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كلمة السيد الوالـي

خالل �سنة 2010، حت�سن املحيط القت�سادي الدويل ب�سكل طفيف، بف�سل التدابري ال�ستثنائية التي اتخذت يف اأعقاب الأزمة 

املالية  من اأجل دعم القت�ساد والقطاع املايل. كما �سجل القت�ساد الوطني منوا مطردا على الرغم من الرتاجع الطفيف يف 

اأدائه مقارنة مع �سنة 2009.

ولتلبية حاجيات القت�ساد من التمويل، ا�ستمر بنك املغرب يف ا�ستخدام اأدوات الحتياطيات الإلزامية وتدبري ال�سيولة البنكية.

 

وامل�ؤ�رشات  والن�شاط  الأداء  م�ؤ�رشات  خالل  من  يت�شح  كما  متانته،  على  احلفاظ  من  البنكي  النظام  متكن  لذلك،  نتيجة 

الحرتازية.

وهكذا، ارتفع جمموع القرو�ض التي قدمتها موؤ�س�سات الئتمان بواقع %9،3، بعد اأن �سجلت ارتفاعا بن�سبة %10،7 يف ال�سنة 

ال�سابقة. وقد نتج هذا الرتاجع بالأ�سا�ض عن عودة ت�سهيالت الإنعا�ض العقاري اإىل التباطوؤ من جديد، بينما وا�سلت كل من 

قرو�ض مت�يل �رشاء امل�شاكن املقدمة لالأ�رش وقرو�ض ال�شتثمار، ت�شجيل معدلت من� مهمة.

ويف الوقت الذي عرفت فيه املحافظ الئتمانية توجهات متناق�سة ح�سب موؤ�س�سات الئتمان، فاإن متو�سط الديون املعلقة 

الأداء قد انخف�ض من 6 اإىل %5،5 بالن�سبة لهذه املوؤ�س�سات فيما تراجع اإىل %4،8 بالن�سبة للبنوك على اخل�سو�ض. ومع 

ذلك، فاإن تكلفة خماطر الئتمان، كما يف ال�سنة ال�سابقة، اأثرت على نتائجها ول�سيما على �رشكات القرو�ض ال�ستهالكية.

اأي  مليار درهم،   9،7 بلغت  تراكمية  اأرباحا �شافية  املغرب،  ن�شاطها يف  اأ�شا�ض  البن�ك على  الظروف، حققت  يف ظل هذه 

بارتفاع بواقع %5،4.  ويعزى هذا التطور اإىل الأداء اجليد للناجت ال�سايف البنكي املرتتب عن اأن�سطة الو�ساطة واخلدمات، 

ومداخيل عمليات ال�سوق التي حققت منوا مطردا، واإن بن�سبة اأقل من ال�سنة ال�سابقة. ونتج هذا التطور اأي�سا عن حت�سن معامل 

ال�ستغالل الذي انخف�ض بواقع 1،2 نقطة لي�سل اإىل 46،3%.

وقد حققت املجموعات البنكية الثمانية -التي اأعدت بياناتها املالية على اأ�سا�ض جممع- نتيجة �سافية اإجمالية تراكمية 

بلغت 10،5 مليار درهم، اأي بتح�سن بلغ %12 بعد تراجعها الطفيف �سنة 2009، م�ستفيدة من تعزيز خمتلف املهن وتنويع 

اأن�سطتها على امل�ستويني املحلي والدويل. 

ومما عزز التوجه اجليد للناجت ال�سايف البنكي لهذه املجموعات تراجُع حدة ارتفاع تكلفة املخاطر مقارنة مع 2009، وذلك 

بالرغم من تكوين اأر�سدة تكميلية لتغطية املخاطر املرتبطة اأ�سا�سا بتدهور املحيط ال�سيا�سي على ال�سعيد اجلهوي.

وبف�سل تطور التحكم يف املخاطر املرجحة، وتخ�سي�ض جزء اأكرب من الأرباح لالحتياطي مقارنة بال�سنة ال�سابقة، فقد تزايد 

متو�سط معدل املالءة للبنوك، على اأ�سا�ض جممع، لي�سل اإىل %12،7 مقابل %12 يف �سنة 2009.

واإذا كانت كل هذه العنا�رش ت�ؤكد مرة اأخرى متانة النظام البنكي، اإل اأن هذا ل ينفي �رشورة م�ا�شلة اجله�د الرامية اإىل 

تدبري املخاطر يف مواجهة تزايد بع�ض عوامل اله�سا�سة.
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وبالفعل، يت�قع اأن ينعك�ض التده�ر الظريف لبع�ض القطاعات القت�شادية على ارتفاع خماطر عجز ال�رشكات، مما من �شاأنه 

اأن يوؤثر على تكلفة خماطر املوؤ�س�سات الئتمانية.

بالإ�شافة اإىل ذلك، تراجعت مالءة الزبناء من اخل�ا�ض نظرا لالرتفاع امللح�ظ يف املبالغ املتخلف عن اأدائها لل�شنة الثانية 

على التوايل.

 من جهة اأخرى، من املنتظر اأن ت�اجه امل�ؤ�ش�شات التي تعرف  تعر�شا على املدى الط�يل  وب�شعر ثابت، والتي تفتقر اإىل تاأطري 

كايف، ه�شا�شة يف ناجتها ال�شايف البنكي، اإذا ما مت جتديد م�اردها يف ظروف غري م�اتية.

وتتبني من خالل مظاهر اله�شا�شة هاته اأهميُة اعتماد حكامة �شليمة حتدد مل�ؤ�ش�شات الئتمان اإ�شرتاتيجية واأهدافا وا�شحة، 

وهو الأمر الذي ما فتئنا نذكر به مديري موؤ�س�سات الئتمان.

يف هذا ال�سدد، وا�سل البنك املركزي تعزيز مراقبته ملختلف جمالت القطاع البنكي التي ت�سجل ارتفاعا يف املخاطر، كما 

طالب بع�ض املوؤ�س�سات بتعزيز تغطية هذه املخاطر باللجوء اإىل الرفع من الأموال الذاتية الأ�سا�سية والأر�سدة واملوجودات 

ال�سائلة.

من هذا املنظ�ر، عمل بنك املغرب على تعزيز الإطار التنظيمي املتعلق بالأم�ال الذاتية من خالل اعتماد املقاربات املتقدمة 

لتفاقية بازل II. وتهدف هذه املتطلبات الحرتازية اجلديدة اإىل حت�سني قيا�ض خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر 

الت�سغيل وزيادة مالءمة الأموال الذاتية. 

ومن �شاأن هذه التغيريات التنظيمية اأن تهيئ املنظ�مة البنكية ب�شكل اأف�شل لعتماد منظ�مة بازل III. ويتعلق الأمر مبعايري 

الكمية  للبنوك من حيث  الذاتية  الأموال  2010، بغية تعزيز  احرتازية جديدة، �سادرة عن جلنة بازل يف �سهر دجنرب �سنة 

والنوعية وكذا م�ستوى �سيولتها جلعلها اأقل عر�سة ل�سدمات خا�سة اأو ماكرو اقت�سادية.

وبالنظر اإىل ال�شياق العام، تتاأكد احلاجة اإىل اإدخال اإ�شالحات تنظيمية وم�ؤ�ش�شاتية جديدة مل�شاحبة تنفيذ عملية الإ�رشاف 

اأجل تنظيم  البنكي من  القان�ن  للبنك املركزي وكذا  الن�ش��ض املنظمة  البنك مبراجعة  املاكرو-احرتازي. لأجل ذلك، قام 

اإطار روؤية �شاملة لتحقيق ال�شتقرار املايل و�شمان تن�شيق وثيق بني هيئات القطاع  عملية مراقبة املخاطر النظامية يف 

املايل.

اأما على م�ستوى الإدماج املايل، فقد مكن تعزيز اإن�ساء البنوك وتكييف خدماتها املعرو�سة من رفع م�ستوى التعامل البنكي 

%66 يف  ن�شبة  بل�غ  اأجل  البنكية على م�شاعفة جه�دها من  املنظ�مة  املغرب  بنك  %50. وقد حث  اإىل حوايل  لل�سكان 

ال�سنوات الثالث القادمة.
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اأما يف جمال القرو�ض ال�شغرى، الذي يعترب عامال رئي�شيا اآخرا يف مكافحة الإق�شاء املايل، فقد ظل يعرف ن�عا من الرك�د 

املتخذة من  لالإجراءات  املغرب مبتابعة دقيقة  بنك  قام  ال�سياق،  2008. يف هذا  �سنة  �سجلت خالل  التي  لله�سا�سة  نتيجة 

قبل جمعيات القرو�ض ال�شغرى لإ�شالح حمافظها وحت�شني ممار�شاتها يف جمال احلكامة واملراقبة الداخلية وكذا نظامها 

الإعالمي. اإذ ينبغي اأن تنخرط اآفاق تنمية اأن�شطة هذه امل�ؤ�ش�شات بال�رشورة يف اإطار �شيا�شة �شليمة لتدبري املخاطر مبا يتفق 

مع الأهداف الجتماعية املخ�س�سة لها.

ومن جهة اأخرى، �سخر بنك املغرب موارد كبرية ملراقبة تنفيذ التدابري التي اتخذت موؤخرا من اأجل حت�سني ممار�سات ال�سفافية 

يف موؤ�س�سات الئتمان اإزاء زبنائها وتقلي�ض تكاليف اخلدمات البنكية، كما مل يفت البنك معاقبة كل النتهاكات امل�سجلة.

و�شجل م�رشوع الرقي بب�ر�شة الدار البي�شاء لت�شبح مركزا ماليا جه�يا تقدما كبريا مع اعتماد قان�ن حمدد لإحداث القطب 

املايل للدار الي�شاء ومنح امتيازات �رشيبية للم�ؤ�ش�شات امل�شتفيدة من هذا ال��شع. وبامل�ازاة مع ذلك، وا�شلت امل�ؤ�ش�شات 

البنكية الرئي�سية يف البلد تو�سيع �سبكتها عرب القارة الإفريقية.

 l’Offre« »ومن �ساأن هذه الإجنازات، اإىل جانب اللم�سات الأخرية املتعلقة باللتزامات اجلارية الأخرى »لعر�ض املغرب

اأن تهيئ الظروف الكفيلة ب�شمان جاذبية وتناف�شية القطب املايل للدار البي�شاء.  ،» Maroc
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االأحداث البارزة ل�سنة 2010

انعقاد اجتماع يف القاهرة،  ملبادرة العامل العربي  )IMA( ح�ل »اآليات مت�يل املقاولت ال�شغرى   : 24 مار�س 
واملتو�سطة« و»جهة �سمال اإفريقيا وال�رشق الأو�سط )MENA( : التمويل اجلهوي للبنيات التحتية«، 

مب�ساركة بنك املغرب.

انعقاد اجتماع جلنة موؤ�س�سات الئتمان.  : 5 اأبريل 
زيارة لل�سويد قام بها وفد عن وزارة املالية وبنك املغرب، و جمل�ض اأخالقيات القيم املنقولة و بور�سة   : 12 اأبريل 

الدار البي�شاء من اأجل درا�شة اآفاق التعاون بني امل�ؤ�ش�شات والهيئات املالية يف  كال  البلدين.

انعقاد اجتماع يف بريوت، ملجموعة هيئات الرقابة البنكية الفرنكفونية )GSBF(، مب�ساركة بنك املغرب.  : 6 ماي 
تنظيم ندوة يف دم�شق من قبل املجم�عة ال�شت�شارية مل�شاعدة الفقراء )CGAP( ، حول مو�سوع »�سيا�سة   : 31  ماي 

التمويالت ال�سغرى يف العامل العربي يف �سنة 2010« مب�ساركة بنك املغرب.

 )GPBM(.اجتماع ن�سف �سنوي بني وايل بنك املغرب وجمل�ض املجموعة املهنية لبنوك املغرب  : 11 يونيو 
تنظيم مائدة م�شتديرة من طرف بنك املغرب ح�ل احلكامة يف القطاع البنكي، مب�شاركة البنك الدويل.   : 17 يونيو 

انعقاد اجتماع جلنة تن�سيق اأجهزة الرقابة للقطاع املايل.   : 5  يوليوز 
انعقاد اجتماع املجل�ض الوطني لالئتمان والدخار.  : 6  يوليوز 

تنظيم م�ؤمتر يف �شي�ل، يف ك�ريا اجلن�بية، من طرف جمل�ض ال�شتقرار املايل )FSB(  حول الإ�سالح   : 2  �ستنرب 
املايل حتت عن�ان »اآفاق القت�شادات ال�شاعدة«، مب�شاركة بنك املغرب.

لقاء بني وايل بنك املغرب واأع�ساء الفيدرالية الوطنية جلمعيات القرو�ض ال�سغرى )FNAM( ح�ل اآفاق   : 13  �ستنرب 
»النمو يف قطاع القرو�ض ال�سغرى«.

يف  النقدية  الهيئة  طرف  من  �شنغاف�رة  يف  البنكيني  للمراقبني  ع�رش  ال�شاد�ض  الدويل  امل�ؤمتر  تنظيم   : 20  �ستنرب 
اقت�سادي  لنمو  م�ستقرة  مالية  و»بيئة  البنكي«  القطاع  متانة  بازل حول»  بتعاون مع جلنة  �سنغافورة 

م�ستدام«، مب�ساركة بنك املغرب.

تنظيم الندوة القت�شادية العاملية )GES( يف ا�سطنبول، مب�ساركة بنك املغرب.  : 28  �ستنرب 
انعقاد الجتماع ال�شاد�ض ع�رش ملحافظي البن�ك املركزية الأورو مت��شطية يف مدينة باف��ض يف قرب�ض،   : 28  اأكتوبر 
ح�ل »تاأثري الأزمة املالية على القطاعات البنكية وال�شتقرار املايل: وجهة نظر منطقة البحر الأبي�ض 

املتو�سط«.

انعقاد اجتماع جلنة موؤ�س�سات الئتمان.  : 6 دجنرب 
- اجتماع ن�سف �سنوي لوايل بنك املغرب مع جمل�ض املجموعة املهنية للبنوك يف املغرب.   : 14 دجنرب 

.)APSF( اجتماع وايل بنك املغرب مع جمل�ض اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل -

ن�رش الظهري رقم 196-10-1 املوؤرخ يف 7 حمرم 1432 )13 دجنرب 2010( يف اجلريدة الر�سمية، لتنفيذ   : 30 دجنرب  
القانون رقم 10-44 املتعلق ب�سفة القطب املايل للدار البي�ساء.
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أرقام رئيسية خاصة بالنظام البنكي

 1 - بنية النظام البنكي

 83  : - عدد موؤ�س�سات االئتمان و مثيالتها 

• 	19  : البنوك 

• 	 36  : �رشكات التمويل 

• 	 6  : البن�ك احلرة 

• 	12   : جمعيات القرو�ض ال�سغرى 

• 	8  : �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال 

• 	2  : موؤ�س�سات اأخرى 

- �سبكة البنوك : 

• باملغرب : 4.787 �سباك، مبا يف ذلك 943 �سباك خا�ض بالربيد بنك، اأي مبعدل �سباك لكل 6.600 ن�سمة .	

• باخلارج : 19 فرعا، 75 وكالة وفرع و57 مكتب متثيلي.	

• ال�شبابيك الآلية البنكية : 4.545	

- عدد العاملني يف موؤ�س�سات االئتمان و مثيالتها : 42.000 م�ستخدما

:
1
  2 - موؤ�رش�ت ن�ساط ومردودية �لبنوك على �أ�سا�س فردي

 )املبالغ مباليري الدراهم(

200820092010

764828859جمم�ع احل�شيلة

499552601قرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�سندوق )�سافية من املوؤن(

572601622ودائع الزبناء

556373الأموال الذاتية  )دون احت�ساب اأرباح ال�سنة املالية(

27.23032.8العائد ال�سايف البنكي 

14.616.517.9النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

8.69.29.7النتيجة ال�سافية

%5.18%5.18%5.11متو�سط مردود ال�ستخدامات

%1.93%2.05%1.93متو�سط كلفة املوارد

%46.3%47.5%47.8متو�سط معامل ال�ستغالل

)ROA( 1.2%1.2%1.2عائد الأ�سول%

)ROE( 14.2%15.2%16.7عائد راأ�ض املال%

%4.8%5.5%6.0ن�سبة الديون املعلقة الأداء

%70.1%74.1%75.3معدل تغطية الديون املعلقة الأداء باملوؤن

.2010 اإل ابتداء من �سهر دجنبر  اأن�سطتها في المغرب، با�ستثناء البريد بنك الذي لم ي�ستفد من التحويل الفعلي للخدمات المالية لبريد المغرب  اأ�سا�ض  1 على 
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بنية ا�ستخدامات البنوك

 حمفظة ال�شندات

16,3%

اأ�سول اأخرى

4.4%
 الديون على موؤ�س�سات

الئتمان ومثيالتها

14.9%

الديون على الزبناء

64.4%

�سندات الدين

8.0%

الأموال الذاتية

8.5%  خ�سوم اأخرى
4.1%

 الدي�ن جتاه

 موؤ�س�سات الئتمان

ومثيالتها

ودائع الزبناء6.9% 

72.5%

بنية موارد البنوك

3 - موؤ�رش�ت ن�ساط ومردودية �رشكات �لتمويل 
 )مباليري الدراهم(

200820092010

74.381.285جمم�ع احل�شيلة

67.273.978.6قرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�سندوق )�سافية من املوؤن(

4.14.44.6العائد ال�سايف البنكي

2.62.82.9النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

1.51.31.1النتيجة ال�سافية

%10.0%9.5%9.1ن�سبة الديون املعلقة الأداء

)ROA( 1.4%1.6%1.9عائد الأ�سول%

)ROE( 14.0%18.4%22.4عائد راأ�ض املال%

ح�سة كل فئة من �رشكات التمويل يف اجمايل االأ�سول يف �سنة 2010

�رشكات القرو�ض الإيجارية

 46%

�رشكات مت�يل اأخرى

6% 

�رشكات قرو�ض ال�ستهالك

 48%

4 - موؤ�رش�ت ن�ساط ومردودية جمعيات �لقرو�س �ل�سغرى : 
 )املبالغ مباليري الدراهم(

200820092010

6.96.25.7جمم�ع احل�شيلة

5.74.84.7جاري القرو�ض 

%6.2%6.4%5.3ن�سبة الديون املعلقة الأداء

0.120.03-0.03النتيجة ال�سافية
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5 - موؤ�رش�ت ن�ساط ومردودية �ملجموعات �لبنكية �لثمانية على �أ�سا�س جممع 
 )مباليري الدراهم(

200820092010

احل�شيلة  799878930جمم�ع 
قرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�سندوق للزبناء

)�سافية من املوؤن(
498568625

578621652ودائع الزبناء

616980الأموال الذاتية – ح�سة املجموعة

343843العائد ال�سايف البنكي

17.72022النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

9.49.310.5 النتيجة ال�سافية - ح�سة املجموعة

%47.7%47.6%48.0متو�سط معامل ال�ستغالل

)ROA( 1.1%1.1%1.2عائد الأ�سول%

)ROE( 13.1%13.6%15.5عائد الراأ�سمال%



اجلزء األول

احمليط القانوني والتنظيمي 

وأنشطة اإلشراف البنكي
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I. املحيط القانوين والتنظيمي 

مع  لتتما�شى  الئتمان  مل�ؤ�ش�شات  والتنظيمي  القان�ين  الإطار  تعزيز  اإىل  املغرب  بنك  عمد  كبرية،  تغريات  ي�شهد  حميط  يف 

املعايري الدولية.

يف هذا ال�شدد، عمل البنك على مراجعة الن�ش��ض املنظمة للقان�ن الأ�شا�شي للبنك املركزي والقان�ن البنكي، ق�شد تنظيم 

عملية مراقبة املخاطر النظامية يف اإطار روؤية �شم�لية لتحقيق ال�شتقرار املايل واإر�شاء الآليات من اأجل �شمان تن�شيق وثيق 

بني اجلهات التي ت�شهر على تنظيم القطاع املايل.

 .II كما عمل البنك على تعزيز الإطار التنظيمي املتعلق بالأم�ال الذاتية من خالل تبني املقاربات املتقدمة لتفاقية بازل

وتهدف هذه املتطلبات الحرتازية اجلديدة اإىل حت�سني عملية قيا�ض خماطر الئتمان وال�سوق وكذا خماطر الت�سغيل.

ويف ال�قت نف�شه، عمل البنك على تتبع التغيريات املدرجة يف اإطار املنظ�مة اجلديدة »بازل III«، وكذا تقييم اآثارها على 

القطاع البنكي املغربي. يتعلق الأمر مبعايري احرتازية جديدة، اأ�سدرتها جلنة بازل يف دجنرب من �سنة 2010، بهدف تعزيز 

الأم�ال الذاتية للبن�ك من حيث الكم والن�ع، وكذا م�شت�ى �شي�لة البن�ك، حتى ت�شبح اأقل عر�شة ل�شدمات خا�شة اأو ماكرو 

اقت�سادية.

وعلى م�ستوى الإدماج املايل، وا�سل بنك املغرب، بالت�ساور مع مهنيي القطاع البنكي، جهوده الرامية اإىل ت�سجيع الدخار 

البنكي وتعزيز ال�سفافية يف املمار�سات داخل القطاع.

II بازل  التفاقية  املتقدمة  املقاربات  تبني   .1

الذاتية  الأم�ال  الدولية يف جمال ح�شاب  التقارب  »نقط  بعن�ان  املنقحة  املنظ�مة  بازل  اأ�شدرت جلنة   ،2006 يونيو  يف 

الرقابة  وعملية  الذاتية،  الأم�ال  من  الدنيا  املتطلبات  وهي:  دعائم،  ثالث  اإىل  املنظ�مة  هذه  وت�شتند  معايريها«.  وحتديد 

الحرتازية وان�شباط ال�ش�ق. وتن�ض هذه املنظ�مة، يف اإطار الدعامة الأوىل، على �رشورة قيام م�ؤ�ش�شات الئتمان مبراقبة 

املتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل.

ومن اأجل تنفيذ اتفاق بازل II، ارتاأى بنك املغرب اتباع منهج تدريجي. فبعد تنفيذ هذه املنظ�مة ح�شب املقاربات املعيارية 

ل�سنة 2007، �سهدت �سنة 2010 تبني الن�ض املتعلق بقواعد تغطية املخاطر بالأموال الذاتية وفقا للمقاربات املتقدمة.

اإىل جانب ذلك، ا�شتدعى هذا التغيري التنظيمي مراجعة املن�ش�ر الذي ينظم الأم�ال الذاتية الحرتازية.
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1.1 - االأموال الذاتية االحرتازية
2008 دون تاأثري على  مل يكن تطبيق املجموعات البنكية للمعايري الدولية لرفع التقارير املالية 1IFRS انطالقا من �سنة 

حتديد اأم�الها الذاتية املجمعة. يف هذا ال�شياق، قدم بنك املغرب ت��شيات ق�شد ت��شيح طرق معاجلة هذا الأثر.

وقد مت اإدراج هذه التو�سيات يف املن�سور اجلديد رقم G/2010/7 املتعلق بالأموال الذاتية ملوؤ�س�سات الئتمان، وال�سادر 

يف 31 دجنرب 2010، كما مت اإلغاء الأموال الذاتية التكميلية الإ�سافية، واإدخال قواعد احرتازية اأخرى تتقارب مع املعايري 

واإعادة  التاأمني  �رشكات  وامل�ساهمات يف  الأقلية،  اخل�سو�ض ح�سة  وجه  على  الحرتازية  الإجراءات  هذه  وت�سمل  الدولية. 

التاأمني واخل�سائر املتوقعة.

االإطار 1 : اآثار املعايري الدولية لرفع التقارير املالية على االأموال الذاتية املجمعة

من اأجل احلد من اآثار املعايري الدولية لرفع التقارير املالية - IFRS على الأموال الذاتية املجمعة للمجموعات البنكية، 

تقوم املوؤ�س�سات باإعادة معاجلة العنا�رش التالية:

- فائ�ض اأو ناق�ض القيمة غري املحقق؛

- ح�س�ض امل�ساركة و�سهادات ال�ستثمار والأدوات املختلطة؛

- حمفظة التداول؛

- خيار القيمة العادلة؛

- املوجودات املرجحة؛

- نطاق التجمع.

2.1 - املتطلبات من االأموال الذاتية وفقا للمقاربات الداخلية ملوؤ�س�سات االئتمان من 
اأجل تغطية املخاطر

مبقت�سى املن�سور اجلديد رقم G/2010/8 املتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق 

وخماطر الت�شغيل، وفقا للمقاربات الداخلية مل�ؤ�ش�شات الئتمان، مت حتديد الإطار ال�اجب اّتباعه لت�شبح بع�ض امل�ؤ�ش�شات 

البنكية خمول لها اعتماد هذه املقاربات.

اخلا�سة  الذاتية  الأموال  من  باملتطلبات  املتعلق   G/2006/26 رقم  املن�سور  اأحكام  تنفيذ  اأخرى  موؤ�س�سات  و�ستوا�سل 

مبخاطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل، وفقا للمقاربات املعيارية.

ويتعني على املوؤ�س�سات اللتزام با�ستمرار، على اأ�سا�ض جممع اأو �سبه جممع اأو فردي، مبعامل اأدنى للمالءة ل يقل عن 10%.

1.2.1 - املتطلبات من االأموال الذاتية لتغطية خماطر االئتمان
تن�ض بنود املن�سور رقم G/2010/8 على اعتماد مقاربتني لتحديد املتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية خماطر الئتمان، 

International Financial Reporting Standards  1
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وهما: املقاربة »الأ�سا�ض« واملقاربة »املتقدمة«. ويحدد املن�سور اأي�سا جمالت التعر�ض، وطرق ح�ساب املخاطر املرجحة 

واخل�شائر، وق�اعد التخفيف من املخاطر، وكذلك احلد الأدنى من املتطلبات الن�عية والكمية.

ففي اإطار املقاربة »الأ�سا�ض«، تعمل موؤ�س�سات الئتمان ح�سب النماذج اخلا�سة بها، على تقدير احتمال اإع�سار املدين. ويتوىل 

بنك املغرب حتديد باقي معايري قيا�ض املخاطر، وهي اخل�سارة يف حالة الإع�سار، والتعر�ض يف حالة الإع�سار، واملدة. اأما 

يف حالة ا�ستخدام النوع »املتقدم« من مقاربة التنقيط الداخلي، فيتعني على موؤ�س�سات الئتمان اأن تتوىل تقييم كافة هذه 

املعايري بنف�سها.

وتقوم املوؤ�س�سات بت�سنيف تعر�ساتها اإىل �ست جمموعات: �سيادية، وموؤ�س�سات ائتمان، ومقاولت، وزبناء التق�سيط، واأ�سهم، 

واأ�سول اأخرى ل تعترب ديونا.

القت�شادي،  الن�شيج  تط�ر  العتبار  بعني  لتاأخذ  للت�شنيف  الحرتازية  املعايري  مراجعة  متت  املقاولت،  بخ�ش��ض  اأما 

ومالءمته قدر الإمكان مع التعريف الوطني للمقاولت ال�سغرى واملتو�سطة املعتمد من طرف وزارة التجارة و ال�سناعة.

االإطار 2 : معايري جديدة للت�سنيف االحرتازي

الكربى، واملقاولت  اإىل حمافظ: املقاولت  الت�شنيف  التي يق�م عليها  فيما يلي ت��شيح احلدود واملعايري الحرتازية 

ال�سغرى واملتو�سطة، واملقاولت ال�سغرية جدا.

يق�سد باملقاولت الكربى املقاولت التي يتجاوز رقم مبيعاتها، دون احت�ساب الر�سوم، اأو رقم مبيعات املجموعة ذات 

منفعة التي تنتمي اإليها، 175 مليون درهم.

اأما املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة، مبا يف ذلك املقاولون الأفراد، فهي التي ت�ستجيب لأحد ال�رشطني التاليني:

- اأن يكون رقم مبيعاتها دون احت�ساب الر�سوم، اأو رقم مبيعات املجموعة ذات املنفعة التي تنتمي اإليها، يتجاوز 10 

ماليني درهم و يقل عن اأو ي�ساوي 175 مليون درهم؛

اأو  اأقل من  اإليها،  التي تنتمي  اأو رقم مبيعات املجموعة ذات املنفعة  الر�سوم،  اأن يكون رقم مبيعاتها دون احت�ساب   -

ي�ساوي 10 ماليني درهم واإجمايل الديون التي على ذمة املقاولة، اأو على ذمة املجموعة ذات املنفعة التي تنتمي اإليها، 

يفوق 2 مليون درهم.

اأما املقاولت ال�سغرية جدا، مبا يف ذلك املقاولون الأفراد، فهي التي تلبي ال�رشطني التاليني:

اأو  اأقل من  اإليها،  التي تنتمي  اأو رقم مبيعات املجموعة ذات املنفعة  الر�سوم،  اأن يكون رقم مبيعاتها دون احت�ساب   -

ي�ساوي 10 ماليني درهم؛

اأو  اأقل من  اإليها،  التي تنتمي  اأو على ذمة املجموعة ذات املنفعة  التي على ذمة املقاولة،  الديون  اأن يكون جمموع   -

ي�ساوي 2 مليون درهم.

وعندما تكون املقاولة جزءا من جمموعة ذات منفعة، فيوؤخذ بعني العتبار، لغر�ض الت�سنيف، رقم مبيعات هذه املجموعة 

على اأ�سا�ض جممع.
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ويتعني على املوؤ�س�سات ح�ساب اخل�سائر غري املتوقعة واملتوقعة. اإذ يتوافق مبلغ اخل�سائر غري املتوقعة مع املتطلبات من 

الأموال الذاتية املح�سل عليها من خالل ح�ساب الأ�سول املرجحة وفقا لل�سيغ الحرتازية التي اأعدها بنك املغرب. ويتعني 

تغطية اخل�سائر املتوقعة بوا�سطة املوؤن الالزمة. 

وميكن اأن ت�ؤخذ يف العتبار، عند ح�شاب خماطر الئتمان املرجحة، اأ�شاليُب التخفيف من حدة هذه املخاطر. وتتك�ن الآليات 

امل�ؤهلة لتطبيق هذه الأ�شاليب من ال�شمانات الفعلية وال�شمانات ال�شخ�شية وم�شتقات القرو�ض، مع احرتام ال�رشوط التي 

حددها بنك املغرب.

كما يتعني على املوؤ�س�سات اللتزام باملتطلبات النوعية والكمية، ل�سيما من حيث اإعداد وتثبيت اأدوات التنقيط، والتوثيق، 

واإ�رشاك هيئات الإدارة والت�سيري يف هذه العملية وتقدير متغريات املخاطر.

2.2.1 - املتطلبات من االأموال الذاتية الالزمة لتغطية خماطر ال�سوق
لقد متت مالءمة طرق ح�شاب املتطلبات من الأم�ال الذاتية لتغطية خماطر ال�ش�ق مع  مقاربة النماذج الداخلية املن�ش��ض 

التي ن�رشتها جلنة بازل يف يونيو  الوثيقة  II وكذا مع املقت�سيات اجلديدة املن�سو�ض عليها يف  اتفاقية بازل  عليها يف 

.2009

ومُتكن مقاربة النماذج الداخلية من قيا�ض خماطر ال�ش�ق ح�شب الأ�شاليب الريا�شية والإح�شائية من ن�ع VaR، التي ت�شمح 

بتقييم احلد الأق�شى من اخل�شارة التي قد تتحملها حمفظة ما خالل فرتة معينة نتيجة تغري اأ�شعار ال�ش�ق، وح�شب منطقة ثقة 

معينة.

ويف اأعقاب الأزمة املالية الدولية، قامت جلنة بازل بتعزيز منظ�مة قيا�ض خماطر ال�ش�ق عن طريق اإن�شاء من�ذج VaR حتت 

.G/2010/8 الذي مت اعتماده مبقت�سى املن�سور رقم ،)stressed VaR( ال�سغط

3.2.1 - املتطلبات من االأموال الذاتية الالزمة لتغطية خماطر الت�سغيل
امل�ؤ�رش  الت�شغيل، وهي: مقاربة  لتغطية خماطر  الذاتية  الأم�ال  اأربعة مقاربات حل�شاب املتطلبات من  بازل  اقرتحت جلنة 

الأ�سا�سي، واملقاربة املعيارية، واملقاربة املعيارية البديلة، ومقاربة القيا�ض املتقدم.

وقد مت بالفعل تنفيذ املقاربات الثالث الأوىل مبقت�سى املن�سور رقم G/2006/26. اأما بالن�سبة ملقاربة القيا�ض املتقدم، 

فيحدد املن�سور رقم G/2010/8 الطرق اخلا�شة بها حل�شاب املتطلبات من الأم�ال الذاتية. ويف اإطار هذه املقاربة، يتم 

تقييم خماطر الت�سغيل وفقا ملناهج كمية و/اأو نوعية.

ويف هذا ال�سياق، يتم ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية من خالل مقاربة كمية ت�سمى »مقاربة توزيع اخل�سائر«. تقوم هذه 

املقاربة على و�شع منحنيني لت�زيع احتمال اخل�شائر لكل خط وظيفي ولكل ن�ع من الأحداث، حيث يظهر املنحنى الأول 

 VaR الرتدد، وميثل املنحنى الثاين احلدة. ويتم اجلمع بني هذين املنحنيني للح�ش�ل على منحنى جممع يخ�ش�ض له من�ذج

عملي.
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وعلى غرارخماطر الئتمان وال�سوق، ين�ض املن�سوراجلديد على �رشورة المتثال ملجموعة من املتطلبات النوعية والكمية 

الدنيا بالن�سبة للموؤ�س�سات التي تعتزم اعتماد مقاربة القيا�ض املتقدم.

اإعداد ورقات تقنية تهدف اإىل  II، بداأ العمل على  واإىل جانب اعتماد املن�سور املتعلق باملقاربات املتقدمة لتفاقية بازل 

ت��شيح بع�ض اأحكام هذا املن�ش�ر.

3.1 ـ اإر�ساء اآلية الإعداد التقارير االحرتازية واملالية
املمار�شات يف جمال  اأف�شل  مع  IFRS، متا�شيا  املالية  والتقارير   II بازل  الحرتازية  التقارير  اعتماد  اإطار م�رشوع  يف 

�سيغتها  يف   »1FINREP« املالية  التقارير  و   »COREP« العامة  التقارير  مناذج  املغرب  بنك  قدم  املايل،  التوا�سل 

مع  اجتماعات  عدة  البنك  عقد  ذلك،  جانب  اإىل  املغربي.  البنكي  القطاع  مع  تكييفها  على  عمل  كما  البنوك،  اإىل  النهائية 

البن�ك بغية م�شاعدتها على تطبيق هذه التقارير اجلديدة التي من املت�قع اأن تدخل حيز التنفيذ يف الن�شف الثاين من ال�شنة 

املقبلة.

III بازل  التفاقية  اجلديدة  – املنظومة   2

ينخرط تعزيز املنظ�مة الحرتازية املتعقلة بالبن�ك، خا�شة املرتبطة منها بالأم�ال الذاتية وال�شي�لة، �شمن اأول�يات خمطط 

العمل الدويل، الذي بداأ مع ظه�ر الأزمة املالية، وذلك بتن�شيق من جمل�ض ال�شتقرار املايل وجلنة بازل.

ويف �ستنرب 2010، ت��شلت جلنة بازل اإىل التفاق على منظ�مة جديدة يطلق عليها ا�شم »بازل III«. ويعمل هذا الإطار على 

ي�ؤ�ش�ض، لأول مرة،  الذاتية، كما  الأم�ال  الأدنى من املتطلبات من  الأ�شا�شية، ومراجعة احلد  الذاتية  الأم�ال  ت�حيد تعريف 

املعايري الكمية لت�فري ال�شي�لة. وقد متت امل�شادقة على هذه املنظ�مة يف ن�نرب 2010، من طرف قمة جمموعة الع�رشين 

التي انعقدت يف �شي�ل، والتي �شلطت ال�ش�ء على �رشورة ان�شمام جميع الدول، بغ�ض النظر عن م�شت�ى من�ها، وذلك من اأجل 

حتقيق هدف مزدوج :1( جعل النظام املايل اأكرث متانة ومرونة يف اأوقات الت�تر،  2( �سمان منو اقت�سادي م�ستدام.

1.2 - معايري جديدة لالأموال الذاتية 
تنخرط املنظ�مة اجلديدة لالأم�ال الذاتية النابعة من اتفاقية بازل III، يف اإطار منظ�ر احرتازي �شم�يل، وذلك لك�نها تهدف 

اإىل احلد من املخاطر النظامية يف القطاع املايل.

1.1.2 - حت�سني نوعية االأموال الذاتية
على  قدرتها  تعزيز  بغية  البنكية  للموؤ�س�سات  الذاتية  الأموال  جودة  حت�سني  على   III بازل  اتفاقية  تعمل  اأن  املتوقع  من 

امت�شا�ض اخل�شائر الناجمة عن ال�شغ�ط املالية والقت�شادية.

COREP: التقارير العامة– FINREP: التقارير المالية   1
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غري  والأرباح  والحتياطيات  املال  )راأ�ض  الأ�سا�سي  للجوهر  كربى  اأهمية  الذاتية  الأموال  من  اجلديدة  املتطلبات  وتعطي 

املوزعة( والذي ي�سكل اأقوى عن�رش لالأموال الذاتية للبنوك�1.

عالوة على ذلك، وخالفا لتفاقية بازل II، يتم تطبيق اخل�سوم الواجب اإ�سقاطها من الأموال الذاتية، مبا�رشًة على مكونات 

الن�اة ال�شلبة، اإىل جانب ك�نها متتد اإىل عنا�رش اإ�شافية. من ناحية اأخرى، متت مراجعة تعريف ال�رشيحة Tier 1 لت�سمل 

النواة ال�سلبة وغريها من الأدوات املالية املوؤهلة على اأ�سا�ض معايري جد �سارمة.

2.1.2 - رفع م�ستوى االأموال الذاتية 
اإىل جانب حت�سني نوعية الأموال الذاتية، �سيتم العمل على رفع م�ستواها. فقد اأثبتت الدرو�ض امل�ستخل�سة من الأزمة املالية 

�رشورة توفر البنوك على كميات متزايدة من الأموال الذاتية.

ومن اأهم ما تن�ض عليه اتفاقية بازل III، زيادُة احلد الأدنى من املتطلبات بالن�شبة للج�هر الأ�شا�شي لالأم�ال الذاتية اإىل 

الأم�ال  الأوىل من  لل�رشيحة  بالن�شبة  الأدنى  احلد  ارتفع  وباملثل،   .II بازل  اتفاقية  عليها  تن�ض  التي   2% %4،5، مقابل 
الذاتية  Tier 1  اإىل %6 بدل من 4%.

بالإ�شافة اإىل ذلك، يتعني على البن�ك الت�فر بانتظام على هام�ض ال�شالمة ي�شمى »احلماية الإ�شافية«، يحدد يف %2،5 من 

الن�اة ال�شلبة لالأم�ال الذاتية، مما من �شاأنه اأن ميكن البن�ك من الت�فر با�شتمرار على روؤو�ض الأم�ال الالزمة لدعم اأن�شطتها 

يف الأوقات ال�شعبة. وهكذا، ويف ظل الظروف العادية، يتم رفع جمم�ع املتطلبات الأ�شا�شية من مك�ن الن�اة ال�شلبة اإىل 

ن�سبة ل تقل عن %7. اأما بالن�سبة للموؤ�س�سات التي مل تعتمد اأي هام�ض �سالمة ، فتطبق عليها بع�ض القيود من حيث توزيع 

الأرباح.

و�ستن�ساف اإىل هذه املتطلبات اجلديدة ن�سبة رافعة مالية�2 حتدد يف %3 من النواة ال�سلبة لالأموال الذاتية. ومن �ساأن هذا 

الن�شبة  البنكي. ولتمكني جلنة بازل من تتبع تط�ر هذه  النظام  للدي�ن يف  اللج�ء املفرط  الإجراء امل�شاعدة على احلد من 

اجلديدة على مدى الدورة القت�شادية ودرا�شة تاأثريها على ن�شاط البن�ك، مت التفاق على اختبارها يف مرحلة اأولية ابتداء 

من يناير �سنة 2013، قبل تنفيذها الفعلي يف �سنة 2018.

اأموال ذاتية كافية تتعدى الن�سب املقررة، اأخذا يف العتبار نوعية املخاطر التي تواجهها  ويتعني على البنوك التوفر على 

ومن�ذجها لالأعمال والظرفية القت�شادية.

3.1.2 - البعد االحرتازي ال�سمويل 
يتميز الإطار اجلديد لتفاقية بازل III ببعده الحرتازي ال�شم�يل الذي يهدف اإىل م�اجهة املخاطر النظامية التي قد متتد اإىل 

1 في اإطار اتفاقية بازل II ، تتك�ن الأم�ال الذاتية التنظيمية، بالن�شبة للن�شف على الأقل، من الأم�ال الذاتية الأ�شا�شية )اأو ما يعرف بال�شريحة الأولى لراأ�ض المال 
Tier1(، فيما تتكون ،بالن�سبة للبقية، من العنا�سر الأخرى الأقل قدرة على امت�سا�ض الخ�سائر )ال�سريحة 2 و 3(. ويتكون ن�سف الأموال الذاتية لل�سريحة الأولى 

اأقل مقارنة بالنواة ال�سلبة، واإن كانت ذات جودة عالية. Tier1 من النواة ال�سلبة، بينما يتكون الن�سف الباقي من عنا�سر ذي م�ستوى 
2  تحت�سب هذه الن�سبة بالعالقة بين عرو�ض الح�سيلة وعرو�ض دون الح�سيلة غير المرجحة.
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النظام املايل باأكمله واإىل القت�شاد. وي�شمل هذا الإطار جانبني اثنني:

• اأخذ العالقات املرتابطة والعرو�ض 	 الثاين  الدورية، يف حني يت�ىل اجلانب  التقلبات  اإىل احلد من  يهدف اجلانب الأول 

امل�شرتكة للم�ؤ�ش�شات املالية يف العتبار، ل�شيما ذات الأهمية النظامية.

• النواة 	 %2،5 من  الدورية، تن�ض املنظ�مة اجلديدة، عالوة على  احلماية الإ�شافية املحددة يف  التقلبات  وبخ�ش��ض 

0 و%2،5 من هذه النواة، والذي  اإن�ساء هام�ض  ملواجهة التقلبات الدورية، يرتاوح بني  ال�سلبة لالأموال الذاتية، على 

يرتبط بتطور الدورة القت�سادية. 

هكذا، وبناء على تقدير كل �شلطة تنظيمية وطنية، �شيتم ت�شكيل هذا الهام�ض خالل فرتات الت��شع ال�رشيع لالئتمان، الذي قد 

ي�ؤدي اإىل تفاقم املخاطر النظامية.

للتكوين  مقاربة  و�سع  اأجل  من   IASB1 الدولية  املحا�شبة  معايري  وجمل�ض  بازل  جلنة  يف  العمل  يتم  املنظ�ر،  هذا  من 

ال�ستباقي للموؤونة، تكون مبنية على اأ�سا�ض اخل�سائر املتوقعة.

اأما بالن�شبة للتخ�ف من املخاطر النظامية التي تن�شاأ من العالقات املرتابطة والتعر�شات امل�شرتكة، يتم الآن حتديد اإطار 

جديد يهدف اإىل �شمان مالءمة املتطلبات اجلديدة من  الأم�ال الذاتية مع الأهمية النظامية لكل م�ؤ�ش�شة مالية داخل النظام 

ككل، ولي�ض فقط على اأ�سا�ض اخلطر الفردي الذي يواجه كل موؤ�س�سة.

وينبغي على امل�ؤ�ش�شات التي تعترب نظامية، من حيث املبداأ، اأن متتلك القدرة على امت�شا�ض اخل�شائر التي تتجاوز املعايري 

املعلنة، واأن تكون خا�سعة ملتطلبات اإ�سافية من الأموال الذاتية. وت�سعى الأعمال اجلارية يف كل من جلنة بازل وجمل�ض 

ال�ستقرار املايل اإىل اإر�ساء مبادئ يتم الرتكاز عليها يف هذا ال�سدد.

ويف الوقت نف�سه، اأ�سدرت جلنة بازل �سل�سلة من التو�سيات املتعلقة بتدبري املخاطر الناجمة عن تعر�ض الأن�سطة املعقدة 

املتعلقة باملتاجرة وتلك اخلا�سة باملنتجات امل�ستقة للمخاطر. واأ�سارت اللجنة اإىل املتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة 

بالتعر�سات اخلا�سة بالت�سنيد، كما عملت على اإر�ساء مقت�سيات جديدة متعلقة باملخاطر عن املقاِبالت املركزية وتغطيتها 

بالأموال الذاتية. 

2.2 - معايري جديدة لل�سيولة 
يعترب الت�سيري غري املالئم ملخاطر ال�سيولة من بني العوامل الرئي�سية التي ت�سببت يف حدوث الأزمة املالية. واأ�سدرت جلنة 

بازل، لأول مرة، متطلبات احرتازية جديدة من �ساأنها حت�سني قدرة البنوك على مواجهة �سدمات ال�سيولة.

يف هذا الإطار، مت اقرتاح نوعني من الن�سب. تهدف الن�سبة الأوىل، الق�سرية املدى )30 يوما(، اإىل �سمان قدرة البنوك على 

مواجهة �سدمات ال�سيولة )تزايد غري متوقع يف تدفقات اخلزينة(، وذلك باللجوء اإىل تعبئة املوجودات ال�سائلة التي تتوفر 

عليها. اأما الن�شبة الثانية، األ وهي الن�شبة الهيكلية لل�شي�لة، فيتم ح�شابها يف اأفق �شنة واحدة. وتهدف اإىل احلد من خماطر 

التح�ل، وجتنب الإفراط يف العتماد على التم�يل بني البن�ك )اأجل ق�شري(.

International Accounting Standards Board  1
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III االإطار 3 : اجلدول الزمني لتفعيل اتفاقية بازل

2013201420152016201720182019

(*) %4,5%4,5%4,5%4,5%4,5%4%3,5ن�سبة النواة ال�سلبة

%2,5%1,875%1,25%0,625احلماية الإ�شافية

(*) Tier 1 4,5%5,5%6,0%6,0%6,0%6,0%6,0% ن�سبة ال�رشيحة

(*) %8,0%8,0%8,0%8,0%8,0%8,0%8,0املتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية

املتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية 

واحلماية الإ�شافية

8,0%8,0%8,0%8,625%9,25%9,875%10,5%

اختبار واإعداد التقرير الأولن�سبة الرافعة املالية
النتقال نحو 

الدعامة 1
3,0%

ن�سبة ال�سيولة على املدى الق�سري
 اعتماد

املعيار

ن�سبة ال�سيولة على املدى الطويل
 اعتماد

املعيار

(*)مع اأخذ الحماية الإ�سافية  في العتبار، بلغت م�ستويات ن�سبة النواة ال�سلبة وال�سريحة الأولى ومعامل المالءة %7و%8،5 و%10،5 على التوالي.

املحا�سبية  املنظومة   -  3

 IFRS منذ �سنة 2008، اأ�شبحت م�ؤ�ش�شات الئتمان تعّد ح�شاباتها املجمعة وفقا للمعايري الدولية لرفع التقارير املالية

ال�سادرة عن جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية IASB. وقد تابع بنك املغرب عن كثب التعديالت التي مت اإدخالها على هذا 

املعيار انطالقا من الدرو�ض امل�ستخل�سة من الأزمة املالية.
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االإطار 4 : اأهم التعديالت التي جاء بها املعيار الدويل لرفع التقارير املالية رقم 9 

IFRS 9. ويجري  IAS 39 مبعيار  ا�ستبدال معيار  بالأ�سا�ض على  الدولية  اأعمال جمل�ض معايري املحا�سبة  ارتكزت 

هذا التعديل عرب ثالث مراحل. وتتعلق املرحلة الأوىل، التي مت تنفيذها �سنة 2009، بت�سنيف وتقييم الأ�سول املالية. 

وتعنى الثانية بخف�ض قيمة تلك الأ�سول، بينما تهم الثالثة املحا�سبة اخلا�سة بالتغطية.

ومت تخ�سي�ض �سنة 2010 ملراجعة امل�سودة املطروحة للنقا�ض واخلا�سة باملرحلة الثانية من التعديل يف اإطار م�رشوع 

اأدى هذا العمل اإىل ن�رش ملحق  . وقد 
1
التقارب بني جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية وجمل�ض معايري املحا�سبة املالية

  12/2009 »الأدوات املالية : التكلفة امل�ستخمدة وانخفا�ض القيمة«.
2
امل�سودة

 على �رشورة 
3
الأمريكية IFRS واملبادئ املحا�سبية املقبولة عموما  التقارير املالية  الدولية لرفع  وتن�ض املعايري 

قيمة  تخفي�ض  يتم  ما حتى  تربير خ�سارة  ي�ستدعي  الذي  اجلارية  اخل�سائر  لنموذج  الديون طبقا  عن  اخل�سائر  ح�ساب 

الأ�ش�ل املالية. وقد اقرتحت اجلهتان املنظمتان، الأوروبية والأمريكية، اعتماد من�ذج للخ�شائر املت�قعة، والذي ين�ض 

على اتباع مقاربة اأكرث ا�ستباقية.

بعنوان    )13/ED/2010( رقم  حتت  للنقا�ض  م�سودة  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�ض  ن�رش  فقد  ذلك،  على  عالوة 

»املحا�سبة اخلا�سة بالتغطية«. وعلى اإثر النتهاء من هذا امل�رشوع، يرتقب اأن يتم اإدخال تعديالت على املعيار الدويل 

التا�سع  IFRS 9 »الأدوات املالية« يف الن�شف الثاين من �شنة 2011.

1 2 3

من  العديَد  املوؤ�س�سات  مع  البنكي  الإ�رشاف  لإدارة  التابعة  املحا�سبية  الدرا�سات  م�سلحة  ناق�ست   ،2010 �سنة  وخالل 

املو�سوعات املرتبطة اأ�سا�سا بطرق ن�رش بع�ض املعلومات املالية، وتكوين موؤونة الديون على اأ�سا�ض جممع، ونطاق التجميع 

وعمليات ت�سنيد الديون امل�ستقبلية.

كما عملت امل�شلحة على مراجعة جمم�عة من املخططات املحا�شبية املتعلقة بعمليات ال�ش�ق، اإثر ظه�ر منتجات جديدة.

وب�سفته ع�سوا دائما يف جمل�ض املحا�سبة الوطنية، �سارك البنك املركزي يف م�ساريع تعديل املعايري املحا�سبية املطبقة على 

�شناديق ال�شتثمار اجلماعي يف الت�شنيد واملخطط املحا�شبي مل�ؤ�ش�شات الت�ظيف اجلماعي يف القيم املنق�لة.

وزبنائها االئتمان  موؤ�س�سات  بني  للعالقات  املنظم  – االإطار   4
 

�سعيا منه اإىل ت�سجيع تطوير اخلدمات املالية وتعزيز املتطلبات اخلا�سة بال�سفافية، وا�سل بنك املغرب اأعماله بالت�ساور مع 

القطاع البنكي من اأجل حت�سني ا�ستفادة العموم من هذه  اخلدمات.

فبعد حتديد قائمة ت�سم 16 خدمة بنكية وجب على البن�ك تقدميها باملجان، وت�حيد البن�د العامة الدنيا ال�اجب ورودها 

يف اتفاقيات فتح ح�شابات ال�دائع، و�شمان جتان�ض بيانات ك�ش�فات ح�شابات الزبناء، واإر�شاء بيان جممل عن العم�لت 

املح�سلة، مت اتخاذ تدابري اأخرى من اأجل تعزيز عملية الإدماج املايل.

Financial Accounting Standard Board - FASB  1
Exposure-Draft  2

United States Generally Accepted Accounting Principles   3
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يف هذا ال�شدد، وبغية احلد من ا�شتخدام العملة الئتمانية وت��شيع التعامل البنكي، اأ�شدر بنك املغرب تعليمة مرتبطة بفتح 

ح�سابات الودائع حتت الطلب، دون دفع اأي مبلغ مقدما.

ومب�جب هذه التعليمة، يتعني على البن�ك فتح ح�شابات ال�دائع حتت الطلب، دون اأن يك�ن فتح احل�شاب رهينا بدفع مبلغ 

مقدما. ول يتحمل �شاحب هذا الن�ع من احل�شاب اأي ر�ش�م اأو عم�لة ملدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر من تاريخ فتح احل�شاب، وذلك، 

ما مل ت�شجل اأي عملية على ح�شابه. بعد هذه الفرتة، واإذا مل ت�شجل اأية عملية على ح�شابه، ميكن اإغالقه دون �شابق اإنذار من 

قبل املوؤ�س�سة البنكية.

عالوة على ذلك، اتفقت البن�ك على اأن ل متنح لالأ�شخا�ض اخلا�شعني لل�رشيبة املهنية اإل ال�شيكات امل�شطرة م�شبقا وغري 

اأن يحد من ا�شتخدام ال�شي�لة يف ت�ش�ية ال�شفقات و�شمان تاأمني الأداء عن طريق  القابلة للتظهري. ومن �شاأن هذا الإجراء 

مكافحة الغ�ض وغريه من احل�ادث.

من ناحية اأخرى، اأ�شدرت وزارة املالية اإجراءات جديدة لتط�ير الدخار البنكي. وتتمثل هذه الإجراءات يف رفع �شقف احل�شاب 

400.000 درهم،  واإعداد منتجات جديدة معفية من ال�رشائب كمخطط الدخار لل�سكن،  اإىل   300.000 على الدفرت من 

وخمطط الدخار يف الأ�سهم و خمطط الدخار للتعليم.

التم�يل تعزيز يقظتها عند معاجلة  الغ�ض يف قطاع قرو�ض ال�شتهالك، طلب بنك املغرب من �رشكات  واأمام تزايد حالت 

تعليمة  التمويل،  ل�رشكات  املهنية  اجلمعية  مع  بالت�ساور   ،2010 �سنة  يف  البنك  اأ�سدر  ال�سياق،  هذا  يف  القرو�ض.  ملفات 

دخلت حيز التنفيذ �سنة 2011، تتعلق بتحديد الإجراءات الدنيا التي يتعني على هذه ال�رشكات مراعاتها عند منح القرو�ض، 

وبت�سجيعها على و�سع اإطار تبادل بينها حول حالت الغ�ض املر�سودة.

وباملثل، �سهدت �سنة 2010 النطالقة الفعلية ملنظ�مة ال��شاطة داخل قطاع �رشكات التم�يل، التي جاءت لتكمل املنظ�مة 

.GPBM اخلا�سة باملجموعة املهنية لبنوك املغرب

البي�ساء«  للدار  املايل  »القطب  م�سروع   -  5

خالل �سنة 2010، �شجل م�رشوع تد�شني مدينة الدار البي�شاء كمركز مايل اإقليمي تقدما ملح�ظا مع اعتماد قان�ن خا�ض 

ب�شفة »القطب املايل للدار البي�شاء«، ومنح المتيازات ال�رشيبية للم�ؤ�ش�شات التي ت�شتفيد من هذه ال�شفة، واإن�شاء املجل�ض 

املايل املغربي. ويتوىل هذا الأخري مهمة ت�سيري القطب والتعزيز املوؤ�س�ساتي وقيادة امل�رشوع.

وقد تكون ال�رشكات الوطنية والأجنبية املوؤهلة لال�ستفادة من �سفة » القطب املايل للدار البي�ساء « :

• �رشكات مالية تعمل يف قطاعات البنوك والتاأمني والو�ساطة يف التاأمني؛	

• �رشكات تدبري الأ�سول؛	

• املعلوماتية 	 واخلدمات  املايل  بالتعهيد  منها  املتعلقة  خا�سة  اأن�سطتهم،  ويديرون  يزاولون  مهنية  خدمات  مقدمي 

واخلدمات املالية املتخ�س�سة؛

• ال�رشكات التي تعمل كمقرات اإقليمية اأو دولية مكلفة بالتن�سيق بني اأن�سطة اخلدمات املزاولة يف بلد اأو عدة بلدان.	
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وعالوة على ذلك، توا�سلت اأ�سغال و�سع اللم�سات الأخرية على »عر�ض املغرب l’Offre Maroc«. ويتكون هذا العر�ض 

من جميع اللتزامات ال�اجب تقنينها بغية ت�فري باقي �رشوط ا�شتقطاب »القطب املايل للدار البي�شاء«. وت�شمل هذه ال�رشوط 

اأن�سطة الأعمال »doing business« ، وتدفق الأ�سخا�ض، والتكوين، والربط اجلوي  الإطار املاكرو اقت�سادي وممار�سة 

والرتاخي�ض والعتمادات اخلا�سة وجهوية اأ�سواق راأ�ض املال.
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املايل  واال�ستقرار  البنكي  االإ�سراف  اأن�سطة   .II

على اإثر ظه�ر بع�ض ب�ادر اله�شا�شة يف القطاع البنكي، وا�شل بنك املغرب الرتكيز، يف اإطار مهمته اخلا�شة بالإ�رشاف، على 

تعزيز الأموال الذاتية وال�سيولة لدى املوؤ�س�سات، ف�سال عن الرفع من جودة حكامتها وتدبريها للمخاطر.

ويف ال�قت نف�شه، وانطالقا من الدرو�ض امل�شتقاة من الأزمة املالية العاملية، وبالنظر اإىل الرتابط امل�ج�د بني القطاع البنكي 

من جهة وباقي مك�نات القطاع املايل، من جهة اأخرى، وا�شل بنك املغرب اأن�شطته الهادفة اإىل احلفاظ على ال�شتقرار املايل 

واإر�ساء عملية اإ�رشاف ماكرواحرتازية.

البنكي  الإ�شراف  ن�شاط   .1

يتوىل بنك املغرب مهمة الإ�رشاف على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها. وبهذا، فاإنه يقوم باإ�سدار الرتاخي�ض 

اأن�شطتها، كما ي�شهر على مراقبتها احرتازيا، ويعاقب، عند ال�رشورة، كل  والت�شاريح الالزمة للم�ؤ�ش�شات من اأجل ممار�شة 

انتهاك للن�ش��ض التنظيمية املحا�شبية والحرتازية.

ويتم الإ�رشاف على امل�ؤ�ش�شات طبقا لإطار تنظيمي واإ�رشايف يتما�شى واملعايري الدولية، ووفق مقاربة قائمة على املخاطر 

التي متكن من حتديد اأول�يات املراقبة الحرتازية.

ويت�ىل بنك املغرب هذه املهمة يف اإطار تعاوين يتم تعزيزه با�شتمرار اإىل جانب الهيئات التنظيمية للقطاع املايل وكذا مع 

نظرائه الأجانب.

1.1 - االعتمادات والرتاخي�س 

خالل �سنة 2010، تو�سلت جلنة موؤ�س�سات الئتمان، التي تتاألف من بنك املغرب ووزارة املالية، بطلبات اعتماد وترخي�ض 

هّمت بالأ�شا�ض ت�اجد بع�ض البن�ك باخلارج وكذا ممار�شة الن�شاط املرتبط بتح�يل الأم�ال.
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االإطار 5: معايري تقييم ملفات االعتمادات البنكية

على  احل�ش�ل  طلبات  تقييم  م�شطرة  وتبقى  املغرب.  بنك  وايل  قبل  من  البنكية  الأن�شطة  ملمار�شة  العتمادات  مُتنح 

العتماد هي نف�شها بالن�شبة جلميع املرت�شحني، بغ�ض النظر عن جن�شياتهم.

وت�سمل هذه امل�سطرة تقييم جودة اأ�سهم املوؤ�س�سة وحكامتها واملجموعة التي تنتمي اإليها، وكذا الكفاءة وال�سمعة الطيبة 

اأجل املراقبة الداخلية وتدبري  مل�شرّييها ولإدارتها العامة، وا�شرتاجتيتها وخطة ا�شتغالها والآليات التي تعتمدها من 

املخاطر، بالإ�سافة اإىل و�سعيتها املالية املتوقعة، مبا يف ذلك اأموالها الذاتية.

والتقنية واملالية واملعلوماتية  الب�رشية  اأن�سطته وموارده  اإىل برنامج  العتماد، بالإ�سافة  اأجل ذلك، يقدم طالب  من 

املخ�س�سة، خطة عمل مف�سلة على مدى 3 �سنوات، مبا يف ذلك البيانات املالية واملعامالت الرئي�سية للتدبري والتوقعات 

الحرتازية.

يف هذا ال�شدد، يجب اأن تك�ن خطة العمل يف تنا�شق مع ال�شرتاتيجية التي ين�ي امل�شاهم�ن اعتمادها واإظهار مدى 

مالءمة امل�ارد املالية بالنظر اإىل املخاطر املرتبطة بها. 

البنكي واملايل  القيمة امل�شافة للم�رشوع بالن�شبة للنظام  اآخر، ت�ؤخذ بعني العتبار يف تقييم امل�شاريع،  ومن جانب 

ب�سكل خا�ض وبالن�سبة لالقت�ساد الوطني ب�سكل عام. 

وما اإن ي�شبح ملف العتماد كامال، حتى يق�م بنك املغرب بالإجابة عليه، بعد الت�شاور مع جلنة م�ؤ�ش�شات الئتمان، يف 

اأجل ل يتعدى اأربعة اأ�سهر. ويتم تربير اأي جواب �سلبي.

يف هذا ال�سياق، وبر�سم �سنة 2010، قام بنك املغرب مبنح اأربعة اعتمادات من اأجل:

- اإن�شاء �رشكة مت�يل تخت�ض ح�رشا يف ت�ش�يق املنتجات البديلة؛

- اندماج بنكني ع�سوين يف جمموعة؛

- تو�سيع نطاق الغر�ض الجتماعي لأحد البنوك؛ 

- ممار�شة الن�شاط املرتبط بتح�يل الأم�ال من طرف �رشكة جديدة.

كما اأعطى بنك املغرب موافقته امل�سبقة من اأجل:

- اإن�ساء اأحد البنوك ملوؤ�س�سة بنكية تابعة يف غينيا ال�ستوائية؛

- زيادة اأحد البنوك مل�ساهمتها يف راأ�سمال جمموعة بنكية اإفريقية لت�سكل ح�سة م�ساهمتها الأغلبية يف راأ�سمال هذا البنك؛

- ت�سارك بنكني معا وبالت�سامن  يف امل�ساهمة يف راأ�سمال اأحد البنوك يف موريتانيا؛

- فتح بنكني ملكاتب متثيلية لها يف فرن�شا وال�ليات املتحدة الأمريكية.

ومن جهة اأخرى، قام بنك املغرب بدرا�سة 12 ملفا متعلقا بامل�افقة على تعيني مراقبي احل�شابات لأداء مهامهم املتعلقة 

بالتدقيق داخل موؤ�س�سات ائتمانية. كما وافق البنك على تعيني 35 مت�رشفا وم�سريا داخل اأجهزة الإدارة والت�سيري التابعة 

لثني ع�رشة موؤ�س�سة ائتمان. 
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2.1 - اأن�سطة املراقبة

تعتمد املراقبة التي يقوم بها بنك املغرب، على غرار املعايري املتعلقة بالإ�رشاف البنكي، على مقاربتني: مراقبة امل�ستندات، 

والهيئات  الئتمان  موؤ�س�سات  داخل  القيام مبهام  اأثناء  دوري  ب�سكل  تتم  التي  امليدانية،  واملراقبة  دائمة،  ب�سفة  تتم  التي 

املماثلة.

ويت�سم هذان ال�سكالن من املراقبة بتكاملهما. وتقودها فرق منف�سلة. ومع ذلك، فاإن املراقبة الدائمة ت�ساهم اأكرث فاأكرث يف 

القيام مبراقبات ميدانية بغية فهم عمل املوؤ�س�سات ب�سكل اأف�سل.

االإطار 6: طرق املراقبة االحرتازية

املوؤ�س�سات  قبل  من  التقاريراملوجهة  وكذا  والحرتازية  املحا�سباتية  البيانات  مراجعة  اإىل  الدائمة  املراقبة  ت�ستند 

ومدققي ح�شاباتها بانتظام اإىل بنك املغرب. ويتم ا�شتكمال هذه املعطيات باملعل�مات املح�شلة خالل اللقاءات التي 

مت عقدها مع كبار امل�سوؤولني يف هذه املوؤ�س�سات، خا�سة منهم املكلفني مبهام مالية، وبتدبري املخاطر، والفتحا�ض 

الداخلي واملالءمة، وكذلك اأثناء املناق�سات التي اأجريت مع مدققي ح�سابات هذه املوؤ�س�سات.

وي�ستند بنك املغرب اأي�سا اإىل نتائج مهام املراقبة امليدانية حيث يحر�ض على �سمان تتبع م�ستمر ملدى تقدم  تنفيذ 

التو�سيات املقرتحة يف اأعقاب هذه املهام. 

تقييم  بغية  الدائمة  املراقبة  م�شالح  بها  تق�م  التي  املنتظمة  للتحاليل  كاأ�شا�ض  املعل�مات  هذه  كافة  اعتماد  ويتم 

 ،»SANEC« ال��شعية املالية والحرتازية للم�ؤ�ش�شات والقيام بتنقيطها وفقا لنظام الت�شنيف الداخلي لبنك املغرب

وكذا حتديد نقاط ال�شعف التي تتطلب اتخاذ اإجراءات وقائية اأو ت�شحيحية.

ويت�اجد نظام التنقيط هذا يف مركز املقاربة التي يتبناها البنك املركزي والتي تعتمد الإ�رشاف عن طريق املخاطر. 

ذلك اأن هذا النظام ي�شاعد مهمة املراقبة الدائمة على لعب دور الإنذار من خالل حتديد اأعرا�ض تده�ر ال��شعية املالية 

ملوؤ�س�سة معينة وتقييم التدابري الالزمة ملعاجلتها. 

ومن جانب اآخر، تتجلى اأهمية املراقبة امليدانية يف تقييم اجل�انب املتعلقة بتدبري امل�ؤ�ش�شات التي ل ميكن تقييمها 

التي تواجهها هذه  اإىل بنك املغرب والتعمق يف حتليل املخاطر  التاأكد من وثوقية املعلومات املقدمة  عن بعد، وكذا 

املوؤ�س�سات. وتتميز ال�ستق�ساءات التي تتم يف اإطار املراقبة امليدانية بطابع عام اأو مو�سوعاتي. 

ويركز ال�ستق�ساء العام على درا�سة جمموع اأن�سطة املوؤ�س�سات التي تتم مراقبتها، يف حني يهتم ال�ستق�ساء املو�سوعاتي 

بجانب معني من هذه الأن�شطة، كما ميكنه اأن ي�شمل عدة م�ؤ�ش�شات يف اآن واحد.

على غرار ال�سنوات ال�سابقة، مت و�سع الربنامج ال�سنوي للمراقبة املالية امليدانية يف �سنة 2010 اأخذا بعني العتبار معايري 

عديدة منها : 

•  جمالت املخاطر يف القطاع البنكي، التي ت�ستدعي، ح�سب ما يتبني من خالل املراقبة الدائمة، حتريات ميدانية؛	
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• الآجال املحددة التي عند جتاوزها، ت�شبح مراقبة امل�ؤ�ش�شات �رشورية.	

• املعايري التنظيمية اجلديدة التي تتطلب تدقيقا ميدانيا من اأجل �شمان تطبيقها على ال�جه ال�شحيح.	

يف �سنة 2010، مت تنفيذ 13 مهمة مبا فيها 7 ذات طبيعة عامة و6 مو�سوعاتية. وركزت هذه الأخرية، يف ما يتعلق بالبنوك، 

على خماطر املقابالت النظامية، وعالقات هذه امل�ؤ�ش�شات مع الزبناء وتتبع م�شاريع اعتماد املقاربات املتقدمة لتفاقية 

ال�شتهالكية، و�رشكات  القرو�ض  احلرة، وعلى �رشكات  الأبناك  ا�شتق�شاءات م��ش�عاتية على  اإجراء  الثانية. كما مت  بازل 

الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال، وذلك للوقوف على تطور املخاطر املرتبطة باأن�سطتها.

وقد ركزت عملية مراقبة وتقييم متانة املوؤ�س�سات، املنجزة عن بعد اأو ميدانيا، يف �سنة 2010 على العوامل الرئي�سية للمخاطر 

و�سيا�سات تدبريها.

كما اأجريت عدة عمليات مراقبة ركزت على مراقبة ممار�شات احلكامة. يف هذا ال�شدد، ذكر بنك املغرب بع�ض امل�ؤ�ش�شات 

ب�رشورة حت�سني هذه املمار�سات من اأجل اإر�ساء تدبري �سليم للمخاطر. 

وقد مت اإيالء اأهيمة كربى باخل�ش��ض اإىل تتبع ج�دة حمفظة الئتمان، مبا يف ذلك الدي�ن امل�شتحقة على املقابالت الهامة. 

الزيارات  اإطار  يف  وكذا  املربجمة،  ال�ستق�ساءات  اإطار  يف  الئتمان  خماطر  حول  اأجريت  التي  التحقيقات  اإىل  وبالإ�سافة 

الف�سلية لأبرز املوؤ�س�سات، والتي قامت بها فرق م�سرتكة تابعة للفرق املكلفة باملراقبة الدائمة وباملراقبة امليدانية بغية 

اعتماد  املعنية  امل�ؤ�ش�شات  من  املغرب  بنك  طلب  ال�شدد،  هذا  ويف  القت�شادية.  القطاعات  بع�ض  ن�شاط  تراجع  اأثر  تقييم 

القرو�ض )مركز املعلومات الئتمانية( من  ال�سادرة عن مكتب  ال�رشامة يف تدبري خماطر الئتمان، وا�ستخدام املعلومات 

اأجل تقييم مالءة الزبناء وتغطية املقابالت اله�سة مبوؤن كافية. 

املقاربات  لتطبيق  ا�ستعدادها  مدى  لتقييم  البنوك  بع�ض  لدى  ميدانية  تدقيق  مهام  تنفيذ  اأي�سا   2010 �سنة  �سهدت  وقد 

املتقدمة لتفاقية بازل الثانية، بر�شم خماطر الئتمان. وقد نتج عن هذه املهام اإ�شدار ت��شيات تدع� اإىل مطابقة اأنظمة 

التنقيط الداخلية وحت�شني املحيط التنظيمي والتقني املرتبط بها.

لن�عية  باإجراء حتاليل معمقة  الدائمة  املراقبة  قامت م�شالح  التح�ل،  وزيادة خطر  البنكية  ال�شي�لة  ت�شييق  اإىل  وبالنظر 

املخاطر التي ت�اجه البن�ك الرئي�شية. وقد وا�شلت هذه الأخرية تعزيز اآلياتها املتعلقة بتدبري الأ�ش�ل واخل�ش�م خا�شة عن 

طريق اإجراء اختبارات ال�سغط طبقا للتعليمة اجلديدة ال�سادرة عن بنك املغرب حول هذا املو�سوع. وتهدف هذه الختبارات 

اإىل تقييم قدرتها على مواجهة �سيناريوهات �سدمات ال�سيولة. ومن املرتقب اأن يتم ا�ستكمال هذه الختبارات بخطط لتدبري 

اأزمة ال�شي�لة يتم اللج�ء اإليها عند وق�ع هذه ال�شدمات. ويف ال�شياق نف�شه، ُطلب من بع�ض امل�ؤ�ش�شات العمل من اأجل احلفاظ 

على م�شت�ى كاف من الأ�ش�ل ال�شائلة واملتاحة ومن اأجل اإ�شناد جيد لآجال ا�شتحقاق م�اردها وا�شتخداماتها.

قامت   ،)UTRF( املالية  املعلومات  معاجلة  وحدة  ا�ستغال  انطالق  اأعقاب  ويف  الأموال  غ�سل  مبكافحة  يتعلق  فيما  اأما 

م�شلحة املراقبة الدائمة بتحيني تقييمها ملطابقة اآليات يقظة البن�ك للمتطلبات القان�نية والتنظيمية. وبامل�ازاة مع ذلك، 

�شكلت اآليات يقظة البن�ك احلرة م��ش�ع ا�شتق�شاء �شامل ميداين. وقد ُطلب من جمم�عة من امل�ؤ�ش�شات تعزيز اآلياتها على 

م�ستوى الإجراءات واملعلوميات .
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اأما من حيث خمططات ا�ستمرارية الأن�سطة البنكية، فقد مكنت التقلبات اجلوية التي �سهدها املغرب يف �سهر نونرب 2010 من 

ا�ستخال�ض كافة الدرو�ض ولفت انتباه بع�ض املوؤ�س�سات اإىل مكامن اخللل التي مت حتديدها.

وبف�سل تخ�سي�ض جزء اأكرب من الأرباح املحققة كاحتياطي، تعززت الأموال الذاتية الحرتازية للبنوك. ومع ذلك، طلب بنك 

املغرب من بع�ض امل�ؤ�ش�شات تعزيز اأم�الها الذاتية الأ�شا�شية، اإثر ظه�ر بع�ض نقاط ال�شعف، وامتدادا ل�شيا�شته الحرتازية 

ال�ستباقية.

اأف�شت عمليات  الأم�ال،  ال�شتهالكية وحت�يل  القرو�ض  التي مت ر�شدها يف قطاعات  اله�شا�شة  العتبار نقاط  واأخذا بعني 

التفتي�ض واملراقبة امل�سددة التي خ�سعت لها هذه القطاعات اإىل اتخاذ اإجراءات تهدف اإىل الت�سدي لنقط ال�سعف امل�سجلة 

وتعزيز املتطلبات التنظيمية املطبقة عليها.

اأما يف ما يخ�ض قطاع القرو�ض ال�سغرى، وا�سل البنك املركزي تتبعه عن كثب لعملية اإعادة الهيكلة التي بداأتها اجلمعيات 

نظامها  وكذا  الداخلية  واملراقبة  املخاطر  تدبري  اآليات  وحت�شني  حمافظها  �شيانة  بغية  وذلك  القطاع،  هذا  يف  العاملة 

املعلوماتي.

�سفافية  لتح�سني  موؤخرا  املتخذة  الإجراءات  تطبيق  لتتبع  مهمة  و�سائل  املركزي  البنك  �سخر  الزبناء،  حماية  جمال  ويف 

ممار�شات م�ؤ�ش�شات الئتمان جتاه زبنائها، وتخفي�ض تكاليف اخلدمات البنكية.

وقد مت فر�ض جمم�عة من العق�بات على بع�ض امل�ؤ�ش�شات لعدم التزامها باملقت�شيات التنظيمية. 

الدويل التعاون   -  3.1

من  لل�قاية  �رشوري  اأمر  الدويل  امل�شت�ى  على  املالية  التنظيمية  ال�شلطات  بني  التعاون  باأن  الأخرية  الأزمة  اأظهرت  وقد 

الأزمات املالية ولإيجاد حلول لها. 

ويف هذا ال�سياق، فقد ا�ستدعى تطوير بع�ض البنوك املغربية على م�ستوى القارة الإفريقية تعزيز التعاون بني بنك املغرب 

ونظرائه يف البلدان امل�شيفة.

كما عمل بنك املغرب على تبادل جمم�عة من املعل�مات مع �شلطات البلدان الأ�شلية للمجم�عات البنكية التي متتلك فروعا 

يف املغرب، كما �سارك يف املجل�ض ال�ست�ساري للم�رشفني لإحدى هذه املجموعات.
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االإطار 7: املجال�س اال�ست�سارية للم�رشفني البنكيني

اإن املجال�ض ال�ست�سارية للم�رشفني هي جمموعات عمل متعددة الأطراف، تتاألف من م�رشفني من جن�سيات خمتلفة. 

ودائمة،  جماعية  ب�سفة  دولية،  بنكية  ملجموعة  املجمع  الإ�رشاف  تعزيز  يف  املجال�ض  لهذه  الأ�سا�سية  املهمة  تتجلى 

ل�سيما من خالل تبادل املعلومات واملعطيات حول نوع املخاطر التي تواجه املجموعات البنكية الدولية. ويعد تعزيز 

هذه  مراقبة  عملية  حت�سني  بغية   )G20( الع�رشين  جمموعة  عليها  ركزت  التي  املحاور  اأهم  من  املجال�ض  هذه  دور 

املجموعات البنكية.

 ويف �سهر اأكتوبر من �سنة 2010، اأ�سدرت جلنة بازل ثمانية مبادئ حتدد املمار�سات اجليدة التي يجب اأن تتقيد بها 

ات�سالها،  اأهداف هذه املجال�ض، وبنياتها، واإىل تبادل املعلومات، وقنوات  اإىل  هذه املجال�ض. وتطرقت هذه املبادئ 

واإر�ساء عمل جماعي، والتفاعل مع املجموعة البنكية املعنية، وتدبري الأزمات، واملراقبة املاكرو احرتازية. 

 وتهدف هذه املبادئ اإىل تعزيز التعاون الدويل يف جمال الإ�رشاف على البنوك الدولية على اأ�سا�ض اإطار عملياتي ي�سمن 

ح�سن �سري هذه املجال�ض.

ومن جهة اأخرى، �شارك بنك املغرب يف م�ؤمتر نظم من طرف جمل�ض ال�شتقرار املايل يف �شي�ل ح�ل الإ�شالح املايل الذي 

اأتت به اتفاقية بازل III. ويف هذا الإطار، مت دعوة بع�ض القت�سادات ال�ساعدة، مبا فيها املغرب، اأن تديل براأيها حول هذا 

الإ�سالح.

وقد ا�شتقبل بنك املغرب وف�دا عن اأربعة بن�ك مركزية عربية واأفريقية يف اإطار زيارات درا�شية هدفها التعرف على جتربته 

يف جمال الإ�رشاف البنكي، ل�شيما يف ما يتعلق بالتنظيمات اخلا�شة باتفاقيات بازل II وباملعايري الدولية لرفع التقارير 

.)IFRS( املالية

كما ا�شتقبل بنك املغرب، على غرار ال�شن�ات ال�شابقة، العديد من ال�ف�د متثل م�ؤ�ش�شات مالية دولية ووكالت تنقيط وبن�ك 

اأجنبية، بغية التحاور وتبادل الآراء ح�ل جمم�عة من الق�شايا املتعلقة بالقطاع البنكي وبالإطار التنظيمي والإ�رشاف.

التي  الأخرى باخلربة  املركزية  البنوك  اإفادة  املغرب  بنك  الدولية من  املالية  املوؤ�س�سات  وباملوازاة مع ذلك، طلبت بع�ض 

اكت�سبها يف جمال الإ�رشاف البنكي. 

كما تدخل اأي�شا ممثل� بنك املغرب يف ندوتني لفائدة امل�رشفني على البن�ك املركزية للبلدان الإفريقية. ومتح�رت الندوة 

الدويل بخ�سو�ض مراقبة  ال�سعيد  اإىل اجلهود املبذولة على  الثانية  العابرة للحدود، يف حني تطرقت  الأوىل حول املراقبة 

املخاطر النظامية.
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املهنية اجلمعيات  مع  الت�ساور   -  4.1

عقد البنك املركزي خالل �سنة 2010 عدة لقاءات مع اجلمعيات املهنية البنكية بهدف درا�سة تنفيذ خارطات الطريق التي 

مت ر�شمها يف اإطار م�شعى البنك للت�شاور وتبادل الآراء ب�شاأن الإ�شالحات والق�شايا التي تهم القطاع البنكي ب�شكل مبا�رش 

اأو غري مبا�رش.

بالأ�سا�ض  ال�سنة  )GPBM( خالل هذه  املغرب  لبن�ك  املهنية  املجم�عة  التي متت معاجلتها مع  امل��ش�عات  وقد هّمت 

واإ�سالحات بازل   ،IIاتفاقيات بازل التي ن�شت عليها  الإ�شالحات  واإمتام  البي�شاء«،  الدار  م�رشوع »القطب املايل ملدينة 

وكذا  الأداء،  وو�شائل  واأنظمة  املايل،  والندماج  املغرب،  لبنك  الأ�شا�شي  والقان�ن  البنكي،  القان�ن  اإ�شالح  وم�شاريع   ،III
مكتب القرو�ض.

ورّكز تبادل اخلربات مع اجلمعية املهنية ل�رشكات التم�يل )APSF( على اإعادة هيكلة قطاع القرو�ض ال�ستهالكية، وحت�سني 

ممار�شات احلكامة وال�شفافية، ومكافحة الغ�ض وامل�شائل ال�رشيبية.

اأما الق�شايا التي متت مناق�شتها مع الفدرالية ال�طنية جلمعيات القرو�ض ال�شغرى )FNAM(، فقد همت بالأ�سا�ض اإعادة 

مليثاق  املهنة  واعتماد  جمعيات،   7 ت�سم  الت�سامنية  ال�سغرى  للتمويالت  �سبكة  اإر�ساء  طريق  عن  خا�سة  القطاع  هيكلة 

اأخالقيات وانخراطها يف مكتب القرو�ض. 

والطلبات ال�سكايات  معاجلة   -  5.1

قامت مديرية الإ�رشاف البنكي يف �سنة 2010 بدرا�سة 297 �سكاية تقدم بها زبناء موؤ�س�سات الئتمان مقابل 183 �سكاية 

�سنة 2009.

ر�سم بياين 1: تطور عدد ال�سكايات

ومتح�رت هذه ال�شكايات بالأ�شا�ض ح�ل الق�شايا املت�شلة بت�شيري احل�شابات البنكية، وبن�شبة اأكرب، ح�ل و�شائل الأداء وكذا 

ال�رشوط البنكية املطبقة.
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ر�سم بياين 2: توزيع ال�سكايات ح�سب النوع

ت�شيري احل�شابات          �رشوط الئتمان

�سكايات اأخرى          و�سائل الأداء

املايل اال�ستقرار  اأن�سطة   -  2

انطالقا من الدرو�ض امل�ستقاة من التطورات التي �سجلت موؤخرا على ال�سعيد الدويل، وا�سل  بنك املغرب جهوده  الرامية اإىل 

احلفاظ على ال�شتقرار املايل، خا�شة يف اإطار جلنة التن�شيق بني اأجهزة الإ�رشاف على القطاع املايل، التي اأن�شئت مب�جب 

مقت�سيات املادة 81 من القانون البنكي. وحتقيقا لهذه الغاية، وا�سل بنك املغرب تعزيز اأدواته التحليلية و�سهره على تدبري 

نظام �شمان ال�دائع. 

املايل  القطاع  على  االإ�سراف  اأجهزة  بني  التن�سيق  جلنة   -  1.2

يف �سنة 2010، هّمت اأ�شغال جلنة التن�شيق بني اأجهزة الإ�رشاف على القطاع املايل بالأ�شا�ض حت�شني اإطار تبادل املعل�مات 

ودرا�شة ممار�شات احلكامة يف القطاع املايل. يف هذا ال�شدد، مت الرتكيز على احلاجة اإىل تعزيز ح�ش�ر مت�رشفني م�شتقلني 

يف جمال�ض اإدارة املوؤ�س�سات البنكية واملالية وتاأطري اجلمع بني عدة توكيالت.

اآلية لتدبري الأزمات املالية يف املغرب. ويت�قع اأن تدعم مذكرة تفاهم هذا اجلهاز  اإر�شاء  اأي�شا اإىل  وتطرقت هذه الأ�شغال 

لتحديد طرق التن�سيق بني ال�سلطات وكذا �سبل تبادل املعلومات واتخاذ القرارات.
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االإطار 8: تطور املوؤ�رشات االأ�سا�سية للمتانة املالية للبنوك )%(

200820092010
مالءمة االأموال الذاتية

12.3 11.8 11.2معامل املالءة

9.7 9.59.2الأموال الذاتية الأ�سا�سية/ جمموع املخاطر املرجحة

12.2 12.7 13.9الديون املعلقة الأداء ال�سافية من املوؤن/الأموال الذاتية 

جودة االأ�سول

4.8 5.5 6.0الديون املعلقة الأداء/جمموع القرو�ض الإجمالية

التوزيع القطاعي للقرو�ض

6.1 6.96.0القرو�ض املمنوحة للقطاع الأويل
 
13.3 14.1 12.5القرو�ض املمنوحة لقطاع البناء والأ�سغال العمومية 

16.9 15.8 15.9القرو�ض املمنوحة لقطاع ال�سناعة التحويلية

1
5.0 4.3 3.7القرو�ض املمنوحة لالإدارة العمومية واجلماعات املحلية 

6.2 6.6 6.5القرو�ض املمنوحة لقطاع  التجارة

2.9 3.2 2.6القرو�ض املمنوحة لقطاع ال�سياحة

28.1 27.6 26.5الأ�رش

1
21.5 22.4 25.4القرو�ض املمنوحة للقطاعات الأخرى 

النتيجة و املردودية

1.21.2 1.2متو�سط عائد الأ�سول

14.2 15.2 16.7متو�سط عائد الأموال الذاتية

76.776.3 78.1هام�ض الفائدة/الناجت ال�سايف البنكي

46.3 47.5 47.8التكاليف العامة لال�ستغالل / الناجت ال�سايف البنكي

ال�سيولة

12.0 17.3 18.6الأ�سول ال�سائلة/جمموع الأ�سول

16.0 23.0 24.7الأ�سول ال�سائلة/ اخل�سوم  الق�سرية الأجل

مدى التاأثر مبخاطر ال�سوق

13.510.3 6.5الو�سعيات املفتوحة ال�سافية بالعمالت/الأموال الذاتية

 1 متت مراجعه الأرقام اخلا�شه ب�شنتي 2008 و 2009

بامل�ازاة مع ذلك، مت ال�رشوع يف درا�شة اإمكانية ت��شيع �شالحيات اللجنة لت�شمل مراقبة املخاطر النظامية، واتخاذ الإجراءات 

الالزمة للحد من اآثارها. وتتطلب هذه امل�ش�ؤولية ا�شتكمال الإطار التحليلي الذي يت�فر عليه البنك املركزي، ب��شائل جديدة  

متكن من تعميق فهم قن�ات انتقال املخاطر والتفاعل بني القطاع املايل والقت�شاد احلقيقي.
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االإطار 9: تعريف املخاطر النظامية

يق�شد باملخاطر النظامية، ح�شب جمل�ض ال�شتقرار املايل، »خماطر تعطل اخلدمات املالية، ب�سبب خلل كلي اأو جزئي 

يف النظام املايل، والتي ميكن اأن تكون لها اآثار �سلبية كربى على االقت�ساد احلقيقي«. وي�سمل هذا التعريف كل مكونات 

النظام املايل: امل�ؤ�ش�شات والأ�ش�اق والأدوات املالية.

ويتم تقييم الأهمية النظامية على اأ�شا�ض ثالثة معايري هي: احلجم، و�شعف قابلية ال�شتبدال و�شعف الرتابط :

- احلجم : تقا�ض اأهميته باملقارنة مع حجم اخلدمات املالية املقدمة من طرف اأحد اأو بع�ض املتدخلني يف النظام 

املايل ككل.

- �سعف قابلية اال�ستبدال: تزداد الأهمية النظامية لفاعل وحيد ما يف النظام املايل عندما يك�ن من ال�شعب على 

باقي الفاعلني يف النظام، تقدمي نف�ض اخلدمات التي يقدمها هذا الفاعل ال�حيد قبل اإفال�شه.

- الرتابط : ينتج عن العالقة املبا�رشة وغري املبا�رشة بني املك�نات املختلفة للنظام املايل بحيث اأن اأي اإفال�ض فردي 

اأو اأي خلل تك�ن له انعكا�شات على النظام املايل برمته.

2.2 - نظام �سمان الودائع 
تهدف اأنظمة �شمان ال�دائع، ب�ش�رة عامة، اإىل حتقيق غاية مزدوجة: حماية امل�دعني، وامل�شاهمة يف احلفاظ على ال�شتقرار 

املايل. وت�شكل هذه الأنظمة عن�رشا اأ�شا�شيا يف املنظ�مة الأمنية لنظام بنكي معني.

منذ الأزمة املالية العاملية، واأنظمة �شمان ال�دائع حتظى مبزيد من الهتمام من طرف الهيئات الدولية املعنية، خا�شة منها 

جلنة بازل وجمل�ض ال�ستقرار املايل. فقد ن�رشت جلنة بازل يف �سنة 2010، بالتعاون مع اللجنة الدولية ل�سامني الودائع   

نظام  اأجل  من   ،2009 يونيو  �سهر  ال�سادرة يف  ع�رش،  الثمانية  الأ�سا�سية  املبادئ  احرتام  تقييم مدى  منهجية   ،)IADI(

فعال ل�سمان الودائع. اأما فيما يخ�ض جمل�ض ال�ستقرار املايل، فقد اأدمج هذه املبادئ الأ�سا�سية منذ �سهر دجنرب 2010، يف 

ملخ�ض ي�سم 12 مبداأ اإجماليا �سيتم على اأ�سا�سه تقييم جميع البلدان من خالل مهام تقييم القطاعات املالية التي اأجراها 

�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل. 

املعايري.  هذه  مع  العمل  به  اجلاري  ال�دائع  �شمان  نظام  م�اءمة  اإمكانية  درا�شة  يف  املغرب  بنك  �رشع  اآخر،  جانب  ومن 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه مت اإن�شاء هذا النظام، الذي يطلق عليه ا�شم ال�شندوق اجلماعي ل�شمان ال�دائع )FCGD(، مبوجب 

اأم�الهم، ويتم مت�يله من  اأ�شا�شا اإىل حماية امل�دعني يف حال عدم ت�فر  1993. ويهدف هذا النظام  القانون البنكي ل�سنة 

طرف موؤ�س�سات الئتمان التي حت�سل على الأموال من الزبناء عن طريق ا�سرتاكات �سنوية حت�سب على اأ�سا�ض متو�سط الودائع 

املوؤهلة، وذلك بتطبيق �سعر فائدة اأق�ساه 0،20%.

 83% مليار درهم،   10 اإىل   ،2010 �سنة  بر�سم  الودائع  ل�سمان  لل�سندوق اجلماعي  املرتاكمة  املالية  املوارد  ارتفعت  كما 

منها بر�شم امل�شاهمات ال�شن�ية للم�ؤ�ش�شات املنخرطة يف ال�شندوق، فيما ت�شكل الحتياطيات الن�شبة الباقية. وقد بلغ الربح 

ال�سايف، بر�سم نف�ض ال�سنة املالية، 260 مليون درهم، اأي بزيادة قدرها %11،6 مقارنة ب�سنة 2009.
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البنكي االإ�سراف  وموارد  و�سائل   -  3

بلغ اإجمايل عدد العاملني باإدارة الإ�رشاف البنكي 84 م�ستخدما، مقابل 82 يف ال�سنة املا�سية.

ولتزال الدورات التكوينية الدائمة ت�سكل حجر الزاوية بالن�سبة ل�سيا�سة بنك املغرب، الذي ي�سعى اإىل تطوير كفاءات امل�رشفني 

املجالني  تط�رات  يراعي  ب�شكل  التقنية،  معارفهم  تعميق  ه�ؤلء من  اإىل متكني  ال�شيا�شة  هذه  وتهدف  املايل.  القطاع  على 

البنكي واملايل، وكذا الإ�شالحات التنظيمية وممار�شات الإ�رشاف.

اأعرب عنها امل�رشف�ن، فقد  التي  التي حدد برناجمها وفقا لالأول�يات واحلاجيات  التك�ينية املحلية،  الدورات  عالوة على 

ا�شتفاد عدة م�شتخدمني من عدة حلقات تك�ينية يف اخلارج نظمتها م�ؤ�ش�شات مالية اأجنبية، وهيئات لتنظيم القطاع البنكي 

واملايل وبنوك مركزية.

وركزت امل�ا�شيع التي مت تناولها على الإ�رشاف الحرتازي ال�شم�يل وال�شتقرار املايل، والإ�شالح اجلديد للمنظ�مة املالية 

)بازل III(، والتط�رات التي �شجلت بعد الأزمة يف جمال احلكامة وتدبري املخاطر البنكية، وكذا املالية الإ�شالمية.

كما مت تنظيم زيارات درا�شة لدى بع�ض البن�ك املركزية ح�ل م�ا�شيع ذات اأهمية خا�شة بالن�شبة لبنك املغرب.

من ناحية اأخرى، �شارك العديد من اأطر اإدارة الإ�رشاف البنكي يف م�ؤمترات وندوات واأورا�ض عمل وغريها من الجتماعات 

على ال�سعيد الوطني واجلهوي والدويل، مع بع�ض ممثلي البنوك املركزية وبع�ض امل�رشفني من اأجل تبادل وت�سارك اخلربات.

ويف اإطار �سيا�سة الإدارة الهادفة اإىل دعم الطلبة ال�سباب، فقد عملت على ا�ست�سافة 22 طالبا متدربا يف املجالني البنكي 

واملايل.



اجلزء الثاني

بنية النظام البنكي وأنشطته ونتائجه
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البنكي النظام  بنية   .I

رغم الظرفية القت�شادية غري املالئمة، وا�شلت البن�ك تن�يع اأن�شطتها وتط�ير �شبكتها على ال�شعيدين ال�طني والإقليمي. 

 1 - تنويع مهن جمال النظام البنكي 

خالل �سنة 2010، تعزز القطاع البنكي اإثر اعتماد �رشكة متخ�س�سة يف جمال التمويل البديل. وباملوازاة مع ذلك، ا�ستمرت 

عملية اإعادة هيكلة جمموعة القر�ض ال�سعبي للمغرب من خالل اندماج البنك ال�سعبي املركزي والبنك ال�سعبي للدار البي�ساء. 

واأ�سبحت هذه املجموعة1 ت�سم، بالإ�سافة اإىل البنك ال�سعبي املركزي، ع�رش بنوك �سعبية جهوية.

ومع النتقال النهائي جلميع اخلدمات التي تقدمها �رشكة اأنرتبنك )Interbank( اإىل مركز املعاجلة التابع ملركز النقديات، 

فقد توقفت هذه ال�رشكة عن مزاولة اأن�سطتها. كما تقل�ض عدد ال�رشكات املتخ�س�سة يف تدبري و�سائل الأداء اإىل �رشكتني فقط.

وهّم جمال املراقبة التي ينجزها بنك املغرب، يف املجم�ع، 83 موؤ�س�سة موزعة بني 19 بنكا، و36 �رشكة مت�يل، و12 جمعية 

للقرو�ض ال�سغرى، و6 بنوك حرة، و8 �رشكات لتحويل الأموال، و�سندوق الإيداع والتدبري و�سندوق ال�سمان املركزي.

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

20062007200820092010

1616181919البنوك 

مبا فيها :

55777البن�ك التي ميتلك الأجانب غالبية راأ�شمالها

55566البن�ك التي ميتلك القطاع العم�مي غالبية راأ�شمالها

3637373636�رشكات التمويل

1920201919�رشكات قرو�ض ال�ستهالك

77766�رشكات قرو�ض الإيجار

22222�رشكات قرو�ض العقار

22222�رشكات الكفالة

22222�رشكات �رشاء وحت�سيل الديون

43332�رشكات تدبري و�سائل الأداء

1123-�رشكات اأخرى

5253555555جمموع موؤ�س�سات االئتمان

66666البنوك احلرة

1314131212جمعيات القرو�س ال�سغرى

798�رشكات حتويل االأموال

33322موؤ�س�سات اأخرى

7476848483املجموع

1 يعتبر القر�ض ال�شعبي للمغرب، في هذا التقرير من منظ�ر احترازي، كمجم�عة واحدة. 
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وتعترب م�شاهمة النظام البنكي، التي ت�شم فاعلني مغاربة واأجانب، متن�عة ن�شبيا، مع غلبة ح�شة م�شاهمة القطاع اخلا�ض. 

ذلك اأن هذه الأخرية، التي متلك ما يقارب ثلثي راأ�شمال النظام البنكي، تتك�ن بالأ�شا�ض من جمم�عات بنكية اأجنبية و�رشكات 

التاأمني وم�ؤ�ش�شات الحتياط الجتماعي و�رشكات قاب�شة.

اأما امل�شاهمة الأجنبية، فقد اأ�شبحت متتلك، اإىل غاية متم �شنة 2010، ح�س�ض مهيمنة من روؤو�ض اأموال �سبعة بنوك و10 

العام  القطاع  اأخرى، متيزت م�شاهمة  اأخرى. من جهة  �شبع م�ؤ�ش�شات  اأنها متتلك ح�ش�شا مهمة يف  للتم�يل. كما  �رشكات 

بهيمنتها يف �شتة بن�ك وخم�ض �رشكات التم�يل وامتالكها حل�ش�ض كبرية يف اأربع م�ؤ�ش�شات اأخرى.

وي�سكل القطاع البنكي اأول م�ساهم يف ر�سملة البور�سة، بح�سة قدرها %32 اإىل غاية نهاية �سهر دجنرب 2010. فقد مت اإدراج 

اأي دون تغيري مقارنة بال�سنوات ال�سابقة. 14 موؤ�س�سة ائتمان، من بينها �ستة بنوك، 

على  عملها  جانب  اإىل   ،2010 �سنة  البنكية  عرو�سها  تطوير  يف  البنوك  ا�ستمرار   -  2
تو�سيع �سبكتها

لزبنائها، وتطوير  تقدمها  التي  الأخرية حتديث اخلدمات  وا�سلت هذه  البنكية،  املوؤ�س�سات  �سبابيك  ارتفاع عدد  موازاة مع 

ال�شبابيك الآلية، واإ�شدار البطائق البنكية والعمليات املنجزة عن بعد.

وبف�شل ا�شتمراراجله�د املبذولة من اأجل ت��شيع التعامل البنكي، عملت البن�ك على فتح 306 وكالة جديدة، مقابل 390 

و400 �سنتي 2008 و2009 على التوايل، لي�سل جمموعها اإىل 3.844 وكالة، اأي مبعدل 8.200 ن�سمة لكل �سباك، مقابل 

البنكية  الكثافة  انتقلت   ،2010 متم  مع   943 عددها  البالغ  بنك«،  »الربيد  �سبابيك  وباإدراج  املا�سية.  ال�سنة  يف   8.900
امل�ستويات  من  اأعلى  م�ستوى  وهو  ن�سمة،   10.000 لكل  �سباك   1،5 اأي مبعدل  �سباك،  لكل  ن�سمة   6.600 اإىل   7.100 من 

امل�شجلة يف معظم البلدان يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

وتعترب ما يقارب %72 من الوكالت املحدثة تابعة لثالثة بنوك، مقابل %64 خالل ال�شنة ال�شابقة. وقد متركزت ح�ايل 

ال�رشقية  واجلهة  والرباط-�شال-زم�ر-زعري  الكربى  البي�شاء  )الدار  جهات  اأربع  يف  املحدثة  ال�كالت  هذه  من   53%
ومراك�ض-تان�شيفت-احل�ز(.

ومع ذلك، ل يزال تو�سيع �سبكة البنوك يعرف اختالل يف التوزيع اجلغرايف لل�سبابيك، حيث ل يزال حوايل %87 منها يرتكز 

باملناطق احل�رشية.

وح�شب ما يت�شح من الر�شم البياين 3 اأدناه، فاإن جهة الدار البي�شاء الكربى، التي متتلك %25 من ال�سبكة البنكية، ت�سجل اأعلى 

كثافة بنكية بثالث �سبابيك لكل 10.000 ن�سمة. ويرتكز يف هذه اجلهة %40 من الودائع و%63 من القرو�ض املوزعة من 

طرف النظام البنكي.
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ر�سم بياين 3: التوزيع اجلهوي لعدد ال�سبابيك لكل 10.000 ن�سمة

دكالةـ

 عبدة

تادلة ـ 

اأزيالل

تازة ـ 

احل�شيمة ـ 

تاونات

مراك�ض ـ 

تان�سيفت ـ 

احل�ز

الغرب ـ 

�رشاردة ـ 

بني ح�سني

كلميم ـ 

ال�سمارة

ال�ساوية ـ 

ورديغة

�سو�ض ـ ما�سة 

ـ درعة

مكنا�ض ـ 

تافياللت

طنجة- 

تطوان

وادي الذهب 

الكويرة

فا�ض ـ 

بوملان

العيون ـ 

بوجدورـ 

ال�شاقية احلمراء

الرباط ـ 

�سال ـ زمور ـ 

زعري

اجلهة 

ال�رشقية

الدار البي�ساء 

الكربى

وحتتل اجلهة ال�رشقية املرتبة الثانية لل�سنة الثانية على التوايل، اإذ تتوفر على 2،2 �سباك لكل 10.000 ن�سمة. كما ت�ستقطب 

هذه املنطقة %9 من الودائع و%2،3 فقط من القرو�ض املوزعة بالن�سبة للمجموع.

وبا�شتقطاب جهة الرباط - �شال - زم�ر– زعري ملا قدره %14 من الودائع و%13 من القرو�ض، فاإنها حتتل املرتبة الثالثة 

بواقع 2،1 �سباك لكل 10.000 ن�سمة.

ويف املرتبة الأخرية، جند جهات دكالة - عبدة وتادلة - اأزيالل وتازة – احل�شيمة - تاونات، التي متثل اأدنى كثافة بنكية 

باأقل من �سباك واحد لكل 10.000 ن�سمة.
1

مت��شط  يف  انخفا�ٌض  البنكي  النظام  �شبكة  تط�َر  واكب  وقد 

مبلغ الودائع لكل �سباك. فقد تراجع هذا املبلغ، كما هو مبني 

بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  املقابل،   4 البياين  الر�شم  يف 

2005 و2010، لينتقل من 167 اإىل 162 مليون، بعد اأن بلغ 
.12007 187 مليون درهم �سنة 

ر�سم بياين 4: تطور متو�سط املبالغ اجلارية للودائع

لكل وكالة بنكية )مباليني الدراهم(

1 با�ستثناء البريد بنك
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الإجمايل للح�سابات املفتوحة  العدد  ارتفع  اأخرى،  من جهة 

لدى البنوك بالن�سبة ملجموع ال�سكان بحوايل %50. ويرجع 

هذا التطور اإىل اعتماد �سيا�سة خف�ض اأرباح العمليات البنكية 

»Low Income Banking«، حيث بلغ عدد الزبناء اجلدد 

الذين مت ا�ستقطابهم يف هذا الإطار مع نهاية دجنرب 2010، 

اأكرث من 840.000.

ر�سم بياين 5: تطور ن�سبة العدد االإجمايل للح�سابات البنكية

اإىل جمموع ال�سكان

وعرفت البطاقات البنكية، منذ بدء العمل بها يف املغرب يف 

بداية الثمانينات، منوا متزايدا ت�سارع خالل ال�سنوات اخلم�ض 

الأخرية. ويف نهاية �سنة 2010، ارتفع عددها بن�سبة 13،3% 

ح�ساب  لكل  بنكية  بطاقة  مبعدل  اأي  مليون،   7،1 اإىل  لي�سل 

خم�ض  قبل  ح�سابني  لكل  بنكية  بطاقة  مقابل  الطلب،  حتت 

�سنوات.

ر�سم بياين 6: تطور عدد البطاقات البنكية املتداولة )باملاليني(

ورغم ذلك، فاإن ا�ستخدام البطاقات البنكية كو�سيلة لالأداء ل يزال �سعيفا، اإذ ت�ستخدم اأ�سا�سا ل�سحب الأموال.

6،3 مليار  اإجمالية بلغت  10 مليون عملية، بقيمة  اإىل  %24،5، لت�سل  ال�سياق ذاته، ارتفع عدد عمليات الأداء بن�سبة  ويف 

درهم، اأي بزيادة بن�سبة %24،6. وفيما يتعلق بعمليات �سحب الأموال، فقد بلغ عددها 139 ملي�ن عملية، اأي ما ميثل قيمة 

اإجمالية قدرها 118 مليار درهم، م�سجلة منوا بن�سبة 16،6%.

74.446 اىل  اإذ انتقل عددها، خالل �سنة واحدة، من  و قد �سجلت عمليات التجارة الإلكرتونية هي الأخرى منوا ملمو�سا. 

277 مليون درهم. اإىل   97 284.052 عملية، لتنتقل بذلك قيمتها الإجمالية من 

ومن جانب اآخر، مت تعزيز ال�شبكة النقدية باإحداث 401 �شباك اآيل جديد، ليبلغ جمم�عها 4.545 �سباك، اأي ما يقارب �سباك 

واحد لكل وكالة بنكية.
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املغربية  البنوك  وا�سلت  الدويل،  املحيط  ظروف  �سعوبة  من  الرغم  على   -  3
تو�سعها يف اخلارج

مل يكن لتده�ر املحيط القت�شادي الدويل اأي تاأثري على �شيا�شة فتح البن�ك باخلارج. ففي �شنة 2010، اغتنمت بع�ض البنوك 

الفر�ض املتاحة لتعزيز م�ساهماتها يف بع�ض فروع ال�رشكات والقيام بعمليات �رشاء جديدة يف بع�ض البلدان الأفريقية.

واإجمال، تنت�رش البنوك املغربية اإىل اليوم يف حوايل ثالثني بلدا، من بينها 18 بلدا يف اإفريقيا، من خالل 151 وكالة موزعة 

على 19 �رشكة تابعة، و75 فرعا و57 مكتبا متثيليا. ومتتلك هذه ال�رشكات التابعة والفروع اأكرث من 700 نقطة بيع.

اأقل مقارنة مع ال�سنة  4 -  ا�ستمرار تعزيز املوارد الب�سرية للقطاع البنكي، واإن بوترية 
ال�سابقة

يف نهاية �سنة 2010، بلغ عدد م�ستخدمي موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها، حوايل 42.000 م�ستخدما، من 

بينهم %76 يف البنوك، و%14 يف جمعيات القرو�ض ال�سغرى، و%8 يف �رشكات التمويل.

وبلغ عدد امل�ستخدمني يف البنوك 32.075 فردا، اأي بزيادة 

و1.433   ،2009 �سنة  مع  مقارنة  �سخ�سا   1.230 قدرها 

مقارنة مع �سنة من قبلها.

ر�سم بياين 7: تطور عدد م�ستخدمي البنوك
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%7،3 لي�سل  التمويل بن�سبة  ارتفع عدد م�ستخدمي �رشكات 

اإىل 3.301 م�ستخدما.

ر�سم بياين 8: تطور عدد م�ستخدمي �رشكات التمويل

�رشكات قرو�ض الإيجار �رشكات قرو�ض ال�ستهالك  

�رشكات مت�يل اأخرى  

الئتمان ن�شاط  متركز  م�شتوى  ارتفاع   -  5

1.5 - متركز �لن�ساط �لبنكي على �أ�سا�س فردي

عرف م�ستوى التمركز1 تراجعا طفيفا بالن�سبة ملجموع الأ�سول والودائع، فيما ارتفع من حيث القرو�ض.

 65،5% التمركز  ن�سبة  بلغت  الأ�سول،  جمموع  حيث  من 

نقطة   0،5 بواقع  مرتاجعة  الأوىل،  الثالثة  للبنوك  بالن�سبة 

مقارنة ب�سنة 2009. اأما بالن�سبة للبنوك اخلم�سة الأوىل، فقد 

بلغت هذه الن�سبة %81،5، مرتاجعة ب�سكل طفيف. 

ر�سم بياين 9: متركز جمموع �لأ�سول )%(

 البنوك اخلم�سة الأوىل              البنوك الثالثة الأوىل

1 با�ستثناء البريد بنك 
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الأوىل  الثالثة  البنوك  ح�سة  تقل�ست  الودائع،  يخ�ض  فيما 

البنوك  �سهدت ح�سة  %67،4، كما  لتبلغ  نقطة   0،5 مبقدار 

اخلم�سة الوىل هي الأخرى انخفا�سا طفيفا لتبلغ 83،2%.

ر�سم بياين 10: متركز �لود�ئع )%(

 البنوك اخلم�سة الأوىل              البنوك الثالثة الأوىل

اأما يف ما يتعلق بالقرو�ض، فقد تعزز م�شت�ى متركزها يف 

�سنة 2010. وهكذا، بلغت ح�سة البنوك الثالثة الأوىل ن�سبة 

البنوك  ح�سة  وارتفعت  نقطة،   1،3 قدرها  بزيادة   ،62،7%
اخلم�سة الأوىل بواقع  0،9 نقطة  لت�سل اإىل 79،7%.

ر�سم بياين 11: متركز �لقرو�س ) %(

 البنوك اخلم�سة الأوىل              البنوك الثالثة الأوىل

ر�سم بياين 12: التمركز ح�سب نوعية امل�ساهمة )%(

البنوك ذات الراأ�سمال اخلا�ض والتي   البنوك التي ي�سكل الأجانب غالبية راأ�سمالها  البنوك التي ي�سكل القطاع العمومي غالبية راأ�سمالها 

ي�سكل املغاربة غالبية راأ�سمالها      

القرو�ض الودائع الأ�سول ال�سبابيك 
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كما يت�شح من الر�شم البياين 12 اأعاله، توفرت البنوك ذات الراأ�سمال اخلا�ض، والتي ي�سكل املغاربة غالبية راأ�سمالها، على 

%66 من ال�سبابيك، %50،6 من الأ�سول، %60،3 من الودائع و %51 من القرو�ض، اإىل غاية متم �سنة 2010. اأما البنوك 
الودائع  %21،2 من  %21،1 من الأ�سول،  ال�سبابيك،  %16،7 من  التي ي�شكل الأجانب غالبية راأ�شمالها، فقد �شجلت متركز 

و%23،3 من القرو�ض، يف حني متلك البن�ك التي ي�شكل القطاع العم�مي غالبية راأ�شمالها %17،3  من ال�سبابيك، 28،3% 

من الأ�سول، %18،5 من الودائع و%25،7 من القرو�ض.

وميكن ح�شاب م�شت�ى الرتكيز اأي�شا من خالل م�ؤ�رش هريفندال-هري�شمان، الذي ميثل جمم�ع الق�ى املربعة حل�ش�ض البن�ك 

من ال�سوق، وتنح�رش قيمته بني 0 و1. اإذا قّل امل�ؤ�رش عن 0،10، هذا يعني اأن ال�سوق قليل التمركز، اأما اإذا انح�رشت قيمته بني 

.0،18 اإذا فاقت قيمته  0،10 و0،18، فذلك يدل على �ش�ق ذات متركز معتدل، فيما يدل على ارتفاع متركز ال�ش�ق 

ر�سم بياين 13: التمركز البنكي ح�سب موؤ�رش هريفندال-هري�سمان

جمموع القرو�ض جمموع الودائع جمموع الأ�سول

ويت�شح من خالل الر�شم البياين 13 اعاله اأن التمركز البنكي، الذي يح�سب عن طريق موؤ�رش هريفندال-هري�سمان، يتخذ منحى 

معتدل بالن�شبة ملجم�ع الأ�ش�ل والقرو�ض يف حني يبدو التمركز ملح�ظا بالن�شبة لل�دائع.

 2.5 - متركز ن�ساط �رشكات �لتمويل 

�ساهم تراجع اأن�سطة �رشكات القرو�ض ال�ستهالكية، الذي اأثر ب�سكل كبري على املوؤ�س�سات ال�سغرية، يف تعزيز م�ستوى التمركز 

داخل القطاع. اأما فيما يخ�ض �رشكات القرو�ض الإيجارية، فقد ظل م�شت�ى التمركز اإجمال يف نف�ض م�شت�اه امل�شجل �شنة 

.2009
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بلغ جمموع اأ�سول �رشكات قرو�ض ال�ستهالك الثالث الأوىل، 

يف متم �سنة 2010، حوايل %60 من جمموع اأ�سول القطاع 

بالن�سبة    73% اإىل  لت�شل  احل�شة  هذه  ارتفعت  وقد  ككل. 

للموؤ�س�سات اخلم�ض الأوىل.

التابعة  ال�ستهالكية  القرو�ض  �رشكات  ح�سة  وبلغت 

12 موؤ�س�سة، ما  اإىل  للموؤ�س�سات املالية، والتي و�سل عددها 

قدره %97 من جمموع الأ�سول.

ر�سم بياين 14: متركز جمموع �أ�سول �رشكات قرو�س �ل�ستهالك )%(

�رشكات قرو�ض ال�ستهالك الثالث الأوىل

�رشكات قرو�ض ال�ستهالك اخلم�ض الأوىل

يف ما يخ�ض �رشكات القرو�ض الإيجارية، �سجلت ال�رشكات 

القطاع،  اأ�سول  جمموع  من   70% متركز  الأوىل  الثالثة 

لل�رشكات  بالن�سبة   97% اإىل  الن�سبة  هذه  ارتفعت  حني  يف 

اخلم�ض الأوىل.

ر�سم بياين 15: متركز جمموع �أ�سول �رشكات �لقرو�س �لإيجارية )%(

�رشكات القرو�ض الإيجارية الثالث الأوىل

�رشكات القرو�ض الإيجارية اخلم�ض الأوىل

3.5 - متركز ن�ساط �لئتمان على �أ�سا�س جممع
على غرار التمركز على اأ�شا�ض فردي، تعزز م�شت�ى متركز الن�شاط الئتماين على اأ�شا�ض جممع. هكذا، ارتفعت ح�شة املجم�عات 

البنكية الثالث الأوىل بواقع 3 نقاط لت�شل اإىل %62، يف حني تزايدت ح�سة املجموعات البنكية اخلم�ض الأوىل بنف�ض الوترية 

اإىل 81%.

تطور متركز �لقرو�س على �أ�سا�س جممع )%(

قرو�س التجهيز وت�سهيالت 

اخلزينة املمنوحة للمقاوالت
جمموع القرو�سقرو�س اال�ستهالكقرو�س عقارية

200820092010200820092010200820092010200820092010

605762646464666365625962البنوك الثالثة الأوىل

807781838281858384827881البنوك اخلم�سة الأوىل
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من خالل درا�سة التمركز ح�سب نوع عمليات الئتمان، تتبني زيادة التمركز بالن�سبة لت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض التجهيز 

والقرو�ض ال�ستهالكية وانخفا�سه بالن�سبة للقرو�ض العقارية.

وقد حققت املجموعات البنكية الثالث الأوىل %62 من ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض التجهيز، و%64 من القرو�ض العقارية 

و%65 من قرو�ض ال�ستهالك. وبلغت ح�سة املجموعات البنكية اخلم�سة الأوىل %81 بالن�سبة لت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض 

التجهيز والقرو�ض العقارية، و%84 بالن�سبة للقرو�ض ال�ستهالكية.
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ونتائجها البنوك  ن�شاط   .II

يف �سياق يت�سم برتاجع اقت�سادي طفيف على ال�سعيد الوطني، وا�سلت البنوك تطوير اأن�سطتها، واإن بوترية اأقل مقارنة ب�سنة 

اإيجابية على العم�م. 2009، يف حني ظلت النتائج املحققة 

البنوك ن�شاط  تراجع   .1

�ش�ق  واإىل  املركزي  البنك  �شي�لة  اإىل  اللج�ء  البن�ك  وا�شلت  حيث  ال�شي�لة  يف  ت�شييقا  البنكي  الن�شاط  �شهد   ،2010 �سنة 

القرو�ض اخلا�شة بغية مت�يل القت�شاد. وقد �شاهمت كل من القرو�ض ال�شكنية وقرو�ض التجهيز املمن�حة لل�رشكات مرة 

اأخرى يف حتفيز الن�شاط البنكي.

الئتمانية ومثيالتها  امل�ؤ�ش�شات  الدي�ن على  انخفا�ض  اإىل  البنكي  الن�شاط  تباط�ؤ  فيع�د  ال�شتخدامات،  ما يخ�ض  اأما يف 

وكذا النخفا�ض ال�ا�شح يف حمفظة �شندات اخلزينة. ومن حيث امل�ارد، مل ميّكن ارتفاع �شندات الدين التي مت اإ�شدارها من 

تعوي�ض تراجع الودائع وانخفا�ض القرو�ض مابني البنوك.

�شيتم التطرق يف ما يلي اإىل تط�ر الن�شاط البنكي على اأ�شا�ض ح�شيلة عملياته يف املغرب.

1.1 - �سهدت ا�ستخدامات البنوك تطورات متباينة ملكوناتها
�سنة  %8،4 يف  %3،7، مقابل  البن�ك زيادة بن�شبة  ن�شاط  859 مليار درهم، �شجل حجم  الأ�سول ما قدره  ببلوغ جمموع 

2009 و %16،7 يف �سنة 2008، مما يعك�ض العودة اإىل م�ستويات قريبة من تلك امل�سجلة يف بداية العقد 2000. وبح�ساب 
مقابل   112% البنكية ميثل  الأن�شطة  اأن حجم  يت�شح  اجلارية،  بالأ�شعار  الإجمايل  الداخلي  الناجت  اأ�شا�ض  على  الن�شب  هذه 

%113 �سنة من قبل. 

وهكذا، يظهر اأن تباط�ؤ الن�شاط البنكي ناجت عن تراجع خمتلف مك�نات احل�شيلة، ولكن بن�شب متفاوتة.

تطور ��ستخد�مات �لبنوك )ن�ساط �لبنوك يف �ملغرب(

)مباليني الدراهم(  

200820092010
التغري

 2009/2010
 (%)

10.8-164 715128 520143 157ديون على موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها

43210.6 394553 729500 447ديون على الزبناء

5.3-337 155140 079148 124حمفظة ال�سندات

14.1-269 68469 45280 72     مبا يف ذلك �سندات اخلزينة

6548.9 20417 25616 15قيم م�ستعقرة

2.6-132 64919 31019 19اأ�سول اأخرى

7193.7 117858 894828 763جمموع  االأ�سول
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اأن  يتبني  البنوك،  ا�ستخدامات  بنيات  حتليل  خالل  من 

لت�سل  نقط   4 بواقع  تعززت  قد  الزبناء  على  الديون  ن�سبة 

الئتمان  موؤ�س�سات  على  الديون  ح�ساب  على   64،4% اإىل 

والهيئات املعتربة يف حكمها، التي انخف�ست ح�ستها بواقع 

حمفظة  ح�شة  تراجعت  كما   ،14،9% اإىل  لت�سل  نقطة   2،5
ال�سندات بواقع 1،7 نقطة اإىل 16،3%.

ر�سم بياين 16: بنية اأ�سول البنوك )%(

حمفظة ال�شندات

اأ�سول اأخرى

ديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

ديون على الزبناء

1.1.1 - عادت الديون على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها اإىل الرتاجع مرة اأخرى
بلغت الديون على املوؤ�س�سات الئتمانية والهيئات املعتربة يف حكمها 128 مليار درهم، لتعود مرة اأخرى اإىل النخفا�ض 

%8،8 يف ال�سنة ال�سابقة. ويف�رش هذا التغري بانكما�ض الودائع لدى البنك املركزي نتيجة انخفا�ض  %10،8 مقابل  بواقع 

اخلارج  يف  الئتمان  موؤ�س�سات  على  الديون  وانكما�ض  التمويل  ل�رشكات  املمنوحة  القرو�ض  وتراجع  الإلزامي،  الحتياطي 

لل�سنة الثالثة على التوايل.

و�شعيا منه اإىل متكني البن�ك من ال�شتمرار يف ت�فري التم�يل املنا�شب لالقت�شاد، قل�ض جمل�ض بنك املغرب، �شنة 2010، 

من  اأ�سا�سا  تتكون  والتي  املركزي،  البنك  لدى  الودائع  انخف�ست  لذلك،  نتيجة  نقطتني.  مبقدار  الإلزامي  الحتياطي  ن�سبة 

املوجودات بر�سم الحتياطيات النقدية، بن�سبة %18  لت�سل اإىل 30 مليار درهم.

و�سجلت الديون على البنوك املحلية، والتي بلغت 18،7 مليار درهم، ارتفاعا بواقع %18،8 مقابل %28 يف ال�سنة ال�سابقة. 

وي�سمل هذا الرتفاع منو ت�سهيالت اخلزينة بن�سبة %21،8 لت�سل اإىل 9،7 مليار مقابل %25، فيما ا�شتقرت القيم امل�شتحفظة 

يف 3،4 مليار. اأما القرو�ض التمويلية، فقد ارتفعت مبا قدره %28،7 لت�سل اإىل 5،6 مليار، مقابل انخفا�سها بواقع 19،5%  

�سنة من قبل.

وا�ستمرارا يف نف�ض املنحى التنازيل، �سهدت الديون على البنوك املوجودة يف اخلارج ، التي بلغت ما يقرب من 9 مليار درهم، 

تراجعا اأكرث حدة بواقع %44، مقابل%9،7، وذلك نتيجة ل�سعف ا�ستقرار املحيط الدويل.

وبعد اأن �سجلت القرو�ض املقدمة ل�رشكات التمويل ركودا يف �سنة 2009، عادت اإىل النخفا�ض بن�سبة %7،8 لت�سل اإىل47،8  

مليار، منها  34،2   مليار يف �شكل قرو�ض مت�يلية و13،6 مليار يف �سكل ت�سهيالت اخلزينة. ويعزى هذا الرتاجع اإىل ا�ستمرار 

تباط�ؤ ن�شاط هذه امل�ؤ�ش�شات وزيادة جل�ئها اإىل ال�ش�ق املالية.

وبلغت الديون على باقي موؤ�س�سات الئتمان1 ما قدره 22،5 مليار، بانخفا�ض بن�سبة %2، مقابل زيادة بواقع %11،7 يف 

�سنة 2009. وتتك�ن معظم هذه الدي�ن من القرو�ض املمن�حة للبن�ك احلرة.

1 ت�سمل باقي موؤ�س�سات الئتمان الأخرى البنوك الحرة وجمعيات القرو�ض ال�سغرى  و�سندوق الإيداع والتدبير وال�سندوق المركزي للت�سامن. 



47 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2010

وعم�ما، تراجعت القرو�ض بالدرهم، التي متثل ثالثة اأرباع الدي�ن على م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها، 

بن�سبة %7،5، يف حني �سجلت القرو�ض بالعمالت الأجنبية انخفا�سا اأكرث حدة بواقع 20% .

2.1.1 - عرفت القرو�س املمنوحة للزبناء تطورا م�ستمرا بف�سل منو القرو�س ال�سكنية، وقرو�س جتهيز 
ال�رشكات. 

ومنو  اخلزينة  ت�سهيالت  انتعا�ض  بف�سل   2010 �شنة  يف  م�شتمرا  ظل  ت�زيعه  فاإن  الئتمان،  من�  وترية  تباط�ؤ  من  بالرغم 

القرو�ض ال�شكنية وقرو�ض جتهيز ال�رشكات.

وهكذا �سجل املبلغ اجلاري للقرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�سندوق 616 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %8،5 مقابل 9،4% 

يف ال�سنة ال�سابقة، وهي وترية �سبيهة باملتو�سط امل�سجل قبل الفرتات ال�ستثنائية ل�سنتي 2007 و2008.

وباعتبار الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية، �سكل املبلغ اجلاري للقرو�ض %81 مقابل %78 يف ال�سنة ال�سابقة، 

وهي ن�شبة تف�ق بكثري الن�شبة املالحظة يف دول منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

اإطار 10: مفهوم القر�س البنكي ح�سب مقاربة »االإح�سائيات النقدية« واملقاربة االحرتازية

تختلف الأرقام اخلا�شة بالئتمان، كما هي حمددة يف اإطار الح�شاءات النقدية وفقا لدليل �شندوق النقد الدويل، عن 

تلك املح�ش�بة من منظ�ر احرتازي.  وتتجلى الختالفات الرئي�شية يف ك�ن املقاربة الأوىل ت�شتثني القرو�ض املمن�حة 

لالإدارة املركزية، ولغرياملقيمني با�ستثناء املغاربة املقيمني باخلارج. 

ويعتمد هذا التقرير، على غرار التقارير ال�شابقة، املعطيات الرقمية لالئتمان كما هي حمددة ح�شب املقاربة الحرتازية.

تتميز بنية القرو�ض ح�شب اآجالها بتزايد ح�شة القرو�ض املت��شطة والط�يلة الأمد على ح�شاب القرو�ض الق�شرية الأمد، مما 

ي�ؤكد ا�شتمرار عملية متديد اآجال ال�شتحقاق التي بداأت يف �شنة 2005.
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ر�سم بياين 17: بنية القرو�س بوا�سطة الدفع من ال�سندوق ح�سب اأجلها )%(

قرو�ض معلقة الأداء قرو�ض لأجل طويل قرو�ض لأجل متو�سط قرو�ض لأجل ق�سري

بواقع  طويل  ولأجل  متو�سط  لأجل  القرو�ض  تنامت  ال�سكنية،  والقرو�ض  التجهيز  لقرو�ض  ال�رشيع  الرتفاع  وبف�سل  هكذا، 

2009. بذلك، ارتفعت ح�سة  %14،9 املالحظة يف �شنة  371،6 مليار درهم، وهي وترية اأعلى من ن�سبة  %16 لت�سل اإىل 
هذه القرو�ض من جمموع القرو�ض بواقع 4 نقاط، اأي بن�شبة %60،3. باملوازاة مع ذلك، تراجعت املبالغ اجلارية للقرو�ض 

الق�سرية الأمد، التي تقل مدتها عن �سنتني، مبا قدره 215 مليار، وتراجعت ح�ستها بواقع 3،3 نقطة لت�سل اإىل 34،9%.

ر�سم بياين 18: معدل النمو ال�سنوي للقرو�س ح�سب اآجال اال�ستحقاق )%(

القرو�ض املتو�سطة والطويلة الأجل   القرو�ض الق�سرية الأجل

يربز الت�زيع القطاعي للقرو�ض تن�ع حمفظتها مع ت�شجيل انخفا�ض يف قطاع البناء  والأ�شغال العم�مية. 
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ر�سم بياين 19: التوزيع القطاعي للقرو�س بوا�سطة الدفع

الأ�رش

 28.1%

 الأن�سطة املالية
12.1%

النقل والت�سالت

 4.0%
الفندقة 

2.9%

 التجارة
6.2%

 البناء والأ�سغال العمومية
13.3%

ال�سناعات

18.9%

الفالحة وال�سيد البحري

 4.1%

 قطاعات اأخرى
10.4%

ا�ستفاد قطاع ال�سناعة من مبلغ جار بقيمة 116،5 مليار درهم، بزيادة قدرها %12 مقابل %7،3 يف ال�سنة ال�سابقة. وهكذا 

النم� اجتاهات متباينة. فقد  %18،9. وي�شمل هذا  0،6 نقطة لتبلغ  القرو�ض بواقع  اإجمايل  القطاع يف  ارتفعت ح�سة هذا 

�سجلت اأن�سطة قطاع ال�سناعات التحويلية، التي ا�ستفادت من اأكرث من ثلثي القرو�ض املخ�س�سة لهذا القطاع، زيادة بن�سبة 

%9،8 يف جاري ديونها. اأما يف ما يخ�ض قطاعي الطاقة واملياه، فقد عرفا منوا بن�سبة %47 يف املبلغ اجلاري للديون. ويف 
املقابل، انخف�ض جاري الديون املخ�س�سة لقطاع ال�سناعات ال�ستخراجية بن�سبة %16،4 من �سنة اإىل اأخرى.

العمومية من ديون و�سل  البناء والأ�سغال  ا�ستفاد قطاع  العقاري،  الإنعا�ض  القرو�ض املخ�س�سة لقطاع  وارتباطا بتباطوؤ 

مبلغها اجلاري اإىل 81،8 مليار، يف ارتفاع بن�سبة %2،2 فقط يف حني تراجعت ح�ستها �سمن اإجمايل القرو�ض من 14،1 

اإىل 13،3%.

 13،9% %10،4 مقابل  173 مليارا، م�سجلة بذلك زيادة قدرها  وقد ا�ستفادت الأ�رش من قرو�ض و�سل مبلغها اجلاري اإىل 

�سنة من قبل، بعد اأن ارتفعت ح�ستها بن�سبة 0،5 نقطة لت�سل اإىل %28،1 ويعزى هذا التطور اإىل انتعا�ض قرو�ض ال�سكن، على 

الرغم من التباطوؤ امل�سجل يف قرو�ض ال�ستهالك.

وعلى الرغم من تدين القرو�ض املمن�حة ل�رشكات التم�يل، فقد ا�شتفادت الأن�شطة املالية من دي�ن و�شل مبلغها اجلاري اإىل 

74،4 مليار درهم، بزيادة قدرها %5،1 مقابل %3،7، نتيجة منو القرو�ض املقدمة لباقي ال�رشكات ذات الطبيعة املالية، 
ل �شيما يف �شكل قيم م�شتلمة لال�شتحفاظ.

وهكذا، وبعد اأن �سجلت القرو�ض املمنوحة للقطاع التجاري زيادة بن�سبة %8،7، ارتفعت بواقع %4،4 لت�سل اإىل  38،4مليار، 

%6،2. ويف املقابل، تقل�ست القرو�ض املمنوحة  اإىل  0،4 نقطة لت�سل  اإجمايل القرو�ض بن�سبة  حيث تقل�ست ح�ستها يف 

لقطاع الفندقة بن�سبة %4،9 لتبلغ 17،7 مليار، اأي ما يعادل %2،9 من اإجمايل القرو�ض.
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اإطار 11: تطور �رشوط منح �لقرو�س يف �سنة 2010

اأبرز ال�ستق�ساء ال�سنوي الذي يجريه بنك املغرب لدى البنوك، واخلا�ض ب�سنة 2010، ب�شاأن �رشوط منح القرو�ض ت�شديد 

ال�رشوط املطبقة على ال�رشكات ب�شفة عامة. ومع ذلك، فهذا الت�شديد مل ي�ؤثر على اأ�شعار الفائدة. فقد ك�شفت التقارير 

الف�سلية، التي ترفعها البنوك لبنك املغرب واملتعلقة باأ�سعار الفائدة املدينة، تراجعا بلغ 17 نقطة اأ�سا�ض يف متو�سط 

�شعر الفائدة املرجح للقرو�ض البنكية، حيث بلغ %6،34. وقد ا�ستفادت ال�رشكات من هذا النخفا�ض ب�سكل رئي�سي، 

كما يت�شح من خالل تط�ر مت��شط �شعر الفائدة املرجح املطبق على ت�شهيالت اخلزينة، والذي انخف�ض ب�اقع 37 نقطة 

اأ�سا�ض لي�سل اإىل %6،29. اأما مت��شط �شعر الفائدة املرجح املطبق على قرو�ض التجهيز، فقد �شجل ارتفاعا طفيفا ب�اقع 

.6،32% اإىل  اأ�سا�ض، لي�سل  6 نقط 

املتعلقة  املخاطر  وت�ش�ر  الذاتية  بالأم�ال  املرتبطة  التكاليف  ارتفاع  اإىل  القرو�ض  منح  �رشوط  ت�شديد  �شبب  ويع�د 

بتنفيذ ال�سمانات. وقد اأدى ذلك على وجه اخل�سو�ض اإىل تقلي�ض مبلغ التمويل وزيادة يف النفقات مع ا�ستثناء الفوائد.

اأما يف ما يخ�ض الطلب على القرو�ض من طرف ال�رشكات، فقد انخف�ض ب�سكل طفيف بالن�سبة لكربيات ال�رشكات يف 

حني ا�ستمر يف الت�ساعد بالن�سبة لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة وال�رشكات ال�سغرية جدا. وهكذا �سكل ال�ستثمار يف 

الراأ�سمال الثابت العامل الأ�سا�سي الذي عزز الطلب على القرو�ض من قبل ال�رشكات.

يف هذا ال�سياق، �سجلت القرو�ض املمنوحة لل�رشكات اخلا�سة غري املالية زيادة قدرها %7، وهي وترية اأعلى من تلك التي 

�سجلت �سنة من قبل. وقد و�سل مبلغها اجلاري اإىل 324 مليار درهم، اأي %53 من اإجمايل القرو�ض.

  

ويف املجموع، ا�ستفاد القطاع اخلا�ض، الذي يتاألف من الأ�رش وال�رشكات اخلا�سة، من قرو�ض مببلغ جار قدره 559 مليار 

درهم، م�سجال بذلك زيادة بن�سبة %7،7 مقابل %7 يف ال�سنة ال�سابقة1. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا املبلغ اجلاري مثل 91% 

من اإجمايل القرو�ض، دون تغيري باملقارنة مع �سنة 2009، كما مثل %73 من الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية، 

مقابل 71%.

ر�سم بياين 20: توزيع القرو�س بوا�سطة الدفع بني القطاع العام والقطاع اخلا�س )مباليري الدراهم(

القطاع اخلا�ض         القطاع العام

2008 و2009. 1 تمت مراجعة المبالغ الجارية للقرو�ض الممنوحة للقطاع الخا�ض والقطاع العمومي والمح�سورة في متم 
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القطاع  ومقاولت  لالإدارات  املمنوحة  القرو�ض  لتنامي  نتيجة  العام،  للقطاع  املمنوحة  للقرو�ض  اجلاري  املبلغ  وارتفع 

العمومي، بن�سبة %17 لي�سل اإىل 57 مليار درهم، مقابل %40 يف �سنة 2009. وقد بلغت ح�ستها �سمن اإجمايل القرو�ض 

.8% اإىل  %9 فيما و�سلت ح�ستها �سمن الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية 

3.1.1 - تطور حمفظة ال�سندات يعك�س انخفا�سا يف ح�سة �سندات اخلزينة
يف نهاية �سنة 2010، بلغت قيمة حمفظة ال�شندات 141،6 درهم1، حيث �سجلت انخفا�سا بوترية %5،3 مقابل زيادة بن�سبة 

%19،2 يف ال�شنة ال�شابقة، وه� تط�ر نتج عن انخفا�ض حاد يف حمفظة �شندات اخلزينة وتباط�ؤ يف ن�شبة من� �شندات امللكية. 
ويف املقابل، عرفت باقي �شندات الدين، التي تتك�ن من �شندات القرتا�ض و�شهادات الإيداع، من�ا ملح�ظا.

انخفا�شا  ال�شندات،  حمفظة  من   49% ت�سكل  التي  البنوك،  حوزة  يف  املوجودة  اخلزينة  ل�سندات  اجلاري  املبلغ  �سجل  وقد 

بن�سبة %14،1 لت�سل اإىل 69،3 مليار درهم، بعد اأن تزايدت بن�سبة 11،4% يف ال�سنة ال�سابقة، لترتاجع بذلك ح�ستها �سمن 

ال�ستخدامات من %9،7 اإىل %8،1. ويع�د هذا التباط�ؤ اأ�شا�شا اإىل عدم جتديد بع�ض البن�ك لعمليات اقرتا�ض ال�شندات.

ر�سم بياين 21: بنية حمفظة ال�سندات يف �سنة 2009

 �سندات الدين الأخرى
8%

�سندات امللكية

38%

�سندات اخلزينة

54%

ر�سم بياين 22: بنية حمفظة ال�سندات يف �سنة 2010

 �سندات الدين الأخرى
10%

�سندات امللكية

41%

�سندات اخلزينة

49%

ارتفعت �شندات الدين الأخرى، التي متثل %10 من حمفظة ال�شندات، بن�شبة %15 لت�سل اإىل 14،4 مليار درهم، مقابل 12،6%. 

اأما �سندات امللكية، فقد بلغت 58 مليار درهم، بزيادة قدرها %2،8 فقط، مقابل %34،5 �سنة من قبل. ويعود هذا التباطوؤ 

بالأ�سا�ض اإىل تراجع منو �سندات امل�ساهمة.

ويظهر حتليل ال�شندات امل�شنفة وفق ق�اعد املحا�شبة الق�شدية اأن املبلغ اجلاري ملحفظة التداول، التي متثل �شندات امللكية 

%52 منها و�سندات اخلزينة %38 منها و�سندات الدين الأخرى %10 منها، انخف�ض بن�سبة %6،9 لي�سل اإىل 49،8 مليار 
درهم. وياأتي هذا التدين بعد من� بن�شبة %59،4 خالل �سنة 2009، التي �سهدت جلوء البنوك ب�سكل كبري لقرتا�ض ال�سندات.

1 بالمبالغ الإجمالية
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ر�سم بياين 23: تطور حمافظ ال�سندات امل�سنفة ح�سب قواعد املحا�سبة الق�سدية )مباليري الدراهم(

�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة �سندات ال�ستثمار �شندات الت�ظيف �سندات التداول

بعد ال�ستقرار الذي �سهدته �سنة 2009، �شجل املبلغ اجلاري ملحفظة الت�ظيف انخفا�شا ن�شبته %5،8 لي�سل اإىل 38،5 مليار 

درهم. ومتثل �شندات اخلزينة %68 من هذه املحفظة، و �شندات الدين الأخرى %21 منها و�سندات امللكية %11 منها.

وتقل�ض املبلغ اجلاري ملحفظة ال�شتثمار، الذي و�شل اإىل 25،5 مليار درهم، من جديد وذلك بن�سبة %10،3، مقابل 19،2% 

يف ال�شنة الفارطة. ومتثل �شندات اخلزينة ح�ايل %94 من هذه املحفظة.

وبعد تنفيذ عدة عمليات جديدة لقتناء م�شاهمات يف اخلارج، تعززت حمفظة امل�شاهمات ، التي بلغت قيمتها 27،8 مليار 

درهم، من جديد واإن مبعدل اأدنى بكثري مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة، اأي بن�سبة %4 مقابل %66،3 �سنة 2009، وهي ال�سنة 

التي متيزت بالقيام بعدد كبري من من ال�شتثمارات يف اأ�شهم الراأ�شمال يف املغرب ويف اخلارج على حد �ش�اء.

ر�سم بياين 24: توزيع حمفظة امل�ساهمة ح�سب نوعية الطرف املقابل

م�ساهمات يف مقاولت القطاع العمومي م�ساهمات يف املقاولت اخلا�سة   

م�ساهمات يف موؤ�س�سات الئتمان باخلارج م�ساهمات يف موؤ�س�سات الإئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 
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وارتفع مبلغ ال�ستثمارات يف راأ�سمال موؤ�س�سات الئتمان املوجودة باخلارج من 6،8 مليار درهم اإىل حوايل 9 ماليري درهم، 

اأي ثلث حمفظة امل�شاهما ت و%12 من الأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك.

2.1 - وا�سلت البنوك تطوير مواردها مع تنويعها
ا�شطرت البن�ك اإىل اللج�ء ب�شكل متزايد اإىل ال�ش�ق املالية بفعل احلاجة اإىل تكاف�ؤ اأف�شل بني ال�شتخدامات وامل�ارد وتباط�ؤ 

منو ودائع الزبناء.

ر�سم بياين 25: بنية خ�سوم البنوك )%(

ديون �سندية    خ�سوم اأخرى ودائع الزبناء    

دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان وامل�ؤ�ش�شات املعتربة يف حكمها  اأم�ال ذاتية حما�شبية

وهكذا، تغريت بنية خ�سوم البنوك ب�سكل طفيف، حيث ارتفعت ح�سة الديون ال�سندية بواقع 1،3 نقطة لت�سل اإىل %8 والأموال 

الذاتية بواقع 0،9 نقطة لت�سل اإىل %8،5. وباملقابل، ا�ستقرت ح�سة ودائع الزبناء يف نف�ض امل�ستوى امل�سجل �سنة من قبل؛ 

وانخف�شت ح�شة الدي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان وامل�ؤ�ش�شات املعتربة يف حكمها ب�اقع 0،7 نقطة.

تطور مو�رد �لبنوك )ن�ساط �لبنوك د�خل �ملغرب(                          )مبال يني الدراهم(

200820092010
التغري

2009/2010
(%)

5.5-301 74259 92262 58ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 

1433.5 268622 294601 572ودائع الزبناء

54622.8 83068 20755 45ديون �سندية

47232.9 47648 01336 32  الإ�سدرات من �سندات الدين

0743.7 35420 19419 13  الديون الثانوية

73015.3 05672 40063 55االأموال الذاتية

27.0-280 00326 45936 23خ�سوم اأخرى

7195.4 2189 6129 8النتيجة ال�سافية

7193.7 117858 894828 763جمموع اخل�سوم
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1.2.1 - انخف�ست الديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها
انخف�شت الدي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ب�اقع %5،5 لتبلغ 59،3 مليار درهم. وبفعل حت�سن 

و�سعية خزائن البنوك، على مدى ال�سهرين الأخريين من ال�سنة قيد الدرا�سة، تقل�ض جلوء البنوك اإىل البنك املركزي. فقد تدنى 

املبلغ اجلاري لقرتا�ساتها لدى البنك املركزي مبقدار الن�سف لي�سل اإىل 9،8 مليار درهم ، وقد كانت على �سكل ت�سبيقات 

م�سمونة ب�سندات. وباملقابل، ارتفعت الديون ما بني البنوك، التي و�سلت اإىل 24،7 مليار درهم، ب�سكل ملمو�ض، اأي بن�سبة 

.2009 %33، مقابل زيادة طفيفة �سنة 

اأما بخ�ش��ض الدي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان باخلارج، فبعد انخفا�شها بن�شبة %10،6 يف ال�سنة املا�سية، �سجلت زيادة 

قدرها %36 لت�سل اإىل 8،9 مليار درهم.

وبعد منو بواقع %8 يف ال�شنة الفارطة، تراجعت الدي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان الأخرى ب�ترية %20،5 لتبلغ 13 مليار 

درهم، تخ�ض %82 منها القرو�ض املقدمة من البن�ك احلرة.

وب�سكل اإجمايل، ارتفعت الديون بالعمالت الأجنبية بن�سبة %25،4 مقابل %27،3 يف �سنة 2009، وهي متثل ثلث الدي�ن 

جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها.

2.2.1 - تراجع منو الودائع من جديد 
يف نهاية دجنرب 2010، بلغت الودائع التي مت جمعها من الزبناء 622 مليار درهم، وه� ما ميثل تباط�ؤا يف معدل النم� 

الإجمايل  الداخلي  الناجت  الفارطة. وكن�سبة من  ال�سنة  %5 يف  %3،5، مقابل  يقارب  ما  بلغ  اإذ  التوايل،  الثالثة على  لل�سنة 

بالأ�سعار اجلارية،فقد مثلت الودائع  %81، اأي يف انخفا�ض بنقطة واحدة مقارنة بال�سنة املن�رشمة.

وقد اأدى من� القرو�ض بن�شبة متثل �شعفي وترية ارتفاع ال�دائع اإىل زيادة يف معامل ال�شتخدام1 باأربع نقط مئوية ليبلغ 

.99%

ويف حني �شاهمت احل�شابات حتت الطلب واحل�شابات على الدفرت ب�شكل اإيجابي يف من� امل�ارد املح�شلة من الزبناء، اإل اأن 

اأثرت �شلبا على هذا  التي تتميز بتقلبها، قد  القيم املقدمة لال�شتحفاظ  التي يتاألف ما يقارب ن�شفها من  ال�دائع الأخرى، 

التطور. فمع ا�ستثناء هذه القيم، ارتفعت ودائع الزبناء بواقع %5، مقابل %4،3 �سنة من قبل.

1 الن�سبة بين القرو�ض والودائع
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ر�سم بياين 26: تطور ح�س�س خمتلف فئات الودائع )%(

ح�سابات دائنة حتت الطلب ح�سابات ادخارية      ودائع لأجل   ودائع اأخرى 

اإىل  لت�سل   4،5% تزايدت بواقع  ال�سابقة،  ال�سنة  %6،3 يف  بن�سبة  الطلب  الودائع على �سكل ح�سابات حتت  ارتفعت  اأن  بعد 

 178 مبلغ  يف  التوايل،  على  الثانية  لل�سنة  تطورها،  يف  تذبذبا  تعرف  التي  لأجل،  الودائع  وا�ستقرت  درهم.  مليار   347،4
مليار درهم. واإذا ا�ستثنينا من هذه الودائع عمليات اإعادة ال�رشاء لأجل، يبلغ منو هذه الودائع %2. ومن جهة اأخرى، زادت 

انخف�ست مقارنة  77،4 مليار درهم، ولكنها  لتبلغ   7،7% بن�سبة  الوقت،  ا�ستقر تطورها مع مرور  التي  الدخار،  ح�سابات 

بال�سنة ال�سابقة حني منت بوترية 9،7%.

الفاعلني  من  وغريهم  املقيمني  الأفراد  ح�سة  يف  زيادة  عن  القت�ساديني  الفاعلني  ح�سب  الودائع  تطور  حتليل  وك�سف 

القت�ساديني غري املاليني، على ح�ساب ح�سة الفاعلني املاليني الذين كانت ودائعهم غري م�ستقرة. وهكذا، كانت 44،8% 

والعام(  اخلا�ض  القطاع  )مقاولت  املاليني  غري  القت�ساديني  الفاعلني  باقي  يليهم  املقيمني،  الأفراد  بحوزة  الودائع  من 

الفاعلني  انخف�ست ح�سة  %20،5. وباملقابل،  اإىل  املقيمون باخلارج، بح�سة و�سلت  املغاربة  ثم   ،27،6% بلغت  بح�سة 

القت�ساديني املاليني من غري موؤ�س�سات الئتمان، بواقع 2،5 نقطة مئوية لت�سل اإىل 7،1%.

ر�سم بياين 27: تطور الودائع ح�سب الفاعلني االقت�ساديني )%(

ودائع الفاعلني القت�ساديني املاليني ودائع املغاربة املقيمني باخلارج  

ودائع باقي الفاعلني القت�ساديني غري املاليني ودائع الأفراد  
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�سهدت الودائع املح�سل عليها من الأفراد )با�ستثناء املغاربة املقيمني باخلارج(، والبالغة 277،7 مليار درهم، زيادة قدرها 

%7،6 مقابل %2،3 يف ال�سنة ال�سابقة. وو�سل جمموع ودائع املغاربة املقيمني باخلارج، التي ا�ستقر تطورها عرب الزمن، 
اإىل ما يقارب 127 مليار درهم، م�سجال بذلك زيادة قدرها %4،5، واإن تراجعت باملقارنة مع امل�ستوى امل�سجل �سنة 2009 

)%6،8(، وذلك على الرغم من التوجه اجليد لتحويالت هذه الفئة خالل �سنة 2010. و�سمن هذا املجموع، بلغت ن�سبة الودائع 

حتت الطلب %60، مقابل %35 للودائع لأجل و%5 للح�سابات على الدفرت.

وبعد انخفا�ض ودائع باقي الفاعلني القت�ساديني غري املاليني بن�سبة %3 يف نهاية �سنة 2009، انتع�ست ب�سكل ملمو�ض، 

حيث و�سل ارتفاعها اإىل %6،7 لتبلغ 170،8 مليار درهم. اأما بالن�سبة لودائع الفاعلني القت�ساديني املاليني، فقد انخف�ست 

بن�سبة %22،6 لت�سل اإىل 44،3 مليار درهم، مقابل زيادة قدرها %39 يف �سنة 2009.

الودائع  وتنامت   ،10،5% مقابل  درهم،  مليار   6،9 لتبلغ   5% بواقع  الأجنبية  بالعمالت  الزبناء  ودائع  ارتفعت  واإجمال، 

بالدرهم القابل للتحويل بن�سبة %7،7 لت�سل اإىل 13،5 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف يف ال�سنة ال�سابقة. وت�سكل هاتان 

الفئتان معا %3 من جمموع الودائع.

3.2.1 - توا�سل اللجوء اإىل الديون اخلا�سة
مت تعوي�ض تاأثري تباطوؤ الودائع على قدرة البنوك على الإقرا�ض، جزئيا، عن طريق زيادة جلوئها اإىل ال�ستدانة من القطاع 

اخلا�ض. ففي �سنة 2010، كانت البنوك اأكرث ن�ساطا من حيث اإ�سدار �سهادات الإيداع مقارنة بالديون الثانوية.

ر�سم بياين 28: تطور الديون ال�سندية )مباليني الدراهم(

اإ�سدارات �سندات دين اأخرى اإ�سدارات ال�سندات ديون ثانوية �سهادات الإيداع

درهم،  مليار   68،5 الثانوية،  والديون  ال�سادرة  الدين  �سندات  من  املكونة  ال�سندية،  للديون  اجلاري  املبلغ  و�سل  واإجمال، 

بزيادة قدرها %22،8 مقابل %23،5 يف ال�سنة ال�سابقة. و�سمن هذا املجموع، تعزز املبلغ اجلاري ل�سهادات الإيداع بن�سبة 

%39 فيما ارتفع املبلغ اجلاري للديون الثانوية، الذي منا بن�سبة %47 يف ال�سنة املا�سية، بواقع %3،7 فقط. ويف�رش هذا 
التط�ر الأخري باأن بع�ض البن�ك و�شلت اإىل احلد القان�ين بالن�شبة لهذه الأدوات الأخرية، من اأجل اأخذها بعني العتبار يف 

الأموال الذاتية الحرتازية.
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ر�سم بياين 29: ح�سة املكتتبني االأوليني يف اإ�سدارات �سهادات االإيداع )%(

�رشكات التاأمني ومنظمات الحتياط الجتماعي م�ؤ�ش�شات الت�ظيف اجلماعي يف القيم املنق�لة 

م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها مكتتب�ن اآخرون   

ويظهر حتليل اإ�شدارات �شهادات الإيداع من املكتتبني الأوليني اأن م�شاهمة م�ؤ�ش�شات الت�ظيف اجلماعي يف القيم املنق�لة 

قد ازدادت ب�شكل ملح�ظ، حيث انتقلت من %27،3 اإىل %58،4 بني �سنتي 2008 و2010، على ح�ساب م�ساهمة موؤ�س�سات 

الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها التي تراجعت من %62،9 اإىل %26،6. ويف ما يتعلق ب�رشكات التاأمني ومنظمات 

الحتياط الجتماعي، فقد بلغت ح�شتها %9،4، اأي بزيادة قدرها 1،4 نقطة.

وا�ستمرارا للمنحى التنازيل الذي بداأ منذ عدة �سنوات، تراجع املبلغ اجلاري ل�سندات القرتا�ض و�سندات الدين الأخرى امل�سدرة، 

من �سنة لأخرى، بن�سبة %39 و%6،5 على الت�ايل، وذلك يرجع بالأ�شا�ض اإىل انخفا�ض املبلغ اجلاري ل�شندات الدين القدمية 

ال�سادرة عن بع�ض البنوك العمومية.

4.2.1 - تعززت االأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك من جديد
تعزيز  طريق  عن  الذاتية  اأم�الها  م�شت�ى  رفع  اإىل  البن�ك  الدويل  امل�شت�ى  على  النم�  ومتطلبات  التنظيمية  القي�د  دفعت 

الحتياطيات، التي تنامت بن�سبة %17 مقابل %15 يف �سنة 2009، وزيادة الراأ�سمال بن�سبة %7 مقابل 5%.

وهكذا، ارتفعت الأموال الذاتية املحا�سبية، دون ح�ساب نتائج ال�سنة، بن�سبة %15،3 لتبلغ 72،7 مليار درهم، وارتفعت ح�ستها 

�سمن جمموع املوارد بواقع 0،9 نقطة اإىل 8،5%.

3.1 - تزايدت تعهدات خارج احل�سيلة بوترية اأبطاأ من ال�سنة املا�سية
تتاألف عنا�رش خارج ح�سيلة البنوك اأ�سا�سا من التعهدات بالتمويل املمنوحة اإىل او امل�ستلمة من موؤ�س�سات الئتمان و/اأو 

الزبناء، ل�سيما يف �سكل اعتمادات موؤكدة. وهي ت�سمل اأي�سا التعهدات بال�سمان املمنوحة اإىل اأو امل�ستلمة من موؤ�س�سات 

الئتمان و/اأو من الزبناء، وكذا التعهدات املقومة بالعمالت الأجنبية واملتعلقة باملنتجات امل�ستقة.

ارتباطا بارتفاع   ،4% 173 مليار درهم، بزيادة قدرها   ،2010 البنوك، عند نهاية دجنرب  التعهدات املمنوحة من  وبلغت 

التعهدات بالتمويل بن�سبة %7،5 لت�سل اإىل 77 مليار درهم، والتعهدات بال�سمان بن�سبة %1 لتبلغ 96 مليار درهم.
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ومن جهة اأخرى، ارتفعت التعهدات بالتم�يل وبال�شمان املمن�حة ل�شالح اأو باأمر من الزبناء بن�شبة %6،2 لتبلغ 139،7 

مليار درهم، اأي %81 من املجم�ع؛ يف حني اأن التعهدات املمن�حة ل�شالح اأو باأمر من م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها انخف�ست بواقع %5 لت�سل اإىل 33،5 مليار درهم.

وبعد النخفا�ض البالغ %15،5 �سنة من قبل، تطورت التعهدات امل�ستلمة من طرف البنوك بن�سبة %5،7 لت�سل اإىل 54،3 مليار 

درهم. وهي تتاألف من تعهدات بال�سمان مببلغ جار قدره 51 مليار درهم، يف ارتفاع بواقع %5،4، وتعهدات بالتمويل مببلغ 

.12% اأي بزيادة قدرها  3،2 مليار درهم، 

و�سهدت التعهدات املقومة بالعمالت الأجنبية اخلا�سة بال�رشاء والبيع زيادة قدرها %2،2 لت�سل اإىل 84 مليار درهم. وبلغت 

عمليات ال�رشف، ما جمموعه 13،8 مليار درهم، اأي يف انخفا�ض بن�سبة %61؛ وبلغ جمم�ع العمليات الآجلة 70،3 مليار 

درهم، اأي بزيادة قدرها %49، بف�سل انتعا�ض عمليات التجارة اخلارجية.

وتوا�سل منو التعهدات املتعلقة باملنتجات امل�ستقة، التي تهدف اإىل حتويل املخاطر املرتبطة بالأ�سل الأ�سا�سي من فاعل 

اقت�شادي اإىل اآخر، يف �شياق اقت�شادي دويل ل يزال يت�شم باملخاوف. فقد ارتفعت هذه التعهدات بن�شبة %30 لتبلغ 25،3 

مليار درهم؛ وهي تتكون من تعهدات متعلقة باأدوات �سعر ال�رشف مببلغ 13 مليار درهم ومن تعهدات تتعلق باأ�سعار الفائدة 

مببلغ 10،4 مليار درهم.

جديد  من  للبنوك  االإجمالية  ال�سافية  النتيجة  حت�سنت   -  2

على الرغم من تباطوؤ اأن�سطة البنوك، حت�سنت نتائجها عموما مع نهاية �سنة 2010، بف�سل زيادة اأدنى يف النفقات العامة 

وارتفاع مطرد يف العائد ال�سايف البنكي.

ويتم حتليل تط�ر مردودية البن�ك من خالل اإبراز اأهم الأر�شدة ال��شيطة للتدبري، التي متكن من حتديد العنا�رش التي �شاهمت 

يف احل�ش�ل على النتيجة النهائية.

ر�سم بياين 30: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري اخلا�سة بالبنوك )مباليني الدراهم(

النتيجة ال�سافية                         النتيجة اجلارية             ا لنتيجة الإجمالية لال�ستغالل            العائد ال�سايف البنكي
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1.2 ـ تطور العائد ال�سايف البنكي بف�سل التوجه االإيجابي لهام�س الفائدة
حققت البنوك عائدا �سافيا بنكيا بقيمة 32،8 مليار درهم، يف ارتفاع بواقع %9،7 مقابل %10،3 يف ال�سنة ال�سابقة. ويرجع 

هذا النمو اإىل زيادة اأكرب يف هام�ض الفائدة والهام�ض على العمولت، فيما تراجعت نتيجة عمليات ال�سوق.

ر�سم بياين 31: تطور ح�سة هام�س الفائدة والهام�س على العموالت 

ونتيجة عمليات ال�سوق �سمن العائد ال�سايف البنكي للبنوك )%(

هام�ض الفائدة نتيجة عمليات ال�سوق               الهام�ض على العمولت 

درهم،  مليار   24،8 ليبلغ   ،10،4% بن�سبة  التكاليف،  اأكرب من  بوترية  العائدات  ارتفاع  نتيجة  الفائدة،  تزايد حجم هام�ض 

مقابل زيادة قدرها %5،6 يف ال�شنة املن�رشمة. ويعزى هذا التط�ر اإىل حفاظ ن�شاط ال��شاطة، الذي يعد اأقل تاأثرا بالتقلبات 

املالية، مب�ستوى عال.

ويبني حتليل هام�ض الفائدة اأن العائد ال�سايف للفوائد بر�سم العمليات املنجزة مع موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف 

حكمها انخف�ض بواقع %22،6 لي�سل اإىل مليار درهم، نتيجة تراجع الفوائد امل�ستلمة بواقع %6،8 لتبلغ 2،9 مليار درهم، 

وزيادة الفوائد املوؤداة بن�سبة %4،6 لت�سل اإىل 1،9 مليار درهم.

ومن جهة اأخرى، ارتفع العائد ال�سايف للفوائد على العمليات املنجزة مع الزبناء، بن�سبة %17 لي�سل اإىل 22 مليار درهم. 

اإىل  31،3 مليار درهم، حيث �شمح تزايد حجم القرو�ض،  %9،2 لتبلغ  اإىل منو الفوائد املح�سلة بن�سبة  وتعزى هذه الزيادة 

9،1 مليار درهم، ويرجع ذلك  اإىل  %6 لت�سل  الفوائد املوؤداة بن�سبة  انخف�ست  العائد. وباملقابل،  حد ما، بتعوي�ض تقل�ض 

بالأ�سا�ض اإىل انخفا�ض تكلفة املوارد وزيادة ح�سة الودائع غري املوؤدى عنها.

وتراجع العائد ال�سايف للفوائد على �سندات الدين من جديد. فقد �سجل انخفا�سا بن�سبة %10 ليبلغ 2،7 مليار درهم، وذلك 

ب�سبب تراجع الفوائد والعائدات املماثلة املح�سلة بواقع %3،6 ومنو الفوائد وامل�ساريف املماثلة املوؤداة بن�سبة 4،7%.

ويف ما يخ�ض الهام�ض على العمولت، فبعد ارتفاعه بن�سبة %4،8 يف �سنة 2009، تزايد من جديد، بواقع %8،6 لي�سل اإىل 

%12،5 من العائد ال�سايف البنكي، على غرار ال�سنة الفارطة. اأي ما ميثل  4 ماليري درهم، 
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ويرجع هذا التط�ر اإىل النم� الذي �شهده ن�شاط ال��شاطة التقليدي وكذلك اإىل اخلدمات املت�شلة بالأن�شطة املتعلقة بال�شندات 

والتاأمني وت�شيري وت�ش�يق م�ؤ�ش�شات الت�ظيف اجلماعي يف القيم املنق�لة والهند�شة املالية.

وهكذا، اأفرزت هذه اخلدمات يف �سنة 2010 اإيرادات بقيمة 

4،2 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %9،9، مقابل 6،3% 
�سنة من قبل.

تزال  ل  التي  الئتمان  خدمات  على  العمولت  وبا�ستثناء 

يف نف�ض م�ستوى ال�سنة املا�سية، ارتفعت جميع العمولت 

بن�سبة  الأداء  و�سائل  على  العمولت  تزايدت  فقد  الأخرى. 

مقابل  املح�سلة  للعمولت  بالن�سبة   8% مقابل   ،7%
امل�ستلمة  للعمولت  بالن�سبة  و9،6%  احل�شابات،  ت�شغيل 

بالعمولت  يتعلق  ما  يف  و7،5%  ال�سندات،  عمليات  على 

على مبيعات منتجات التاأمني.

ر�سم بياين 32: بنية العموالت على تقدمي اخلدمات 

عمولت بر�سم العمليات على ال�سندات

3% 
عمولت على خدمات الئتمان

9%

عمولت مقابل 

ت�شغيل احل�شابات

20%

عمولت على بيع منتجات التاأمني

4%
عمولت على و�سائل الأداء 

30%

عم�لت اأخرى حم�شلة

34%

وباملقابل، بلغت نتيجة اأن�شطة ال�ش�ق، التي متثل %11،2 من العائد ال�سايف البنكي دون اأن تعترب م�سدرا قارا للدخل، 3،7 

مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة اأدنى بكثري من ال�سنة ال�سابقة، اأي بواقع %14،3 مقابل 36،7%.

 ر�سم بياين 33: مكونات نتيجة عمليات ال�سوق

نتيجة املنتجات امل�ستقة  نتيجة العمليات املتعلقة بال�سندات     نتيجة عمليات ال�رشف  

يظهر حتليل نتيجة اأن�شطة ال�ش�ق اأن نتيجة العمليات على ال�شندات بلغت  1،8 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها 19% 

مقابل %59 يف ال�سنة ال�سابقة.
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وقد نتج هذا التباطوؤ، الذي ياأتي يف �سياق ارتفاع اأ�سعار الفائدة على �سندات اخلزينة، عن منو الأرباح املتاأتية من �سندات 

التداول بوترية اأدنى من الوترية امل�سجلة يف ال�سنة ال�سابقة، وهي %16،3 مقابل %63، يف حني انخف�ست اخل�سائر املقابلة 

من جديد، بواقع %9،4 مقابل %3،2. اأما يف ما يخ�ض فائ�ض القيمة الذي مت حتقيقه من بيع �شندات الت�ظيف، فقد تدنت 

بن�سبة %3،2 بعد انخفا�ض قدره %22،2، فيما تراجع ناق�ض القيمة املتعلق به بن�سبة %27 مقابل ارتفاع بواقع %8 يف 

�سنة 2009. 

اأما بالن�سبة لعمليات ال�رشف، فقد اأفرزت ربحا �سافيا قدره 1،7 مليار، بزيادة قدرها %5،6 ارتباطا بانخفا�ض اخل�سائر 

)%29- ( بوترية اأعلى منه بالن�سبة لالأرباح )13%- (.

222 مليون درهم، م�سجال بذلك  اإجماليا بقيمة  العمليات على املنتجات امل�ستقة، فقد حققت مبلغا  ويف ما يخ�ض نتائج 

زيادة قدرها  72% .  

2.2 �سجلت النتيجة االإجمالية لال�ستغالل ارتفاعا اأدنى يف غياب املنتجات غري املتكررة
على الرغم من التكاليف التي حتملتها البنوك جلذب زبناء جدد، فقد ا�ستطاعت ب�سكل عام التحكم يف منو النفقات العامة 

لال�ستغالل. فبعد اأن تنامت هذه الأخرية بواقع %9،5 �سنة من قبل، تزايدت بن�سبة %7 لت�سل اإىل15،2  مليار درهم.

وارتفعت تكاليف امل�ظفني، التي ت�شكل اأهم مك�ن من مك�نات النفقات العامة لال�شتغالل بح�شة تبلغ %49، بوترية اأبطاأ 

مقارنة بالنفقات العامة الأخرى، اأي بواقع %6 لت�سل اإىل 7،5 ملياردرهم.

ومن جهة اأخرى، منت النفقات اخلارجية بواقع %8،3 لت�سل اإىل 5،6 مليار درهم، اأما خم�س�سات ال�ستخماد وكذا املوؤن 

املرتبطة بانخفا�ض قيمة امل�ستعقرات املج�سدة وغري املج�سدة، فقد عرفت زيادة قدرها %7،4  لت�سل اإىل 1،6 مليار درهم.

ر�سم بياين 34: تطور النتيجة االإجمالية لال�ستغالل واملعامل املتو�سط لال�ستغالل اخلا�س بالبنوك 

)بالن�سبة املئوية( )مباليني الدرهم(

النتيجة الإجمالية لال�ستغالل املعامل املتو�سط لالإ�ستغالل   

على الرغم من اأن املعامالت الرئي�شية لال�شتغالل كانت متباينة بني البن�ك، فهي تعك�ض ب�شكل عام حتكما اأكرب يف ظروف 

الن�شاط. فقد حت�شن املعامل املت��شط لال�شتغالل1، من جديد، لينتقل من %47،5 اإىل %46،3. وباملثل، وكما هو مبني يف 

اإلى العائد ال�سافي البنكي. 1 ن�سبة النفقات العامة لال�ستغالل 
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الر�شم البياين رقم 35 اأدناه، ارتفع املبلغ املتو�سط للناجت ال�سايف البنكي لكل م�ستخدم، من 971،000 درهم اإىل اأزيد من 

مليون درهم.

ر�سم بياين 35: تطور املبلغ املتو�سط للناجت ال�سايف البنكي  ح�سب م�ستخدمي البنوك

)باآالف الدراهم(

نظرا لتط�ر التكاليف العامة لال�شتغالل، ويف غياب املنتجات غري املتكررة، بلغت النتيجة الإجمالية لال�شتغالل لدى البن�ك�1 

%13 يف ال�سنة املا�سية. %8،6، مقابل  17،9 مليار درهم، لت�سجل بذلك زيادة قدرها 

3.2 - وا�سلت تكلفة املخاطر ال�سغط على نتائج البنوك
بعد منو بن�سبة %51،4 �سنة من قبل، عرف جمموع املخ�س�سات ال�سافية من ال�سرتدادات بر�سم املوؤن تباطوؤا يف معدل النمو 

الذي و�سل اإىل %19،5، حيث بلغت  3،3 مليار درهم، وامت�ست %18،3 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل مقابل %16،6 يف 

ال�سنة ال�سابقة.

فقد ارتفعت املخ�س�سات ال�سافية من ال�سرتدادات بر�سم املوؤن اخلا�سة بالديون املعلقة الأداء بن�سبة %23،5 لت�سل اإىل 3،6 

2009. ويعك�ض هذا التطور زيادة يف املخ�س�سات للموؤن بر�سم الديون املعلقة الأداء  %30 يف �سنة  مليار درهم، مقابل 

بن�سبة %19، اأي اأكرث من �سعف النمو امل�سجل �سنة من قبل. وباملوازاة مع ذلك، �سهدت ال�سرتدادات بر�سم املوؤن اخلا�سة 

بالديون املعلقة الأداء ارتفاعا قدره %20 بعد اأن انخف�ست بن�سبة 11،3%.

قدرها  بزيادة  درهم،  مليون   347 بقيمة  �سلبيا  املوؤن ر�سيدا  بر�سم  ال�سرتدادات  ال�سافية من  املخ�س�سات  باقي  واأفرزت 

%79 مقابل انخفا�ض بوترية %56،5 يف ال�سنة املا�سية. وقد انخف�ض املبلغ الإجمايل لهذه املخ�س�سات بواقع 18،5% 
يتعلق  ثلثيه  عن  يزيد  ما  كان  درهم،  مليار  مبلغ  يف  لها  املقابلة  ال�سرتدادات  ا�ستقرت  حني  يف  مليون،   672 اإىل  لي�سل 

با�سرتدادات املوؤن اخلا�سة بال�ستثمار واملخاطر ال�رشيبية.

1  يمثل هذا الر �سيد حا�سل جمع العائد ال�سافي البنكي والإيرادات غير البنكية مع طرح التكاليف غير البنكية والتكاليف العامة لال�ستغالل.
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ر�سم بياين 36: تطور التكلفة ال�سنوية للمخاطر ن�سبة اإىل النتيجة االإجمالية لال�ستغالل اخلا�سة بالبنوك

 املخ�س�سات الأخرى �سافية من ال�سرتدادات             املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن بر�سم الديون والتعهدات بوا�سطة التوقيع املعلقة الأداء

جمموع املخ�س�سات �سافية من ا�سرتدادات املوؤن ن�سبة اإىل النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

ارتفعت النتيجة اجلارية بن�سبة %6،5 لتبلغ 14،6 مليار درهم، وه� ما ميثل انخفا�شا مقارنة مع ال�ترية التي عرفتها �شنة 

484 مليون درهم مع بقائها �سلبية. اإىل   184 %7،5. فيما انتقلت النتيجة غري اجلارية من  2009، والتي بلغت 

ويف نهاية املطاف، بلغت النتيجة ال�سافية الإجمالية للبنوك 9،7 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة بواقع %5،4 من �سنة 

لأخرى مقابل %7 �سنة من قبل.

)%( )ROE( ر�سم بياين 38: تطور عائد راأ�سمال البنوك )%( )ROA( ر�سم بياين 37: تطور عائد اأ�سول البنوك

مبتو�سط  مقارنة  عليها  املح�سل  املداخيل  حيث  من  البنوك  اإنتاجية  يقي�ض  الذي   ،)ROA( الأ�سول  عائد  ا�ستقر  هكذا، 

اإىل الأموال  النتيجة ال�سافية  الراأ�سمال )ROE(، ويتمثل يف ن�سبة  %1،2 ؛ يف حني �سجل عائد  ال�ستخدامات، يف م�ستوى 

الذاتية املحا�سبية، انخفا�سا جديدا لي�سل اإىل %14،2، وهو ما يف�رش اأ�سا�سا بارتفاع الأموال الذاتية.
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4.2 - انتعا�س الهام�س االإجمايل للو�ساطة ب�سكل طفيف بف�سل انخفا�س تكلفة املوارد
امل�ارد،  تكلفة  ومت��شط  ال�شتخدامات  ربحية  مت��شط  بني  الفرق  ميثل  الذي  البن�ك،  لدى  لل��شاطة  الإجمايل  الهام�ض  بلغ 

%3،25، يف ارتفاع قدره 12 نقطة اأ�سا�ض من �سنة اإىل اأخرى. ويرجع هذا التطور اإىل انخفا�ض تكلفة املوارد بواقع 12 نقطة 
اأ�سا�ض لت�سل اإىل %1،93؛ يف حني ا�ستقر متو�سط الربحية يف ن�سبة 5،18% . 

ر�سم بياين 39: تطور الهام�س االجمايل للو�ساطة لدى البنوك )%(

الهام�ض الإجمايل للو�ساطة              متو�سط تكلفة املوارد                         معدل ربحية ال�ستخدامات

تراجع معدل ربحية الديون امل�ستحقة على الزبناء بواقع 12 نقطة لي�سل اإىل %5،72، يف حني تقل�ست تكلفة الودائع بواقع 

15 نقطة لتبلغ %1،52. وهذا ما اأفرز �سبه ا�ستقرار يف الهام�ض على املعامالت مع الزبناء الذي بقي يف م�ستوى 4،20%.

العائد  ن�شبة  ميثل  الذي  الإجمايل،  البنكي  الهام�ض  حت�شن 

ال�سايف البنكي اإىل معدل ال�ستخدامات، لي�سل اإىل 3،87%. 

بواقع  العامة  التكاليف  قبل  من  الهام�ض  هذا  امت�ض  وقد 

.0،39% %1،79 وتكلفة املخاطر بن�سبة 

ر�سم بياين 40: تطور الهام�س البنكي االإجمايل والتكاليف العامة

وتكلفة املخاطر )%(

التكاليف العامة/معدل ال�ستخدامات    الهام�ض البنكي الإجمايل

املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن/معدل ال�ستخدامات
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ونتائجها التمويل  �شركات  ن�شاط   .III

التمويل �شركات  ن�شاط  تباطوؤ   -  1

وارتفاع املخاطر، عرفت  ال�ستهالك،  القرو�ض اجلديدة، ل�سيما من طرف �رشكات قرو�ض  يتميز برتاجع توزيع  �سياق  يف 

�رشكات التمويل تباطوؤا يف اأن�سطتها وانخفا�سا يف مردوديتها. 

1.1 - تر�جع �لن�ساط �لئتماين ب�سكل ملحوظ بالن�سبة ل�رشكات قرو�س �ل�ستهالك
 4،1% قدرها  زيادة  يعني  ما  وهو  درهم،  مليار   84،6 التمويل  �رشكات  اأ�سول  جمموع  بلغ   ،2010 دجنرب  نهاية  يف 

مقابل %9،5 و%17 على التوايل يف �سنة 2009 و2008. ويرجع هذا التباط�ؤ اأ�شا�شا اإىل ا�شتقرار ن�شاط �رشكات قرو�ض 

85،3 مليار  اإىل ما يقارب   6،7% ال�ستهالك. فقد ارتفع املبلغ اجلاري للقرو�ض بوا�سطة الدفع التي ح�سلت عليها بن�سبة 

درهم، وه� ما ميثل تراجعا باملقارنة مع ال�ترية امل�شجلة يف �شنة 2009، وهي 9،9%.

وبلغ جمموع اأ�سول �رشكات قرو�ض ال�ستهالك 40،8 مليار درهم، م�سجال تراجعا من �سنة لأخرى بوترية %1،2، مقابل منو 

قدره %8،4 و%13،7 على التوايل يف �سنة 2009 و2008. ويعزى هذا التطور على حد ال�سواء اإىل تباطوؤ قرو�ض ال�ستهالك 

وعمليات الكراء مع خيار ال�رشاء. 

)مباليني الدراهم(تطور ا�ستخدامات �رشكات قرو�س اال�ستهالك

200820092010
التغري 

 2010/2009
(%)

68.7-708534 8681ديون م�ستحقة  على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

2382.9 15638 69837 34ديون على الزبناء

11.4-364 9264 0824 7   منها عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء

77.6-48321047حمفظة ال�سندات

63063876019.1قيم م�ستعقرة

24.2-175 5501 3711 1اأ�سول اأخرى

1.2-754 26240 05041 38املجموع

وقد كان لنخفا�ض ا�شتهالك الأ�رش وارتفاع تكلفة املخاطر تاأثري �شلبي على ن�شاط �رشكات قرو�ض ال�شتهالك. فقد و�شل 

املبلغ اجلاري لقرو�سها اإىل 42،5 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %3،4 مقابل %7 امل�سجلة �سنة من قبل.

وقد وزعت هذه املوؤ�س�سات خالل �سنة 2010 ما قدره 15،3 مليار درهم من القرو�ض، مقابل 16 مليار يف ال�سنة ال�سابقة، 

وهو ما يعادل 546.391 ملفا مقابل 581.542 يف �سنة 2009. ويعزى هذا التدين اإىل تراجع اإنتاج القرو�ض املخ�ش�شة 

بن�سبة %19 لت�سل اإىل 5،3 مليار، يف حني اأن القرو�ض غري املخ�س�سة ارتفعت بواقع %4،5 لت�سل اإىل ما يقرب من 10 

ماليري درهم1.

1 معطيات خا�سة بالجمعية المهنية ل�سركات التمويل.
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ر�سم بياين 41: املبلغ اجلاري االإجمايل للقرو�س وعمليات الكراء مع خيار ال�رشاء لدى �رشكات قرو�س اال�ستهالك )مباليني الدراهم(

عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء       املبلغ اجلاري الإجمايل للقرو�ض 

وارتباطا برتاجع مبيعات ال�سيارات، وا�سلت املبالغ اجلارية لعمليات الكراء مع خيار ال�رشاء منحاها التنازيل الذي انطلق 

�سنة 2008، حيث انخف�ست مرة اأخرى بن�سبة %11،4 لت�سل اإىل 4،4 مليار درهم.

قرو�ض  على  هيمنتها  املخ�س�سة  غري  القرو�ض  وا�سلت 

غري  القرو�ض  وتتكون  منها.   67% متثل  حيث  ال�شتهالك، 

يف  اأما   .98% بن�سبة  ال�سخ�سية  القرو�ض  من  املخ�س�سة 

منها   95% خ�س�ض  فقد   ، املخ�س�سة  بالقرو�ض  يتعلق  ما 

.
1
لتمويل العربات و%5 للتجهيز املنزيل

ر�سم بياين 42: توزيع قرو�س اال�ستهالك، ما بني القرو�س املخ�س�سة 

وغري املخ�س�سة )بالن�سبة املئوية(

قرو�ض خم�س�سة        قرو�ض غري خم�س�سة

وو�سل جمموع اأ�سول �رشكات القرو�ض الإيجارية اإىل 38،7 مليار درهم، بزيادة بواقع %7،6، مقابل %12،4 و20،9% 

على التوايل يف �سنة 2009 و2008.

1 معطيات خا�سة بالجمعية المهنية ل�سركات التمويل.
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)مباليني الدراهم(تطور ا�ستخدامات �رشكات القرو�س االيجارية

التغري200820092010

  (%) 2010/2009

3408.4 45037 30034 30م�ستعقرات بر�سم القر�ض الإيجاري

29.8-748459ديون اأخرى على الزبناء

3231310.0حمفظة ال�شندات

8.8-292 4161 6181 1اأ�سول اأخرى

7227.6 98138 02435 32املجموع

نتيجة لنخفا�ض الطلب على ال�شيارات النفعية والآلت والتجهيزات ال�شناعية، و�شل املبلغ اجلاري الإجمايل للقرو�ض التي 

وزعتها �رشكات القرو�ض الإيجارية اإىل ما يقرب من 39 مليار درهم، م�سجال بذلك زيادة قدرها %7،8، وهذا ميثل انخفا�شا 

باملقارنة مع الوترية التي عرفتها �سنة 2009، وهي 13،5%.

اجلاري  املبلغ  ن�سبة  ارتفعت   فقد   ،%71 قدرها  بح�سة 

اإىل   لت�سل   8،2% ب  املنقول  الإيجاري  القر�ض  لعمليات 

26،5 مليار درهم، مقابل %9.8 يف العام ال�سابق. اما املبلغ 
 10.8 بلغ  فقد  العقاري  الإيجاري  القر�ض  لعمليات  اجلاري 

مليار دولر، م�سجال بذلك زيادة قدرها %8.8 بعد اأن �سجل 

%24.7 يف عام 2009. وميكن تف�شري هذا التح�ل من خالل 
اإزالة الإعفاء )قانون املالية 2010( من ر�سوم الت�سجيل التي 

كان ي�ستفيد منها هذا النوع من التمويل.

ر�سم بياين 43: تطور املبلغ اجلاري لعمليات القر�س االإيجاري

املنقول والعقاري )مباليني الدراهم(

القر�ض الإيجاري  املنقول القر �ض الإيجاري  العقاري 

يف �سنة 2010، منحت �رشكات القر�ض الإيجاري قرو�سا بنف�ض القيمة امل�سجلة �سنة من قبل، اأي 14 مليار درهم1، وهو ما 

يقابل 15.877 ملف قر�ض. وقد خ�ش�شت القرو�ض الإيجارية املنق�لة، التي متثل %84 من هذا النتاج، بالأ�سا�ض لتمويل 

العربات النفعية )%33( والآلت والتجهيزات ال�شناعية )%31( والعربات ال�سياحية )15%(.

 1 معطيات خا�سة بالجمعية المهنية ل�سركات التمويل.
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ر�سم بياين 44: توزيع اإنتاج القرو�س االإيجارية 

املنقولة ح�سب نوع التجهيز

الأ�سغال العمومية والبناء 

12%

الآلت والتجهيزات 

ال�سناعية

31%

اأنواع اأخرى

4%

العربات ال�سياحية

15%

العربات النفعية

33%

احل�ا�شيب والأدوات املكتبية

5%

ر�سم بياين  45: توزيع اإنتاج القرو�س االإيجارية 

العقارية ح�سب نوع امل�ستعقرات

بنايات �سناعية

19%

عقارات اأخرى

20%

حمالت جتارية

24%

بنايات خم�س�سة 

للمكاتب

32%

الفنادق والرتفيه

5%

وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه، فيما يخ�ض القر�ض الإيجاري العقاري، فاإن القرو�ض اجلديدة م�جهة اأ�شا�شا لتم�يل بنايات املكاتب 

)%32( واملحالت التجارية )%24( والبنايات ال�سناعية )19%(.

1.2 ارتفعت اقرتا�سات �رشكات التمويل من ال�سوق املالية

ر�سم بياين 46: تطور بنية موارد �رشكات التمويل )%(

�شندات الدي�ن امل�شدرة       دي�ن جتاه الزبناء     دي�ن بنكية

خ�سوم اأخرى        اأموال ذاتية

تزايدت اقرتا�سات �رشكات التمويل من ال�سوق املالية، حيث ارتفع املبلغ اجلاري ل�سندات الدين التي اأ�سدرتها بن�سبة 59% 

لي�سل اإىل ما يقرب من 14 مليار درهم على ح�ساب الديون البنكية التي انح�رشت بواقع %6 لت�سل اإىل حوايل 52 مليار. وقد 

تعززت اأموالها الذاتية املحا�سبية مرة اأخرى، وذلك بن�سبة %12،6، لتبلغ 8 ماليري درهم.
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)مباليني الدراهم(تطور موارد �رشكات قرو�س اال�ستهالك 

200820092010
التغري  

2009/2010
 (%)

12.3-113 34023 09626 26دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 

467370833125.1دي�ن جتاه الزبناء

77043.8 1008 3186 2�سندات الدين امل�سدرة

7477.4 4214 9954 3اأموال ذاتية

15.7-700 2022 3263 4خ�سوم اأخرى

28.7-848829591النتيجة ال�سافية

1.2-754 26240 05041 38املجموع

�سهدت �سندات الدين ال�سادرة عن �رشكات قرو�ض ال�ستهالك منوا بن�سبة %44 حيث و�سل مبلغها اجلاري اإىل 8،8 مليار 

درهم. ويف الوقت نف�سه، انح�رشت الديون البنكية بواقع %12،3 لت�سل اإىل 23 مليار. اأما بالن�سبة لالأموال الذاتية، فقد ارتفعت 

بواقع %7،4 لتبلغ 4،7 ملياردرهم ، حيث تعززت ح�ستها �سمن املوارد بنقطة واحدة، لتعادل 12%.

)مباليني الدراهم(تطور موارد �رشكات القر�س االإيجاري

200820092010
التغري  

2009/2010
 (%)

1.5-094 51927 98727 25دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

95816.5 6811 7501دي�ن جتاه الزبناء

12495.2 6255 4602 1�سندات الدين امل�سدرة

14310.0 9492 6301 1اأموال ذاتية

04210.9 8422 7801 1خ�سوم اأخرى

1.1-417365361النتيجة ال�سافية

7227.6 98138 02435 32املجموع

بقيت القرو�ض البنكية ل�رشكات القر�ض الإيجاري �سبه م�ستقرة يف م�ستوى 27 مليار، يف حني ارتفع املبلغ اجلاري ل�سندات 

الدين امل�سدرة بواقع %95،2، لي�سل اإىل 5 ماليري درهم. اأما فيما يخ�ض الأموال الذاتية، فقد و�سلت قيمتها اإىل 2 مليار، 

بزيادة قدرها %10، بينما ا�ستقرت ح�ستها �سمن جمموع املوارد يف ن�سبة 5،5%.

املخاطر تكلفة  وارتفاع  الن�شاط  تباطوؤ  بفعل  التمويل  �شركات  ربحية  تراجعت   -  2
انخفا�شا بن�شبة  1،1 مليار درهم، وه� ما ميثل  التمويل ربحا �سافيا قدره  2010، �سجلت �رشكات  ال�سنة املالية  يف متم 

%14،3 مقابل %8،2 �شنة من قبل، ارتباطا على اخل�ش��ض بت�شاعد تكلفة املخاطر وكذلك، على اخل�ش��ض، انخفا�ض ن�شاط 
قرو�ض ال�ستهالك.
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ر�سم بياين 47: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري اخلا�سة ب�رشكات التمويل )مباليني الدراهم(

النتيجة اجلارية      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل     العائد ال�سايف البنكي النتيجة ال�سافية 

ارتفع العائد ال�سايف البنكي ل�رشكات التمويل، البالغ 4،6 مليار درهم، بن�سبة %3،9 مقابل %6،6 �سنة 2009. ويغطي 

هذا التطور زيادة يف هام�ض الفائدة بن�سبة %6 وهام�ض العمولت بواقع %5 وكذا نتيجة عمليات القرو�ض الإيجارية بن�سبة 

.3،3%

 1،7 اأي  2009، ا�ستقرت يف نف�ض م�ستوى ال�سنة ال�سابقة،  %5،8 يف �سنة  وبعد ارتفاع التكاليف العامة لال�ستغالل بن�سبة 

الإجمالية  النتيجة  بلغت  بنقطتني. وهكذا،  %38، وه� ما ميثل حت�شنا  ال�ستغالل   بذلك متو�سط معامل  ليبلغ  مليار درهم، 

لال�ستغالل ما يقارب 3 ماليري درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها %5،5 مقابل %7،1 يف ال�سنة الفارطة.

وارتباطا بارتفاع الديون املعلقة الأداء، ارتفعت املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن من 702 مليون درهم اىل مليار 

درهم، حيث امت�ست %34،7 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل 25،4%.

وتراجع عائد اأ�سول �رشكات التمويل مرة اأخرى اإذ انتقل من %1،6 اإىل %1،4؛ يف حني انخف�ض عائد الراأ�سمال من 18،4% 

اإىل 14%.
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ر�سم بياين 48: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري لدى �رشكات قرو�س االإ�ستهالك )مباليني الدراهم( 

النتيجة اجلارية      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل     العائد ال�سايف البنكي النتيجة ال�سافية 

وباعتبار �رشكات قرو�ض ال�ستهالك وحدها، فقد �سجلت عائدا �سافيا بنكيا بلغ 3 ماليري درهم، م�سجلة بذلك زيادة طفيفة 

قدرها %2،5 مقابل %9،9 �سنة 2009. ويرجع هذا التباطوؤ اإىل تراجع منو هام�ض الفائدة، حيث بلغ %8،8 مقابل 16،3%، 

وانخفا�ض الهام�ض على العمولت بن�سبة %5 بعد ارتفاعه بواقع %11،3. ووا�سلت نتيجة عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء 

انخفا�سها الذي بلغ %20 لت�سل اإىل 369 مليون درهم.

وبعد ارتفاع التكاليف العامة لال�ستغالل اخلا�سة ب�رشكات قرو�ض ال�ستهالك بن�سبة %5،7 يف ال�سنة املن�رشمة، تراجعت 

بن�سبة %2 لت�سل اإىل 1،1 مليار درهم، وبلغ بذلك متو�سط معامل ال�ستغالل %38، وهو ما يوازي حت�سنا بنقطتني. وهكذا، 

بلغت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل ما يقارب 2 مليار درهم، اأي بزيادة ن�سبتها %5، بعد ارتفاع بواقع %11 يف �سنة 2009.

ومع ارتفاع حالت عدم الأداء، انتقلت املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن من 555 مليون اإىل 932 مليون درهم، 

وهو ما يعادل %49 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل %30،5 خالل ال�سنة ال�سابقة.

و�سجلت �رشكات قرو�ض ال�ستهالك نتيجة �سافية بقيمة 590،5 مليون درهم، اأي يف انخفا�ض قدره %29 مقابل %2،3 يف 

�سنة 2009، وبلغ عائد الأ�سول %1،5، يف حني و�سل عائد الراأ�سمال اإىل 12،5%.
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ر�سم بياين 49: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري اخلا�سة ب�رشكات القر�س االإيجاري )مباليني الدراهم(

النتيجة اجلارية      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل     العائد ال�سايف البنكي النتيجة ال�سافية 

وبلغ العائد ال�سايف البنكي ل�رشكات القر�ض الإيجاري 974 مليون درهم، م�سجال بذلك زيادة قدرها %4، بعد انخفا�ض 

طفيف يف �سنة 2009. ويعزى هذا التح�سن ب�سكل خا�ض اإىل ارتفاع هام�ض الفائدة1 بن�سبة %4، مقابل انخفا�ض قدره 1% 

اأقل جراأة مما كانت عليه �سنة  اإن �سيا�سة �سعر الفائدة التي تطبقها �رشكات القرو�ض الإيجارية كانت  �سنة من قبل، حيث 

.2009

وارتفعت التكاليف العامة لال�ستغالل اخلا�سة ب�رشكات القر�ض الإيجاري بن�سبة %1،4 مقابل %7 لت�سل اإىل 271 مليون 

درهم. ونتيجة لذلك، انخف�ض متو�سط   معامل ال�ستغالل بنقطة واحدة لي�سل اإىل %28. اأما فيما يخ�ض النتيجة الإجمالية 

لال�ستغالل، فبعد تراجعها بن�سبة %2،4، �سجلت زيادة بواقع %4،6 لتبلغ 703 مليون درهم.

مليون   104 درهم، مقابل  مليون   125 ال�رشكات  بهذه  اخلا�سة  املوؤن  ا�سرتدادات  ال�سافية من  املخ�س�سات  وبلغ جمموع 

درهم، حيث امت�ست %17،8 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل %15،4 يف �سنة 2009.

وحققت �رشكات القر�ض الإيجاري نتيجة �سافية اإجمالية بلغت 361،4 مليون درهم، بانخفا�ض طفيف، بعد التقل�ض البالغ 

ال�سابقة فيما و�سل عائد  ال�سنة  %1، وهو نف�ض امل�ستوى امل�سجل يف  الأ�سول ما يقارب  2009. وبلغ عائد  %12،6 �سنة 
الراأ�سمال اإىل %16،8 مقابل %18،7 خالل ال�سنة الفارطة.

1 بما في ذلك نتيجة عمليات القرو�ض الإيجارية.
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ونتائجها احلرة  البنوك  ن�شاط   .IV

ا�شتمرت البن�ك احلرة يف مزاولة ن�شاطها، اعتمادا على اإعادة التم�يل من ال�رشكة الأم.

فبعد الرتفاعات ال�ستثنائية امل�سجلة �سنتي 2008 و2009، ارتفع جمموع ح�سيلة هذه البنوك يف نهاية دجنرب 2010 

بواقع %13،3 لي�سل اإىل 32،4 مليار درهم. وعلى الرغم من ا�ستقرار منو ح�ستها �سمن جمموع ح�سيلة هذه البنوك، فاإنها 

مل تتجاوز 4%.

ر�سم بياين 50: بنية ا�ستخدامات البنوك احلرة

ديون على الزبناء

          48%

حمفظة ال�شندات 

 12%

ديون على موؤ�س�سات

 الئتمان

40%

ر�سم بياين 51: بنية موارد البنوك احلرة

ودائع الزبناء

6%
خ�سوم اأخرى

1%
اأم�ال ذاتية حما�شبية

1%

دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان

 92%

البن�ك  الدي�ن جتاه  عليها  تهيمن  تزال  ل  م�اردها  اأن  اإل  ن�شبيا،  متن�عة  احلرة  البن�ك  ا�شتخدامات  بنية  كانت  ويف حني 

املحلية التي و�سلت اإىل %92 من املجموع.

)مباليني الدراهم(تطور ا�ستخدامات البنوك احلرة

200820092010
التغري

 2009/2010
 (%)

93410.9 66312 81211 7ديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

5055.9 63515 08314 11ديون على الزبناء

76976.9 1303 7512 2حمفظة ال�شندات

17612414214.5اأ�سول اأخرى

35013.3 55232 82228 21املجموع

وبلغت ديونها امل�ستحقة على موؤ�س�سات الئتمان، والبالغة ح�ستها %40 من ال�ستخدامات، ما يقارب 13 مليار درهم، وهو 

ما �سكل زيادة بن�سبة %11 مقابل %49 يف �سنة 2009.

15،5 مليار درهم،  %48 من ال�ستخدامات،  وو�شل املبلغ اجلاري ال�شايف للدي�ن على زبناء هذه امل�ؤ�ش�شات، الذي ميثل 

بزيادة قدرها %6 مقابل %32 �سنة من قبل. وي�سمل هذا التطور زيادة بواقع %14،5 يف ت�سهيالت اخلزينة، التي ت�سكل ما 



74 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2010

يقارب ثلثي املجموع. و�ساحب هذا التطور انخفا�ض يف القرو�ض املعلقة الأداء بن�سبة %36 لت�سل اإىل 61 مليون درهم، اأي 

اإجمايل القرو�ض. %0،4 من 

ويف عالقة مع ارتفاع �سندات امللكية التي مثلت %29 من املجم�ع، �شجلت حمفظة ال�شندات ارتفاعا بن�شبة %77 لتبلغ 3،8 

مليار درهم، اأي %12 من جمموع ال�ستخدامات.

)مباليني الدراهم(تطور موارد البنوك احلرة

200820092010
التغري

 2010/2009
 (%)

66512.6 34129 93426 18دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

09326.2 6592 3721 2ودائع الزبناء

27732236413.0اأم�ال ذاتية حما�شبية

0.9-239230228خ�سوم اأخرى

35013.3 55232 82228 21املجموع

اأي  29،7 مليار درهم،  اإىل  %12،6 لت�سل  %39 يف ال�سنة ال�سابقة، تزايدت بن�سبة  بعد ارتفاع الدي�ن جتاه البن�ك بن�شبة 

%92 من املجموع.

وبلغت ودائع الزبناء، التي ت�شكل املك�ن الثاين �شمن امل�ارد بح�شة %6،  2،1 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها 26%، 

وذلك بعد انخفا�سها بن�سبة %30 �سنة 2009. وقد �ساهمت الودائع لأجل بن�سبة %91 يف هذا التطور.

وبلغت الأم�ال الذاتية املحا�شبية، التي متثل %1 من املوارد، 364 مليون درهم، اأي بزيادة قدرها %13 مقابل %16 خالل  

ال�سنة املا�سية .

وبلغ جمم�ع تعهدات خارج امليزانية املمن�حة من طرف البن�ك احلرة، التي متثل التعهدات بال�شمان ح�ايل %76 منها، 

التعهدات  تت�سكل من  التي  امل�ستلمة،  بالتعهدات  يتعلق  ما  %65. ويف  قدره  بانخفا�ض  اأي  مليون درهم،   700 يقارب  ما 

بال�سمان امل�ستلمة من موؤ�س�سات الئتمان بن�سبة تناهز %97 ، فقد ا�ستقرت يف 12 مليار درهم.

ويف نهاية �سنة 2010، حققت البن�ك احلرة عائدا �شافيا اإجماليا قدره 137،4 مليون درهم، م�سجلة بذلك انخفا�سا بواقع 

%15،6، مقابل زيادة بواقع %56 �سنة من قبل. ويعود هذا الرتاجع ب�سكل اأ�سا�سي اإىل انخفا�ض العائد ال�سايف البنكي. فقد 
انخفا�ض  اإىل  %58، وهو تطور يعزى  %7، مقابل زيادة قدرها  اأي بانخفا�ض ن�سبته  201 مليون درهم،  الأخري  بلغ هذا 

هام�ض الفائدة.

ومن جهة اأخرى، ارتفعت التكاليف العامة لال�شتغالل، التي متثل ح�ايل %10 من العائد ال�سايف البنكي، بن�سبة %5 مقابل 

182 مليون درهم. اإىل  %8 لت�سل  %7،5. ومن مت، تقل�ست النتيجة الإجمالية لال�ستغالل بن�سبة 

%9 من  17 مليون درهم، حيث امت�ست  اإىل   13 وانتقلت املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن لدى هذه البنوك من 

النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل %7 يف �سنة 2009.
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ونتائجها  ال�شغرى  القرو�ض  جمعيات  ن�شاط   .V

ل يزال قطاع القرو�ض ال�شغرى، الذي ي�شكل عن�رشا اأ�شا�شيا �شمن مكافحة الإق�شاء املايل، يت�شم بالفت�ر نظرا لظه�ر بع�ض 

اإ�سالح  اإىل  الرامية  التدابري  ال�سغرى  القرو�ض  وا�سلت جمعيات  ال�سدد،  2008. ويف هذا  �سنة  ال�سعف فيه خالل  مكامن 

حمافظها وحت�شني املنظ�مة املعتمدة لت�شيري املخاطر.

اأبطاأ من ال�سنة الفارطة. وهكذا، وبعد تراجع  اأن�سطة هذه املوؤ�س�سات انخفا�سا جديدا، واإن بوترية  ويف هذا ال�سياق، �سجلت 

بواقع %16، تدنى املبلغ اجلاري للقرو�ض بن�سبة %1، ليبلغ 4،7 مليار درهم مع متم �سنة 2010، لي�سل بذلك عدد الزبناء 

الن�سطني اإىل اأقل من 900.000 م�ستفيد، اأي يف انخفا�ض بوترية 11%.

300 ملي�ن درهم، وه� ما ميثل  اأقل من  املوؤ�س�سات يف  الأداء اخلا�سة بهذه  املعلقة  القرو�ض  ا�ستقرت  اأخرى،  ومن جهة 

%6،2 من اإجمايل القرو�ض، اأي نف�ض امل�ستوى امل�سجل �سنة 2009. وقد حت�سنت تغطية هذه الديون بوا�سطة املوؤن بن�سبة 
16 نقطة لت�سل اإىل %75. ويظهر اأن املدي�نية املتقاطعة للزبناء، التي تعد واحدة من اأ�شباب ارتفاع الدي�ن غري امل�شددة يف 

هذا القطاع، قد انخف�ست بعد اأن بلغت %40 قبل �سنتني.

 4 اأي  4 ماليري درهم،  اإىل ما يقارب  %13، لت�سل  اأخرى، تقل�ست الديون اخلا�سة باملوؤ�س�سات املالية بن�سبة  ومن ناحية 

اأ�سعاف قيمة الأموال الذاتية فيما انتقلت ح�ستها �سمن جمموع املوارد من %75 اإىل %72.  ومت�ل البن�ك املحلية 82% 

من هذا املجموع.

وبعد العجز الذي جتاوز 100 مليون درهم يف �سنة 2009، �شجلت معظم جمعيات القرو�ض ال�شغرى نتائج اإيجابية، مما 

�شمح بتحقيق اجمايل العائد ال�شايف بلغ جمم�عه 25 مليون درهم.

جممع اأ�شا�ض  على  ونتائجها  البنوك  ن�شاط   .VI

يتم حتليل ن�شاط البن�ك ونتائجها على اأ�شا�ض جممع من خالل البيانات املالية التي تعدها ثمان جمم�عات بنكية1 متلك ما 

يقارب %90 من ال�سوق على اأ�سا�ض غري جممع.

ويف �سنة 2010، حت�سن اإجمايل العائد ال�سايف لهذه املجموعات البنكية الثمان ب�سكل ملمو�ض، بعد الرتاجع الطفيف امل�سجل 

اأو  القطاعي  امل�ستوى  على  �سواء  اأن�سطته،  تنوع  من  ا�ستفاد  الذي  املغربي  البنكي  القطاع  �سمود  يعك�ض  مما   ،2009 �سنة 

اجلغرايف.

1 القر�ض ال�سعبي للمغرب والتجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والقر�ض العقاري وال�سياحي وم�سرف المغرب والبنك المغربي للتجارة وال�سناعة 
 .CDG-Capitalوال�سركة العامة  و
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ن�شاط  منو  يف  اإيجابي  ب�شكل  الدويل  ال�شعيد  على  املنجزة  الأن�شطة  �شاهمت   -  1
املجموعات البنكية

مع متم دجنرب 2010، �سجلت املجموعات البنكية جمموع اأ�سول بقيمة 930 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %5،8 مقابل 

%10 يف ال�سنة الفارطة. ويعك�ض هذا النمو، على وجه اخل�سو�ض، م�ساهمة فروع البنوك يف اخلارج وال�رشكات التابعة لقطاع 
التاأمني، التي �سجلت زيادة قدرها %13 و%17 على التوايل من �سنة لأخرى. وقد حققت املجموعات البنكية الثالث الأكرث 

ن�ساطا على ال�سعيد الدويل %14 من ن�ساطها باخلارج، مقابل %13 �سنة من قبل.

ر�سم بياين 52: بنية ا�ستخدامات البنوك على اأ�سا�س جممع

قرو�ض وديون على الزبناء

68%

ت�ظيفات تتم 
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3%
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10%
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6%
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6%
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حكمها

7%

دي�ن جتاه الزبناء

70%

�سندات الدين 

امل�سدرة

 6%

اأموال ذاتية ـ ح�سة املجموعة

9%
خ�سوم اأخرى

9%
دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان 

والهيئات املعتربة يف حكمها

6%

ر�سم بياين 53: بنية موارد البنوك على اأ�سا�س جممع

متيزت بنية ال�شتخدامات بتنامي ح�شة القرو�ض املقدمة للزبناء، يف حني اأن بنية امل�ارد ظلت دون تغيري يذكر مقارنة 

بال�سنة الفارطة.

1.1  تزايدت اال�ستخدامات نتيجة االرتفاع املطرد يف القرو�س املقدمة للزبناء
�سجلت البنود الرئي�سية لالأ�سول تطورات متباينة.

1

 
1
)مباليني الدراهم(تطور ا�ستخدامات البنوك على اأ�سا�س جممع 

التغري200820092010

 (%) 2010/2009

39816.1 28258 19750 39اأ�سول مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

4424.9 85955 00052 43اأ�سول مالية متاحة للبيع

14.7-907 79868 76080 81قرو�ض وديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

90410.1 803624 245567 498قرو�ض وديون على الزبناء

2.0-432 98627 99627 31ت�ظيفات تتم حيازتها اإىل غاية اأجل ا�شتحقاقها

4.0-712 69294 73698 104اأ�سول اأخرى

7955.8 420929 934878 798جمموع  اال�سول 

اإثر تغيير نطاق تجميع المجموعة البنكية.  2009 ب�سكل طفيف على  1 تم تعديل المعطيات الخا�سة ب�سنة 
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بلغت الأ�سول املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة، التي تتكون بكاملها من الأ�سول املحتفظ بها بغر�ض التداول، 58،4 

مليار درهم، اأي بزيادة ن�سبتها %16، وه� ما ميثل انخفا�شا باملقارنة مع الرتفاع امل�شجل يف نهاية دجنرب 2009 والبالغ 

%28،3. وقد ت�سكلت هذه الأ�سول من الأ�سهم وغريها من ال�سندات ذات الدخل املتغري بن�سبة %51 وال�سندات العمومية والقيم 
%34 فيما توزع الباقى، بح�س�ض مت�ساوية، بني ال�سندات الأخرى ذات الدخل الثابت واملنتجات امل�ستقة  املماثلة بن�سبة 

امل�ستعملة لتغطية املخاطر.

ويف املقابل، فاإن وترية منو الأ�سول املالية املتاحة للبيع تباطاأت لت�سل اإىل %4،9، مقابل ما يناهز %23. وو�سل املبلغ 

اجلاري لهذه الأ�سول اإىل 55،4 مليار درهم، مبا فيها %33 يف �سكل اأ�سهم و�سندات اأخرى ذات الدخل املتغري، و%31 يف �سكل 

�سندات عمومية و�سندات مماثلة، و%25 يف �سكل �سندات اأخرى ذات دخل ثابت و%10 يف �سكل �سندات م�ساهمة غري جممعة.

وو�شل املبلغ اجلاري للقرو�ض والدي�ن على الزبناء، حم�ش�بة مع ا�شتثناء امل�ؤن، اإىل 625 مليار درهم، م�سجلة وترية منو 

اأبطاأ من �سنة 2009، حيث بلغت %10 مقابل %14. ومتثل هذه القرو�ض %68 من ال�ستخدامات، بح�سة يف ارتفاع بـواقع 

%12 يف ال�سنة ال�سابقة. %13 من هذه الديون لفروع ال�رشكات يف اخلارج، مقابل  3 نقاط. ويرجع ح�ايل 

وارتباطا بو�سعية نق�ض ال�سيولة التي ميزت ال�سوق النقدية املحلية يف �سنة 2010، تراجعت الديون على موؤ�س�سات الئتمان 

والهيئات املعتربة يف حكمها، التي بلغ جمموعها 69 مليار درهم، ب�شكل ملح�ظ، اأي بن�شبة %14،7، بعد النخفا�ض الطفيف 

امل�سجل يف نهاية دجنرب 2009.

وو�شلت الت�ظيفات املحتفظ بها اإىل غاية اأجل ا�شتحقاقها، والتي مت تقييمها بالتكلفة امل�شتخمدة، اإىل 27،4 مليار درهم، اأي 

يف انخفا�ض بواقع %2، بعد تراجعها بن�سبة %12،5 يف ال�سنة ال�سابقة.

2.1 - تعززت موارد املجموعات البنكية
                 )مباليني الدراهم(

1
تطور موارد البنوك على اأ�سا�س جممع

التغري200820092010بنود اخل�سوم

 (%) 2010/2009

44758.0 1823 9362 2خ�سوم مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

15.2-763 73555 00765 58دي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

0955.0 014652 810621 577دي�ن جتاه الزبناء

77532.9 44853 64240 33�سندات الدين امل�سدرة

79316.4 54479 44268 61ر�ساميل ذاتية ـ ح�سة املجموعة

45212.0 33310 4999 9مبا فيها النتيجة ال�سافية

9225.5 49684 09780 65خ�سوم اأخرى

7955.8 420929 934878 798جمموع اخل�سوم

1

ارتفعت اخل�سوم املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة، التي مل تتجاوز ح�ستها �سمن املوارد %1، بن�سبة %58 لتبلغ 3،4 

مليار درهم، بعد انخفا�ض قدره %26. ويف املقابل، تدنى املبلغ اجلاري للدي�ن جتاه م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها، بعد زيادة بواقع %13،3، بن�سبة %15،2 لي�سل اإىل 55،8 مليار درهم.

اإثر تغيير نطاق تجميع المجموعة البنكية.  2009 ب�سكل طفيف على  1 تم تعديل المعطيات الخا�سة ب�سنة 
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وتوا�سل تباطوؤ الودائع املح�سلة من الزبناء، حيث بلغت 652 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها %5، وه� ما ميثل 

الدين امل�سدرة،  التباطوؤَ ارتفاُع �سندات  %7،5. وقد عو�ض هذا  ال�سابقة، وهي  ال�سنة  تراجعا مقارنة بالوترية امل�سجلة يف 

التي منا مبلغها اجلاري بواقع %33 لي�سل اإىل 53،8 مليار درهم، اأي بوترية اأ�رشع من ن�سبة %20،2 امل�سجلة �سنة 2009. 

و�سكلت الودائع التي جمعتها الفروع البنكية يف اخلارج %15 من اإجمايل ودائع البنوك الثالثة الأكرث ن�ساطا على ال�سعيد 

الدويل، مقابل %14 يف نهاية دجنرب 2009.

ومن جانب اآخر، تزايدت الر�شاميل الذاتية ـ ح�شة املجم�عة )اأخذا بعني العتبار نتيجة ال�شنة( بن�شبة %16،4 مقابل 11،6% 

يف �سنة 2009، وذلك بف�شل ت�فري البن�ك حل�شة اأكرب من الأرباح، حيث ارتفعت الحتياطيات املجمعة بن�شبة %8 لت�سل 

اإىل 29 مليار درهم.

2009 �شنة  ا�شتقرارها  بعد  املجمعة،  ال�شافية  النتيجة  – ارتفعت   2

املتو�سط من  اأعلى يف  اأرباح  واجلغرايف مل�سادر دخلها،  القطاعي  التنويع  ا�ستفادت من  التي  البنكية،  املجموعات  حققت 

مثيالتها امل�سجلة يف ال�سنة املا�سية.

ر�سم بياين رقم 54: تطور العائد ال�سايف البنكي والنتيجة االإجمالية لال�ستغالل والنتيجة ال�سافية على اأ�سا�س جممع )مباليري الدراهم(

العائد ال�سايف البنكي النتيجة ال�سافية – ح�سة املجموعة   النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 

مت حتقيق نتيجة �سافية  - ح�سة املجموعة جيدة بف�سل الأداء اجليد للعائد ال�سايف البنكي وزيادة اأدنى يف تكلفة املخاطر.

�سنة  امل�سجلة  لتلك  املعادلة  الزيادة،  هذه  وتعد  درهم.  مليار   42،8 ليبلغ   12% بن�سبة  البنكي  ال�سايف  العائد  ارتفع  فقد 

2009، مالئمة ل �شيما واأنها همت جميع مك�نات هذا املجمع. و�شاهم ن�شاط البن�ك على ال�شعيد الدويل يف حتقيق هذه 
النتيجة بن�سبة %20، مقابل 16%.

وتزايد هام�ض الفائدة، الذي يعترب العن�رش الأكرث �سمودا �سمن العائد ال�سايف البنكي، بن�سبة %13،4 لي�سل اإىل 29،5 مليار 

درهم، مقابل %4،8، بف�سل منو الفوائد املوؤداة بوترية اأدنى من الفوائد املح�سلة.
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ر�سم بياين 55: تطور بنية العائد ال�سايف البنكي على اأ�سا�س جممع

)بالن�سبة املئوية(

هام�ض الفائدة نتيجة اأن�سطة ال�سوق  هام�ض العمولت  

ومن ناحية اأخرى، ارتفع هام�ض العم�لت،الذي ميثل %16 من العائد ال�سايف البنكي، بن�سبة %19،3 لي�سل اإىل 7 ماليري 

درهم، مقابل زيادة قدرها %8،8، على اإثر منو العمولت املح�سلة بن�سبة %20،3، مقابل %10،8، والعمولت املمنوحة 

بن�سبة %31،2 مقابل 39،7%.

وقد ترتب حوايل %59 من هذا الهام�ض عن العمولت املح�سلة بر�سم اخلدمات املقدمة للزبناء، و%19 منها بر�سم العمليات 

على ال�سندات و%16 منها بر�شم الأدوات املالية وبن�د خارج احل�شيلة. اأما بقية الهام�ض على العم�لت، فيت�زع بني عمليات 

ال�رشف بن�سبة %5 والعمليات املنجزة مع موؤ�س�سات الئتمان بن�سبة 2%.

وبعد ارتفاع كبري بلغ %79 يف �سنة 2009، �سجلت نتيجة اأن�سطة ال�سوق منوا ب�سكل اأبطاأ بكثري، بن�سبة %6 لت�سل اإىل 5،4 

مليار درهم. وي�سمل هذا التطور زيادة بن�سبة %20 يف �سايف الأرباح على الأدوات املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة 

وانخفا�سا بواقع %13 يف �سايف الأرباح على الأ�سول املالية املتاحة للبيع.

وت�سارعت وترية منو التكاليف العامة لال�ستغالل ن�سبيا يف �سنة 2010، نظرا لرتفاعها ب�اقع %12،3 مقابل %11 لت�سل 

اإىل 20،4 مليار درهم. ونظرا لنم�ها بنف�ض وترية العائد ال�شايف البنكي، فقد حققت هذه التكاليف معامل ا�شتغالل بن�شبة 

اأي تغيري مقارنة بال�سنة ال�سابقة. %47،7، دون 

 2009 �سنة  %11،5، يف حني �سجلت  بواقع  22،3 مليار درهم،  بلغت  التي  النتيجة الجمالية لال�ستغالل،  ارتفعت  وهكذا، 

زيادة قدرها 13%. 

وبعد اأن منت التكلفة الإجمالية للمخاطر، التي يبلغ جمموعها 4،6 مليار، مبا يقرب من ثالثة اأ�سعاف يف ال�سنة ال�سابقة، 

ارتفعت بن�سبة %7 حيث اإنها ا�ستوعبت %21 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، وهو نف�ض امل�ستوى امل�سجل �سنة 2009. 

وقد ارتفعت املخ�س�سات للموؤن واخل�سائر بر�سم الديون غري القابلة لال�سرتداد بن�سبة %21 لت�سل اإىل 11،4 ملياردرهم ، يف 

الوقت الذي منت فيه عمليات ا�سرتداد وا�ستيفاء الديون امل�سددة بن�سبة %34، لت�سل بذلك اإىل 6،8 مليار درهم. 
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البنوك لتغطية املخاطر املرتبطة بتدهور املحيط القليمي، حققت املجموعات  التي كونتها بع�ض  الرغم من املوؤن  وعلى 

البنكية الثمان نتيجة �سافية باعتبار ح�سة املجموعة بلغت 10،5 مليار درهم، بزيادة بواقع %12 مقابل انخفا�ض بوترية 

%1،6 �شنة من قبل. وقد �شاهم الن�شاط على امل�شت�ى الدويل ب�اقع %13 يف النتيجة ال�سافية للبنوك الثالثة الأكرث ن�ساطا 
يف اخلارج، مقابل %12 يف �سنة 2009. 

�سهر  متم  مع  مقارنة  يذكر  تغيري  دون  اأي   ،13،1% اإىل  الراأ�سمال  عائد  و�سل  فيما   1،1% الأ�سول  عائد  بلغ  وهكذا، 

دجنرب2009.



اجلزء الثالث

تطور اخملاطر البنكية
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متكنت البن�ك عم�ما من التحكم يف خماطرها كما مت حتديدها من وجهة نظر احرتازية، وذلك يف ظل حميط اأقل مالءمة. 

وباملوازاة مع ذلك، وا�سلت تعزيز اأموالها الذاتية بغية توفري تغطية اأف�سل ملخاطر الئتمان وال�سوق والت�سغيل.

وعلى الرغم من ت�جه الدي�ن البنكية لالأ�رش نح� الرتفاع، فقد ظلت يف حدود متحكم فيها، باملقارنة مع امل�شت�يات امل�شجلة 

اأقوى، منوا  ت�ستفيد من �سمانات  التي  لل�سكن،  القرو�ض  الإقليمي، ولكن مع تباين يف تطورها. وهكذا عرفت  ال�سعيد  على 

مطردا، بينما �شهدت قرو�ض ال�شتهالك، التي تتم يف ظروف تتميز بال�رشامة، تباط�ؤا ملح�ظا.

وبامل�ازاة مع  ذلك، ظلت  ن�شبة الدي�ن املعلقة الأداء، يف املت��شط، يف م�شت�ى اأدنى من نظريه امل�شجل يف �شنة 2009، 

وتطورت بن�سب تختلف ح�سب موؤ�س�سات الئتمان. وقد تراجعت ن�سبة تغطية املوؤن للديون املعلقة الأداء باملقارنة مع �سنة 

.2009

احرتازي منظور  من  الذاتية  باالأموال  املخاطر  تغطية  تطور   .I

وا�سلت البنوك تعزيز مالءتها بف�سل ارتفاع الأموال الذاتية، وذلك ل�سمان تغطية اأف�سل للمخاطر التي تتعر�ض لها. 

ويتم حتليل تطور خماطر ومالءة البنوك يف ما يلي من خالل معطيات م�ستقاة من التقارير التي اأعدتها وفقا لقواعد بازل 

اأ�سا�ض فردي. II، على 

املرجحة املخاطر  تطور   -  1

خماطر  من  تتاألف  التي  املرجحة،  املخاطر  �سايف  بلغ 

درهم،  مليار   660 قدره  ما  والت�سغيل،  وال�سوق  الئتمان 

بزيادة اأدنى من تلك امل�سجلة يف ال�سنة ال�سابقة، اأي 7،8% 

مقابل 13،5%.

وحيث اإن خماطر الئتمان تعترب امل�سدر الرئي�سي للمتطلبات 

املخاطر  جمموع  من   89% بلغت  فقد  الذاتية،  الأمول  من 

بح�س�ض  ال�سوق،  وخماطر  الت�سغيل  خماطر  تليها  املرجحة، 

بلغت على التوايل %7 و 4%.

ر�سم بياين 56: تطور جمموع املخاطر ال�سافية املرجحة

)مباليني الدراهم(

61،2 مليار  الفئات الثالث من املخاطر، اإىل66  مليارا، مقابل  الذاتية للبنوك، بر�سم هذه  وو�سلت املتطلبات من الأموال 

درهم �سنة 2009.
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1.1 - خماطر االئتمان

الئتمان،  خماطر  بر�سم  املرجحة،  التعر�سات  جمموع  بلغ 

خارج  والتزامات  احل�شيلة  التزامات  بني  جتمع  التي 

احل�شيلة، حم�ش�بة بعد الأخذ بعني العتبار تقنيات التخفيف 

من املخاطر، 577 مليار درهم، م�سجلة زيادة قدرها 6،2% 

عدد  بزيادة  ارتباطا  �سيما  ل   ،2009 �سنة  مع  مقارنة 

القرو�ض املمنوحة للزبناء. 

ر�سم بياين 57: تطور خماطر االئتمان )مباليني الدراهم(

2.1 - خماطر ال�سوق

عن  الناجمة  اخل�سائر  خماطر  يف  ال�سوق  خماطر  تتمثل 

املخاطر  وت�سمل  ال�سوق.  اأ�سعار  يف  املالئمة  غري  التغريات 

وكذا  التداول  حمفظة  تت�شمنها  التي  بالأدوات  املتعلقة 

الأ�سا�سية  باملنتجات  املتعلقة  واملخاطر  ال�رشف  خماطر 

املرتتبة عن جميع بن�د احل�شيلة وبن�د خارج احل�شيلة، مع 

ا�شتثناء تلك املدرجة منها يف هذه املحفظة.

درهم،  مليار   28،3 املخاطر  هذه  بر�سم  التعر�سات  وبلغت 

بزيادة قدرها %25،8 مقابل 26،7%.

ر�سم بياين 58: تطور خماطر ال�سوق )مباليني الدراهم(

وانتقلت املتطلبات من الأموال الذاتية اإىل 2،8 مليار درهم، مقابل 2،2 مليار يف �سنة 2009.
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3.1 - خماطر الت�سغيل 

عن  الناجتة  اخل�شارة  خماطر  يف  الت�شغيل  خماطر  تتمثل 

ق�ش�ر اأو خلل مرتبط بالإجراءات اأو امل�شتخدمني اأو الأنظمة 

الداخلية اأو اأحداث خارجية. 

وو�سل حجم التعر�سات املتعلقة بهذا اخلطر اإىل 54،6 مليار 

درهم، اأي بزيادة ن�سبتها %17 مقابل 11،2%.

وقد بلغت املتطلبات من الأموال الذاتية املطابقة 5،5 مليار 

درهم، عو�ض 4،7 مليار.

ر�سم بياين 59: تطور خماطر الت�سغيل )مباليني الدراهم(

االحرتازية الذاتية  االأموال  تطور   -  2

81 مليار درهم يف  بلغت الأموال الذاتية الحرتازية للبنوك 

�سجلت  اأن  بعد   ،12،6% قدرها  بزيادة   ،2010 �سنة  نهاية 

%18،8 فيما قبل.

يف  الأ�سا�سية  الذاتية  الأموال  تعزيز   اإىل  التطور  هذا  ويعود 

من  جزء  وكذا  الربحية  النتائج  من  اأكرب  جزء  اإدراج  اأعقاب 

زيادة الراأ�سمال �سمن الحتياطي.

ر�سم بياين 60: تطور االأموال الذاتية االحرتازية ) مباليني الدراهم(

الأموال الذاتية الأ�سا�سية           الأموال الذاتية الحرتازية

كان اللج�ء اإىل اإ�شدارات الدي�ن الثان�ية حمدودا خالل �شنة 2010. فبعد اأن ارتفعت هذه الأخرية بن�سبة %47 يف ال�سنة 

ال�سابقة، تزايدت بواقع %3،7 فقط. ويف�رش هذا التط�ر باأن بع�ض البن�ك قد بلغت احلدود التنظيمية املتعلقة بهذه ال�شندات، 

ف�سال عن تزايد الهتمام بالأموال الذاتية الأ�سا�سية يف تقييم مالءة البنوك. 

ويف هذا ال�شياق، بلغ جمم�ع الأم�ال الذاتية الأ�شا�شية، التي متثل %79 من جمموع الأموال الذاتية الحرتازية، 64 مليار 

درهم، بزيادة ن�سبتها %14،3 من �سنة اإىل اأخرى، مقابل 8،8% .
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املالءة  معامل  تطور   -  3

يف �سنة 2010، حت�سن معامل مالءة البنوك، من جديد، حيث 

حقق م�شت�يات اأعلى من املتطلبات التنظيمية الدنيا. وهكذا، 

ويف متم �سهر دجنرب 2010، و�سل متو�سط معامل املالءة، 

حم�ش�با على اأ�شا�ض فردي، اإىل %12،3 بعد اأن بلغ 11،8% 

�سنة 2009 و%11،2 �سنة 2008. ويف�رش هذا التطور بزيادة 

الأموال الذاتية ب�سكل فاق املتطلبات بر�سم املخاطر الثالثة.

الذاتية  الأموال  معامل  تعزز  املالءة،  معامل  غرار  وعلى 

%9،7 بعد انخفا�ض  اإىل  0،5 نقطة لي�سل  الأ�سا�سية بن�سبة 

قدره 0،3 نقطة يف �سنة 2009، حيث بلغ 9،2%.

ر�سم بياين 61: تطور متو�سط معامل املالءة

متو�سط معامل الأموال الذاتية الأ�سا�سية    متو�سط معامل املالءة 

وعلى اأ�سا�ض جممع، بلغ متو�سط معامل املالءة %12،7، مقابل %12، يف حني ا�ستقر معامل الأموال الذاتية الأ�سا�سية يف 

ن�سبة 9،6%.
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االأ�سر مديونية   .II

ال�رشوط  اإىل جانب تده�ر  الدي�ن املمن�حة لالأ�رش،  ارتفاع  التحكم يف  اأجنبية، من �شاأن عدم  اأبرزت ذلك عدة جتارب  كما 

املدينة، اأن يوؤدي اإىل زيادة ه�سا�سة هذه الأ�رش اأمام اأية �سدمة وبالتايل تهديد ال�ستقرار املايل.

على  بانتظام،  اإليه  املرف�عة  التقارير  اإىل  بالإ�شافة  يعتمد،  حيث  اخلطر؛  هذا  ملراقبة  كربى  اأهمية  املغرب  بنك  وي�يل 

ا�شتق�شاءات دورية جترى لدى م�ؤ�ش�شات الئتمان.

اإطار 12: اال�ستق�ساءات التي اأجنزها بنك املغرب من اأجل تتبع خماطر االئتمان

1. �ل�ستق�ساء �ملتعلق ب�رشوط منح �لقرو�س: مت اإجراء هذا ال�ستق�ساء، بر�سم �سنة 2010، لدى ت�شعة بن�ك، متتلك ح�شة 
%90 من ال�سوق. وقد مكن هذا ال�ستق�ساء على اخل�سو�ض من ا�ستكمال البيانات الكمية حول القرو�ض مبعلومات 

ح�ل العنا�رش التي تاأخذها البن�ك بعني العتبار عند اتخاذ قرار منح القر�ض والع�امل التي ت�ؤثر على الطلب.

�ل�ستق�ساء �ملتعلق بقرو�س �ل�سكن: من اأجل تقييم تطور املخاطر املرتبطة بتمويل �رشاء ال�سكن، اأجنز بنك املغرب   .2
ال�ستق�ساء ال�سنوي ال�ساد�ض الذي �سمل �سبعة بنوك تتوفر على ح�سة %94 من ال�سوق يف ما يتعلق بقرو�ض ال�سكن.

3. �ل�ستق�ساء �ملتعلق بقرو�س �ل�ستهالك: بغية تتبع تطور املخاطر املتعلقة بقرو�ض ال�ستهالك، اأجرى بنك املغرب، يف 
�سنة 2010، ال�ستق�ساء ال�سنوي ال�ساد�ض لدى ال�رشكات املتخ�س�سة يف قرو�ض ال�ستهالك من اأجل جمع معلومات 

عن هذه الفئة من القرو�ض والتعرف على نوعية الأ�سخا�ض املدينني. وقد اأجري هذا ال�ستق�ساء لدى 12 �رشكة، متثل 

%81 من ال�سوق. 

... بف�شل  منوها  للأ�شر  البنكية  الديون  وا�شلت   -  1

تظهر ال�ثائق املحا�شبية التي ت��شل بها بنك املغرب من م�ؤ�ش�شات الئتمان اأن املبلغ اجلاري للدي�ن البنكية لالأ�رش و�شل 

هذه  على  مهيمنة  ال�شكن  قرو�ض  وتظل  ال�شابقة.  ال�شنة  %12،4 يف  مقابل   ،9% قدرها  بزيادة  اأي  درهم،  مليار   216 اإىل 

املديونية بح�سة بلغت 60%. 
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ر�سم بياين 62: تطور الديون البنكية لالأ�رش 

تطور الديون البنكية لالأ�رش  )بالن�سبة%(           الديون البنكية لالأ�رش

)مباليري الدراهم(

مقارنة  تغيري  دون  وذلك  الئتمان،  موؤ�س�سات  وزعتها  التي  التمويالت  قيمة  من   33% لالأ�رش  البنكية  الديون  جاري  وبلغ 

بامل�ستوى امل�سجل خالل ال�سنتني ال�سابقتني. وقد قدمت البنوك ما يقرب من %80 من هذه الديون؛ اأما الباقي، فقد وفرته 

�رشكات قرو�ض ال�ستهالك.

وظلت الدي�ن البنكية لالأ�رش حتت ال�شيطرة، ومثلت %28 من الناجت الداخلي الإجمايل، وه� م�شت�ى اأدنى بكثري من نظريه 

امل�سجل بالدول الأوروبية. 

وهكذا، مل يتط�ر مك�نا املدي�نية البنكية لالأ�رش بنف�ض ال�ترية. ففي ال�قت الذي ات�شم فيه تط�ر مت�يل ال�شكن بالدينامية، 

�سجلت قرو�ض ال�ستهالك تباطوؤا حادا.

 2 - ... النمو املطرد لقرو�ض ال�شكن وبالرغم من .....

يف �سنة 2010، مت مت�يل �رشاء ال�شكن يف ظرفية ات�شمت با�شتقرار و�شعية �رشوط منح القرو�ض وانخفا�ض طفيف يف الطلب 

الوارد من الأ�رش.

1.2 - بقي منو قرو�س ال�سكن مطردا
ا�شتمرت قرو�ض ال�شكن يف النم� ب�شكل مطرد كما يت�شح من خالل الإح�شاءات املتعلقة  بتدفق العق�د اجلديدة ومن� املبالغ 

اجلارية. فقد و�سل املبلغ اجلاري ال�سليم لقرو�ض ال�سكن، التي ت�سكل اإحدى املكونات الرئي�سية للقر�ض البنكي، اإىل 124 مليار 

درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها %13،2 مقابل %12،2. وهكذا، مثلت قرو�ض ال�سكن %16 من الناجت الداخلي الإجمايل، يف 

ارتفاع بنقطة واحدة مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
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ر�سم بياين 63: تطور املبلغ اجلاري لقرو�س ال�سكن واالإنعا�س العقاري

قرو�ض ال�سكن        قرو�ض الإنعا�ض العقاري

)مباليني الدراهم(

وباملوازاة مع ذلك، و�سل املبلغ اجلاري ال�سليم للقرو�ض املخ�س�سة لالإنعا�ض العقاري اإىل 64،1 مليار، وهذا ميثل زيادة 

حت�سيل  اإىل  بالإ�سافة  اجلديد،  الإنتاج  تباطوؤ  �ساهم  وقد   .13،8% مقابل   2،2% اأي   ،2009 ب�سنة  مقارنة  بكثري  اأدنى 

جمموعة كبرية من الديون، يف هذا النخفا�ض.

 
1
الدولة ت�سجعها  التي  ال�سكن  قرو�ض  ح�سة  انخف�ست 

مبالغها  ظلت  املقابل،  ويف   .21% اإىل  لت�سل  بنقطتني، 

اجلارية يف نف�ض امل�ستوى، اأي 22،5 مليار درهم، منها 9،3 

مليار درهم يف اإطار �سندوق ال�سمان ل�سلفات ال�سكن لفائدة 

 )FOGARIM( املنتظم  اأو غري  الدخل املحدود  ذات  الفئات 

القطاع  م�ظفي  لفائدة  ال�شكن  ل�شلفات  ال�شمان  و�شندوق 

.)FOGALOGE( العام

ر�سم بياين 64: توزيع املبلغ اجلاري لقرو�س ال�سكن 

بني القرو�س احلرة والقرو�س املدعومة من طرف الدولة

القرو�ض احلرة القرو�ض املدع�مة من طرف الدولة 

1

.)HBM( وكذا قرو�ض ال�سكن  القت�سادي )1 يق�سد بالقرو�ض التي ت�سجعها الدولة القرو�ض التي ت�ستفيد من �سناديق ال�سمان )فوجاريم  وفوجالوج وفوجاليف
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بلغ  الذي  ال�سكن،  قرو�ض  اإنتاج  انتع�ض   ،2010 �سنة  ويف 

النخفا�ض  بعد   ،)+1  %( طفيف  ب�سكل  درهم،  مليار   26
الذي �سهده خالل �سنة 2009. وهم ما يقارب %12 من هذا 

الإنتاج القرو�ض املدعومة من طرف الدولة، مقابل %13 يف 

ال�سنة ال�سابقة.

ر�سم بياين 65: توزيع انتاج قرو�س ال�سكن بني القرو�س احلرة

والقرو�س املدعومة من طرف الدولة 

القرو�ض احلرة القرو�ض املدع�مة من طرف الدولة 

 4% بواقع  اجلدد  امل�ستفيدين  عدد  انخف�ض  وباملقابل، 

لي�سل اإىل حوايل 67.000 زبون. وقد اأثر هذا الرتاجع على 

القرو�ض املدعومة من طرف الدولة )% 7-( اأكرث منه على 

القرو�ض احلرة )% 3-(.

ر�سم بياين 66: عدد امل�ستفيدين من قرو�س ال�سكن

وارتفع متو�سط مبلغ قرو�ض ال�سكن من جديد، من 365.000 اإىل 390.000 درهم. ويف ما يخ�ض القرو�ض املدعومة من 

طرف الدولة، فقد ارتفع متو�سط مبلغها مبقدار 18.000 درهم لي�سل اإىل 187.000 درهم. اأما مت��شط القرو�ض احلرة، فقد 

ارتفع مبا قدره 22.000 ليبلغ 456.000 درهم.

متركز  الأخرية،  ال�شن�ات  يف  امل�شجلة  للت�جهات  وتاأكيدا 

ت�زيع قرو�ض ال�شكن ن�شبيا يف جهتي الدار البي�شاء والرباط، 

اللتني ا�ستفادتا من حوايل %55 من جمموع املبلغ اجلاري، 

اأي بنقطة اأقل مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.

ر�سم بياين 67: التوزيع اجلغرايف لقرو�س ال�سكن

فا�ض ـ بوملان

�سو�ض ـ ما�سة ـ درعة

مراك�ض ـ تان�سيفت 

ـ احل�ز

الرباط ـ �شال ـ زم�ر ـ زعري

الدار البي�ساء الكربى

طنجة تطوان  اجلهة ال�رشقية

مكنا�ض ـ تافاللت

جهات اأخرى
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2.2 - تعززت ح�سة قرو�س ال�سكن باأ�سعار فائدة ثابتة
واكبت البن�ك احلاجيات املتزايدة لتم�يل ال�شكن من خالل احلفاظ، ب�شكل عام، على نف�ض �رشوط منح القرو�ض.

وقد تعززت ح�سة قرو�ض ال�سكن اجلديدة املمنوحة باأ�سعار 

 84% اإىل   76% من  انتقلت  فقد  كبري.  ب�سكل  ثابتة  فائدة 

القرو�ض  من  املقرت�سني  تخوف  ب�سبب  لأخرى،  �سنة  من 

املمنوحة بن�سب متغرية.

املبلغ اجلاري من  ارتفعت ح�ستها من حيث  لذلك،  ونتيجة 

.70% اإىل   65%

ر�سم بياين 68: توزيع قرو�س ال�سكن ح�سب نوعية �سعر الفائدة

�سعر فائدة ثابت �سعر فائدة متغري 

اإطار 13: معايري تاأ�سري القرو�س باأ�سعار فائدة متغرية

يرتبط التغري، الذي كان يقا�ض من قبل مبوؤ�رش الأ�سعار املتو�سطة املرجحة ل�سندات اخلزينة، بتطور ال�سعر يف ال�سوق 

النقدية، وذلك بعد دخول املن�سور رقم G/2010/04 ، الذي اأ�سدره بنك املغرب يف 2 ماي 2010، حيز التنفيذ.

بالن�شبة للقرو�ض املمن�حة باأ�شعار فائدة متغرية واملتعاقد عليها بعد هذا التاريخ، تتم مراجعة اأ�شعار الفائدة املتغرية 

اأ�شا�ض التغري ال�شن�ي لل�شعر املت��شط املرجح لعمليات الإقرا�ض والقرتا�ض يف ال�ش�ق القائمة بني البن�ك على  على 

ا�شا�ض ي�مي ، التي �شجلت خالل الأ�شهر ال�شتة الأخرية التي ت�شبق ال�شهر الذي متت مراجعتها فيه.

ويف ما يتعلق بالقرو�ض املمنوحة باأ�سعار فائدة متغرية واملتعاقد عليها قبل دخول هذا املن�سور حيز التنفيذ، يتعني 

على م�ؤ�ش�شات الئتمان منح الزبناء اإمكانية الختيار بني:

- تطبيق نظام تاأ�شري يعتمد كمرجعية �شعر ال�ش�ق القائمة بني البن�ك. 

- حتويل �سعر الفائدة املتغري اإىل �سعر فائدة ثابت.

- اأو احلفاظ على التاأ�شري الذي يعتمد كمرجعية اأ�شعار الفائدة املطبقة على �شندات اخلزينة ال�شادرة عن طريق املزايدة 

يف ال�سوق الأولية.
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ح�ايل  منح  مت   ،69 رقم  البياين  الر�شم  يف  مبني  ه�  وكما 

%58 من قرو�ض ال�سكن باأ�سعار فائدة اأدنى من %6 مقابل 
%48 يف ال�سنة ال�سابقة؛ و%37 باأ�سعار فائدة ترتاوح بني 

.2009 %33 يف �سنة  %6 و%8 مقابل 

ر�سم بياين 69: توزيع قرو�س ال�سكن ح�سب اأ�سعار الفائدة املطبقة

اأقل من 4% ما بني %4 و6%  ما بني %6 و8% 

ما بني %8 و10% ما بني %10 و12%  اأكرث من 12%  

العم�م؛  ال�شكن م�شتقرا على  ا�شتحقاق قرو�ض  اأجل  وقد ظل 

التي  القرو�ض،  هذه  ح�سة  على  تغيري  اأي  يطراأ   مل  حيث 

�سنة  مع  مقارنة  �سنة،  و20   10 بني  الأويل  اأجلها  يرتاوح 

اأخرى،  جهة  ومن   .40% م�ستوى  يف  بقيت  حيث   ،2009
�سنوات   10 عن  اأجلها  يقل  التي  القرو�ض  ح�سة  انخف�ست 

التي  القرو�ض  ح�ساب  على   ،21% اإىل  لت�سل  واحدة  بنقطة 

من  ح�ستها  انتقلت  والتي  �سنة،   20 ا�ستحقاقها  اأجل  يفوق 

.39% اإىل   38%

ال�سكن  لقرو�ض  الأويل  الأجل  ا�ستقر متو�سط  لذلك،  وكنتيجة 

يف 17 �سنة.

ر�سم بياين 70: توزيع قرو�س ال�سكن ح�سب االأجل االأويل

اأكرث من 20 �سنة            ما بني 10 �سنوات و20 �سنة

ما بني 5 و10 �سنوات            اأقل من 5 �سنوات

ويف ما يخ�ض امل�ساهمة ال�سخ�سية، اأفادت املعطيات املقدمة من بع�ض البنوك اأن ح�سة هذه امل�ساهمة قد ازدادت مقارنة 

مع �سنة 2009.

ال�شتهلك قرو�ض  منو  وتباطوؤ   ...  -  3

تباطاأ ن�شاط قرو�ض ال�شتهالك بف�شل ت�شديد �رشوط منح القرو�ض نظرا لرتفاع تكلفة املخاطر وانخفا�ض الطلب.
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اإطار 14: �أهد�ف �لقانون �جلديد �ملتعلق بحماية �مل�ستهلك يف ما يخ�س قرو�س �ل�ستهالك

ينبغي اأن ت�ستمر قرو�ض ال�ستهالك يف لعب دور رئي�سي يف تنمية ا�ستهالك الأ�رش ومن مت امل�ساهمة يف النمو القت�سادي. 

كما ينبغي احلفاظ بل وتعزيز جميع �رشوط من�ها، من خالل اإن�شاء اإطار قان�ين وتنظيمي مالئم، من اأجل اإر�شاء ج� 

من ال�سفافية بني املقر�سني واملقرت�سني.

ويف هذا ال�سياق، �سادق امل�رشع على القانون رقم 08-31 املحدد لتدابري حماية امل�ستهلكني، والذي ن�رش يف اجلريدة 

الر�سمية رقم 5932 بتاريخ 7 اأبريل 2011، ومن بني اأهدافه نذكر:

- اإعالم امل�ستهلك اإعالما مالئما ووا�سحا باملنتوجات وال�سلع اأو اخلدمات التي يقتنيها اأو ي�ستعملها؛

- �شمان حماية امل�شتهلك فيما يتعلق بال�رشوط ال�اردة يف عق�د ال�شتهالك، ول �شيما ال�رشوط التع�شفية وال�رشوط 

املتعلقة باخلدمات املالية والقرو�ض ال�شتهالكية والقرو�ض العقارية، وكذا ال�رشوط املتعلقة بالإ�شهار والبيع عن 

بعد والبيع خارج املحالت التجارية؛

- حتديد ال�رشوط والإجراءات املتعلقة بالتع�ي�ض عن ال�رشر التي قد يلحق بامل�شتهلك.

العقارية،  والقرو�ض  ال�ستهالك  بقرو�ض  يتعلق  الذي  القانون،  ال�ساد�ض من هذا  الق�سم  اأحكام  فاإن  وعالوة على ذلك، 

تن�ض على عدد من اللتزامات ال�اجب احرتامها عند منح القرو�ض، �ش�اء خالل فرتة القر�ض ويف حال ف�شخ العقد قبل 

الرتاجع،  اإىل املقرت�ض، واحلق يف  للقر�ض  اأ�شا�شا باللتزام بتقدمي عر�ض م�شبق  الأحكام  الأجل. وتتعلق هذه  انتهاء 

ومعلومات عن الكفالة والقر�ض املخ�س�ض.

1.3 – تباطوؤ قرو�س اال�ستهالك من جديد
ا�ستنادا اإىل الوثائق املحا�سبية املقدمة من قبل البنوك و�رشكات قرو�ض ال�ستهالك، ارتفع املبلغ اجلاري ال�سليم لقرو�ض 

ال�ستهالك بن�سبة %4،5، ليبلغ 76 مليار درهم1، مقابل %13،4 يف ال�سنة ال�سابقة. فقد مثل هذا املبلغ %12 من قرو�ض 

موؤ�س�سات الئتمان. وتبلغ ن�سبة هذا املبلغ اجلاري اإىل الناجت الداخلي الإجمايل %10، وهو نف�ض امل�ستوى امل�سجل خالل 

ال�سنة الفارطة.

وقد �سمحت معطيات ال�ستق�ساء امل�سار اإليه يف الإطار رقم 12، والذي اأجنز لدى �رشكات قرو�ض ال�ستهالك، مبوا�سلة متابعة 

نوعية امل�ستفيدين من قرو�ض ال�ستهالك، وفقا لعدة معايري هي: الفئة العمرية والدخل والفئة الجتماعية واملهنية ومكان 

الإقامة.

2.3 – اأهم خ�سائ�س نوعية امل�ستفيدين من قرو�س اال�ستهالك
بلغ  للقرو�ض  اجلاري  املبلغ  متو�سط  اأن  ال�ستق�ساء  �سملها  التي  املوؤ�س�سات  املقدمة من طرف  املعطيات  يتبني من خالل 

.2009 700 درهم مقارنة ب�سنة  اأي بزيادة  27.700 درهم لكل ملف، 

.2009 73 مليار درهم �سنة  1  بالمقارنة مع المبلغ الجاري ال�سليم  الذي بلغ 
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ر�سم بياين 71: متو�سط مبلغ ملفات القرو�س ح�سب نوعية القر�س )بالدرهم(

 املجموع  بطاقات القرو�ض اخلا�سة التجهيزات املنزلية  ال�سيارات

الإنتاج املبلغ اجلاري 

توازي  التي  ال�ستهالك،  قرو�ض  اخرتاق  ن�سبة  وانخف�ست 

عدد ملفات القرو�ض من�سوبا اإىل عدد ال�سكان الذين ت�سملهم 

العينة، بنقطتني لت�سل اإىل %30 بالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين 

ترتاوح اأعمارهم بني 40 و49 �شنة، وذلك ل�شالح الأ�شخا�ض 

الذين تفوق اأعمارهم 50 �سنة، والذين بلغت ح�ستهم 42% 

مقابل %40 يف �سنة 2009.

وظلت ح�شة الفئة البالغة اأقل من 30 �سنة م�ستقرة يف ن�سبة 

.8%

ر�سم بياين رقم 72: توزيع ملفات القرو�س ح�سب الفئة العمرية

30 �سنة اأقل من  30-39 �سنة   40-49 �سنة  50 �سنة فما فوق 

وعلى غرار ت�زيع عدد ملفات القرو�ض ح�شب الفئة العمرية، فاإن ت�زيع املبالغ اجلارية وفق املعيار نف�شه يظهر متركز هذه 

املبالغ لدى الأ�سخا�ض الذين تفوق اأعمارهم 50 �سنة، وذلك بح�سة 38%.
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 58% اأن ما يقارب  الدخل،  القرو�ض ح�شب  ويظهر ت�شنيف 

من ملفات القرو�ض تخ�ض اأ�سخا�سا يقل دخلهم عن 4.000 

هوؤلء  ا�ستفاد  وقد   .2009 �سنة  يف   55% مقابل  درهم، 

الأ�سخا�ض من حوايل %44 من جمموع املبالغ اجلارية.

اأما يف ما يخ�ض الزبناء الذين يفوق دخلهم 9.000 درهم، 

فقد انخف�شت ح�شتهم باأربع نقاط لت�شل اإىل %15 من حيث 

اجلاري  املبلغ  حيث  من  ح�ستهم  وبلغت  القرو�ض.  ملفات 

للقرو�ض 29%.

ر�سم بياين 73: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب الدخل

اأقل من 4.000 د اأكرث من 4.000 

واأقل من 5.000 د

اأكرث من 5.000 

واأقل من7.000 د

 اأكرث من 7.000 

واأقل من 9.000 د

اأكرث من 9.000 د

الفئة  ح�شب  ال�شتهالك  قرو�ض  ملفات  عدد  ت�زيع  ويظهر 

احلرفيني  وكذا  امل�ظفني  ح�شتي  اأن  واملهنية  الجتماعية 

والتجار انخف�ستا بنقطة واحدة لكل منهما لت�سال اإىل 38% 

و%5 على التوايل.

تزايدت  حيث  النخفا�ض،  هذا  من  املاأجورون  ا�ستفاد  وقد 

ح�ستهم بنقطتني لتبلغ 39%.

ر�سم بياين 74: توزيع ملفات القرو�س ح�سب الفئة االجتماعية واملهنية

املتقاعدون

امل�ظف�ن12%

38%
احلرفي�ن والتجار

5%

املهن احلرة

6%

املاأجورون

39%

يبني الر�شم البياين رقم 75 اأدناه اأن ملفات القرو�ض تتوزع ب�سكل غري مت�ساو من الناحية اجلغرافية، حيث يتمركز بجهتي 

الدار البي�شاء والرباط ما يقارب ن�شف هذه امللفات.
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ر�سم بياين 75: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب املوقع اجلغرايف

فا�ض ـ بوملان

مكنا�ض ـ تافاللت

الرباط ـ �شال ـ زم�ر ـ زعري

�سو�ض ـ ما�سة ـ درعة

طنجة ـ تطوان

تادلة ـ اأزيالل اجلهة ال�رشقية دكالة ـ عبدة

جهات اأخرى

مراك�ض ـ تان�شيفت ـ احل�ز

الدار البي�ساء الكربى

ر�سم بياين 76: ن�سبة املديونية واملداخيل

ن�سبة املديونية املداخيل )بالدراهم(  

وبلغ متو�سط ن�سبة املديونية، التي تعادل ن�سبة القرو�ض التي ح�سل عليها الزبون واملداخيل امل�رشح بها للموؤ�س�سة املقر�سة، 

اأي بزيادة نقطتني مقارنة بال�سنة ال�سابقة.  ،30%
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الئتمان موؤ�ش�شات  لدى  الأداء  املعلقة  القرو�ض  تطور   .III

 ،2010 بناء على الو�سعيات املحا�سبية ملوؤ�س�سات الئتمان )البنوك و�رشكات التمويل(، التي مت ح�رشها يف متم دجنرب 

يت�شح اأن املبلغ اجلاري الإجمايل لقرو�شها املعلقة الأداء انخف�ض ب�شكل طفيف، بن�شبة % 0،6 ليبلغ 38،4 مليار درهم، 

اإىل  لت�سل  0،5 نقطة  بواقع  الأداء  املعلقة  القرو�ض  ن�سبة  ال�سابقة. ومن مت، حت�سنت  ال�سنة  %2،2 يف  بواقع  مقابل زيادة 

.75% %72 مقابل  %5،5، يف حني بلغت ن�سبة تغطيتها باملوؤن 

الديون  ن�سبة  التمويل. ففي حني حت�سنت  البنوك و�رشكات  ينطوي على و�سعيات متباينة بني  التطور  فاإن هذا  ذلك،  ومع 

املعلقة الأداء مرة اأخرى بالن�سبة للفئة الأوىل، اإل اأنها تراجعت باملقابل بالن�سبة للفئة الثانية.

بالبنوك اخلا�شة  الأداء  املعلقة  القرو�ض   -  1

التاأثري  حتت  اأخرى،  مرة  البنوك  لدى  الأداء  املعلقة  القرو�ض  حجم  تراجع   ،2009 �سنة  نهاية  يف  امل�سجل  ال�ستقرار  بعد 

املزدوج لعمليات الت�سطيب والتح�سيل. وقد بلغ حجم هذه القرو�ض 29،7 مليار درهم، م�سجال انخفا�سا قدره %4، لت�سل 

بذلك ن�سبة القرو�ض املعلقة الأداء اإىل اأقل من %5. وبالن�سبة للبنوك اخلا�سة، فقد بلغت هذه الن�سبة 4،1%.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن غالبية القرو�ض اجلديدة التي مت ت�شطيبها من فئة القرو�ض املعلقة الأداء، يف �شنة 2010، قد همت 

قطاع البناء والأ�سغال العمومية والأ�رش.

ر�سم بياين 77: متو�سط ن�سبة القرو�س املعلقة االأداء وح�سة القرو�س املعلقة االأداء ال�سافية من املوؤن

 �سمن االأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك )%(

متو�سط ن�سبة القرو�ض املعلقة الأداء

ح�سة القرو�ض املعلقة الأداء ال�سافية من املوؤن �سمن الأموال الذاتية املحا�سبية

وقد رافق تعزيز الأموال الذاتية للبنوك، بالإ�سافة اإىل انخفا�ض حجم القرو�ض املعلقة الأداء، حت�سن يف ن�سبة هذه القرو�ض 

ال�سافية من املوؤن اإىل الأموال الذاتية املحا�سبية، اإذ تقل�ست هذه الن�سبة اإىل 12،2%.
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ر�سم بياين 78: تطور ن�سبة تغطية القرو�س املعلقة االأداء مبوؤن البنوك )%(

جمموع البنوك               بنوك خا�سة

وتغطي املوؤن القرو�ض املعلقة الأداء بن�سبة %70 مقابل 74%.

التمويل ب�شركات  اخلا�شة  الأداء  املعلقة  القرو�ض   -  2

تده�رت ن�عية خماطر �رشكات التم�يل، التي عانت من ظرفية اقت�شادية اأقل مالءمة، لل�شنة الثانية على الت�ايل. فقد �شجل 

املبلغ اجلاري للقرو�ض املعلقة الأداء لهذه ال�رشكات زيادة قدرها %13،2 ليبلغ 8،6 مليار درهم، مقارنة بن�سبة %15،5 يف 

ال�سنة الفارطة. وت�سل ن�سبة هذه القرو�ض اإىل املبلغ اجلاري للقرو�ض %10، مقابل %9،5. وقد متت تغطية هذه القرو�ض 

باملوؤن بن�سبة %77 مقابل 79%.

وبلغت القرو�ض املعلقة الأداء ل�رشكات القر�ض الإيجاري 2،3 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %9،8، بعد اأن بلغت %17 يف 

ال�شنة ال�شابقة، وه� ما ميثل ن�شبة خماطر يف حدود %5،9، يف ارتفاع طفيف مقارنة مع �سنة 2009 حيث بلغت %5،7. وقد 

متت تغطية %74 منها باملوؤن مقابل 77%.

مبلغ  و�شل  فقد  ملح�ظ.  ب�شكل  ال�شتهالك  قرو�ض  ب�رشكات  اخلا�شة  الأداء  املعلقة  القرو�ض  ارتفعت  اأخرى،  جهة  ومن 

%14 من املبلغ اجلاري الإجمايل للقرو�ض،  %15،4، وه� ما ميثل  6 ماليري دراهم، يف ارتفاع بن�سبة  اإىل  هذه القرو�ض 

مقابل %12،6 يف ال�سنة املا�سية. وبلغت هذه الن�سبة %17،4 بالن�سبة للقرو�ض  املخ�س�سة و%12 بالن�سبة للقرو�ض غري 

املخ�ش�شة. وقد متت تغطية هذه القرو�ض املعلقة الأداء بامل�ؤن بن�شبة ت�شل اإىل %77 مقابل 81%.

ومع ذلك، فاإن القرو�ض املعلقة الأداء لهذه امل�ؤ�ش�شات ت�شم قرو�شا قدمية جدا، من �شاأن الت�شطيب عليها اأن يفرز ن�شبة خطر 

اأدنى.



امللحقـات
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امللحق 1

 الهيكل التنظيمي ملديرية االإ�رشاف البنكي
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امللحق 2

الئحة موؤ�س�سات االئتمان املعتمدة

البنوك

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

اإبراهيم الروداين - الدار البي�شاءالربيد بنك  798، ملتقى �شارع غاندي و�شارع 
174، �شارع حممد اخلام�ض - الدار البي�شاءالبنك العربي )�رشكة عم�مية حمدودة(

2، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساءالتجاري وفابنك
288 ، �شارع حممد الزرقط�ين - الدار البي�شاءبنك العمل

101 ، �شارع حممد الزرقط�ين - الدار البي�شاءالبنك املركزي ال�سعبي
20000 - الدار البي�ساءالبنك املغربي للتجارة اخلارجية   140 ، �شارع احل�شن الثاين، 
26، �ساحة الأمم املتحدة - الدار البي�ساءالبنك املغربي للتجارة وال�سناعة

�شارع احل�شن الثاين - اأكاديرالبنك ال�سعبي للجهة الو�سطى اجلنوبية 

�سارع اجلامعة العربية - اجلديدةالبنك ال�شعبي للجديدة - اآ�شفي

زاوية زنقة عالل لوديي و زنقة عبد العايل بن�سقرون - فا�ض البنك ال�سعبي لفا�ض تازة

9، �شارع حممد اخلام�ض - العي�نالبنك ال�سعبي للعيون
�سارع عبد الكرمي اخلطابي - مراك�ضالبنك ال�سعبي ملراك�ض- بني مالل

4، زنقة الإ�سكندرية - مكنا�ضالبنك ال�سعبي ملكنا�ض
113، �سارع امل�سرية - النا�سورالبنك ال�شعبي للنا�ش�ر- احل�شيمة

�سارع الدرفويف - وجدةالبنك ال�سعبي لوجدة

3، �شارع طرابل�ض - الرباطالبنك ال�شعبي للرباط
76، �شارع حممد اخلام�ض - طنجةالبنك ال�سعبي لطنجة - تطوان 

)CDG Capital( شاحة م�لي احل�شن، عمارة املام�نية - الرباط�سندوق الإيداع والتدبري راأ�سمال�

2، �شارع اجلزائر - الرباطالقر�ض الفالحي املغربي
الأ�سواق املالية للدار البي�ساء

 )Casablanca Finance Markets( 

5-7، زنقة ابن طفيل - الدار البي�ساء

 )Citibank(  جتزئة الت�فيق، عمارة1، جمموعة زينيت ملينيوم، �سيدي معروف - الدار البي�ساء�سيتي بنك - املغرب 

187 ، �شارع احل�شن الثاين - الدار البي�شاءالقر�ض العقاري وال�سياحي
48-58، �شارع حممد اخلام�ض - الدار البي�شاءم�رشف املغرب

اأكدال - الرباط�سندوق التجهيز اجلماعي 1، زنقة واد بهت 
اأنفا، - الدار البي�ساءميديا فينان�ض  3، �سارع باب من�سور، ف�ساء باب 
55، �سارع عبد املومن - الدار البي�ساءال�رشكة العامة

36، زنقة الطاهر ال�سبتي - الدار البي�ساءالحتاد املغربي لالأبناك 

بنكو�ساباديل

و�شارع  الزرقط�ين  �شارع  زاوية   12 الطابق  الغربي،  الربج  التواأمني،  الربجني  مركز 

امل�سرية، 20100 - الدار البي�ساء

– الدار البي�ساء�سندوق التوفري برب�سلونة “لكايك�سا” – املعاريف   5 5، الرقم  11، زنقة عزيز بالل الزرقط�ين، الطابق 
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 �رشكات قرو�س اال�ستهالك

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

)VIVALIS SALAF( 3، �سارع اأفينيون - الدار البي�ساءفيفالي�ض �سلف
البنك املغربي للتجارة  وال�سناعة - قر�ض 

)BMCI Credit Conso(  ال�ستهالك

30، �سارع اجلي�ض امللكي - الدار البي�ساء

30، �سارع القوات امل�سلحة امللكية - الدار البي�ساء�سيتيليم املغرب
207، �شارع الزرقط�ين - الدار البي�شاءدار ال�سلف �ض.م

32، �سارع املقاومة - الدار البي�ساءدياك �سلف 
18، زنقة روكروي، بلفيدير - الدار البي�ساءفينا كريد )املجموعة املالية لل�رشاء بالقرو�ض(

RCI FINANCE MAROC S.Aساحة باندونغ �ض. ب. 13700  - الدار البي�ساء�

زينيث ميلينيوم، عمارة 8، �سيدي معروف -  الدار البي�ساء�سلفني 

20 ، �سارع مكة - الدار البي�ساء�سلف امل�ستقبل �ض.م
29، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساء�رشكة قر�ض ال�ستهالك »ت�سليف« 

161، �شارع احل�شن الثاين - الدار البي�شاء�ش�فاك كريدي )�رشكة مت�يل ال�رشاء بالقرو�ض(
�شاحة رابعة العدوية، اإقامة قي�ض اأكدال - الرباط�رشكة التمويل اجلديد بالقر�ض »فناك« 

ملتقى �شارع الزرقط�ين، وزنقة ابن بريد 20100 - الدار البي�ساءاإكدوم  

�سوناك »SONAC« )�رشكة اإفريقيا ال�سمالية  

للقرو�ض(
29، �شارع حممد اخلام�ض - فا�ض

79، �شارع م�لي احل�شن الأول - الدار البي�شاء» اأكريد « �رشكة تنمية ال�رشاء بالقر�ض
 »�سوريك - كريدي« ال�رشكة اجلهوية لقرو�ض 

ال�ستهالك

256، �شارع الزرقط�ين - الدار البي�شاء

1، �ساحة باندونغ - الدار البي�ساء ال�سلف الأخ�رش

  SOGEFINANCEMENT 127، �شارع الزرقط�ين - الدار البي�شاءال�رشكة العامة للتمويل

زاوية زنقة جينري و�سارع عبد املومن - الدار البي�ساءوفا �سلف 

 �رشكات القر�س االإيجاري

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

2، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساءالتجاري للعقار
140، �شارع الزرقط�ين - الدار البي�شاءوفا للعقار 

 �رشكات حت�سيل و�رشاء الديون

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

2، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساءالتجاري فاكتورينغ
243، �شارع حممد اخلام�ض - الدار البي�شاءمغرب فاكتورينغ 



104 

امللحقـات الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2010

�رشكات القر�س االإيجاري

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

ملتقى زنقة نورماندي وزنقة ابن فار�ض - الدار البي�ساءالبنك املغربي للتجارة وال�سناعة - ليزينغ

57، ملتقى زنقة بنيل و�سارع عبد املومن- الدار البي�ساءال�رشكة املغربية لإيجار املعدات -  مغرب ليزينغ 
 »CDML« 201،  �شارع الزرقط�ين- الدار البي�شاءم�رشف املغرب - ليزينغ

ال�رشكة العامة لالأبناك - ليزينغ

 SOGELEASE MAROC 
55، �سارع عبد املومن - الدار البي�ساء

 - )ليزينغ(  الإيجاري  للقر�ض  املغاربية  ال�رشكة 

مغرب باي 
45، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساء

1، �شارع احل�شن الثاين- الدار البي�شاءوفاباي

 �رشكات الكفالة

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

 » CMM « 12، �شاحة العل�يني - الر باطال�سندوق املغربي لل�سفقات
288، �شارع الزرقط�ين - الدار البي�شاءدار ال�سمان

 �رشكات تدبري و�سائل االأداء

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

ف�ساء باب اأنفا، 8 ملتقى �سارع اأنفا و �سارع مولي ر�سيد – 20050 الدار البي�ساءمركز النقديات

 15، زنقة اإدري�ض احلريزي - الدار البي�ساءوفا كا�ض

 �رشكات اأخرى

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

)SFDA( اأبو فار�ض املريني، �ض.ب -49 الرباط�رشكة التمويل للتنمية الفالحية 28، زنقة 
4، زنقة �سنعاء- الدار البي�ساء  دار ال�سفاء للتمويل

�شاحة م�لي احل�شن ع. دليل - الرباطجايدة 
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امللحق 3

الئحة البنوك احلرة

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

58، �سارع با�ستور - طنجةالبنك التجاري الدويل- بنك حر 

 زاوية �شارع حممد اخلام�ض وزنقة م��شى بن ن�شري، طنجةبنك طنجة الدويل- بنك حر 

 BNP  سارع يو�سف بن تا�سفني وزاوية �سارع مدريد - طنجةالبنك املغربي للتجارة و ال�سناعة - بنك حر - جمموعة�

58، �شارع حممد اخلام�ض - طنجةال�رشكة العامة احلرة بطنجة

املنطقة احلرة، ميناء طنجة، �ض ب 513  - طنجةالبنك املغربي للتجارة اخلارجية- بنك حر

زنقة �سيليني، �سيدي البخاري - طنجةالبنك احلر الدويل ملجم�عة ال�شعبي- بنك حر 
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امللحق 4

الئحة جمعيات القرو�س ال�سغرى

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

10000جمعية الأمانة لتنمية املقاولت ال�سغرى )الأمانة( 40، زنقة ف�شيلة، احلي ال�شناعي، ح. ي. م. - الرباط 

38، �سارع عبد املومن، �سقة رقم 23، الطابق 4، ح�شان - الرباطجمعية الكرامة للقرو�ض ال�سغرى )الكرامة(

)AIMC( 2070  - مكنا�ضجمعية الإ�سماعيلية للقرو�ض ال�سغرى 115، �شارع حلب�ل- �ض. ب 

)AMSSF(  اأبي ذر الغفاري- حي ويل العهد- الطابق الأول - فا�ضاجلمعية املغربية للت�سامن بال حدود 1، زنقة 

)AMOS(  زنقة واد �سبو، حي التقدم، القباب- خنيفرةاجلمعية املغربية واد �رشو للقرو�ض ال�سغرى

)ATIL(  شارع احل�شن الثاين، رقم 70  اإقامة بالوما بالنكا، الطابق رقم 1 - تطواناجلمعية التطوانية للمبادرات ال�سو�سيو مهنية�

)FBPMC(  اإقامة با�سيو - الدار البي�ساءموؤ�س�سة البنك ال�سعبي للقرو�ض ال�سغرى 3، زنقة الدكتور فيري- 

10000موؤ�س�سة »اأر�سي« 137، �شارع عالل بن عبد اللـه - الرباط 

رقم 6، زنقة ر�سيد ر�سا، اإقامة حياة 2 اأونرتو�سول، �سقة رقم 34  - طنجة موؤ�س�سة ال�سمال للقرو�ض ال�سغرى

)FONDEP(  10000موؤ�س�سة التنمية املحلية وال�رشاكة – الرباط   2 17، زنقة القا�سي ال�سنهاجي، بينيد- �سوي�سي 

رقم 119، �سارع املقاومة، �سقة رقم 27 - الرباطتوادا

9، زنقة ق�رش ال�سوق، �سقة 6 حي ح�شان- الطابق الثالث - الرباطاملوؤ�س�سة املغربية للمقاولت ال�سغرى )اإمناء(
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امللحق 5

الئحة �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل االأموال

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

CASH ONE10 مار�ض، مربوكة - الدار البي�ساء 345، �سارع 
DAMANE CASH211، كليز، مراك�ض اإيليت، الطابق الثاين مكتب  اإقامة  212، �شارع حممد اخلام�ض، 

EUROSOLشارع احل�شن الثاين، اإقامة اأح�شن دار، عمارة ب، رقم 3 و4 - الرباط�

QUICK MONEY18/16 جتزئة الت�فيق ف�شاء جيت، بيزن�ض كال�ض، �شيدي معروف، الدار البي�شاء
MEA FINANCE SERVICEاإقامة هادي رقم 27، زنقة �سليم ال�رشقاوي، الطابق ال�ساد�ض، الدار البي�ساء

TENOR DISTRIB22، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساء
 RAMAPAR1، زنقة دي بلياد - حي امل�ست�سفيات - الدار البي�ساء

TRANSFERT EXPRESS282، ملتقى �سارع املقاومة و زنقة �سرتا�سبورغ - الدار البي�ساء
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امللحق 6

احل�سيلة الرتاكمية للبنوك - اأن�سطة خا�سة باملغرب 

اإىل غاية 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009االأ�سول 31 دجنرب 312010 
381 857 59135 021 44قيم يف ال�سندوق  ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة  ال�سيكات الربيدية

994 842 07798 203 107ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

985 794 79019 838 21  . حتت الطلب 

009 048 28779 364 85. لأجل

730 368 808552 329 499ديون على الزبناء

829 958 135184 106 174. ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض ال�ستهالك

584 969 317149 292 131. قرو�ض التجهيز

349 258 984188 742 171. قرو�ض عقارية

968 181 37229 188 22. قرو�ض اأخرى

361 063 9901 065 1ديون مكت�سبة عن طريق �رش�ء �لفو�تري

681 253 40288 213 94�سندات التداول والتوظيف

092 381 78845 198 54. اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

338 772 82512 515 10. �سندات دين اأخرى 

251 100 78930 498 29. �سندات امللكية

406 238 64911 840 10اأ�سول اأخرى

379 476 40025 389 28�سندات اال�ستثمار

666 887 60523 484 26. اذينات اخلزينة والقيم املماثلة

713 588 7951 904 1. �سندات دين اأخرى 

760 606 68626 553 25�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

960 356 6101 294 1ديون ثانوية

404 292550 302م�ستعقرات ممنوحة يف اإطار القرو�س االإيجارية  والكراء

195 353 6093 112 3م�ستعقرات غري جم�سدة

802 750 93213 789 12م�ستعقرات جم�سدة

053 719 046858 117 828جمموع االأ�سول
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)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009اخل�سوم 31 دجنرب 312010 
7123البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

607 300 17259 742 62ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

474 764 66612 038 6. حتت الطلب 

133 536 50646 703 56. لأجل

964 142 819622 267 601ودائع الزبناء

972 403 343347 366 332. ح�سابات حتت الطلب دائنة

775 390 88577 880 71. ح�سابات الدخار

906 094 178178 680 178. ودائع لأجل

311 253 41319 340 18. ح�سابات دائنة اأخرى

045 472 49948 476 36�سندات الدين امل�سدرة 

375 168 78945 465 32. �سندات دين قابلة للتداول

686 998838 372 1. اقرتا�سات �سندية

984 464 7122 637 2. �سندات دين اأخرى م�سدرة 

625 282 96023 648 32خ�سوم اأخرى

076 070 8113 895 2موؤن للمخاطر والتكاليف

555 432موؤن مقننة

459 174 2004 925 2دعم واأموال عمومية مر�سدة واأموال خا�سة بال�سمان

869 073 74520 353 19ديون ثانوية

788420 361فوارق اإعادة التقييم

200 225 52648 306 41احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال

958 170 79719 140 18الراأ�سمال

000 77-م�ساهمون.  راأ�سمال غري مدفوع )-(

023 169 4431 322مرحل من جديد )-+/(

290 5-952 24نتائج �سافية يف انتظار التوزيع )+/-(

974 718 7729 217 9النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية )+/-(

053 719 046858 117 828جمموع اخل�سوم
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)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009خــارج احل�سيلة 31 دجنرب 312010 
996 657 318173 418 167تعهدات ممنوحة

046 914 2184 698 4تعهدات مت�يل ممن�حة لفائدة م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 

024 136 91772 003 67تعهدات مت�يل ممن�حة  لفائدة الزبناء

459 585 00528 591 30تعهدات �سمان لفائدة موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها  

642 593 23667 509 64تعهدات �سمان لفائدة الزبناء

�سندات لإعادة ال�رشاء

825 942428 615�سندات اأخرى للت�سليم

217 508 72054 829 51تعهدات م�ستلمة

219 211 4813 868 2تعهدات مت�يل م�شتلمة من م�ؤ�ش�شات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها  

200 556 19547 601 45تعهدات �سمان م�ستلمة من موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها   

119 488 2663 843 2تعهدات �سمان م�ستلمة من الدولة وخمتلف موؤ�س�سات ال�سمان

�سندات لإعادة البيع

679 778252 516�سندات اأخرى لال�ستالم
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امللحق 7

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة بالبنوك ـ اأن�سطة خا�سة باملغرب

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009 31 دجنرب 312010 
844 941 74438 712 36+ فوائد وعائدات مماثلة

210 111 39214 214 14- فوائد وتكاليف مماثلة

634 830 35224 498 22هام�س الفائدة

466 824117 103+ عائدات عن امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء

373 54499 89- تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء

093 28018 14نتيجة عمليات القر�س االإيجاري والكراء

861 494 8114 031 4+ عم�لت حم�شلة

421 898386 249- عمولت مدفوعة

440 108 9134 781 3الهام�س على العموالت

574 318 2051 097 1± نتيجة العمليات على �سندات التداول

269 347470 413± نتيجة العمليات على �شندات الت�ظيف    

857 654 7491 566 1± نتيجة عمليات ال�رشف 

906 141221 129± نتيجة العمليات على املنتجات امل�ستقة 

606 665 4423 206 3نتيجة عمليات ال�سوق

637 807 4511 838 1 +عائدات بنكية اأخرى 

219 587 9461 386 1- تكاليف بنكية اأخرى

191 843 49232 952 29العائد ال�سايف البنكي

619 07636 631± نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية 

801 998320 417+ عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

908 96775 296- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي   

413 221 26215 224 14- التكاليف العامة لال�ستغالل

290 903 33717 480 16النتيجة االإجمالية لال�ستغالل

± خم�س�سات �سافية من ا�سرتدادات املوؤمن للقرو�ض والتعهدات بوا�سطة  التوقيع 
املعلق الأداء                     

-2 935 206-3 623 502

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤمن  411 070347 194± خم�س�سات 

199 627 20114 739 13النتيجة اجلارية

871 483-235 184-النتيجة غري اجلارية

354 424 1944 337 4- ال�رشائب على النتائج

974 718 7729 217 9النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية
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امللحق 8

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات قرو�س اال�ستهالك

يف  31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009االأ�سول 31 دجنرب 312010 
قيم يف ال�سندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات 

الربيدية
59 41047 793

446 351534 708 1ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

612 449503 523 1  . حتت الطلب 

834 90230 184  . لأجل

881 874 93533 132 32ديون على الزبناء

779 042 28032 320 30  . ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض ال�ستهالك 

829 497159 198  . قرو�ض للتجهيز

041 63837 36  . قرو�ض عقارية

232 635 5201 577 1  . قرو�ض اأخرى

492 21371 97ديون مكت�سبة عن طريق �رش�ء �لفو�تري

667 3637 21�سندات التداول والتوظيف

176 8776 19  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

  . �سندات دين اأخرى 

491 4861 1  . �سندات امللكية

993 053 1641 489 1اأ�سول اأخرى

2626�سندات اال�ستثمار

  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

2626  . �سندات دين اأخرى 

590 97539 188�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

880 363 1234 926 4م�ستعقرات ممنوحة يف نطاق القرو�س االإيجارية والكراء

262 582397 328م�ستعقرات غري جم�سدة

202 931363 309م�ستعقرات جم�سدة

232 754 07340 262 41جمموع االأ�سول
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)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009اخل�سوم 31 دجنرب 312010 
336230البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية 

820 112 09923 340 26ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

574 578 2142 985 3  . حتت الطلب 

246 534 88520 354 22  . لأجل

562 730832 369ودائع الزبناء

  . ح�سابات دائنة حتت الطلب

  . ح�سابات الدخار

  . ودائع لأجل

562 730832 369  . ح�سابات دائنة اأخرى

645 769 4318 100 6�سندات الدين امل�سدرة 

684 617 8108 049 6  . �سندات دين قابلة للتداول

961 621151 50  . اقرتا�سات �سندية

  . الإ�سدارات من �سندات الدين الأخرى 

712 442 8732 931 2خ�سوم اأخرى

843 511211 106موؤن عن املخاطر والتحمالت

980 34224 58موؤن مقننة

منح واأموال عمومية مر�سدة واأموال خا�سة لل�سمان 

014 214100 105ديون ثانوية

فوارق اإعادة التقييم

115 495 3962 291 2احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال 

960 709 9601 748 1الراأ�سمال

000 6-000 6-م�ساهمون.  راأ�سمال غري مدفوع )-(

180 367470 386مرحل من جديد )-+/(

335-نتائج �سافية يف انتظار التوزيع  )+/-(

506 814590 828النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  )+/-( 

232 754 07340 262 41جمموع اخل�سوم
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امللحق 9

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة ب�رشكات قرو�س اال�ستهالك

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم( 

دجنرب 2009 31 دجنرب 312010 
552 759 9923 460 3+ فوائد وعائدات مماثلة 

507 431 7591 321 1- فوائد وتكاليف مماثلة 

045 328 2332 139 2هام�س الفائدة   

881 093 0303 818 3+عائدات من امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء 

890 724 8692 355 3- تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء 

991 161368 462نتيجة عمليات القرو�س االإيجارية والكراء   

165 470308 285+عم�لت حم�شلة 

552 44574 39-عمولت مدفوعة 

613 025233 246الهام�س على  العموالت   

075 1281 4± نتيجة العمليات على �سندات التداول 

14155-± نتيجة العمليات على �شندات الت�ظيف 

27170-±  نتيجة عمليات ال�رشف 

0± نتيجة العمليات على املنتجات امل�ستقة 

200 7161 3نتيجة عمليات ال�سوق   

893 70247 61+ عائدات بنكية اأخرى 

685 9432 8- تكاليف بنكية اأخرى 

057 977 8942 903 2العائد ال�سايف البنكي  

279 22-038 1-± نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية 

649 53884 71+ عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

23429- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

152 127 8621 151 1- التكاليف العامة لال�ستغالل 

846 911 5091 822 1النتيجة االإجمالية لال�ستغالل  

التوقيع  بوا�سطة  والتعهدات  للقرو�ض  املوؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  ± خم�س�سات 
املعلقة الأداء 

-625 792-871 814

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن 927 59-298 70± خم�س�سات 

105 015980 267 1النتيجة اجلارية  

797 35672 20النتيجة غري اجلارية  

396 557462 458- ال�رشائب على النتائج 

506 814590 828النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  
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امللحق 10

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات القر�س االإيجاري

اإىل غاية 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009االأ�سول 31 دجنرب 312010 
225547قيم يف ال�سندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية 

768 094116 174ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

944 66293 143  . حتت الطلب 

824 43222 30  . لأجل

679 14458 84ديون على الزبناء

020 7327 10  . قرو�ض اخلزينة وقرو�ض ال�ستهالك 

  . قرو�ض التجهيز

490 60730 33  . قرو�ض عقارية

169 80521 39  . قرو�ض اأخرى

ديون مكت�سبة عن طريق �رش�ء �لفو�تري

454454�سندات التداول والتوظيف

  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

211454  . �سندات دين اأخرى 

243  . �سندات امللكية

132 011 9761 069 1اأ�سول اأخرى

2727�سندات اال�ستثمار

2727  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

  . �سندات دين اأخرى 

723 54829 30�سندات م�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

252 340 28237 450 34م�ستعقرات ممنوحة يف نطاق القرو�س االإيجارية والكراء

924 257139 146م�ستعقرات غري جم�سدة

847 45524 24م�ستعقرات جم�سدة

353 722 46238 980 35جمموع االأ�سول
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)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009اخل�سوم 31 دجنرب 312010 
البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية  

941 094 20727 519 27ديون اجتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

481 626 5092 415 2  . حتت الطلب 

460 468 69824 103 25  . لأجل

495 957 3341 681 1ودائع الزبناء

309 7894 6  . ح�سابات دائنة حتت الطلب

  . ح�سابات الدخار

932 869 1441 544 1  . ودائع لأجل

254 40183 130  . ح�سابات دائنة اأخرى

239 124 4845 624 2�سندات الدين امل�سدرة

312 100 4845 624 2  . �سندات الدين القابلة للتداول

  . اقرتا�سات �سندية

927 23  الإ�سدارات الأخرى من �سندات الدين  

292 881 4251 610 1خ�سوم اأخرى

768 836102 159موؤن للمخاطر والتكاليف

831 2051 16موؤن مقننة

دعم واأموال عمومية مر�سدة واأموال خا�سة لل�سمان 

628 90355 54ديون ثانوية

فوارق اإعادة التقييم

709 036 6701 931احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال 

709 709777 777الراأ�سمال 

م�ساهمون.  راأ�س مال غري مدفوع )-(

325 109328 240مرحل من جديد )-+/(

نتائج �سافية يف انتظار التوزيع  )+/-(

416 580361 364النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  )+/-(

353 722 46238 980 35جمموع اخل�سوم
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امللحق 11

البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة ب�رشكات القر�س االإيجاري

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009 31 دجنرب 312010 
825 6347 3+ فوائد وعائدات مماثلة 

213 549 3101 398 1- فوائد وتكاليف مماثلة 

388 541 1-676 394 1-هام�س الفائدة   

918 230 20313 214 12+ عائدات من امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء 

520 709 82810 877 9- تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء 

398 521 3752 336 2نتيجة عمليات القرو�س االإيجارية والكراء   

003 8103 2+ عم�لت حم�شلة 

190 3918 8-عمولت مدفوعة 

187 5-581 5-الهام�س على  العموالت   

± نتيجة العمليات على �سندات التداول 
27± نتيجة العمليات على �شندات الت�ظيف 

48-5-± نتيجة عمليات ال�رشف 

± نتيجة العمليات على الأدوات امل�ستقة 
48-22نتيجة عمليات ال�سوق   

006 231+ عائدات بنكية اأخرى 

628 7351- تكاليف بنكية اأخرى 

153 428974 935العائد ال�سايف البنكي  

71730 6± نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية 

314 2899 8- عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

586 2289 11+ تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

070 398271 267- التكاليف العامة لال�ستغالل 

841 808702 671النتيجة االإجمالية  لال�ستغالل  

التوقيع  بوا�سطة  والتعهدات  للقرو�ض  املوؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  ± خم�س�سات 
املعلقة الأداء 

-88 893-153 354

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن 919 48227 15-± خم�س�سات 

406 433577 567النتيجة اجلارية  

442 5-524 18النتيجة غري اجلارية  

548 377210 221- ال�رشائب على النتائج 

416 580361 364النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  
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امللحق 12

احل�سيلة املجمعة للمجموعات البنكية الثمان

اإىل غاية 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009االأ�ســـول 31 دجنرب 312010 
970 152 36540 205 46قيم يف ال�سندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

729 397 30658 282 50اأ�سول مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

00منتجات م�ستقة للتغطية

457 442 59755 858 52اأ�سول مالية متوفرة للبيع

038 907 60268 797 80قرو�س وديون على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

622 903 393624 803 567قرو�س وديون على الزبناء

00فارق اإعادة تقييم اأ�سول املحافظ املغطاة �سد خطر �سعر الفائدة

531 431 30227 986 27�سندات توظيف يحتفظ بها حتى اأجل ا�ستحقاقها

135 970 6211 963 1اأ�سول �رشيبية م�ستحقة الدفع 

825 427 2322 383 2اأ�سول �رشيبية موؤجلة الدفع

613 556 86414 559 15ح�سابات ت�سوية واأ�سول اأخرى

00اأ�سول غري جارية موجهة للبيع

036 382869 814م�ساهمات يف �رشكات �سمن موازنة املجموعة 

746 351 8092 033 2عقارات للتوظيف

764 867 12321 475 19م�ستعقرات جم�سدة

223 005 5543 709 2م�ستعقرات غري جم�سدة

028 511 4917 546 7فارق ال�رشاء

717 794 641929 419 878جمموع االأ�سول
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دجنرب 2009اخل�ســـوم 31 دجنرب 312010 
463 956170 136البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

023 447 7053 181 2خ�سوم مالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

00منتجات م�ستقة للتغطية

062 763 25255 735 65ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

542 094 234652 014 621ديون جتاه الزبناء

988 774 25253 448 40�سندات دين م�سدرة

00فارق اإعادة تقييم خ�سوم املحافظ املغطاة �سد خطر �سعر الفائدة

882 228 4932 266 2خ�سوم �رشيبية م�ستحقة الدفع

055 221 4595 788 4خ�سوم �رشيبية موؤجلة الدفع

270 410 52323 351 24ح�سابات الت�سوية وخ�سوم اأخرى

00ديون متعلقة باأ�سول غري جارية موجهة للبيع

828 769 28217 790 15موؤن تقنية لعقود التاأمني

171 563 1553 409 3موؤن

000 373 8684 126 3دعومات واأموال مماثلة

599 793 77918 034 18ديون ثانوية و�سناديق خا�سة لل�سمان

834 184 68489 135 77اأموال ذاتية

963 792 94479 543 68اأموال ذاتية ـ ح�سة املجموعة

598 848 27438 003 31راأ�سمال واحتياطيات ذات ال�سلة

945 239 43329 062 27احتياطيات جممعة

436 252 3221 145 1ربح اأو خ�شارة غري حمققة اأو م�ؤجلة 

984 451 91510 332 9نتيجة ال�سنة املالية

871 391 7409 591 8ح�سة االأقلية

717 794 641929 419 878جمموع اخل�سوم
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امللحق 13

ح�ساب النتائج املجمع للمجموعات البنكية الثمان

اإىل غاية 31 دجنرب 2010

)باآلف الدراهم(

دجنرب 2009 31 دجنرب 312010 
805 409 38448 850 44+ فوائد وعائدات مماثلة

098 899 35818 833 18- فوائد وتكاليف مماثلة

707 510 02629 017 26هام�س الفائدة

536 753 2777 446 6+ العمولت )العائدات(

384 196690 526-  العمولت )التكاليف(

152 063 0817 920 5الهام�س على العموالت

اأو اخل�شارة ال�شافية على الأدوات املالية بالقيمة العادلة ح�شب النتيجة 371 483 2743 912 2± الربح 

اأو اخل�شارة ال�شافية على الأ�ش�ل املالية املتاحة للبيع 192 880 8671 152 2± الربح 

862 951 0855 658 5+ عائدات الأن�سطة الأخرى  

787 120 9755 444 4- تكاليف الأن�سطة الأخرى  

497 768 35842 215 38العائد ال�سايف البنكي

944 347 86718 331 16- التكاليف العامة لال�ستغالل

515 073 5812 849 1- خم�س�سات لال�ستخمادات ولنخفا�ض قيمة امل�ستعقرات املج�سدة وغري املج�سدة   

038 347 91022 033 20النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

747 594 0144 293 4- تكلفة املخاطر                     

291 752 89617 740 15نتيجة اال�ستغالل

862 743111 64± ح�سة النتيجة ال�سافية لل�رشكات �سمن موازنة املجموعة 

اأ�سول اأخرى اأو خ�سائر �سافية على  622 809155 9± اأرباح 

32019 3-± تغريات قيمة فوارق ال�رشاء 

794 019 12818 812 15النتيجة قبل ال�رشيبة

642 039 1426 252 5- ال�رشائب على النتائج

اأو املوجودة رهن البيع 00± النتيجة ال�سافية من ال�رشيبة على الأن�سطة املوقوفة 

152 980 98611 559 10النتيجة ال�سافية

168 528 0711 227 1ح�سة االأقلية

984 451 91510 332 9النتيجة ال�سافية ـ ح�سة املجموعة
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امللحق 14

ح�سيلة ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع

اإىل غاية 31 دجنرب 2010

املبالغ بالدرهماخل�سوماملبالغ بالدرهماالأ�ســـول

144.26 823 318 8م�ساهمات موؤ�س�سات الئتمان498.07 790 375 7�شندات الت�ظيف

313.38 608 447 1الحتياطيات000.00 920 83�شندات الت�ظيف م�شم�نة من طرف الدولة

464.82 674 259النتائج ال�سافية لل�سنة املالية946.63 237 357 2قيم م�شتلمة لال�شتحفاظ   

391.75 936 12ح�سابات ت�سوية »اخل�سوم«444.04 971 4ح�ساب جاري ببنك املغرب

الدولة – فائ�ض ال�رشائب على النتائج

348.75 238�رشيبة على القيمة امل�سافة القابلة لال�سرتداد

417.52 475 1الدولة – دائنة ال�رشيبة على القيمة امل�سافة  

659.20 408 215ح�ساب ت�سوية الأ�سول

314.21 042 039 10جمموع اخل�سوم314.21 042 039 10جمموع االأ�سول
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