اخملاطر إلى جهاز التسيير. كما هم التقييم أيضا وجود متصرفني مستقلني داخل هذا 

اجلهاز.

ومن جهة أخرى، متحورت املهام حول فعالية منظومات تدبير اخملاطر واملراقبة الداخلية في إطار حكامة اجملموعات 

البنكية، وكذا حول سياسات التعيني واألجور وتدبير تضارب املصالح. 

وباملوازاة مع ذلك، مت عقد اجتماعات مع مسيري مؤسسات االئتمان، بخصوص تطبيق املقتضيات التنظيمية اجلديدة 

في مجال احلكامة املنصوص عليها في النصوص املعدلة بشأن املراقبة الداخلية واحلكامة.

2.2.1 - تتبع تطبيق قواعد بازل 3 املتعلقة باألموال الذاتية والسيولة
وفقا لبنود املذكرة التقنية املتعلقة بالطرق العملية لتطبيق منشور بنك املغرب حول األموال الذاتية طبقا لقواعد 

بازل 3، رفعت املؤسسات اخلاضعة أولى التقارير، تطبيقا للقواعد اجلديدة، برسم القرار الصادر في نهاية يونيو 2014. 

وأجريت عمليات املراقبة من أجل التأكد من التطبيق اجليد لهذه املعايير. وأخذا في االعتبار املقتضيات االنتقالية، 

بلغت معدالت مالءة البنوك مستويات أعلى من احلد األدنى القانوني، باستثناء بنكني اثنني متت مطالبتهما باعتماد 

مخطط لتعزيز أموالهما الذاتية.

وبخصوص معامل السيولة على املدى القصير، الذي سيصبح فعليا ابتداء من فاحت يوليوز 2015، رفعت البنوك إلى 

بنك املغرب، انطالقا من سنة 2014، تقارير فصلية.

وبعد دراستها من طرف بنك املغرب، شكلت هذه التقارير موضوع مناقشات مع املؤسسات البنكية من أجل تثبيتها.

مع  االئتمان  لها مؤسسات  تتعرض  التي  املخاطر  بأبرز  املتعلقة  املراقبة  3.2.1 -  عمليات 
التركيز أكثر على تغطية مخاطر االئتمـان

إيالء  أو مجمع، مع  البنوك سواء على أساس فردي  الوثيق جلودة أصول  تتبعه  املغرب  خالل سنة 2014، واصل بنك 

عناية خاصة لتغطية الديون املعلقة األداء باملؤن.

القروض. وهمت  ملفات  أهم  وضعية  تطور  حول  اخملاطر  بتدبير  املكلفني  املسؤولني  مع  منتظمة  لقاءات  وعقدت 
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استقصاءات موضوعاتية أجريت بعني املكان، لدى البنوك الكبرى، الدراسة املعمقة لعينات هامة من ملفات القروض 

املمنوحة للمقاوالت. كما همت أشغال املراقبة امليدانية، خالل هذه السنة، دراسة املؤن التي مت تكوينها على سبيل 

تغطية الديون املعلقة األداء وتثمني الضمانات املرتبطة بها واملقبولة على املستوى االحترازي. 

مخاطر  تدبير  عملية  إطار  في  البنوك  طرف  من  املعتمدة  الداخلية  التصنيف  مناذج  على  املهام  بعض  ركزت  كما 

االئتمان.

الديون املقبولة ووضعها  القيام بتخفيض تصنيف  البنوك  املراجعة هذه، طلب بنك املغرب من  إثر عمليات  وعلى 

حتت املراقبة. كما طولبت بعض البنوك بتوفير مبالغ تكميلية للمؤن املكونة بشأن بعض امللفات، نتيجة باخلصوص 

النخفاض قيمة الضمانات أو بسبب املستوى املرتفع للمخاطر املرتبطة بها.

حاالت  بعض  احملددة، بتسوية  اآلجال  بالقيام، داخل  املؤسسات  بعض  مطالبة  التركز، متت  بخطر  يتصل  ما  وفي 

التجاوزات مقارنة مع املعامل األقصى لتقسيم اخملاطر على كبار املدينني. ومت اقتطاع مبالغ التجاوزات غير املسواة 

من األموال الذاتية.

زيارة  السوق، مت تنظيم  البنوك على مستوى عمليات  أفرزتها  التي  للنتيجة  الهام  آخر، ونظرا لالرتفاع  ومن جانب 

ميدانية حول طرق تقييم محافظ التداول. 

ومازال تدبير مخاطر سيولة البنوك يحظى باهتمام كبير بالرغم من تراجع الضغوط على خزائن البنوك خالل سنة 

 .2014

ومت اإلبقاء على االجتماعات الدورية املتواترة مع املسؤولني املاليني للبنوك من أجل تدارس مؤشرات السيولة. ومن 

جانب آخر، شكلت املنظومة الكيفية خالل هذه السنة موضوع استقصاء موضوعاتي ميداني لدى بعض البنوك. 

وركز هذا االستقصاء على دراسة آليات قياس مخاطر السيولة والسيما مناذج التقييم التي أعدتها البنوك.

وخالل سنة 2014، مت استكمال عمليات املراقبة هذه بتقييم نتائج اختبارات الضغط التنظيمية التي تقوم بها 

البنوك من أجل تقييم متانتها إزاء مختلف الصدمات احملتملة املتعلقة باالئتمان، والسيولة، والتركز والسوق. وتشير 

نتائج هذه االختبارات بشكل عام إلى مقاومة البنوك للسيناريوهات املعتمدة، وقد متت دعوة بعض البنوك إلى اتخاذ 

تدابير مالئمة للحد من التأثيرات احملتملة لهذه الصدمات. 

ومازالت مسألة مراقبة احترام القانون املتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من طرف مؤسسات االئتمان، 

حتظى باهتمام بنك املغرب. وقد متت هذه املراقبة من خالل دراسة األجوبة املقدمة على االستمارة القانونية السنوية 

حول واجب اليقظة واملعلومات الواردة في التقرير حول املطابقة الذي أعدته هذه املؤسسات. كما مت تنظيم زيارات 

ميدانية للتحقق من التنفيذ الفعلي لواجبات اليقظة لدى بعض البنوك.



116 

الباب الـخـامـس - اإلشــراف البـنـكـي واملـراقـبـة االحـتـرازيـة الكليـة

املغرب من خالل مراقبة ميدانية قصد  املالية، تدخل بنك  املعلومات  يربطه بوحدة معاجلة  الذي  االتفاق  إطار  وفي 

التأكد لدى إحدى املؤسسات من مطابقة منظومة التصريح إزاء هذه الوحدة.

وعلى مستوى اخملاطر التشغيلية، ونتيجة للحوادث التي مت تسجيلها بالنسبة لبعض البنوك، طالب بنك املغرب 

بإعادة النظر في طريقة عمل بعض األنظمة، كما تتبع تنفيذ أشغال تسوية االختالالت املرتبطة بها.

ومن جهة أخرى، أجرى بنك املغرب عمليات مراقبة ميدانية لدى بعض املؤسسات بهدف تقييم النظام الذي مت إعداده 

لضمان استمرارية أنشطتها الهامة، في حال حدوث اضطرابات تشغيلية مهمة. وشملت عمليات املراقبة هذه 

مطابقة مخططات استمرارية النشاط، وتنظيم وسير األنظمة املرتبطة بها، وكذا جتارب تفعيل هذه اخملططات. 

وختاما، همت عمليات مراقبة ميدانية التحقق من التصريحات التنظيمية وتطبيق املؤسسات لألشغال التصحيحية 

التي طالبهم بها بنك املغرب سابقا.

4.2.1 - مـراقـبـة األنشـطـة العـابـرة للحـدود
بالنظر إلى تواجد اجملموعات البنكية املغربية الكبرى الثالث في اخلارج، والسيما في إفريقيا جنوب الصحراء، أصبح 

اإلشراف العابر للحدود يحتل مكانة تتزايد أهميتها ضمن مراقبة هذه اجملموعات.

للحدود،  العابر  باإلشراف  املتعلقة  الداخلية  الرسمي على سياسته  الطابع  املغرب  بنك  السياق، أضفى  وفي هذا 

العابرة للحدود، وتتبع  اخلارج، واإلشراف ومراقبة اجملموعة  التواجد في  الترخيص املسبق ملشاريع  تقوم على  والتي 

الوضعية العامة للفروع باخلارج والتعاون مع سلطات املراقبة في بلدان االستقبال. 

إطـار 10 : الـتـرخـيـص املسـبـق ملـشـاريع الـتـواجـد في الـخـارج

يخضع كل مشروع إنشاء أو شراء فروع في اخلارج أو تعزيز مشاركة اجملموعات البنكية املغربية في بنوك 

أجنبية، لترخيص مسبق من طرف بنك املغرب، طبقا ملقتضيات القانون البنكي. وحسب القانون البنكي 

الوحدات  في  املباشرة  غير  باملشاركة  األمر  يتعلق  عندما  صريح  بشكل  الترخيص  هذا  اجلديد، يُشترط 

املوجودة سلفا أو التي هي في طور اإلنشاء في اخلارج. 

التوقعي ونوعية اخملاطر اخلاصة بالفرع اجلديد،  التنظيم  بنك املغرب  الترخيص، يَُقيِّم  عند دراسة طلب 

والقيمة املضافة لهذا املشروع بالنسبة للمجموعة البنكية ولبلد االستقبال على حد سواء. كما يدرس 

البنك التأثير االحترازي ألي عملية إنشاء فروع في اخلارج على اجملموعة من حيث الرسملة وتطور معدل 

باخلارج  فروعه  مراقبة  أجل  البنك من  أعده  الذي  النظام  أيضا جودة  االعتبار  في  التقييم  ويأخذ  املالءة. 

وقدرته على التدبير املالئم لكل فرع جديد.
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اخلارج، والتي تبني  الثالثية لفروعها في  العمل  املغرب مبخططات  البنكية بنك  املراقبة، توافي اجملموعات  في إطار 

التطور املرتقب ألهم مؤشراتها اخلاصة بالنشاط واملردودية. ويطالب بنك املغرب أيضا بتقرير حول أنشطة الفروع 

البنكية في اخلارج، يهم معطياتها املالية واالحترازية، وتقارير مراقبي احلسابات وعمليات التفتيش املنجزة من طرف 

تتبع تنفيذ  البنك كذلك بتقرير حول  ببلد االستقبال. وإذا اقتضى األمر، يطالب  املراقبة  الشركات األم وسلطات 

التوصيات الصادرة عن سلطات بلد االستقبال. 

وبالنظر إلى تزايد عدد فروع البنوك املغربية في اخلارج، مت إعداد مقاربة تنقيط لهذه الفروع، تهدف إلى عقلنة عملية 

الفرع داخل اجملموعة، وجودة  التنقيط على أساس قيم املؤشرات املتعلقة بحجم  التتبع. ويتم احلصول على هذا 

أصوله، ومردوديته، ورسملته، ومستوى مخاطر البلد وتقييم سلطات اإلشراف لهذا البلد.

وفي نفس السياق، تواصلت االجتماعات مع أجهزة تسيير البنوك بشكل منتظم، بهدف مناقشة املواضيع املتعلقة 

الداخلية لتشمل كامل  واملراقبة  بوضعية فروعها في اخلارج ومبدى تقدم مشاريع توسيع منظومات تدبير اخملاطر 

نطاق اجملموعة في اخلارج. 

النقدي لغرب  البنكية لالحتاد  اللجنة  القيام مبهمة مشتركة من طرف  املكان، مت  باملراقبة في عني  يتعلق  وفي ما 

إفريقيا وبنك املغرب لدى فرع مجموعة بنكية في كوت ديفوار، من أجل تقييم جودة أصولها، وآلية حكامتها ونظام 

تدبيرها الذي أعدته شركتها األم. 

ومت إعداد املواضيع التي شملتها هذه املهمة بالتعاون مع سلطات بلد االستقبال. وعلى إثر هذه املهمة، وفضال عن 

التقرير املسلم إلى مسيري الفرع األجنبي، سلم بنك املغرب إلى مسيري الشركة األم النتائج التي خلصت إليها 

هذه املهمة.

وقام بنك املغرب أيضا بعمليات مراقبة في عني املكان لدى شركات أم في املغرب، تتعلق بفاعلية مراقبة الفروع في 

اخلارج ومتانة آلية اجملموعة في مجال احلكامة، واملراقبة الداخلية وتدبير اخملاطر. وساهم مفتش تابع للجنة البنكية 

لالحتاد النقدي لغرب إفريقيا في هاتني املهمتني.

كما واصل بنك املغرب جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون مع املراقبني األجانب، وشرع في مراجعة االتفاقيات املرتبطة 

بهذا الشأن كي يدرج فيها مقتضيات تتعلق بالتعاون في مجال حل األزمات.

وعلى املستوى التشغيلي، أعد بنك املغرب مجموعة من قنوات التواصل والتعاون مع نظرائه. وفضال عن املبادالت 

الظرفية مبناسبة دراسة طلبات االعتماد، عمل بنك املغرب على إرساء عالقة منتظمة أكثر مع سلطات املراقبة 

التي تخضع لها وحدات تابعة جملموعات بنكية مغربية، من خالل لقاءات متعددة األشكال. 
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ومن أجل تعزيز هذا التعاون، وطبقا لتوصيات جلنة بازل وألفضل املمارسات، نظم بنك املغرب، في شهر يونيو من سنة 

األول جملمع هيئات اإلشراف بالنسبة جملموعة بنكية مغربية خارج احلدود وشرع في االستعدادات  2014، االجتماع 

لعقد اجتماع مجاميع هيئات اإلشراف بالنسبة للمجموعتني البنكيتني األخريني في اخلارج. 

وقبل اجتماع اجملمع، قام بنك املغرب، خالل مرحلة اإلعداد لالجتماع، بتجميع معطيات التقييم من لدن سلطات 

اجملموعة من طرف  بوحدات  اخلاصة  اخملاطر  نوعية  تقييم  املشاركة حسب مخططات معدة مسبقا. ومت  اإلشراف 

مراقبني حسب سلم من 5 نقط، يعكس الوضعية املالية واالحترازية لكل فرع وعوامل اخلطر املرتبطة بنشاطه. 

وعلى غرار السنوات الثالث األخيرة، شارك بنك املغرب في مجمع هيئات اإلشراف اخلاص مبجموعة بنكية أجنبية 

متواجدة باملغرب. وخالل هذا اللقاء، الذي نظمته سلطة املراقبة االحترازية وحل األزمات، مت استعراض تطور نوعية 

اخملاطر املرتبطة باجملموعة خالل مرحلة ما بعد األزمة.

التعاون  توسيع  األورو، مت  مراقبة موحدة على مستوى منطقة  آلية  اعتماد  التي طرأت بسبب  للتغييرات  واعتبارا 

حسب بنود االتفاقية التي جتمع بنك املغرب بسلطة املراقبة االحترازية وحل األزمات ليشمل أيضا البنك املركزي 

األوروبي. 

5.2.1 - الـتـتـبـع املنتظـم لتنفيـذ تـوصيـات بـنـك الـمـغـرب
مت إلزام املؤسسات اخلاضعة ملراقبة بنك املغرب باتخاذ تدابير تصحيحية ملعاجلة جوانب القصور التي مت رصدها خالل 

عمليات املراقبة في عني املكان وعن بعد. ويتم إجناز تتبع منتظم عن بعد لتنفيذ إجراءات التسوية، داخل اآلجال 

بعض  املكان، في  عني  في  مراقبة  عمليات  بواسطة  أو  املؤسسات  تقدمها  التي  التوضيحات  أساس  احملددة، على 

احلاالت.

ومت إصدار عقوبات تأديبية في حق بعض املؤسسات نتيجة ارتكابها مخالفات للقانون. وهمت هذه العقوبات بنكني 

وشركة متويل واحدة. 

2 - الـمـراقـبـة االحـتـرازية الـكـلـية
قاد بنك املغرب، خالل السنوات األخيرة، عدة ورشات من أجل إعداد آلية مؤسساتية وحتليلية للمراقبة االحترازية 

بداية سنة 2015، األساس  في  الصادر  البنكي  القانون  على  البرملان  الكلية. وفي سنة 2014، أرست مصادقة 

القانوني ملمارسة هذه املهمة اجلديدة. 
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وباملوازاة مع ذلك، تواصلت األعمال االعتيادية للجنة االستقرار املالي الداخلي ببنك املغرب وجلنة التنسيق بني أجهزة 

اإلشراف على القطاع املالي، التي مت تعويضها في اإلطار القانوني اجلديد بلجنة التنسيق ومراقبة اخملاطر النظامية. 

كما عمل بنك املغرب على تعزيز اإلطار التحليلي، عن طريق دعم مراقبة اخملاطر النظامية. 

وعلى مستوى آلية تدبير األزمات، أعد بنك املغرب دليال داخليا حلل أزمات البنوك. وأجرى، مبشاركة سلطات تنظيم 

النظام املالي األخرى ووزارة املالية، مترينا ثانيا حملاكاة األزمات بالتعاون مع البنك الدولي. 

كما انكب بنك املغرب أيضا على األشغال التحضيرية إلسناد الصندوق اجلماعي لضمان الودائع ملتعهدين خارجيني، 

حسبما تنص عليه مقتضيات القانون البنكي اجلديد.

1.2 -  انـعـقـاد اجـتـمـاعـات جلـنـة االسـتـقـرار املـالي وجلنة التنسيق بني أجهزة اإلشراف 
على القطاع املالي

خالل سنة 2014، عقدت جلنة االستقرار املالي وجلنة التنسيق بني أجهزة اإلشراف على القطاع املالي اجتماعني 

برئاسة والي بنك املغرب. 

وبذلك، اجتمعت السلطات املالية، حتت إشراف جلنة التنسيق، لكي تتدارس بشكل فصلي خريطة اخملاطر النظامية 

األخيرة  التطورات  انعكاسات  األموال، وتقيم  رؤوس  أسواق  وكذا  التأمينات  البنكي، وقطاع  القطاع  تغطي  التي 

املسجلة واملتوقعة على الصعيد املاكرو االقتصادي النقدي، واملالي والتنظيمي على االستقرار املالي. 

لبنك  الداخلية  املالي  االستقرار  املالي، عملت جلنة  القطاع  اإلشراف على  أجهزة  بني  التنسيق  اجتماع جلنة  وقبل 

التي متثلها  اخملاطر  النظامية، ودرجة  اخملاطر  التي تشكل خريطة  الكلية  االحترازية  املؤشرات  توضيح  املغرب على 

البنكية. وباإلضافة  املؤسسات  متانة  تقييم  إجراؤها قصد  مت  التي  الضغط  واختبارات  املالي  لالستقرار  بالنسبة 

إلى ذلك، عاجلت اللجنة، خالل سنة 2014، املواضيع املتعلقة بطرق تطبيق التعليمة املرتبطة مبنح قروض عاجلة، 

وباإلطار التنظيمي ملعاملة البنوك ذات أهمية نظامية وبالتصديق على نشر التقرير األول حول االستقرار املالي.

2.2 - تـعـزيـز اإلطــار التحـلـيـلـي لالسـتـقـرار املـالـي
يستند اإلطار التحليلي لالستقرار املالي إلى مكونني أساسني : خريطة إجمالية للمخاطر تتمثل في جدول مؤشرات 

التقييم  إلى  يهدف  الذي  الضغط  اختبار  املالي، ونظام  للنظام  بالنسبة  اخملاطر  مصادر  ألهم  شامل  استشرافي 

الكمي لهذه اخملاطر في حال حتققها. 
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املـالـي االستقرار  جلنة  تتتبعها  التي  الـمـخـاطـر  إطـار 11 : خـريـطـة 

يتضمن تقييم النظام املالي تقييم اخملاطر الناجمة عن احمليط املاكرو اقتصادي، واملؤسسات املالية واألسواق، وعن القطاع العقاري وكذا 
عن القطاع غير املالي، مبا في ذلك املقاوالت واألسر والدولة. ويتم التقييم على أساس مجموعة من مؤشرات اخملاطر املتطابقة لكن 

أيضا االستشرافية، التي مت جتميعها في 8 أركان اعتبرت مهمة بالنسبة لالستقرار املالي باملغرب.

 النظام
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وتشكل اخلريطة الشاملة للمخاطر موضوع تقييم مت تقنينه من خالل مقاربة تنقيط املؤشرات واألركان. وميكن تعديل النقط الناجتة 
للمخاطر. متزايدا  مستوى  من 1 إلى 5 يعكس  ميتد  نطاق  داخل  النقط  هذه  عن هذه املقاربات بناء على رأي خبير في اجملال. وتتراوح 

ومت خالل هذه السنة استكمال منظومة حتليل املراقبة االحترازية الكلية بوضع إطار لتحديد املؤسسات املالية ذات 

األهمية النظامية، تشمل البنوك وشركات التأمني. كما مت توسيع منظومة مراقبة مديونية املقاوالت، التي تتم 

على أساس تتبع معدالت احلصيلة اخلاصة بعينة تضم أكثر من 1300 مقاولة، لتشمل أهم املقاوالت العمومية. 
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للعالقات  الكمي  التقييم  طريق  العدوى، عن  خطر  تقييم  واملعلوماتي، برسم  التحليلي  اإلطار  حتسني  أيضا  ومت 

املترابطة العابرة للحدود واملباشرة بني البنوك املغربية وفروعها في اخلارج. كما مت حتيني خريطة العالقات بني البنوك 

وشركات التأمني، التي تعكس خطر العدوى داخل القطاع املالي على مستوى السوق احمللية.

3.2 - تعزيز إطار التنسيق بني سلطات اإلشراف على القطاع املالي
أخذا بعني االعتبار الدروس املستفادة من األزمة العاملية، نص القانون البنكي على تشكيل جلنة بني سلطات اإلشراف 

للتنسيق ومراقبة اخملاطر النظامية من أجل ضمان مراقبة اخملاطر النظامية.

وتقوم هذه املراقبة على تقاسم أفضل للمعلومات بني أعضاء هذه اللجنة وكذا من طرف أعضاء جلنة األزمات التي 

أحدثت مبوجب اتفاقية موقعة سنة 2012 بني وزارة االقتصاد واملالية، ووالي بنك املغرب واملدير العام جمللس القيم 

املنقولة. ومت خالل سنة 2014 تعزيز التنسيق بني سلطات اإلشراف على القطاع املالي عن طريق التوقيع على إطار 

تبادل املعطيات. ويحدد هذا اإلطار املعلومات التي ينبغي تبادلها بني السلطات املذكورة في الظروف العادية، وكذا 

املعلومات التي يتعني تقاسمها في حال وقوع أزمات.

وتشكل هذه املنظومة إطار تبادل مستهدف يُرتقب أن ميكن سلطات اإلشراف على القطاع املالي من القيام بأعمالها 

العادية، جميع املعلومات واملعطيات  املالي، حيث تتبادل هذه السلطات، في الظروف  إلى تنظيم القطاع  الرامية 

املفيدة ملمارسة مهامها وكذا لتحديد اخملاطر النظامية.

وتخص املعطيات الواجب تبادلها كال من املؤسسات املالية واألسواق املالية والبنية التحتية املالية، وتتمحور حول 

بني  والعالقات  احملتملة  الصدمات  ملواجهة  املتاحة  واالحتياطات  بالتعرضات،  املرتبطة  باخملاطر  اخلاصة  املعطيات 

مختلف مكونات القطاع املالي. 

وتتعلق املعلومات موضوع التبادل أيضا باملعطيات البنيوية املتعلقة بتنظيم سلطات اإلشراف على القطاع املالي 

ونشاطها.

ويقضي إطار التبادل باقتسام املعطيات سواء على أساس كلي، على مستوى القطاع، أو على أساس فردي بالنسبة 

للمؤسسات ذات األهمية النظامية. وميكن أن تكون وتيرة التبادل املعتمدة إما سنوية أو نصف سنوية، بحسب ما إذا 

كان التبادل يتعلق مبعلومات بنيوية أو كمية. وتخضع بعض املعطيات اخلاصة بالسوق لوتيرة تبادل شهرية.

ويتم حاليا تطوير قاعدة معلوماتية لتسهيل عمليات تبادل املعلومات.
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املتعلقة  وتلك  العادية، الكلية منها  الظروف  تبادلها في  يتم  التي  املعلومات  األزمات، يتم حتيني  وقوع  وفي حالة 

باملؤسسات املالية املعنية مباشرة بالصدمة، ويتم تقاسمها من طرف سلطات اإلشراف، على أساس آخر املعطيات 

املتوفرة. ويتم استكمالها باملعطيات التي متكن من تقييم تأثير الصدمة على القطاع املالي.

4.2 - إجــراء تـمـريـن ثـان حملاكاة األزمـة
بعد التمرين األول الذي أجنز سنة 2009، شارك بنك املغرب في مترين ثان في شهر ماي 2014، مبساعدة البنك الدولي 

ومبشاركة وزارة االقتصاد واملالية، ومجلس القيم املنقولة، ومديرية التأمني واالحتياط االجتماعي. وكان الهدف من 

هذا التمرين هو اختبار سير األنظمة التشغيلية والقانونية املوجودة، في ظل سيناريو وقوع أزمة، وكذا آليات تبادل 

املعلومات والتنسيق بني سلطات اإلشراف على القطاع املالي.

ونظم مترين احملاكاة هذا على امتداد يوم كامل بدون انقطاع، واندرج في إطار القانون البنكي اجلديد. وشمل سيناريو 

األزمة عدة صدمات حتى يكون لألزمة بعد نظامي. ومت إعداده من طرف فريق تقني محلي يتكون من ممثلني عن بنك 

املغرب، ووزارة االقتصاد واملالية، ومجلس القيم املنقولة ومديرية التأمني واالحتياط االجتماعي، مع فريق من البنك 

الدولي، على شكل أحداث متتالية همت التعرف على املشاركني أثناء يوم إجراء التمرين.

وأظهر هذا التمرين أن معاجلة املعلومة، وسير مساطر ووسائل حل األزمات، وكذا اتخاذ القرار من طرف السلطات 

يتم بشكل مالئم. غير أنه يرتقب إدخال بعض التحسينات في مجال تقنني التواصل العمومي في فترات األزمات، 

وإعداد إطار لتسوية األزمات العابرة للحدود.

5.2 - إسـنـاد نـظـام ضـمـان الودائع ملتعهد خـارجي
ميثل نظام ضمان الودائع أحد العوامل األساسية التي تساهم في االستقرار املالي، كما أنه يشكل جزًء من منظومات 

احلماية املالية اخملصصة لضمان سالمة أموال املودعني.

وفي املغرب، أحدث الصندوق اجلماعي لضمان الودائع سنة 1993، وشرع في ممارسة نشاطه سنة 1996. ويتمثل 

هدف هذا الصندوق في حماية مصالح املودعني في حالة عدم توفر ودائعهم. ومنذ إنشائه، تولى بنك املغرب مهمة 

تدبيره. واستعدادا للمصادقة على القانون البنكي اجلديد، قام البنك بأشغال تهدف إلى اإلعداد لتطبيق املقتضيات 

القانونية اجلديدة املتعلقة باخلصوص بإسناد تدبير هذا الصندوق ملتعهد خارجي. وتروم هذه املقتضيات مالءمة هذا 

التدبير مع املمارسات اجليدة الدولية ومع املبادئ األساسية للجنة بازل وللجمعية الدولية لضامني الودائع. كما 

الغاية. وقد  الودائع لشركة أنشئت حديثا لهذه  تدبير الصندوق اجلماعي لضمان  تنص بشكل خاص على إسناد 

انعقد أول اجتماع جمللس إدارة هذه الشركة اجلديدة في بداية سنة 2015.
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6.2 - إعــداد دلـيـل داخـلـي لـتـسـويـة األزمات بالـبـنـوك
أعد بنك املغرب، طبقا للمعايير الدولية، دليال داخليا لتسوية األزمات بالبنوك. ويوضح هذا الدليل طرق تطبيق اإلطار 

القانوني واالتفاقي الذي يؤطر معاجلة الصعوبات البنكية وتدبير األزمات. كما يبني التدابير الواجب تنفيذها وفقا 

لهذا اإلطار، السيما في ما يتعلق مبا يلي : 

طرق انطالق خيارات التسوية املمكنة، وإعدادها وتقييمها ؛

طرق التنفيذ امللموس ملراحل التسوية واخليارات االستراتيجية الواجب أخذها في االعتبار. 

3 -  أشغال التحضير ملهمة تقييم النظام املالي املنجزة بشكل مشترك 
بني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي )برنامج تقييم القطاع 

املالي(
املالي،  للنظام  ثالثة  تقييم  تنفيذ مهمة  الدولي  البنك  ومن  الدولي  النقد  من صندوق  املغربية  السلطات  طلبت 

بعد املهمتني املنجزتني في 2002 و2007. وبدأت أشغال التحضير لهذه املهمة خالل سنة 2014 وتسارعت خالل 

الفصل الرابع من السنة قيد الدراسة.

وتولي هذه البعثة أهمية خاصة لتقييم متانة القطاع البنكي، من خالل القيام باختبارات الضغط. ويغطي مجالها 

باخلصوص تقييم تطابق اإلشراف البنكي مع مبادئ جلنة بازل وكذا دراسة منظومات تدبير األزمات، واملراقبة االحترازية 

الكلية واإلدماج املالي.

وفي هذا اإلطار، أجرت مديرية اإلشراف البنكي تقييما ذاتيا للمطابقة مع املبادئ 29 ملراقبة بنكية فعالية. ومت إخبار 

أعضاء البعثة بنتيجة هذا العمل في نهاية شهر نونبر 2014، مرفوقة بالوثائق التي تؤكد هذا التقييم.

ومن جهة أخرى، أجاب بنك املغرب، بالتنسيق مع باقي السلطات املالية، على 3 استمارات تتعلق مبنظومة اختبار 

الضغط اخلاصة بالبنوك، وبالوسائل واإلطار االحترازي الكلي وكذا مبنظومة تدبير األزمات.

متحورت اختبارات الضغط التي تشكل جانبا مركزيا من املهمة، حول مكونني اثنني : 

إلى األسفل” )Top Down( أجنزه بشكل مشترك كل من صندوق النقد الدولي  األعلى  يسمى “من  1(  مترين 

وبنك املغرب : ويستند هذا التمرين إلى سيناريو ماكرواقتصادي أساسي وسيناريوهني للصدمات بهدف قياس 

إزاء مخاطر االئتمان والقنوات التي ميكن من خاللها لصدمات قصوى لكن محتملة أن تؤثر على  متانة البنوك 

استقرارها. كما أجريت اختبارات ضغط من طرف البعثة برسم مخاطر السيولة والسوق.



124 

الباب الـخـامـس - اإلشــراف البـنـكـي واملـراقـبـة االحـتـرازيـة الكليـة

األعلى” )Bottom Up( مت تنفيذه على مستوى البنوك : وتهدف اختبارات  إلى  األدنى  يسمى “من  2(  مترين 

الضغط هذه املتعلقة باحلساسية إلى قياس التأثير الفوري لصدمات مخاطر االئتمان، وأسعار الفائدة، وأسعار 

الصرف وأسعار الفائدة على السندات السيادية، على مالءة البنوك.

ومكنت ااملناقشات بني البعثة والسلطات خالل الفصل األخير من سنة 2014 من حصر نطاق اختبارات الضغط، 

وعينة البنوك اخلاضعة لالختبار وفرضيات الصدمات املعتمدة.

4 - الـتـعـاون الـدولـي
استكماال ملبادرات االنفتاح على اخلارج، شارك بنك املغرب في عدة تظاهرات نظمتها بنوك أو هيئات أجنبية. ومن 

جانبه، احتضن بنك املغرب عدة أحداث. وشملت أبرز املواضيع التي متت معاجلتها اإلشراف البنكي، واالستقرار املالي، 

واإلدماج املالي ومكافحة غسل األموال.

وبدعوة من البنك املركزي لدول االحتاد النقدي بغرب إفريقيا، قام وفد يرأسه السيد والي بنك املغرب بزيارة عمل إلى 

املناقشات باألساس حول منظومة  الزيارة، متحورت  يناير 2014. وخالل هذه  البنك املضيف بدكار، في شهر  مقر 

املراقبة االحترازية الكلية، وإطار الوقاية من األزمات وتدبيرها، ومتويل االقتصادات، والسيما آليات وأدوات تقليص عدم 

متاثل املعلومات والدعم املالي لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصناعات الصغرى واملتوسطة ولفائدة قطاع 

السكنى، وكذا اإلدماج املالي، مبا في ذلك القضايا املتعلقة باملنافسة البنكية. وعلى إثر هذه الزيارة، مت إعداد خارطة 

طريق حتدد أعمال التعاون املشتركة املبرمجة لسنة 2014.

ومن جهة أخرى، وعلى هامش االجتماع األول للجنة االستقرار املالي، وجه بنك دول وسط إفريقيا دعوة إلى بنك املغرب 

من أجل عرض التجربة املغربية في مجال السياسة االحترازية الكلية وتقييم اخملاطر النظامية، أمام مسؤولي الدول 

األعضاء.

وساهم بنك املغرب مبدينة أبيدجان في ورشة عمل حول اختبارات الضغط لفائدة اللجنة البنكية لالحتاد النقدي 

من  اجملال  هذا  في  جتربته  املغرب  بنك  الورشة، استعرض  هذه  فبراير 2014. وخالل  شهر  أفريقيا، في  غرب  لدول 

الناحية التنظيمية والتشغيلية. ومت اقتراح برنامج عمل على اللجنة البنكية من أجل وضع إطار إلجراء اختبارات 

الضغط داخل منطقة التدخل.

وشارك بنك املغرب أيضا في مهمة املساعدة التقنية التي نفذها البنك الدولي لفائدة البنك املركزي لتونس بهدف 

وضع نظام لضمان الودائع.
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ومن جهة أخرى، احتضن بنك املغرب املؤمتر اخلامس للمجموعة االستشارية اجلهوية للشرق األوسط وشمال إفريقيا 

التابعة جمللس االستقرار املالي، في شهر مارس 2014. وخصص هذا االجتماع باألساس لدراسة مكامن الضعف 

التي تؤثر على االستقرار املالي في املنطقة، وتطورات اإلصالحات التنظيمية ومنها على اخلصوص منظومة بازل 3ـ 

ومعاملة البنوك ذات األهمية النظامية، والنظام البنكي املوازي وإطار اإلشراف على قطاع التأمينات.

ونظم بنك املغرب أيضا، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، االجتماع 24 للجنة املراقبني العرب الذي عقد في دجنبر 

اإلشراف  مجال  في  والتنظيمية  القانونية  التطورات  أهم  مناقشة  االجتماع  هذا  خالل  2014 بالدارالبيضاء. ومت 

واالستقرار املالي على مستوى البلدان العربية وكذا تأثير التغيرات التنظيمية على االقتصادات الصاعدة والنامية.

وفي مجال اإلدماج املالي، عقد مجموعة عمل الرابطة العاملية من أجل اإلدماج املالي 14املعنية مبؤشرات اإلدماج 

املالي والتي يشارك فيها بنك املغرب ويتولى تنسيق أعمالها، اجتماعا في شهر أبريل 2014 بالدارالبيضاء. وتشتغل 

هذه اجملموعة على مشروع وضع مؤشرات لإلدماج املالي معدة لتصبح املرجعية الدولية في هذا اجملال.

وعلى مستوى مكافحة غسل األموال، شارك بنك املغرب في االجتماع العام 19 ألعضاء مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، املنعقد باملنامة في شهر يونيو 2014، والذي متحور حول إعداد الدورة الثانية 

للتقييم املتبادل، وتشكيل جلنة مكلفة بالتقييم الوطني للمخاطر تتكون من خبراء ينتمون إلى الدول األعضاء، 

وبرنامج التسوية اإلرادية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعملية تتبع الدول األعضاء. وفي ختام هذا 

االجتماع، مت إعادة تصنيف الدول من عملية التتبع العادي إلى التتبع الدقيق، وبالعكس15.

5 - الـتـشــاور مع اجلـمـعـيـات الـمـهـنـيـة
عقد البنك املركزي، خالل سنة 2014، اجتماعات مع اجلمعيات املهنية البنكية بهدف دراسة تنفيذ خرائط الطريق 

التي أعدتها في إطار مقاربتها للتشاور وتبادل اآلراء بشأن اإلصالحات والقضايا التي تهم القطاع البنكي بشكل 

مباشر أو غير مباشر.

تطور  حول  أساسا  السنة  هذه  خالل  املغرب  لبنوك  املهنية  اجملموعة  مع  مناقشتها  متت  التي  املواضيع  ومتحورت 

شروط متويل الفاعلني االقتصاديني، وإصالح بازل 3، وإصالح القانون البنكي، واإلدماج املالي، وإجراءات مواكبة املقاوالت 

الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة، وأنظمة ووسائل األداء، واملصالح املركزية للمعلومات، ومشروع القطب املالي 

للدارالبيضاء، واالستعدادات ملهمة تقييم النظام املالي الذي سينفذه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

أجل اإلدماج املالي أول شبكة عاملية مستقلة لتقاسم املعلومات مخصصة لإلدماج املالي. وتضم صانعي القرارات من الدول الصاعدة  من  العاملية  الرابطة  14 تعتبر 
أو النامية التي تعمل من أجل حتسني استفادة األشخاص األكثر فقرا من اخلدمات املالية. 

والسودان في عملية التتبع العادي، ونقل سوريا من التتبع الدقيق إلى التتبع العادي، ونقل لبنان واإلمارات العربية  والكويت  وعمان  ومصر  اجلزائر  اإلبقاء على  15 تقرر 
املتحدة من التتبع العادي إلى التتبع الدقيق، واإلبقاء على موريتانيا في التتبع الدقيق.
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وركزت املناقشات مع اجلمعية املهنية لشركات التمويل على إعادة هيكلة قطاع قروض االستهالك، وحتسني ممارسات 

احلكامة والشفافية، وحماية الزبناء وقضايا ذات طبيعة جبائية.

6 - مــوارد مـديـريـة اإلشـراف البنكـي وإمكانياتها
لالضطالع مبهامها، تشغل مديرية اإلشراف البنكي في حدود متم سنة 2014، 90 مستخدما، حوالي نصفهم 

مكلفون بأنشطة اإلشراف االحترازي اجلزئي، و14% منهم بأنشطة القوانني التنظيمية، و20% بأنشطة الدراسات 

واملراقبة االحترازية الكلية.

وتقل أعمار حوالي 57% من مستخدمي مديرية اإلشراف البنكي عن 40 سنة، بينما تتراوح أعمار 20% منهم 

ما بني 40 و50 سنة، فيما يفوق عمر الباقني 50 سنة. وتعززت نسبة النساء املستخدمات لتبلغ حوالي %43.

وعلى غرار السنوات املاضية، استفاد هؤالء املستخدمون من برنامج تكوين يشمل مواضيع مرتبطة بتطور املعايير 

واألولويات االستراتيجية للبنك. ومتحورت هذه األنشطة التكوينية حول مواضيع تهم بازل 3، واملالية التشاركية، 

واإلدماج املالي، واملراقبة االحترازية الكلية، وتدبير األزمات. واستفاد 58 مستخدما من دورات تكوين في املغرب خالل 

سنة 2014، وشارك 26 مستخدما في دورات تكوين في اخلارج.

وباملوازاة مع ذلك، واصلت مديرية اإلشراف البنكي العمل من أجل تعزيز أدوات عملها. ولضمان تتبع أفضل ملهام 

املراقبة في عني املكان، استعملت أداة جديدة تسمى "SAGEM" تتمثل أهم املستجدات التي جاءت بها في إعداد 

والتدبير  املكان  املراقبة في عني  برنامج متعدد السنوات ملهام االفتحاص، والتدبير اإللكتروني مللفات مهام  وحتيني 

األوتوماتيكي لتتبع التوصيات.

وتوجد قيد اإلعداد أداة أخرى مخصصة لتدبير شكايات زبناء مؤسسات االئتمان وطلبات األغيار، من أجل الشروع في 

استغاللها في نهاية سنة 2015.



الباب الـسـادس
=تعزيز اإلدمـاج الـمـالـي

وحـمـايـة زبـنـاء مـؤسـسـات االئـتـمـان
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يعود تاريخ مبادرات املغرب في مجال تشجيع اإلدماج املالي إلى سنة 2007، وتندرج هذه املبادرات في إطار استراتيجية 

أكثر شموال، تهدف في نفس الوقت إلى تعميق السوق البنكية الوطنية، والتطوير املندمج للقطاع املالي في أفق 

سنة 2020، ومتوقع املغرب كمركز مالي إقليمي.

وخالل سنة 2014، واصل بنك املغرب العمل في هذا االجتاه، بالشراكة مع مختلف األطراف املتدخلة العمومية منها 

واخلاصة، مما مكن من رفع نسبة تعميم التعامل البنكي إلى مستوى قريب من الهدف احملدد للبنوك. 

وطبقا ألفضل املمارسات الدولية، أجرى بنك املغرب، بالتعاون مع البنك الدولي، استقصاء حول تصور األسر املغربية 

للخدمات املالية، بغية فهم مواقفها وسلوكها ومعارفها في هذا اجملال، وبالتالي حتديد التدابير الضرورية والكفيلة 

بتعزيز القدرة املالية للسكان.

املالي. وفي هذا اإلطار،  اإلدماج  باعتبارها قناة لنقل سياسة  املالية  التربية  العمل من أجل ترسيخ  البنك  وواصل 

أيام  الثالثة من  الدورة  تنظيم  أنشئت سنة 2013، في  املالية، التي  للتربية  املغربية  املؤسسة  إلى جانب  شارك 

املالية.

وفي ما يتعلق بحماية زبائن مؤسسات االئتمان، واصل البنك تعزيز شفافية الشروط البنكية، بالتنسيق مع مهنيي 

القطاع، مع ضمان إعداد وتتبع مؤشر أسعار اخلدمات البنكية. وعمل أيضا على تطوير احلركية البنكية وتسهيل 

اختيار الزبون ملقدم اخلدمة قصد تشجيع املنافسة البنكية. 

وعلى مستوى تسوية اخلالفات بني البنوك وزبنائها، متيزت سنة 2014 باالنطالق الفعلي للمركز املغربي للوساطة 

سليمة. أسس  على  املالي  اإلدماج  البنكية، الذي يهدف إلى املساهمة في إرساء تطوير 

البنك. وهكذا،  واملتوسطة، في صلب اهتمامات  والصغيرة  املقاوالت الصغيرة جدا  كما ظل حتسني شروط متويل 

واستكماال آللية منح البنوك لقروض لفائدة هذه املقاوالت، عمل البنك، بالتنسيق مع القطاع البنكي ومع الصندوق 

املركزي للضمان، على إحداث صندوق لتقدمي الدعم املالي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة التي تتميز 

باستدامة وضعيتها لكنها تواجه بعض املشاكل العابرة. وقد بدأ هذا الصندوق نشاطه منذ الفصل الثالث من 

سنة 2014. 

الصغيرة جدا  املقاوالت  الوطنية للتحسيس لفائدة  الثالثة من احلملة  الدورة  البنك في  ذلك، ساهم  وعالوة على 

والصغيرة واملتوسطة، وواصل العمل، بالتعاون مع األطراف املتدخلة، كي يكون املرصد الوطني للمقاوالت الصغيرة 

جدا والصغيرة واملتوسطة جاهزا للعمل.
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1 - تـطـويـر الـحـصـول عـلى الـخـدمـات البـنـكـيـة
البنكية مع وسطاء  اخلدمات  بتوزيع  تتعلق  البنوك تطوير شراكات  اخلاصة، واصلت  توسيع شبكاتها  باملوازاة مع 

في العمليات البنكية، والسيما جمعيات القروض الصغرى والشركات الوسيطة في مجال حتويل األموال. وبلغت 

شبكة هؤالء الوسطاء، خالل سنة 2014، أكثر من 2546 وحدة.

وبذلك، ارتفع عدد مراكز تقدمي اخلدمات املالية، التي تشمل، حسب تعريف رابطة اإلدماج املالي )AFI(، الشبكة 

البنكية، وشبكة الوسطاء في العمليات البنكية وكذا شبكة الشركات الوسيطة في حتويل األموال، ليصل إلى 

10.200 وحدة تقدم خدمات إيداع وسحب النقود. غير أن توزيع هذه املراكز متباين، إذ إنها متواجدة بشكل أكبر في 

املناطق احلضرية.

الدخل  ذوي  لفائدة  البنكية  باخلدمات  املتعلقة  سياساتها  االئتمان  مؤسسات  باملنتجات، واصلت  يتعلق  ما  وفي 

املنخفض املوجهة أساسا لألسر ذات الدخل املنخفض، وتطوير خدمات مبتكرة تتالءم مع احتياجات جميع فئات 

الزبائن.

ومن جانب آخر، أجرى بنك املغرب عمليات مراقبة للتأكد من احترام البنوك ملقتضيات التعليمة التي حتدد قائمة 

مكونة من 16 خدمة بنكية يتعني تقدميها للزبائن باجملان. وباملوازاة مع ذلك، شرع مع مهنيي القطاع، في إطار جلنة 

بنك املغرب / اجملموعة املهنية لبنوك املغرب، في التفكير في توسيع هذه القائمة لتشمل منتجات وخدمات جديدة.

وقد مكنت مختلف هذه األنشطة وكذا إجراءات تعزيز شفافية الشروط البنكية وتواصل مؤسسات االئتمان مع 

زبنائها، من رفع نسبة تعميم التعامل البنكي إلى 64% مع متم سنة 2014، ومن حتسني مؤشرات اإلدماج املالي 

التي تقيس كال من البعد املرتبط باحلصول على اخلدمات املالية ودرجة استخدام هذه اخلدمات.



131 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

إطـار 12 : مـؤشـرات اإلدمــاج الـمـالـي

الصعيد  على  شخص   10.000 لكل  املالية  اخلدمات  تقدمي  مراكز  عدد 
الوطني

)*( 4,6

على  واحد  تقدمي خدمات  مركز  على  تتوفر  التي  اإلدارية  للوحدات  املئوية  النسبة 
األقل

%95,7

االستفادة
النسبة املئوية للبالغني الذين يعيشون داخل وحدة إدارية تتوفر على مركز تقدمي 

خدمات واحد على األقل
%86

77%النسبة املئوية للبالغني الذين ميلكون حساب ودائع مقنن

7.263عدد حسابات الودائع لكل 10.000 بالغ

34%النسبة املئوية للبالغني الذين حصلوا على قرض واحد على األقلاالستخدام

3.432عدد حسابات القروض لكل 10.000 بالغ

)*( تتمثل مراكز تقدمي اخلدمات التي أخذت في عني االعتبار في تلك التي متكن من إجناز عمليات إيداع وسحب النقود وفقا للتعريف 
املعتمد من طرف الرابطة العاملية من أجل اإلدماج املالي. ويصل عددها إلى 6.51 مركز لكل 10.000 شخص إذا اعتمدنا مجموع 

شبابيك األداء اآللية )حتى تلك التي متكن من إجناز عمليات سحب فقط(.

2 - نـتـائـج الدراسـة املتعـلقة بالقدرة املاليـة للسـكـان
استكماال لألعمال الرامية إلى تطوير احلصول على اخلدمات املالية في جانبها املتعلق بالعرض، اعتبر تقييم جانب 

الطلب ضروريا للتوفر على رؤية شاملة لإلدماج املالي لألسر املغربية، وحتديدا لقدرتها املالية.

املالية، مع األخذ بعني  بأنها قدرة كل شخص على التصرف ملا فيه مصلحته  املالية  الدولي القدرة  البنك  ويَُعرف 

االعتبار الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وتضم القدرة املالية املعرفة التي ميلكها املستهلكون، ومواقفهم، 

إزاء فهم واختيار واستخدام اخلدمات املالية وإمكانية االستفادة من اخلدمات املالية التي  وكفاءاتهم، وسلوكهم 

تتالءم مع احتياجاتهم. 

هكذا، وعلى ضوء أفضل املمارسات الدولية، أجرى بنك املغرب، بالتعاون مع البنك الدولي، استقصاء حول تصور األسر 

املغربية للخدمات املالية، وهو أول استقصاء من نوعه باملغرب وببلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

املالية للمغاربة، من خالل فهم أفضل لسلوكهم ومحفزاتهم  القدرة  ومتثل موضوع هذا االستقصاء في تقييم 

ومعرفتهم بالقضايا املالية. وأجنز ما بني شهري شتنبر ودجنبر 2013.
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إطـار 13 : خـاصـيـات عيـنـة األسـر موضوع االستقصـاء حول تصور اخلدمات املالية

أجنز االستقصاء املتعلق بتصور اخلدمات املالية لدى عينة تتكون من 3.000 بالغ ميثلون الساكنة املغربية النشيطة، مت اختيارهم على 
أساس املعلومات املقدمة من طرف املندوبية السامية للتخطيط.

ويتميز السكان املستهدفون بهذا االستقصاء باخلاصيات األساسية التالية : 

• الـمـوقـع : يعيش ثلثا العينة في املناطق احلضرية.	

• الـنـوع : متثل النساء 45% من العينة.	

• أعمارهم 	 بني 35 و55 سنة، و20% تفوق  ما  أعمارهم  الـعـمـر : 45% من العينة تقل أعمارهم عن 35 سنة، و35% تتراوح 
55 سنة.

• الـمـداخيـل : يتوفر 24% من العينة على مداخيل ضعيفة جدا، و23% منهم على مداخيل ضعيفة، و25% منهم على مداخيل 	
متواضعة، و28% منهم على مداخيل مرتفعة. ويتوفر حوالي 83% من العينة على دخل قار، بينما يتوفر 17% املتبقون على 

مداخيل غير منتظمة.

• املستوى التعليمي : وصل 4% من العينة إلى التعليم العالي، وبلغ 46% التعليم الثانوي، وأنهى 21% املرحلة االبتدائية، فيما 	
ميثل غير املتمدرسني حوالي ثلث هذه العينة. 

• أكثر.	 أو  من 7 أشخاص  من 4 إلى 6 بالغني، وتتكون 50% منها  العينة  أسر  حجم األسـر : تتكون 42% من 

فاالستمارة التي مت اعتمادها في إطار هذا االستقصاء هي تلك املستعملة على مستوى الدول ذات الدخل الضعيف واملتوسط. وبطلب 
من بنك املغرب، أضيفت إلى هذه االستمارة أسئلة ترتبط على اخلصوص باستخدام املنتجات املالية املطابقة للشريعة وبالتحسيس 

بشأن تأمني الودائع.

اخلدمات  من  املغاربة  استفادة  لقياس  البنوك  لدى  عليها  احملصل  املعطيات  تكملة  ومكن هذا االستقصاء من 

املالية ودرجة استخدامهم لها، مبعلومات تتعلق باجلوانب الكفيلة بأن تؤثر على الطلب. 

ومت حتليل أربعة أبعـاد : 

اإلدماج املالي للمغاربة، الذي يقاس من خالل درجة استخدام اخلدمات املالية مبعناها الواسع، مبا فيها  1(  مستوى 

اخلدمات البنكية ؛

املالية وباملنتجات  املالية األساسية، وباملؤسسات  لألسر، وخاصة مستوى معرفتهم باملفاهيم  املالية  القدرة    )2

واخلدمات املقترحة ؛

املالية ؛ والقدرة  املالي  اإلدماج  بني  3(  العالقة 

املالي. النظام  في  األسر  ثقة  درجة  خاص  املستهلكني، وبشكل  4(  حماية 

ومكنت هذه املعلومات من رصد بعض النواقص وحتديد محاور التحسني بالنسبة خملتلف األطراف املتدخلة، والتي من 

شأنها أن جتعل تدخالتهم أكثر فعالية وأن تفيد أشغال إعداد استراتيجية وطنية لإلدماج املالي.
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ومت تنظيم ورشة لتحصيل نتائج هذا االستقصاء، الذي يوجد ملخصه في اإلطار 14 بعده، من طرف بنك املغرب 

والبنك الدولي، بتاريخ 28 نونبر 2014، بحضور الفاعلني العموميني واخلواص املعنيني. 

إطـار 14 : نتيجة االستقصاء حول القدرة املالية لألسر املنجز بني شتنبر ودجنبر 2013

لألسر املالي  باإلدماج  املتعلق  1 البعد 

بلدان  املسجل في  املتوسط  أعلى من  مالية رسمية، وهو مستوى  أو خدمة  املستجوبني منتجا  البالغني  يستخدم حوالي 41% من 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )18%(. غير أن هذه النتيجة تشمل تباينات شديدة بني مختلف فئات السكان.

عينة )3.000( باألسر  اخلاص  املالي   اإلدماج 

دخل
مرتفع 

دخل
متواضع 

دخل ضعيف دخل جد
ضعيف

منطقة
قروية 

منطقة
حضرية

نساء رجال

31%
19%

50%53%

28% 25%

61%

46%

املصدر : البنك الدولي

على  يتوفرون  الذين  البالغني  التوالي( ويستفيد 61% من  النساء )50% و31% على  من  أكثر  املالية  املنتجات  الرجال  يستخدم 
الذين يتوفرون على دخل ضعيف جدا. ومن جهة أخرى، فإن سكان  أولئك  املالي، مقابل 25% فقط من  مداخيل كبيرة من اإلدماج 

املدن مؤهلون أكثر لإلدماج املالي )53%( مقارنة مع سكان القرى )%19(. 

ويؤكد 53% من املستجوبني أنه سبق لهم أن استخدموا منتجات بنكية؛ وتعتبر حسابات الودائع املنتج األكثر استعماال )28%(. غير 
جدا.  ضعيف  دخل  على  يتوفرون  الذين  ولألشخاص  القرى  لسكان  أن هذه النسبة تتراجع إلى 21% لدى النساء وإلى 10% بالنسبة 
ويصرح أكثر من 10% بقليل من البالغني املستجوبني أنهم يتوفرن على قرض لدى أحد البنوك أو إحدى شركات قروض االستهالك. 

وتصرح نفس النسبة أنها تستخدم خدمات حتويل األموال، وأقل من 3% أنهم يتوفرون على قرض رهني أو منتج خاص بالتقاعد.

اخلدمات  أنهم معتادون على  املستجوبني يصرحون  أن 68% من  البالغني. غير  األصغر حوالي 5% من  التمويل  وتغطي مؤسسات 
املقترحة من طرف هذه املؤسسات. ويتوفر 1% فقط من البالغني الذين ميلكون قرضا جاريا لدى إحدى مؤسسات التمويل األصغر أيضا 

على قرض لدى أحد البنوك، و8% فقط من هؤالء البالغني يتوفرون على حساب توفير أو إيداع لدى إحدى البنوك. 

ويعتبر التأمني معروفا نسبيا في املغرب )24% من املستجوبني( نظرا باخلصوص للتأمينات اإلجبارية. وتصرح الغالبية العظمى من 
أنواعا أخرى  اكتتبوا  أنهم  البالغني  التأمني اإلجباري. ويصرح 2% من  التأمني )90%( أنهم يستخدمون شكال من  املستفيدين من 

من التأمني )التأمني الصحي أو التأمني على احلياة(.

يتضح بذلك أن البالغني غير املدمجني ماليا، والذين يقدر عددهم بحوالي 13 مليون نسمة، هم في معظمهم نساء وأشخاص ذوو دخل 
ضعيف وأشخاص يعيشون في املناطق القروية. وهذا األمر مرتبط بنسبة كبيرة بقلة املوارد املالية )%37(. 

على حساب  التوفر  تكاليف  ارتفاع  إلى  أشار 24% منهم  اخلدمات، فيما  هذه  إلى  احتياجهم  بعدم  املستجوبني  وصرح 27% من 
للتوفير )33% من  رسمية  غير  طرق  املالي، إلى  النظام  من  املقصيني  البالغني، وخاصة  من  كبير  عدد  واستعماله. ويلجأ  بنكي 

يقترضون. و72% ال  يوفرون  ال  البالغني  املستجوبني( واالقتراض )10% من املستجوبني(. كما أن 49% من 
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إطـار 14 : نتيجة االستقصاء حول القدرة املالية لألسر املنجز بني شتنبر ودجنبر 2013

اخلاص بالقـدرة املـاليـة لألسـر 2 البعد 

في املتوسط، متكن األشخاص املستجوبون من اإلجابة بشكل صحيح على 3 أسئلة من ضمن 7 أسئلة تتعلق باملعلومات املالية، 
مقابل متوسط قدره 5 إجابات صحيحة على مستوى بلدان أخرى.

ويعرف 10% فقط من املستجوبني كل مقدمي املنتجات املالية، مقابل 54% الذين يعرفون 4 منهم أو أقل، و14% الذين يعرفون 
املنتجات املالية املعروفة في تلك املقترحة من طرف البنوك )90%(، ومجموعات التعاون غير الرسمية )%89(،  أبرز  أقل. وتتمثل  2 أو 

التأمني )%45(. األموال )65%( وشركات  حتويل  مجال  في  وجمعيات التمويل األصغر )68%(، والفاعلني 

90%89%

68%

45%

16%

وسطاء شركات التأمني جمعيات القروض
الصغرى

مجموعات الدعم البنوك

املصدر : البنك الدولي

التأمني إلى 20% فقط، بالرغم من أن هذه املنتجات مفيدة  يصل عدد القرويني املعتادين على اخلدمات املقترحة من طرف شركات 
لتقليص تقلبات املداخيل املوسمية ملعظمهم. 

املالئمة لهم )%89  املالية  املنتجات  باختيار  يتعلق  ما  األخرى في  البلدان  يتجاوزون  املغاربة  أن  الدولي  املستوى  وتظهر مقارنة على 
يبلغ 47% في  تبصرا )78% مقابل متوسط  أكثر  أنهم  املعيارية( ويبدو  القاعدة  بلدان  قدره 53% على مستوى  مقابل متوسط 
بلدان القاعدة املعيارية(. غير أنهم من بني األقل مهارة في مجال التدبير اليومي ملاليتهم، والتخطيط للنفقات )مبا فيها النفقات غير 

املتوقعة( واإلعداد للتقاعد.

ويظهر االستقصاء أن األشخاص الذين يتوفرون على معلومات حول القطاع املالي يتمتعون بقدرة أكبر على اختيار املنتجات املالية 
التي تناسبهم مقارنة باألشخاص الذين لديهم معلومات أقل. غير أن كال من األشخاص املدمجني في القطاع املالي واملقصيني منه، 
يتوفرون على نفس القدر من املعرفة باملنتجات واخلدمات املالية. وتستدعي هذه النتيجة ضرورة إعداد برامج للتربية املالية تتالءم مع 

كل نوعية من الزبناء. وينبغي أن تنخرط املؤسسات املالية بشكل أكبر في هذا اجملال.

وخالفا للتوجهات املسجلة في مجال اإلدماج املالي، ال توجد اختالفات مهمة في السلوكات املالية للمستجوبني بحسب ما إذا كانوا 
يستخدمون اخلدمات املالية الرسمية أم ال. وتشير هذه النتيجة إلى أن هاتني الفئتني تعانيان من نفس القدر من الصعوبات في ما 

يتصل بالتدبير اليومي ملالياتهم والتخطيط لنفقاتهم. 
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إطـار 14 : نتيجة االستقصاء حول القدرة املالية لألسر املنجز بني شتنبر ودجنبر 2013

اخلاص بحـمـايـة الـمـسـتـهـلـكـيـن 3 البعد 

بالرغم من أن املنتجات البنكية هي املنتجات املالية األكثر استعماال، يتبني من االستقصاء أن هذه األخيرة تستجيب النتظارات الزبناء 
بدرجة أقل مقارنة مع منتجات املؤسسات املالية األخرى، حيث تصل نسبة الرضى إلى 43% فقط. غير أنه يبدو أن حوالي 70% من 
والصرف  األموال،  حتويل  منتجات  عن  وكذا  التعاون(،  )مجموعات  الرسمية  غير  والقرض  التوفير  منتجات  عن  راضون  املستجوبني 

والقروض الصغرى. 

ومن جهة أخرى، صرح 25% من األشخاص املستجوبني، ومعظمهم من النساء ومن سكان املناطق القروية، أنه سبق أن حدث لهم 
نزاع مع مزوديهم باخلدمات املالية. غير أن أكثر من نصف هؤالء األشخاص لم يحاولوا حل هذا النزاع، معتبرين أن املؤسسات املالية 
تتمتع بنفوذ كبير )69% من املستجوبني(، أو أن السلطات املالية ال تعمل كما ينبغي )62%( أو أن القانون ال يحمي املستهلكني 

بشكل كاف )27%(. وصرح حوالي 72% من العينة بعدم علمهم بوجود وكاالت حكومية تعالج هذه اإلشكالية.

وتتمثل التدابير التي يكثر اللجوء إليها حملاولة تسوية هذه النزاعات على اخلصوص في االتصال مبصالح املزودين املعنيني باألمر عن طريق 
التنظيم  هيئات  اللجوء إلى  يتم  للعقد )50%(. ولم  املسبق  باملنطقة )35%( والفسخ  السن  كبار  األشخاص )69%( أو  بعض 

النزاع. حاالت  املالي أو إلى احملاكم سوى في 1% من 

وعلى إثر هذا االستقصاء، أصدر البنك الدولي عدة توصيات من شأنها حتسني مستوى القدرة املالية ومن ثم اإلدماج 

املالي لألسر. وقد مت أخذ هذه التوصيات بعني االعتبار في مخططات العمل اخلاصة ببنك املغرب وكذا باملؤسسة 

املغربية للتربية املالية برسم 2015-2016.

3 - تـشـجـيـع الـتـربـيـة الـمـالـيـة
املرتبطة بهذا  بادر بنك املغرب بتنسيق األنشطة  املالي. وقد  املالية ركيزة أساسية لتطوير اإلدماج  التربية  تعتبر 

للتربية  املغربية  املؤسسة  أعدتها  التي  األمد  املعنية، في إطار االستراتيجية طويلة  املوضوع مع مختلف اجلهات 

املالية، التي مت إنشاؤها في 29 يناير 2013.

وخالل سنة 2014، نظمت املؤسسة الدورة الثالثة أليام املالية لألطفال والشباب استفاد منها حوالي 80.000 

شخص عبر ربوع اململكة.
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إطـار 15 : الـدورة الـثـالـثـة أليـام التربية املاليـة لألطـفـال

نُظمت الدورة الثالثة من أسبوع املالية لألطفال والشباب من 10 إلى 14 مارس 2014.

بإجنازات السنة السابقة  إيجابي يفوق 37% مقارنة  واملتمثل في 80.000 تلميذ، وتسجيل فارق  البداية  الهدف احملدد في  بلوغ  ومت 
مستفيد سنة 2013(. )60.000 تلميذ 

وعلى غرار السنة املاضية، تضمن برنامج هذه التظاهرة : 

• زيارات لفائدة تالميذ اإلعداديات وتالميذ سلك التعليم االبتدائي لوكاالت بنك املغرب، والوكاالت البنكية، وشركات التأمني، وبورصة 	
الدارالبيضاء، وكذا ملتحف بنك املغرب ودار السكة؛

• نون وأطر من بورصة الدارالبيضاء 	 دورات تكوين لفائدة تالميذ الثانويات، ينشطها مستخدمو بنك املغرب، وأطر بنكيون، وُمؤَمِّ

 Child( وكما هو الشأن بالنسبة لدورتي 2012 و2013، نظمت هذه الدورة بالشركات مع املنظمة املالية العاملية لألطفال والشباب
Youth Finance International( )CYFI &( وهي منظمة غير حكومية يوجد مقرها بأمستردام، وتضم أكثر من 100 دولة 

حتتفل أيضا بأسبوع املالية لألطفال والشباب.

ويتابع حوالي 63% من التالميذ الذين استفادوا من أسبوع املالية لألطفال والشباب دراستهم في املستوى االبتدائي، بينما يدرس %37 
منهم في السلك اإلعدادي أو الثانوي. ويعيش حوالي 78% منهم في املناطق احلضرية.

ومت تعبئة حوالي 430 وكالة بنكية وعلى األقل نفس العدد من املنشطني ألجل هذا احلدث. وتقع ¾ هذه الوكاالت في اجملال احلضري.

وشهدت هذه الدورة الثالثة حتسينني هامني اثنني : 

• مالءمة الوسائط البيداغوجية مع مستويي التعليم االبتدائي والثانوي ؛	

• املراكز اجلهوية 	 النقاش بني مسؤولي  باب  املالية، خصص لفتح  التربية  تنظيم يوم حتسيسي متهيدي بتارخ 5 مارس 2014 حول 
للتوثيق والدعم التربوي بوزارة التربية الوطنية والتكوين املهني، ومسؤولي شبكة البنوك، وكذا مسؤولي مقرات بنك املغرب، من 

أجل تنسيق أفضل بني جميع األطراف املعنية.

ومن جهة أخرى، أعطت املؤسسة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وفي إطار الشراكة معها، االنطالقة ملشروع 

يهدف إلى إدماج التربية املالية في املقررات التعليمية للمستويني االبتدائي والثانوي، وذلك حسب مقاربة تدريجية. 

التقليدية  الصناعة  ووزارة  األطر  وتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  مع  أساسا  بالشراكة  مماثلة  عملية  إطالق  مت  كما 

واالقتصاد التضامني من أجل تطوير حقيبة بيداغوجية موجهة للمهنيني.

الكندية، نظمت  احلكومة  تدعمه  العمل” الذي  في  وبرنامج “الشباب  للشغل  الدولي  املكتب  مع  وبالتعاون 

املؤسسة عدة دورات تكوينية لفائدة أكثر من 60 مكونا ينتمون ملراكز التكوين املهني بجميع جهات املغرب.

وفي ما يتعلق باألسر، أعدت املؤسسة استراتيجية ومخططا للترويج اإلعالمي لبرامج التربية املالية من خالل عدة 

وسائط، منها الراديو والشبكات االجتماعية، بدأ العمل بهما خالل سنة 2015.
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4 - حـمـايـة زبـنـاء مـؤسـسـات االئـتـمـان
في إطار حماية زبناء مؤسسات االئتمان، يقوم بنك املغرب بدراسة الشكايات املقدمة من طرف الزبناء، ويتتبع تطور 

مؤشر أسعار اخلدمات البنكية. ومن جهة أخرى، حقق مركز الوساطة البنكية الذي مت إنشاؤه حديثا، نتائج أولى 

مشجعة. 

1.4 - مـعـالـجـة شـكـايـات الـزبنـاء
بنهاية سنة 2014، توصل بنك املغرب مبا عدده 1.027 طلبا موجها من طرف األغيار، أي بارتفاع قدره 24% مقارنة 

زبناء مؤسسات االئتمان،  الفترة من السنة املاضية. وهمت هذه الطلبات 530 شكاية مقدمة من طرف  بنفس 

و202 مطلبا صادرا عن السلطات القضائية، و295 طلب بحث عن حسابات تقدم بها ورثة أشخاص متوفني. 

رسم بياني 87 : تطور االلططللببااتت االلممققددممةة من طرف االألأغغيياارر

431 

125 

274 

طلب البحث عن احلسابات صادر عن الورثة طلب التوصل باحلسابات شكايات الزبناء

2014 2013 

530 

202 
295 

الدارالبيضاء،  مدينة  عن  صادرة  أن 44% منها  املشتكي  فيها  يقيم  التي  املدينة  حسب  الشكايات  توزيع  يظهر 

و7% من كل من مدينتي الرباط ووجدة، بينما حوالي 3% من الشكايات مقدمة من طرف مغاربة مقيمني في اخلارج. 

إلى حوالي 93%، مقابل 95% سنة 2013، و90% سنة  ذاتيني  الصادرة عن أشخاص  الشكايات  نسبة  وتصل 

بنسبة 88% سنة 2014، مقابل 84% سنتي  البنوك مهيمنة  املقدمة ضد  الشكايات  حصة  وتظل   .2012

2013 و2012.

وال تزال الشكايات املتعلقة بسير احلسابات تشكل اجلزء األساسي من الطلبات، بحصة قدرها 44%، ويتعلق أكثر 

من نصفها بإغالق احلسابات )أي 129 شكاية مت التوصل بها في متم دجنبر 2014، مقابل 85 شكاية سنة 2013 

و77 شكاية سنة 2012(.

ومكنت هذه اآلليات، التي يتم تتبعها عن كثب مع مهنيي القطاع البنكي، من حتسني عملية إغالق احلسابات على 

مستوى البنوك، خاصة في ما يتعلق باآلجال.
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رسم بياني 88 : نوع الشكايات املقدمة من طرف زبناء مؤسسات االئتمان لدى بنك املغرب )%(

23 

40 

25 

5 
2 
5 

2013 

وسائل األداءالتأمني البنكي

شكايات أخرىشروط القروض

الضمانات

سير احلساب

27 

44 

19 

4 
2 
4 

2014 

18 

41 

32 

3 
3 
3 

2012 

ومتثل الشكايات املتعلقة بشروط القروض 27% من الشكايات املتوصل بها. ويتعلق األمر أساسا بطلبات التدخل 

لدى املؤسسات من أجل أخذ الصعوبات املالية للزبناء بعني االعتبار، أي 28 طلبا مقابل 23 سنة 2013، وكذلك 

طلبات إصالح معلومات واردة على مستوى مكتب القروض )20% من الشكايات املذكورة(.

وحتتل الشكايات املرتبطة بوسائل األداء املرتبة الثالثة، بنسبة 19% من الشكايات املتوصل بها، ويتعلق 47% منها 

باستخدام الشيكات و20% منها بالبطاقات البنكية.

2.4 - تـطـور مـؤشـر أسـعـار الـخـدمـات البنكيـة
امتدادا للتدابير املتخذة خالل السنوات األخيرة والرامية إلى حتسني شفافية املمارسات البنكية، أعد بنك املغرب 

مؤشرا ألسعار اخلدمات البنكية، بالتشاور مع اجملموعة املهنية لبنوك املغرب.

ويعكس هذا املؤشر تطور أسعار أهم اخلدمات البنكية املستعملة من طرف زبناء بنوك اإليداع من األفراد، املدرجة 

ضمن سلتها، من سنة إلى أخرى. وال يعكس مستويات األسعار املطبقة على اخلدمات املذكورة. ومع متم سنة 

املؤشر 106,9، ما يعكس ارتفاعا عاما لألسعار بنسبة تقارب 7% مقارنة بالسنة األساس  هذا  قيمة  2014، بلغت 

وهي 2011.

ومتثل مصاريف مسك احلساب، والعموالت املتعلقة بـحزمات اخلدمات، والعموالت اخلاصة بالبطاقات البنكية أكثر 

من 80% من سلة مؤشر أسعار اخلدمات البنكية. وبالتالي، فإن أي تغيير في سعر إحدى هذه الفئات يؤثر تأثيرا كبيرا 

على قيمة املؤشر.
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3.4 - الـمـركـز الـمـغـربي للـوسـاطـة البنكـيـة
هذه  املركز، خالل  هذا  عالج  البنكية. وقد  للوساطة  املغربي  املركز  لنشاط  الفعلي  عرفت سنة 2014 االنطالق 

السنة 62 ملفا يتعلق اجلزء األساسي منها بالبنوك، فيما يتعلق 18 ملفا بشركات التمويل، ويخص ملف واحد 

جمعية للقروض الصغرى.

ومت اللجوء إلى مركز الوساطة أساسا من طرف زبناء أفراد، وكذا من طرف 10 مقاوالت، معظمهم مقاوالت صغيرة 

جدا وصغيرة ومتوسطة.

وتتوزع األنواع الرئيسية للملفات املعروضة على الوساطة كما يلي : 

رسم بياني 89 : نوع امللفات املعروضة على الوساطة

17

15

6
55

44

6

ملفات أخرى التأمني البنكي تنفيذ االلتزامات
البنكية

وسائل األداء تسليم الوثائق حتصيل الديون إغالق احلساب الطعن
فيالكتابات احملاسبية 

4.4 - الـحـركـيـة البـنكـيـة
في إطار حتسني عالقات البنوك بالزبناء، ومن أجل تشجيع املنافسة بني البنوك، عمل بنك املغرب على تبني مهنيي 

اخلدمة  من  أدنى  حدا  الزبون  مبنح  مبوجبه  البنوك  البنكية، تلتزم  باحلركية  خاص  أخالقيات  مليثاق  البنكي  القطاع 

لتسهيل نقل حساباته واخلدمات املستندة إليها، من بنك إلى آخر.

وفي هذا اإلطار، يتعهد بنك االستقبال، بعد املوافقة الكتابية للزبون وحسب اختيار هذا األخير، بالقيام باإلجراءات 

نيابة عنه كي يتم نقل االقتطاعات املنجزة من حساباته والتحويالت التي يتوصل بها بانتظام، إلى حسابه اجلديد.

وستضع البنوك رهن إشارة الزبون، على مستوى شبكة فروعها، دليال خاصا باحلركية، يهدف إلى التعريف باإلجراءات 

الواجب اتباعها قصد نقل احلساب حتت الطلب من بنك إلى آخر.
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وستهم هذه احلركية بشكل حصري احلسابات حتت الطلب املفتوحة من طرف األفراد، وذلك دون اإلخالل باملقتضيات 

للمقتضيات  خاضعة  االقتضاء، ستبقى  شراء القروض، عند  إعادة  أن  تنظمها. كما  التي  والتعاقدية  القانونية 

التعاقدية التي تربط الزبون ببنكه. 

5 - تـعـزيـز تشجيـع متـويل املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة
بالنظر إلى أهمية املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة داخل النسيج االقتصادي الوطني ودورها في خلق 

مناصب الشغل والثروة، واصل بنك املغرب، بالتنسيق مع األطراف املعنية العمومية واخلاصة، العمل على تشجيع 

إطار حتفيزي ومهيكل ملواكبة هذه املقاوالت في تطورها وحتسني حصولها على التمويل.

واملتوسطة، نظم بنك  والصغيرة  الصغيرة جدا  للمقاوالت  املوجهة  السابقة  التحسيسية  للحمالت  واستكماال 

املغرب،  ملقاوالت  العام  للضمان، واالحتاد  املركزي  املغرب، والصندوق  لبنوك  املهنية  اجملموعة  مع  املغرب، بالشراكة 

والوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة، خالل الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 دجنبر 2014، في 15 

مدينة من مدن اململكة، الدورة الثالثة من هذه التظاهرة، حتت شعار “جميعا من أجل تنمية املقاوالت الصغيرة 

جدا والصغيرة واملتوسطة في جهتكم”، وهو احلدث الذي حقق جناحا كبيرا، حيث عرف مشاركة أزيد من 2.000 

شخص، وخصوصا املقاولني واألطر البنكية والصحافيني.

والصغيرة  جدا  الصغيرة  للمقاوالت  املالي  الدعم  إنشاء صندوق  املركزي، مت  البنك  من  أخرى، وبتحفيز  جهة  ومن 

واملتوسطة، بشراكة مع اجملموعة املهنية لبنوك املغرب والصندوق املركزي للضمان.

إطـار 16 : صـنـدوق الـدعـم الـمـالـي للمـقـاوالت الصـغـيـرة جـدا والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة

يهدف هذا الصندوق، باملوازاة مع منح القروض البنكية، إلى املساهمة في متويل العمليات الرامية إلى إعادة وضمان استمرارية التوازن 
املالي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة التي تتميز وضعيتها باالستدامة لكنها تواجه بعض الصعوبات العابرة. وقد 

خصص له غالف مالي يبلغ 1,2 مليار درهم، سيتم إمتامه خالل السنتني املقبلتني، ليصل إلى 3,6 مليار درهم.

واملقاوالت املؤهلة هي : 

• املقاوالت التي ال تعتبر ديونها مشكوكا في حتصيلها أو متعثرة ؛	

• املقاوالت العاملة في جميع القطاعات، مع إعطاء األولوية للقطاعات الصناعية والتصدير؛	

• املقاوالت التي تتوفر على رقم معامالت يقل عن 175 مليون درهم، ما عدا بعض االستثناءات.	

وشرع الصندوق في مزاولة نشاطه في الفصل األخير من سنة 2014. وخالل مرحلة االنطالق األولى، وافق الصندوق على 7 ملفات 
مببلغ إجمالي قدره 44 مليون درهم. وتعمل املقاوالت املستفيدة في قطاع الصناعات، والبناء واألشغال العمومية، والتجارة، والفالحة.

الصعيد  واملتوسطة على  والصغيرة  الصغيرة جدا  املقاوالت  املتعلقة مبحيط  واملعلومات  املعطيات  وقصد مركزة 

الوطني واجلهوي، وبلورة مؤشرات كمية وكيفية حول شروط استفادتها من التمويل البنكي ومن آليات املواكبة، 
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واصل بنك املغرب، مع األطراف املعنية األخرى، العمل على إنشاء مرصد وطني للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة 

واملتوسطة. 

إطـار 17 : الـمـرصـد الـوطـنـي للـمـقـاوالت الـصـغـيـرة جـدا والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة

أحدث هذا املرصد، الذي متت املصادقة على قانونه األساسي أثناء اجلمع العام التأسيسي املنعقد بتاريخ 11 نونبر 2013 بالدارالبيضاء، 
والـصـغـيـرة  جـدا  الصـغـيـرة  للمـقـاولـة  الـمـغـربـي  اسم “املـرصـد  حتت  املادي،  الربح  إلى  تهدف  ال  جمعية  شكل  على 

واملـتـوسـطـة”.

واملـتـوسـطـة، وإجناز  والـصـغـيـرة  جـدا  الصـغـيـرة  املقاوالت  عن  بإحصائيات  واخلاص  العام  القطاعني  تزويد  في  وتتمثل مهمته 
دراسات عامة وموضوعاتية تتعلق باملقاوالت الصـغـيـرة جـدا والـصـغـيـرة واملـتـوسـطـة، واقتراح عروض اخلدمات.

وخالل سنة 2014، متحورت األشغال حول حتديد املؤشرات الدميغرافية واالقتصادية واملالية للمقاوالت الصـغـيـرة 

جـدا والـصـغـيـرة واملـتـوسـطـة، وكذا اعتماد أدوات وطرق إحصائية في مجال اختيار العينات واالستقصاءات، 

بالتعاون مع خبراء دوليني في هذا اجملال.





امللحقـــــات
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امللحق 1

الهيكل التنظيمي ملديرية اإلشراف البنكي

املدير

نائب املدير مصلحة املعايير ومناهج املراقبةمصلحة الشؤون اإلدارية

قسم املراقبة امليدانيةقسم تنظيم املالية التشاركيةقسم التقنني واإلدماج املالي
قسم املراقبة املستمرة 

ملؤسسات االئتمان والهيئات 
املعتبرة في حكمها

قسم املراقبة االحترازية الكلية

مصلحة مجموعة القرض 
الشعبي باملغرب

مصلحة التحاليل االحترازية 
الكلية

مصلحة الدراسات البنكية

مصلحة الدراسات احملاسبية

مصلحة تقييم مناذج البنوك

مصلحة تدبير املعلومات وإدارة 
املشاريع

مصلحة بنوك اجملموعات 
واملؤسسات التابعة

مصلحة البنوك التابعة 
للمصالح األجنبية والبنوك احلرة

مصلحة البنوك املتخصصة 
واملؤسسات املماثلة

مصلحة جمعيات القروض 
الصغرى

مصلحة مؤسسات األداء 
واملؤسسات اخلاضعة األخرى

فرق املراقبة امليدانية
مصلحة الدراسات والعالقات مع 

هيئات املالية التشاركية

مصلحة املراقبة املستمرة 
ملؤسسات املالية التشاركية

مصلحة التقنني

مصلحة االعتمادات والتراخيص

مصلحة اإلدماج املالي واملقاوالت 
الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة

مصلحة حماية الزبناء

نائب املدير
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امللحق 2

الئحة مؤسسات االئتمان
البنوك

عنوان املقر الرئيسياسم املؤسسة

البيضاءالبريد بنك الروداني - الدار  وابراهيم  غاندي  شارع  798، ملتقى 

البيضاءالبنك العربي ش. م. ع اخلامس - الدار  محمد  174، شارع 

البيضاءالتجاري وافا بنك يوسف - الدار  موالي  2، شارع 

البيضاءبنك العمل الزرقطوني - الدار  محمد  288، شارع 

البيضاءالبنك املركزي الشعبي الزرقطوني - الدار  محمد  101، شارع 

البيضاءالبنك املغربي للتجارة اخلارجية الثاني، 20000 - الدار  احلسن  140، شارع 

البيضاءالبنك املغربي للتجارة والصناعة املتحدة - الدار  األمم  26، ساحة 

شارع احلسن الثاني - أكاديرالبنك الشعبي للجهة الوسطى اجلنوبية

شارع اجلامعة العربية - اجلديدةالبنك الشعبي للجديدة - أسفي

زاوية زنقة عالل لوديي وزنقة عبد العالي بنشقرون - فاسالبنك الشعبي لفاس - تازة

اخلامس - العيونالبنك الشعبي للعيون محمد  9، شارع 

شارع عبد الكرمي اخلطابي - مراكشالبنك الشعبي ملراكش - بني مالل

االسكندرية - مكناسالبنك الشعبي ملكناس 4، زنقة 

املسيرة - الناضورالبنك الشعبي للناضور - احلسيمة 113، شارع 

شارع الدرفوفي - وجدةالبنك الشعبي لوجدة

طرابلس - الرباطالبنك الشعبي للرباط  3، شارع 

اخلامس - طنجة البنك الشعبي لطنجة - تطوان محمد  76، شارع 

)CDG Capital( ساحة موالي احلسن، عمارة املامونية - الرباطصندوق اإليداع والتدبير رأسمال

اجلزائر - الرباطالقرض الفالحي للمغرب 2، شارع 

البيضاءمجموعة س.ف.ج طفيل - الدار  ابن  7-5، زنقة 

جتزئة التوفيق، عمارة1، مجموعة زينيت ملينيوم، سيدي معروف - الدار البيضاءسيتي بنك املغرب

البيضاءالقرض العقاري والسياحي الثاني - الدار  احلسن  187، شارع 

البيضاءمصرف املغرب  اخلامس - الدار  محمد  58-48، شارع 

ملتقى شارع ابن بركة وشارع النخيل - حي الرياض - الرباطصندوق جتهيز اجلماعات احمللية

البيضاءميديا فينانس يوسف، 20060 - الدار  موالي  27، شارع 

البيضاءالشركة العامة املغربية لألبناك املومن - الدار  عبد  55، شارع 

البيضاءاالحتاد املغربي لألبناك السبتي - الدار  الطاهر  36، زنقة 

مركز البرجني التوأمني، البرج الغربي، الطابق -12 الدار البيضاءبنكو ساباديل 

بنك،  لبرشلونة )الكايشا  والتقاعد  االدخار  صندوق 
ش. م(

البيضاء أنفا - الدار  179، شارع 
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شركات قروض االستهالك
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

البيضاء أفينيون - الدار  3، شارع  فيفاليس سلف )السلف الشعبي سابقا(

البيضاء الزرقطوني - الدار  207، شارع  دار السلف ش.م.

البيضاء روكروي، بلفيدير - الدار  18، زنقة  آمنيوم املالي للشراء بالسلف )فيناكريد(

البيضاء السبع - الدار  الوليد، عني  بن  خالد  44، شارع  رونو الدولية لالئتمان باملغرب للتمويل ش.م.

زينيت ميلينيوم، عمارة 8، سيدي معروف - الدار البيضاء سلفني

البيضاء مكة - الدار  20، شارع  سلف املستقبل ش.م.

البيضاء يوسف - الدار  موالي  29، شارع  شركة التمويل من أجل االستهالك )تسليف(

البيضاء الثاني - الدار  احلسن  161، شارع  شركة متويل الشراء بالسلف )صوفاك كريدي(

ساحة رابعة العدوية، إقامة قيس - أكدال - الرباط شركة التمويل اجلديد بالسلف »فناك«

ملتقى شارع الزرقطوني وزنقة ابن بوريد 20100 - الدار البيضاء شركة التجهيز املنزلي )كريدي إكدوم(

اخلامس - فاس  محمد  29، شارع  شركة الشمال اإلفريقي للسلف )صوناك(

البيضاء األول - الدار  احلسن  موالي  79، شارع  أكسا سلف

البيضاء الزرقطوني - الدار  256، شارع  الشركة اجلهوية لسلف االستهالك )صوريك كريدي(

البيضاء باندونغ - الدار  1، ساحة  السلف األخضر

البيضاء الزرقطوني - الدار  127، شارع  الشركة العامة للتمويل

زاوية زنقة رام اهلل وشارع عبد املومن - الدار البيضاء وفا سلف

شركات القرض العقاري
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

البيضاء يوسف - الدار  موالي  2، شارع  التجاري للعقار

رامباند - الدار البيضاء وزنقة  املومن  عبد  شارع  112، زاوية  وفا إميوبليي

شركات حتصيل وشراء الديون
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

البيضاء يوسف - الدار  موالي  2، شارع  التجاري فاكطورينغ

البريد  األول - صندوق  أدريانا، الطابق  يوسف، إقامة  موالي  63، شارع 
البيضاء 20060 - الدار 

املغرب فاكطورينغ
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شركات القرض اإليجاري
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

ملتقى زنقة نورماندي وزنقة ابن فارس - الدار البيضاء القرض اإليجاري للبنك املغربي للتجارة والصناعة 

البيضاء املومن - الدار  عبد  وشارع  بنيل  زنقة  57، ملتقى  الشركة املغربية إليجار التجهيزات )املغربية لإليجار(

البيضاء الزرقطوني- الدار  201، شارع  مصرف املغرب لالئتمان اإليجاري 

البيضاء املومن - الدار  عبد  55، شارع  الشركة العامة لالئتمان اإليجاري باملغرب )سوجيليز املغرب( 

البيضاء يوسف - الدار  موالي  45، شارع  الشركة املغاربية لالئتمان اإليجاري )مغرب باي( 

املازني  القادر  عبد  زنقة  يوسف  موالي  شارع  ملتقى   ،39-41
البيضاء 20100 - الدار 

إيجار الوفاء 

شركات الكفالة 
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

البيضاء املومن - الدار  عبد  101، شارع  فينيا )الصندوق املغربي للصفقات سابقا(

البيضاء أنفا- الدار  وشارع  موليير  زنقة  162، ملتقى  دار الضمان

شركات تدبير وسائل األداء
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

فضاء باب أنفا، 8، ملتقى شارع أنفا وشارع موالي رشيد - 20050 
الدار البيضاء

مركز النقديات 

البيضاء نصير - الدار  بن  موسى  20، زنقة  M2M SPS
اليبضاء احلريزي - الدار  ادريس  15، زنقة  وفا كاش

شركات أخرى
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

املريني، ص. ب. 49 - الرباط فارس  أبو  28، زنقة  شركة التمويل للتنمية الفالحية

البيضاء صنعاء - الدار  4، زنقة  دار الصفاء للتمويل

ساحة موالي احلسن، عمارة دليل - الرباط جيدة



149 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

امللحق 3

الئحة البنوك احلرة
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

باستور - طنجة 58، شارع  بنك التجاري الدولي 

زاوية شارع محمد اخلامس وزنقة موسى بن نصير، طنجة البنك الدولي لطنجة -بنك حر

شارع يوسف بن تاشفني وزاوية شارع مدريد، طنجة
البنك  مجموعة  حر-  بنك   - والصناعة  للتجارة  املغربي  البنك 

الوطني لباريس

اخلامس - طنجة محمد  58، شارع  الشركة العامة طنجة - بنك حر

املنطقة احلرة، ميناء طنجة، ص.ب. 513 - طنجة فرع بنك حر للبنك املغربي للتجارة اخلارجية

زنقة سيليني، سيدي البخاري - طنجة البنك الشعبي الدولي
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امللحق 4

الئحة جمعيات القروض الصغرى
عنوان املقر الرئيسي تسمية املؤسسة

الصناعية، ح.ي.م.، الرباط، 10000 فضيلة، املنطقة  40، زنقة  جمعية األمانة لتنمية املقاوالت الصغرى )األمانة(

الرابع، حسان - الرباط املومن، شقة 23، الطابق  عبد  38، شارع  جمعية الكرامة للقروض الصغرى )الكرامة(

لهبول - ص.ب. 2070 مكناس 115، شارع  )AIMC( جمعية االسماعيلية للقروض الصغرى

األول - فاس العهد - الطابق  ولي  الغفاري - حي  ذر  أبي  1، زنقة  ))AMSSF اجلمعية املغربية للتضامن بال حدود

زنقة واد سبو، حي التقدم-القباب - خنيفرة )AMOS( اجلمعية املغربية واد سرو للقروض الصغرى

شارع احلسن الثاني، رقم 70، إقامة بالوما بالنكا، الطابق األول، رقم 
1 - تطوان

)ATIL( اجلمعية التطوانية للمبادرات االجتماعية واملهنية

البيضاء باسيو - الدار  فير، إقامة  الدكتور  3، زنقة  التوفيق للتمويل الصغير

شارع احلسن الثاني، حي ابن سينا، زنقة إيران، متارة املركز )ARDI( مؤسسة أرضي

رقم 6، زنقة رشيد رضا، إقامة حياة 2، الطابق الوسيط، الشقة 
34 - طنجة

مؤسسة الشمال للقروض الصغرى

إقامة سرايا، زاوية شارع الرياض وشارع األرز، حي الرياض - الرباط 
10100

)FONDEP( مؤسسة التنمية احمللية والشراكة

املقاومة، الشقة 27 - الرباط 119، شارع  توادا

زنقة موالي اسماعيل 196، الصخور السوداء - الدار البيضاء باب الرزق اجلميل

أ، الطابق  الثانية، العمارة  إليزابيث  وامللكة  املعمورة  زنقة  ملتقى 
الثاني، الشقة 2 - القنيطرة

جمعية إمناء لدعم املقاولة الصغرى )إمناء(
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امللحق 5

الئحة شركات الوساطة يف مجال حتويل األموال
العنوان تسمية املؤسسة

إليت، مكتب 211، جليز، مراكشضمان كاش اخلامس، إقامة  محمد  212، شارع 
إقامة أحسن دار، الشقة 3 و4، شارع احلسن الثاني - الرباطأوروصول

كويك ماني
معروف - الدار  كالس، سيدي  بزنس  التوفيق، فضاء جيت  18-16، جتزئة 

البيضاء

إقامة هادي رقم 27، زنقة سليم الشرقاوي، الطابق السادس، الدار البيضاءميا للخدمات املالية

البيضاءكاش بلوس املستشفيات - الدار  بليياد، حي  1، زنقة 
البيضاءترانسفير إكسبريس ستراسبورغ - الدار  وزنقة  املقاومة  شارع  282، زاوية 

البيضاء موني أون موروكو الزرقطوني، فضاء الريادة - الدار  52، شارع 

البريد كاش
امليمون - الدار  منازل  أتريوم، الرقم 374، جتزئة  املومن، عمارة  عبد  شارع 

البيضاء.

البيضاءمكتب الصرف اإلماراتي باملغرب أنفا- الدار  املنصور، فضاء باب  باب  3، زنقة 
M2T البيضاءاملغرب ملعاجلة العمليات تكنوبارك، طريق النواصر، ص.ب. -16430 الدار 
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امللحقـــــات

امللحق 6

احلصيلة التراكمية للبنوك - األنشطة باملغرب
إلى غاية 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014األصول

البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات  قيم في الصندوق ولدى 
البريدية

29 967 59221 577 196

793 421 699130 135 120ديون مستحقة على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

481 442 74024 067 18حتت الطلب	 

312 979 959105 067 102ألَجل	 

692 163 849675 692 665ديون على الزبناء

716 834 993227 242 220تسهيالت اخلزينة وقروض االستهالك	 

929 055 955165 735 162قروض للتجهيز	 

463 643 932236 021 230قروض عقارية	 

584 629 96945 691 52قروض أخرى	 

189 846 1084 758 4ديون مكتسبة عن طريق حتصيل وشراء الديون

696 003 866157 730 159سندات التداول والتوظيف

032 143 12979 887 97سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

301 482 23815 154 17سندات دين أخرى	 

363 378 49962 689 44سندات امللكية	 

873 270 01115 767 15أصول أخرى

480 310 39941 621 43سندات االستثمار

692 682 68137 788 38سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

788 627 7183 832 4سندات دين أخرى	 

277 255 15832 709 31سندات املساهمة واستخدامات مماثلة

690 645997 357 1ديون ثانوية

029 808 4901 485 1أصول ثابتة ممنوحة في إطار القروض اإليجارية والكراء

532 102 7775 827 4أصول ثابتة غير مجسدة

132 544 49917 058 16أصول ثابتة مجسدة

579 301 103 0931 112 095 1مجموع األصول
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014اخلصوم

23100البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

119 418 001108 882 129ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

699 147 85312 324 11حتت الطلب	 

420 270 14896 557 118ألَجل	 

841 769 729769 252 722ودائع الزبناء

104 307 987446 483 417حسابات حتت الطلب دائنة	 

476 844 099129 070 120حسابات االدخار	 

624 765 004170 323 161ودائع ألجل	 

637 852 63922 375 23حسابات دائنة أخرى	 

609 373 65363 589 66اإلصدارات من سندات الدين 

328 725 06455 768 59سندات دين قابلة للتداول	 

085 996 2905 946 4اقتراضات سندية	 

196 652 2991 875 1إصدارات أخرى من سندات الدين	 

000 101 29920 656 40خصوم أخرى

717 827 6798 921 7مؤن عن اخملاطر والتحمالت 

 مؤن مقننة 

498 724 8652 576 2دعم وأموال عمومية مرصودة وصناديق ضمان خاصة

213 589 21524 254 23ديون ثانوية

849 848409 409فوارق إعادة التقييم

543 451 45565 524 63احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسمال

088 617 88024 205 24الرأسمال

000 228-000 340-مساهمون - رأسمال غير مدفوع )-(

079 810 5284 257 4مرحل من جديد )-/+(

489 038425 7نتائج صافية في انتظار التخصيص )-/+(

434 011 88010 913 9النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

579 301 103 0931 112 095 1مجموع اخلصوم
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امللحقـــــات

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014خارج احلصيلة

123 552 615196 433 205تعهدات ممنوحة

في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  لفائدة  ممنوحة  بالتمويل  تعهدات 
حكمها

2 552 8763 269 625

555 063 39672 767 76تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة الزبناء

718 747 01737 407 36تعهدات بالضمان بأمر من مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

993 279 05281 852 82تعهدات بالضمان بأمر من الزبناء

319 746 6سندات مشتراة في إطار البيع االستردادي

232 191 9552 107سندات أخرى للتسليم

948 245 05466 044 62تعهدات مستلمة

في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  من  مستلمة  بالتمويل  تعهدات 
حكمها

2 815 4963 041 922

في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  من  مستلمة  بالضمان  تعهدات 
حكمها

50 458 92853 262 635

591 265 9887 738 5تعهدات بالضمان مستلمة من الدولة ومختلف هيئات الضمان

 سندات مبيعة في إطار البيع االستردادي

800 675 6422 030 3سندات أخرى لالستالم



155 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

امللحق 7

البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بالبنوك - األنشطة باملغرب
من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014

مماثلة وعائدات  455 681 24547 630 46+ فوائد 

مماثلة وتكاليف  746 236 61918 014 18- فوائد 

709 444 62629 615 28هامش الفائدة

اخلاصة بالقروض اإليجارية والكراء الثابتة  األصول  عن  760 631314 156+ عائدات 

بالقروض اإليجارية والكراء اخلاصة  الثابتة  باألصول  متعلقة  973 739225 96- تكاليف 

787 89288 59نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

محصلة 846 145 5396 966 5+ عموالت 

مدفوعة  822 592560 568- عموالت 

024 585 9475 397 5الهامش على العموالت

سندات التداول على  العمليات  106 444 5776 248 3± نتيجة 

التوظيف سندات  على  العمليات  170 654680 98± نتيجة 

الصرف عمليات  124 589 6101 584 1± نتيجة 

املشتقة املنتجات  على  العمليات  724 622-230 144± نتيجة 

676 090 0718 076 5نتيجة عمليات السوق

161 806 1352 006 3+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

مختلفة أخرى  بنكية  986 967 5291 854 1- تكاليف 

371 047 14244 301 40العائد الصافي البنكي

املالية الثابتة  األصول  على  العمليات  797 307-215 73-± نتيجة 

لالستغالل غير البنكي أخرى  423 619600 691+ عائدات 

البنكي غير  لالستغالل  أخرى  410 938282 185- تكاليف 

العامة لالستغالل 489 284 69620 238 19- التكاليف 

098 773 91223 494 21النتيجة اإلجمالية لالستغالل

± مخصصات صافية من استردادات املؤن اخلاصة بالقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة 
األداء

-5 466 920-7 158 383

من استردادات املؤن صافية  أخرى  124 805-023 975-± مخصصات 

591 809 96915 052 15النتيجة اجلارية

710 478-066 492-النتيجة غير اجلارية

على النتائج 447 319 0235 647 4- الضرائب 

434 011 88010 913 9النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحقـــــات

امللحق 8

احلصيلة التراكمية لشركات التمويل
يف 31 دجنبر 2014

بآالف الدراهم

31/12/201331/12/2014األصول

البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات  قيم في الصندوق ولدى 
البريدية

160 426165 226

390 518 3354 340 2ديون مستحقة على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

368 161821 485 1حتت الطلب	 

022 697 1743 855ألَجل	 

776 773 54430 370 34ديون على الزبناء

777 644 34727 963 31تسهيالت اخلزينة وقروض االستهالك	 

665 111583 179قروض للتجهيز	 

299 281 5361 064 1قروض عقارية	 

035 264 5501 163 1قروض أخرى	 

012 849 4505 727 4ديون مكتسبة عن طريق حتصيل وشراء الديون

555 883605 647سندات التداول والتوظيف

358358سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

539374 5سندات دين أخرى	 

823 986604 641سندات امللكية	 

224 487 8563 176 3أصول أخرى

957 271148 99سندات االستثمار

957 271148 99سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

سندات دين أخرى	 

745 622107 48سندات املساهمة واستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

312 143 92652 051 51أصول ثابتة ممنوحة في إطار القروض اإليجارية والكراء

704 897793 794أصول ثابتة غير مجسدة

035 640580 600أصول ثابتة مجسدة

936 172 85099 018 98مجموع األصول
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

بآالف الدراهم

31/12/201331/12/2014اخلصوم

  695 البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

   097 222 57 497 365 57ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

   271 382 8 983 296 7حتت الطلب	 

   826 839 48 514 068 50ألَجل	 

   863 405 7 777 000 7ودائع الزبناء

   933 743 219 646حسابات حتت الطلب دائنة	 

   حسابات االدخار	 

   662 339 499 581ودائع ألجل	 

   268 322 6 059 773 5حسابات دائنة أخرى	 

   029 159 15 269 966 15اإلصدارات من سندات الدين 

   577 260 13 928 474 13سندات دين قابلة للتداول	 

   598 865 1 204 478 2اقتراضات سندية	 

   854 32 137 13إصدارات أخرى من سندات الدين	 

   473 307 6 790 681 5خصوم أخرى

   810 359 993 357مؤن للمخاطر والتحمالت 

   363 25 966 37مؤن مقننة 

   043 172 870 141دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضمان خاصة

   275 540 1 440 417ديون ثانوية

   957 16 755 363فوارق إعادة التقييم

   933 964 3 369 918 3احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسمال

   687 772 3 806 826 3الرأسمال

مساهمون. رأسمال غير مدفوع )-(

   038 722 1 388 507 1مرحل من جديد )-/+(

   نتائج صافية في انتظار التخصيص )-/+(

   673 503 1 930 432 1النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

   936 172 99 850 018 98مجموع اخلصوم
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امللحقـــــات

امللحق 9

البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بشركات التمويل
من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014

مماثلة وعائدات  737 871 4283 063 4+ فوائد 

وتكاليف مماثلة 479 322 8453 430 3- فوائد 

258 583549 632هامش الفائدة

بالقروض اإليجارية والكراء اخلاصة  الثابتة  األصول  من  742 017 34218 688 17+ عائدات 

والكراء اإليجارية  بالقروض  اخلاصة  الثابتة  باألصول  متعلقة  890 734 04414 448 14- تكاليف 

852 282 2983 240 3نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

محصلة 894 838 2241 618 1+ عموالت 

مدفوعة  563 593572 507- عموالت 

331 266 6311 110 1الهامش على العموالت

التداول سندات  على  العمليات  332 88211 14± نتيجة 

التوظيف سندات  على  العمليات  353 61535 19± نتيجة 

الصرف عمليات  464 67328 21± نتيجة 

± نتيجة العمليات على املنتجات املشتقة
149 17075 56نتيجة عمليات السوق

أخرى مختلفة بنكية  557 833112 90+ عائدات 

مختلفة أخرى  بنكية  882 39910 4- تكاليف 

265 275 1165 126 5العائد الصافي البنكي

888± نتيجة العمليات على األصول الثابتة املالية

غير البنكي لالستغالل  أخرى  529 14592 125+ عائدات 

البنكي غير  لالستغالل  أخرى  269 1464 6- تكاليف 

لالستغالل العامة  665 048 0072 038 2- التكاليف 

869 314 1963 207 3النتيجة اإلجمالية لالستغالل

بالتوقيع  والتعهدات  للقروض  املؤن  استردادات  من  صافية  مخصصات   ±
املعلقة األداء

-911 781-1 147 850

املؤن استردادات  من  صافية  أخرى  215 930230 1-± مخصصات 

234 397 4852 293 2النتيجة اجلارية

993 43-981 22النتيجة غير اجلارية

النتائج على  568 536849 883- الضرائب 

673 503 9301 432 1النتيجة الصافية للسنة املالية
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

امللحق 10

احلصيلة التراكمية لشركات قروض االستهالك
يف 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014األصول

386 19174 85قيم في الصندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

472 121501 606ديون مستحقة على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

766 126467 553حتت الطلب	 

706 99533 52ألَجل	 

382 703 11128 730 32ديون على الزبناء

063 403 97927 529 31تسهيالت اخلزينة وقروض االستهالك	 

681 111246 179قروض للتجهيز	 

957 87621 19قروض عقارية	 

681 031 1451 001 1قروض أخرى	 

226 986300 260ديون مكتسبة عن طريق حتصيل وشراء الديون

328 7273 36سندات التداول والتوظيف

358358سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

سندات دين أخرى	 

970 3692 36سندات امللكية	 

604 382 0552 045 2أصول أخرى

سندات االستثمار

سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

سندات دين أخرى	 

709 79418 18سندات املساهمة واستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

163 255 25910 621 9أصول ثابتة ممنوحة في إطار القروض اإليجارية والكراء

722 851378 389أصول ثابتة غير مجسدة

355 677400 421أصول ثابتة مجسدة

347 018 77243 215 46مجموع األصول
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امللحقـــــات

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014اخلصوم

695البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

180 646 48119 482 25ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

755 005 9011 438 1حتت الطلب	 

425 640 58018 043 24ألَجل	 

737 463 7145 824 4ودائع الزبناء

حسابات حتت الطلب دائنة	 

حسابات االدخار	 

ودائع ألجل	 

737 463 7145 824 4حسابات دائنة أخرى	 

966 864 3557 758 6اإلصدارات من سندات الدين 

966 864 2187 745 6سندات دين قابلة للتداول	 

اقتراضات سندية	 

137 13إصدارات أخرى من سندات الدين	 

965 300 2423 976 2خصوم أخرى

720 79895 126مؤن للمخاطر والتحمالت 

447 05224 24مؤن مقننة 

دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضمان خاصة

120 497ديون ثانوية

957 95716 16فوارق إعادة التقييم

339 646 5982 603 2احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسمال

200 892 3191 011 2الرأسمال

مساهمون. رأسمال غير مدفوع )-(

848 605723 641مرحل من جديد )-/+(

نتائج صافية في انتظار التخصيص )-/+(

173 651845 749النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

347 018 77243 215 46مجموع اخلصوم
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

امللحق 11

البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بشركات قروض االستهالك
من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014

658 281 2333 637 3+ فوائد وعائدات مماثلة

489 349 7001 531 1- فوائد وتكاليف مماثلة

169 932 5331 105 2هامش الفائدة

031 557 3233 122 3+ عائدات من األصول الثابتة اخلاصة بالقروض اإليجارية والكراء

938 174 0103 800 2- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة اخلاصة بالقروض اإليجارية والكراء

093 313382 322نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

474 586632 545+ عموالت محصلة

067 61677 81- عموالت مدفوعة 

407 970555 463الهامش على العموالت

458 0601 1± نتيجة العمليات على سندات التداول

961 1154 2± نتيجة العمليات على سندات التوظيف

15649± نتيجة عمليات الصرف

± نتيجة العمليات على املنتجات املشتقة
468 3316 3نتيجة عمليات السوق

863 61394 75+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

697 1558 1- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

303 962 6052 969 2العائد الصافي البنكي

888± نتيجة العمليات على األصول الثابتة املالية

289 53429 53+ عائدات أخرى لالستغالل غير البنكي

9428- تكاليف أخرى لالستغالل غير البنكي

818 175 3321 240 1- التكاليف العامة لالستغالل

354 815 8861 782 1النتيجة اإلجمالية لالستغالل

بالتوقيع  والتعهدات  للقروض  املؤن  استردادات  من  صافية  مخصصات   ±
املعلقة األداء

-555 980-551 806

882 38816 62± مخصصات أخرى صافية من استردادات املؤن

430 280 2941 289 1النتيجة اجلارية

633 9937 107-النتيجة غير اجلارية

890 650442 431- الضرائب على النتائج

173 651845 749النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 12

احلصيلة التراكمية لشركات القرض اإليجاري 
إلى غاية 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014األصول

البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات  قيم في الصندوق ولدى 
البريدية

624120

839 4101 9ديون مستحقة على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

839 4101 9حتت الطلب	 

ألَجل	 

027 67778 74ديون على الزبناء

900 56320 24تسهيالت اخلزينة وقروض االستهالك	 

قروض للتجهيز	 

463 76419 21قروض عقارية	 

664 35037 28قروض أخرى	 

ديون مكتسبة عن طريق حتصيل وشراء الديون

454374سندات التداول والتوظيف

سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

454374سندات دين أخرى	 

سندات امللكية	 

831 946855 898أصول أخرى

27سندات االستثمار

27سندات اخلزينة والقيم املماثلة	 

سندات دين أخرى	 

723 72323 29سندات املساهمة واستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

149 888 66741 430 41أصول ثابتة ممنوحة في إطار القروض اإليجارية والكراء

048 389152 147أصول ثابتة غير مجسدة

006 84431 25أصول ثابتة مجسدة

117 031 76143 617 42مجموع األصول
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الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014اخلصوم

البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

735 725 58029 512 27ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها

939 801 8193 997 2حتت الطلب	 

796 923 76125 514 24ألَجل	 

470 604596 798ودائع الزبناء

186 23428 20حسابات حتت الطلب دائنة	 

حسابات االدخار	 

662 499339 581ودائع ألجل	 

622 871228 196حسابات دائنة أخرى	 

063 294 9147 207 9اإلصدارات من سندات الدين 

611 395 7105 729 6سندات دين قابلة للتداول	 

598 865 2041 478 2اقتراضات سندية	 

854 32إصدارات أخرى من سندات الدين	 

682 186 3622 002 2خصوم أخرى

913 947148 149مؤن للمخاطر والتحمالت 

144916 1مؤن مقننة 

دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضمان خاصة

371 44066 63ديون ثانوية

فوارق إعادة التقييم

507 150 6651 149 1احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسمال

209 209874 834الرأسمال

مساهمون- رأسمال غير مدفوع )-(

994 830692 612مرحل من جديد )-/+(

نتائج صافية في انتظار التخصيص )-/+(

257 066294 285النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

117 031 76143 617 42مجموع اخلصوم
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امللحق 13

البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بشركات القرض اإليجاري
من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014

مماثلة وعائدات  284 5196 2+ فوائد 

مماثلة وتكاليف  945 712 3511 734 1- فوائد 

661 706 1-832 731 1-هامش الفائدة

846 459 57414 565 14+ عائدات عن األصول الثابتة اخلاصة بالقروض اإليجارية والكراء

باملستعقرات اخلاصة بالقروض اإليجارية والكراء متعلقة  952 559 03411 648 11- تكاليف 

894 899 5402 917 2نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

محصلة 661 70813 10+ عموالت 

مدفوعة  335 9639 10- عموالت 

326 2554-الهامش على العموالت

العمليات على سندات التداول ± نتيجة 
التوظيف سندات  على  العمليات  ± نتيجة 

3822± نتيجة عمليات الصرف

املشتقة املنتجات  على  العمليات  ± نتيجة 
3822نتيجة عمليات السوق

مختلفة أخرى  بنكية  327 9291 1+ عائدات 

مختلفة أخرى  بنكية  231263- تكاليف 

645 198 1891 187 1العائد الصافي البنكي

املالية الثابتة  األصول  على  العمليات  ± نتيجة 
البنكي غير  لالستغالل  أخرى  961 7236 8+ عائدات 

البنكي غير  لالستغالل  أخرى  841 3533 5- تكاليف 

لالستغالل العامة  803 410320 303- التكاليف 

962 149880 887النتيجة اإلجمالية لالستغالل

من استردادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء صافية  888 567-994 343-± مخصصات 

أخرى صافية من استردادات املؤن 893 477219 57-± مخصصات 

967 678532 485النتيجة اجلارية

598 58-793 5النتيجة غير اجلارية

112 405180 206- الضرائب على النتائج

257 066294 285النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 14

احلصيلة املجمعة للمجموعات البنكية الثمانية 
يف 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014األصول

002 593 36533 710 39قيم في الصندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

851 283 716106 588 96أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

  أدوات مشتقة للتغطية

666 319 97687 630 72أصول مالية متوفرة للبيع

655 352 47161 716 56قروض وديون على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها 

489 057 645802 643 786قروض وديون على الزبناء

  فارق إعادة تقييم أصول احملافظ املغطاة بسعر الفائدة

413 006 34450 823 44توظيفات محتفظ بها إلى أجل استحقاقها

838 199 6212 996 1أصول الضرائب املستحقة

701 534 4052 432 2أصول الضرائب املؤجلة

040 693 23819 259 19حسابات التسوية وأصول أخرى

089 62197 103أصول غير جارية موجهة للتفويت

586 711 6031 663 1مساهمات في شركات ضمن موازنة اجملموعة

722 401 7813 716 2عقارات للتوظيف

446 163 39425 671 23أصول ثابتة مجسدة

691 892 5603 650 3أصول ثابتة غير مجسدة

679 964 6648 013 9فوارق الشراء

868 271 208 4041 621 161 1مجموع األصول
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الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014اخلصوم

866 326205 348البنوك املركزية واخلزينة العامة ومصلحة الشيكات البريدية

802 899 6034 796 3خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

018 6332 47أدوات مشتقة للتغطية

753 328 091124 723 137ديون جتاه مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها 

231 129 261810 293 756ديون جتاه الزبناء

805 342 33356 706 60سندات دين صادرة

  فارق إعادة تقييم خصوم احملافظ املغطاة بسعر الفائدة

530 064 9984 664 2خصوم ضريبية مستحقة 

968 741 4634 537 4خصوم ضريبية مؤجلة 

868 121 09627 961 28حسابات التسوية وخصوم أخرى

  ديون متعلقة بأصول غير جارية موجهة للتفويت

247 338 54922 312 20مخصصات تقنية لعقود التامني

949 239 0365 499 4مؤن

837 866 8662 711 2دعم وصناديق مماثلة

758 272 35224 307 22ديون ثانوية وصناديق ضمان خاصة

236 717 797121 711 116رساميل ذاتية

383 892 817108 123 104رساميل ذاتية -حصة اجملموعة

430 944 74758 629 56رأسمال واحتياطيات ذات الصلة

803 992 97036 784 36احتياطيات مجمعة

804 586 8322 253 1أرباح أو خسارات غير محققة أو مؤجلة

347 368 26810 455 9نتيجة السنة املالية

853 824 98012 587 12حصة األقلية

868 271 208 4041 621 161 1مجموع اخلصوم



167 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي  حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2014

امللحق 15

حساب النتيجة املجمع للمجموعات البنكية الثمانية 
من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2014

الدراهم( )بآالف 

31/12/201331/12/2014

مماثلة وعائدات  080 352 12758 876 55+ فوائد 

مماثلة وتكاليف  173 597 22920 393 20- فوائد 

907 754 89837 482 35هامش الفائدة

881 914 66910 472 10+ عموالت )العائدات( 

029 342 6721 313 1- عموالت )التكاليف(

852 572 9979 158 9الهامش على العموالت

بالقيمة العادلة حسب النتيجة املالية  األدوات  على  الصافية  اخلسارات  أو  622 537 3077 919 4± األرباح 

املالية املتوفرة للبيع األصول  على  الصافية  اخلسارات  أو  551 436844 136 1± األرباح 

األخرى األنشطة  578 589 0288 808 7+ عائدات 

األخرى األنشطة  491 927 6806 147 6- تكاليف 

019 372 98657 357 52العائد الصافي البنكي

لالستغالل العامة  049 703 53324 222 23- التكاليف 

قيمة األصول الثابتة اجملسدة وغير اجملسدة والنخفاض  لالستخمادات  224 839 5682 705 2- مخصصات 

746 829 88529 429 26النتيجة اإلجمالية لالستغالل

831 849 10-222 721 7-- تكلفة اخملاطر

915 979 66318 708 18نتيجة االستغالل

اجملموعة موازنة  ضمن  للشركات  الصافية  النتيجة  426 156178 171± حصة 

أخرى أصول  على  صافية  خسارات  أو  646 00798 181± أرباح 

قيمة فوارق الشراء 478 3± تغيرات 

987 256 30419 064 19النتيجة دون احتساب الضريبة

النتائج  على  959 266 0816 767 6- الضريبة 

التي بصدد التفويت أو  املوقوفة  األنشطة  على  الضريبة  من  الصافية  ± النتيجة 
028 990 22312 297 12النتيجة الصافية

681 621 9552 841 2حصة األقلية

347 368 26810 455 9النتيجة الصافية - حصة اجملموعة
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امللحق 16

املؤشرات األساسية للمتانة املالية - على أساس فردي

2014 2013 2012 

كفاية األموال الذاتية

13,8 13,3 12,3 نسبة املالءة

11,6 11,1 10,1 األموال الذاتية األساسية/مجموع اخملاطر املرجحة

19,2 16,8 13,6 الديون املعلقة األداء صافية من اخملصصات )نسبة إلى األموال الذاتية(

جودة األصول

6,9 5,9 5,0 القروض( األداء/مجموع  املعلقة  معدل الديون املعلقة األداء )الديون 

التوزيع القطاعي للقروض

5,7 6,2 5,5 القروض املمنوحة للقطاع األولي

12,2 12,4 12,6 القروض املمنوحة للبناء واألشغال العمومية

17,6 16,5 17,0 القروض املمنوحة للصناعة التحويلية

4,7 5,0 5,0 القروض املمنوحة لإلدارة العمومية واجلماعات احمللية

6,6 6,2 6,7 القروض املمنوحة للتجارة

2,4 2,4 2,9 القروض املمنوحة للسياحة

31,4 29,7 28,9 األسر

19,4 21,6 21,4 القروض املمنوحة للقطاعات األخرى

النتيجة واملردودية

1,0 1,0 1,0 العائد املتوسط لألصول

10,2 10,6 11,8 العائد املتوسط لألموال الذاتية

69 74,0 76,6 هامش الفائدة/ الناجت الصافي البنكي

46,1 47,7 47,5 التكاليف العامة لالستغالل/ الناجت الصافي البنكي

السيولة

13,3 12,5 10,5 األصول السائلة/ مجموع األصول

17,7 17,4 14,7 األصول السائلة/ اخلصوم قصيرة األجل

9,0 11,3 7,4 الوضعيات الصافية املفتوحة بالعمالت األجنبية/ األموال الذاتية
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2 كلمة السيد الوالي 

7 األحداث البارزة سنة 2014 

10 األرقــام الرئيسية للنظام البنكي 

13 الباب األول : الـمـشـهـد البنـكي الـمـغربـي 
15 واملساهمني  البنكي  النظام  1 - بنية 

16 املالي   اإلدماج  مؤشرات  2 - تطور 

18 اخلارج  في  املغربية  البنوك  3 - حضور 

19 حكمها  في  املعتبرة  والهيئات  االئتمان  مؤسسات  مستخدمي  4 - عدد 

20 البنكـي  التركز  5 - تـطـور 

25 الباب الثاني : نشاط مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة يف حكمها ومردوديتها 
27 فردي  أساس  على  ومردوديتها  البنـوك  1 - نـشـاط 

48 ومـردوديتهــا  الـتـمـويـل  شــركــات  2 - نـــشـاط 

58 ومـردوديتهــا  الـحـرة  الـبـنـوك  3 - نـــشـاط 

61 ومـردوديتهــا  الصغـرى  الـقـروض  جمعـيـات  4 - نـــشـاط 

63 ومـردوديتهــا  البنكـيـة  املـجـمـوعـات  5 - نـــشـاط 

71 الباب الـثـالـث : الـمـخـاطـر البنكيـة 
73 احترازية  نظر  وجهة  من  الذاتية  باألموال  اخملاطر  تغطية  1 - تطور 

78 السـيـولـة  مـخـاطـر  2 - تطور 

81 لألسـر  البنكية  املـديـونية  3 - تطـور 

89 املـاليـة  غير  للمقـاوالت  البنكية  املـديـونية  4 - تطـور 

93 الباب الـرابـع : اإلصـالحــات الـقـانـونيـة والتنظيمية 
95 البنكـي  الـقــانـون  1 - إصــالح 

98 اجلديد  البنكي  للقانون  التطبيقية  النصوص  مـشـاريع  2 - أهـم 

102 االئتمان  ملؤسسات  الداخلية  باملراقبة  املتعلق  املنشور  3 - مـراجعـة 

103 االئتمان  مؤسسات  داخل  باحلكـامـة  املتعلقة  التعليمة  4 - مـراجعـة 

104 الدولي  الصعيـد  على  واملـحـاسبية  االحـتـرازية  التنظيمية  القوانني  5 -  تـطـور 
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109 الباب الـخـامـس : اإلشــراف البـنـكـي واملـراقـبـة االحـتـرازيـة الكليـة 
111 الـجـزئي  االحـتـرازي  1 - اإلشــراف 

118 الـكـلـية  االحـتـرازية  2 - الـمـراقـبـة 

التحضير ملهمة تقييم النظام املالي املنجزة بشكل مشترك بني صندوق النقد  3 -  أشغال 
123 املالي(  القطاع  تقييم  الدولي )برنامج  والبنك   الدولي 

124 الـدولـي  4 - الـتـعـاون 

125 الـمـهـنـيـة  اجلـمـعـيـات  مع  5 - الـتـشــاور 

126 وإمكانياتها  البنكـي  اإلشـراف  مـديـريـة  6 - مــوارد 

127 الباب الـسـادس : تعزيز اإلدمـاج الـمـالـي وحـمـايـة زبـنـاء مـؤسـسـات االئـتـمـان 
130 البـنـكـيـة  الـخـدمـات  عـلى  الـحـصـول  1 - تـطـويـر 

131 للسـكـان  املاليـة  بالقدرة  املتعـلقة  الدراسـة  2 - نـتـائـج 

135 الـمـالـيـة  الـتـربـيـة  3 - تـشـجـيـع 

137 االئـتـمـان  زبـنـاء مـؤسـسـات  4 - حـمـايـة 

140 واملتوسطة  والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت  متـويل  تشجيـع  5 - تـعـزيـز 

امللحقـــــات 
145 امللحق 1 : الهيكل التنظيمي ملديرية اإلشراف البنكي 

146 امللحق 2 : الئحة مؤسسات االئتمان 

149 امللحق 3 : الئحة البنوك احلرة 

150 امللحق 4 : الئحة جمعيات القروض الصغرى 

151 امللحق 5 : الئحة شركات الوساطة في مجال حتويل األموال 

152 امللحق 6 : احلصيلة التراكمية للبنوك - األنشطة باملغرب 

155 امللحق 7 : البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بالبنوك - األنشطة باملغرب 

156 امللحق 8 : احلصيلة التراكمية لشركات التمويل 

158 امللحق 9 : البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بشركات التمويل 

159 امللحق 10 : احلصيلة التراكمية لشركات قروض االستهالك 

161 امللحق 11 : البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بشركات قروض االستهالك 

162 امللحق 12 : احلصيلة التراكمية لشركات القرض اإليجاري  

164 امللحق 13 : البيان التراكمي ألرصدة التدبير اخلاصة بشركات القرض اإليجاري 

165 امللحق 14 : احلصيلة اجملمعة للمجموعات البنكية الثمانية  

167 امللحق 15 : حساب النتيجة اجملمع للمجموعات البنكية الثمانية  

168 امللحق 16 : املؤشرات األساسية للمتانة املالية - على أساس فردي 
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الئحة الإلطـار 
74 إطـار 1 : الوسائل التي تدخل في خانة األموال الذاتية االحترازية 

78 إطـار 2 : مــالءة الـبـنـوك على أساس مجمع 

82 إطـار 3 : أبرز نتائج االستقصاء املنجز حول شروط منح القروض لألسر 

90 إطـار 4 : النتائج الرئيسية لالستقصاء حول شروط منح القروض للمـقاوالت 

99 إطـار 5 : دور اجمللس العلمي األعلى وتركيبته 

100 إطـار 6 : مـهــام الـشـركـة الـمـغـربـيـة لـتـدبـيـر صـنـاديـق ضـمـان الـودائـع البنكيـة 

101 إطـار 7 : مـعــايـيـر تـحـديـد البنـوك ذات األهمية النظامية باملغرب 

107  IFRS 9 إطـار 8 : أبـرز التعـديالت التي جاء بها املعيار

113 إطـار 9 : مـراجـعـة نـظـام املساعدة في تصنيف الـبـنـوك 

116 إطـار 10 : الـتـرخـيـص املسـبـق ملـشـاريع الـتـواجـد في الـخـارج 

120 إطـار 11 : خـريـطـة الـمـخـاطـر التي تتتبعها جلنة االستقرار املـالـي 

131 إطـار 12 : مـؤشـرات اإلدمــاج الـمـالـي 

132 إطـار 13 : خـاصـيـات عيـنـة األسـر موضوع االستقصـاء حول تصور اخلدمات املالية 

133 إطـار 14 : نتيجة االستقصاء حول القدرة املالية لألسر املنجز بني شتنبر ودجنبر 2013 

134 إطـار 14 : نتيجة االستقصاء حول القدرة املالية لألسر املنجز بني شتنبر ودجنبر 2013 

135 إطـار 14 : نتيجة االستقصاء حول القدرة املالية لألسر املنجز بني شتنبر ودجنبر 2013 

136 إطـار 15 : الـدورة الـثـالـثـة أليـام التربية املاليـة لألطـفـال 

140 إطـار 16 : صـنـدوق الـدعـم الـمـالـي للمـقـاوالت الصـغـيـرة جـدا والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة 

141 إطـار 17 : الـمـرصـد الـوطـنـي للـمـقـاوالت الـصـغـيـرة جـدا والصـغـيـرة والـمـتـوسـطـة 

الئحة اجلداول
15 جدول 1 : تطور عدد مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها 

24 جـدول 2 : تطور متركز القروض على أساس مجمع 

27 جـدول 3 : تطور استخدامات البنوك )نشاط البنوك في املغرب( 

34 جـدول 4 : تطور محفظة سندات البنوك 

36 جـدول 5 : تـطـور مـوارد الـبـنـوك )نشاط البنوك باملغرب( 

49 جـدول 6 : تطور استخدامات شركات التـمـويـل 

50 جـدول 7 : تطور استخدامات شركات قـروض االستهـالك 

50 جـدول 8 : تطور استخدامات شركات الـقـرض اإليـجـاري 

53 جـدول 9 : تـطـور مـوارد شـركــات الـتـمـويـل 

54 جـدول 10 : تـطـور مـوارد شـركــات قـروض االستهـالك 

55 جـدول 11 : تـطـور مـوارد شـركــات القـرض اإليجـاري 

58 جـدول 12 : تطور استخدامات البـنـوك الـحـرة 
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الئحة الرسوم البيانة
16 رسم بياني 1 : تطور الشبكة البنكية 

17 رسم بياني 2 : حصة كل جهة ضمن مجموع الشبكة البنكية والودائع والقروض )%( 

17 رسم بياني 3 :  تطور نسبة العدد اإلجمالي للحسابات البنكية إلى مجموع السكان )%( 

18 رسم بياني 4 : تطور عدد البطاقات البنكية املتداولة (باملاليني) 

19 رسم بياني 5 : تطور عدد مستخدمي البنوك 

19 رسم بياني 6 : تطور عدد مستخدمي شركات التمويل 

20 رسم بياني 7 : متركز مجموع األصول )%( 

20 رسم بياني 8 : متركز الودائع )%( 

21 رسم بياني 9 : متركز القروض )%( 

22 رسم بياني 10 : التمركز البنكي حسب مؤثر هيرفندال هيرشمان 

22 رسم بياني 11 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2013 )%( 

22 رسم بياني 12 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2014 )%( 

23 رسم بياني 13 : متركز مجموع أصول شركات قروض االستهالك )%( 

23 رسم بياني 14 : متركز مجموع أصول شركات قروض اإليجار)%( 

28 رسم بياني 15 : بنية أصول البنوك )%( 

28 رسم بياني 16 : ديون البنوك على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها )مباليير الدراهم( 

30 رسم بياني 17 : تطور القيمة اجلاارية اإلجمالية للقروض املمنوحة للزبناء 

30 رسم بياني 18 : قروض البنوك املمنوحة للقطاع العام و القطاع اخلاص 

31 رسم بياني 19 : التوزيع القطاعي للقروض املنوحة من طرف البنوك بواسطة الدفع )%( 

33 رسم بياني 21 : تطور القروض املعلقة األداء للبنوك 

33 رسم بياني 22 : تطور محافظ السندات حسب طبيعتها القانونية )مباليير الدرهم( 

35 رسم بياني 23 : تطور محافظ السندات حسب طبيعتها القانونية )مباليير الدرهم( 

35 رسم بياني 24 : توزيع محفظة مساهمة البنوك حسب نوعية الطرف املقابل )%( 

37 رسم بياني 25 : بنية خصوم البنوك )%( 

37 رسم بياني 26 : توزيع ديون البنوك املستحقة ملؤسسات االئتمان حسب فئة الطرف املقابل )%( 

39 رسم بياني 27 : تطور حصص مختلف فئات الودائع )%( 

59 جـدول 13 : تـطـور مـوارد البـنـوك الـحـرة 

61 جـدول 14 : تطور استخدامات جمعيات القروض الصغرى 

62 جـدول 15 : تـطـور موارد جمعيـات الـقـروض الصغـرى 

64 جــدول 16 : تطور استخدامات البنوك - على أساس مجمع 

65 جـدول 17 : تـطـور مـوارد البـنـوك - على أساس مجمع 
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39 رسم بياني 28 : بنية الودائع حسب فئات القطاعات املؤسساتية )%( 

40 رسم بياني 29 : تطور الدين السندي )مباليير الدراهم( 

41 رسم بياني 30 : املبلغ اجلاري لشهادات اإليداع حسب نوع املكتتبني )%( 

41 رسم بياني 31 : تطور األموال الذاتية احملاسبية للبنوك 

43 رسم بياني 32 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بالبنوك )مبلاليير الدرااهم( 

43 رسم بياني 33 : بنية العائد الصافية البنكي )%( 

45 رسم بياني 34 : تطور النتيجة اإلجمالية لالستغالل و املعامل املتوسط لالستغالل اخلاص بالبنوك 

46 رسم بياني 36 : تكلفة املمخاطر تتنسبة إلى ججاارريي اللقروض )%( 

46  ROA )%( رسم بياني 37 : تطور مردودية أصول البنوك

46 رسم بياني 35 : نسبة تكلفة املمخاطر إلى النتيجة  اإلجمالية لالستغالل اخلاص بالبنوك 

46  ROE )%( رسم بياني 38 : تطور مردودية األموال الذاتية للبنوك

47 رسم بياني 39 : تطور الهامش اإلجمالي للوساطة اخلاص بالبنوك )%( 

47 رسم بياني 40 : تطور الهامش اإلجمالي على العمليات مع الزبائن )%( 

48 رسم بياني 41 : تطور الهامش البنكيي اإلجمالي على العمليات مع الزبائن )%( 

49 رسم بياني 42 : حصة مختلف فئات شركات التمويل في مجموع أصول القطاع )%( 

51 رسم بياني 43 : تطور املبلغ اجلاري لعمليات القرض اإليجاري املنقول والعقاري )مباليني الدراهم( 

51 رسم بياني 45 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية حسب نوع املستعقرات املمولة )%( 

51 رسم بياني 44 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية املنقولة حسب نوع التجهيز )%( 

52 رسم بياني 46 : تطور مغدل اخملاطر حسب نوع شركات قروض التمويل )%( 

53 رسم بياني 47 : تطور معدل التغطية حسب نوع شركات قروض التمويل )%( 

54 رسم بياني 48 : تطور بنية موارد شركات التمويل )%( 

55 رسم بياني 49 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بشركات التمويل)مباليني الدراهم( 

56 رسم بياني 50 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بشركات قروض االستهالك )مباليني الدراهم( 

57 رسم بياني 51 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بشركات القرض اإليجاري )مباليني الدراهم( 

59 رسم بياني 52 : بنية استخدامات البنوك احلرة )%( 

60 رسم بياني 53 : بنية موارد البنوك احلرة )%( 

60 رسم بياني 54 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بالبنوك احلرة )مباليني الدراهم( 

62 رسم بياني 55 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير اخلاصة بجمعيات القروض الصغرى )مباليني الدراهم( 

64 رسم بياني 57 : بنية موارد البنوك على أساس مجمع )%( 

64 رسم بياني 56 : بنية استخدامات البنوك على أساس )%( مجمع  

66 رسم بياني 58 : مساهمة مختلف املهن في مجموع أصول اجملموعات البنكية )%( 

 رسم بياني 59 : مساهمة الفروع املتواجدة في اخلارج في البنود الرئيسية للحصيلة اخلاصة

67              باجملموعات البنكية الثالثة الكبرى )%( 
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67 رسم بياني 60 : تطور الديون املعلقة األداء و نسبة اخملاطر - على أساس مجمع 

67 رسم بياني 61 : تطور املؤن و نسبة تغطية الديون املعلقة األداء - على أساس مجمع 

68 رسم بياني 62 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبير على أساس محمع )مباليني الدراهم( 

69 رسم بياني 63 : مساهمة مختلف املهن في النتيجة الصافية - حصة اجملموعة vاخلاصة باجملموعات البنكية )%( 

70 رسم بياني 64 : مساهمة الفروع في اخلارج في أهم البنود الرئيسية لنتيجة اجملموعات البنكية الثالثة الكبرى )%( 

75 رسم بياني 65 : تطور مجموع اخملاطر الصافية املرجحة (مباليير الدراهم 

75 رسم بياني 66 : تطور التعرضات املرجحة برسم مخاطر االئتمان )مباليير الدراهم( 

76 رسم بياني 67 : تطور التعرضات املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليير الدراهم( 

76 رسم بياني 68 : تطور التعرضات املرجحة برسم اخملاطر التشغيلية )مباليني الدراهم( 

77 رسم بياني 69 : تطور الرأسمال التنظيمي و نسبة املالءة - على أساس فردي 

79 رسم بياني 70 : تطور الودائع، القروض و معامل ومعامل استخدام البنوك 

79 رسم بياني 71 : املبلغ اجلاري للتسبيقات ملدة 7 أيام وللقروض املضمونة لبنك املغرب 

81 رسم بياني 72 : تطور األصول السائلة والقابلة للبيع في أمد قصير 

82 رسم بياني 73 : تطور املديونية البنكية لألسر 

83 رسم بياني 74 : تطور عدد املستفيدين من قروض السكن 

84 رسم بياني 75 : تطور االلممببللغغ االلججاارريي للقروض االلسسككنن حسب ننووعع سسععرر الفائدة )%( 

84 رسم بياني 76 : تطور قروض السكن حسب أسعار الفائدة املطبقة )%(  

85 رسم بياني 77 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن )%( 

85 رسم بياني 78 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل )%( 

86 رسم بياني 79 : املبلغ اجلاري اإلجمالي لقروض االستهالك 

87 رسم بياني 80 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن )%( 

87 رسم بياني 81 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%( 

88 رسم بياني 82 : تطور معدل الديون املعلقة األداء املستحقة على األسر )%( 

89 رسم بياني 83 : جاري القروض بواسطة الدفع املمنوحة للمقاوالت غير املالية )مباليير الدراهم( 

 رسم بياني 84 : حصة القروض املمنوحة للمقاوالت الصغيرة جدا و الصغيرة

90              و املتوسطة في مجموع القروض املقدمة للمقاوالت )%( 
91 رسم بياني 85 : متوسط أسعار الفائدة املرجحة املطبقة على املقاوالت الصغيرة جدا و الصغيرة و املتوسطة )%( 

 رسم بياني 86 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة على املقاوالت غير املالية )%(

133              اإلدماج املالي اخلاص باألسر عينة )3.000( 
137 رسم بياني 87 : تطور االلططللببااتت االلممققددممةة من طرف االألأغغيياارر 

138 رسم بياني 88 : نوع الشكايات املقدمة من طرف زبناء مؤسسات االئتمان لدى بنك املغرب )%( 

139 رسم بياني 89 : نوع امللفات املعروضة على الوساطة 
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