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كلمة السيد الوالـي

متيزت �سنة 2009 بعودة الثقة تدريجيا اإىل الأ�سواق، على ال�سعيد الدويل، بعد التقلبات املالية التي عرفتها �سنتي 2007 

و2008. وبالفعل، فقد اأدت تدابري الدعم ال�ستثنائية التي اتخذتها احلكومات والبنوك املركزية اإىل حت�سن ن�سبي يف املحيط 

عوامل  زالت جمموعة من  ما  ذلك،  ورغم  معتدل.  ب�شكل  ولو  العاملي حليويته،  االقت�شادي  الن�شاط  ا�شتعادة  واكبته  املايل 

اله�سا�سة قائمة، وهي مرتبطة بالأ�سا�س باختالل التوازنات يف املالية العمومية للعديد من الدول.

ويف املغرب، ظل النمو الإجمايل قويا �سنة 2009 وذلك بف�سل اأداء القطاع الفالحي. اإل اأن انتقال اآثار الأزمة العاملية اإىل 

قطاعات القت�ساد الوطني الأكرث تبعية لالأ�سواق اخلارجية كان له اأثره على النظام البنكي.

وعلى الرغم من هذه الظرفية، فاإن القطاع البنكي الذي متكن من ال�ستفادة من تنوع اأن�سطته ب�سكل جيد، اأكد �سموده كما تدل 

على ذلك املوؤ�رشات املتعلقة باحل�سيلة واملتانة املالية.

وهكذا، �شجل الن�شاط اخلا�ص باالئتمان خالل �شنة 2009 اأداء قويا، واإن بوترية اأقل. فبعد ارتفاع بن�سبة %22 �سنة 2008، 

عرف جمموع م�ساهمات موؤ�س�سات الئتمان ارتفاعا اآخر بن�سبة %10،7. ويعزى هذا الرتاجع باخل�سو�س اإىل انخفا�س يف 

ت�سهيالت اخلزينة، وهو ما يعك�س اأثر انكما�س الطلب اخلارجي.

10،5 مليار درهم،وذلك  اإىل  %5 لت�سل  ال�سافية ملوؤ�س�سات الئتمان بواقع  النتيجة  ارتفاع تكلفة املخاطر، تزايدت  ورغم 

امللمو�س يف  والرتفاع  الفائدة  لهام�س  اجليد  التطور  بف�سل  البنكي  ال�سايف  العائد  عرفه  الذي  امللحوظ  بالتطور  ارتباطا 

نتيجة اأن�سطة ال�سوق.

ونظرا لتدهور جودة الئتمان �سواء بالن�سبة للمقاولت اأو الأ�رش، �سكلت تكلفة املخاطر بالن�سبة ملوؤ�س�سات الئتمان %18 من 

النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، عو�س %12،5. ومع ذلك، فقد عرف متو�سط ن�سبة الديون املعلقة الأداء على العموم ا�ستقرارا 

يف حوايل %6. وبالفعل، فقد مكنت موا�سلة تقومي احل�سيالت البنكية وتعزيز منظومات التح�سيل من تقلي�س اأثر القرو�س 

غري املنتجة امل�سجلة �سنة 2009.

وقد حققت املجموعات البنكية الثمانية التي اأعدت بياناتها املالية على اأ�سا�س جممع وح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير 

املالية، نتيجة �سافية اإجمالية -ح�سة املجموعة- بانخفا�س �سئيل يقدر بن�سبة %1،6 لتناهز 9،3 مليار درهم. ويرجع 

هذا التطور بالأ�سا�س اإىل الرتفاع الهام يف املخ�س�سات التي تفر�سها هذه املعايري لتغطية تدين قيمة الديون. وقد مت احلد 

من هذا التاأثري بف�سل الأداء اجليد للعائد ال�سايف البنكي على م�ستوى ال�سوق الوطنية والدولية. 

ولكي تتمكن من مواكبة التطور الذي تعرفه اأن�سطتها يف ظّل احرتام القوانني التنظيمية التي اأ�سبحت اأكرث �رشامة، وا�سلت 

البنوك اإجراءاتها لدعم اأموالها الذاتية. وهكذا، فقد عرف متو�سط معامل املالءة اخلا�س بالقطاع، على اأ�سا�س جممع، حت�سنا 

 . 9،6% (Tier 1 ( »لي�سل اإىل %12، متثل فيها »ال�رشيحة الأوىل لراأ�س املال
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واإذا كان القطاع البنكي ي�ستند اإىل اأ�س�س مالية �سليمة اإجمال، فال زالت هناك العديد من عوامل اخلطر التي تدعو اإىل املزيد 

من اليقظة. وجتدر الإ�سارة اإىل ثالث اأنواع من املخاطر ت�ستحق اأن ي�سلط عليها ال�سوء ب�سكل خا�س.

اأول، يتطلب خطر متركز القرو�س مراقبة م�سددة نظرا للم�ستوى الذي و�سلت اإليه التعر�سات على بع�س الأطراف املقابلة، 

واإن كانت موؤطرة على امل�ستوى التنظيمي. ولهذا الغر�س، دعا بنك املغرب كافة البنوك اإىل �رشورة الرفع من جودة نظامها 

اخلا�س بالتنقيط الداخلي وتنويع هذا اخلطر ب�سكل اأكرب.

كما اأن اأثر تقلبات الودائع لأجل، الذي تفاقم بفعل تقل�س ال�سيولة، اإ�سافة اإىل متديد اآجال ا�ستحقاق القرو�س، اأدى اإىل الرفع 

من حدة خطر التحول. وبالنظر لهذا التطور، يتعني على البنوك اأن تتبنى �سيا�سات لتدبري الأ�سول واخل�سوم تكون مهيكلة 

ب�سكل اأف�سل، كما اأكد على ذلك بنك املغرب يف اإطار ال�ستق�ساءات التي يقوم بها.

واأخريا، فاإن تزايد خماطر الت�سغيل الذي تعر�ست لها العديد من موؤ�س�سات الئتمان يوؤكد اأهمية املعايري املن�سو�س عليها يف 

اإطار املنظومة الحرتازية »بازل 2«. ومن ال�رشوري اأن يتم دعم تطبيق هذه املعايري للو�سول اإىل تدبري حمكم لهذا اخلطر، 

من اأجل املحافظة على �سالمة القطاع و�سمعته.

ومن جهة اأخرى، ما زالت بع�س مكونات القطاع البنكي تعك�س بوادر اله�سا�سة، مما ي�ستدعي القيام بعمليات اإعادة الهيكلة 

واملراقبة ب�سكل اأكرث �رشامة. ويف هذا الإطار، تندرج حركة التمركز التي انطلقت باخل�سو�س يف قطاع القرو�س ال�سغرى 

واإخ�ساعها ل�سوابط �سارمة للحكامة واملراقبة الداخلية والتي �سكلت مو�سوع تعليمة جديدة لبنك املغرب.

واأمام الرهانات املرتتبة عن الأزمة املالية، توا�سلت عمليات تعزيز البعد املاكرو احرتازي لالإ�رشاف. كما مت تكثيف تبادل 

املعلومات داخل جلنة التن�سيق بني اأجهزة الإ�رشاف على القطاع املايل ومع �سلطات املراقبة يف دول اأخرى، وذلك ل�سمان 

تتبع �سامل للنظام املايل. ويف هذا الإطار، قام بنك املغرب واملقننون الوطنيون الآخرون باإجناز الختبار الأول ل�سطناع 

الأزمة النظامية. وهو ما مكن من اختبار فعالية الأجهزة احلالية لتدبري الأزمات وحتديد حماور حت�سينها من اأجل التن�سيق 

على اأ�س�س مرجعية متينة.

ويف نف�س ال�سياق، اأ�سدر بنك املغرب تعليمة يدعو فيها البنوك اإىل الرفع من اختبارات ال�سغط لكي تتمكن من تقييم قدرتها 

على ال�سمود اأمام ال�سدمات ب�سكل اأف�سل.

ويتم التفكري حاليا يف اإ�سالحات اأخرى ت�سعى اإىل دعم ال�ستقرار املايل باملوازاة مع التدابري التي اقرتحتها موؤخرا جلنة 

»بازل« والتي تهدف باالأ�شا�ص اإىل التخفيف من م�شايرة الن�شاط البنكي للدورة االقت�شادية واإىل �شبط اخلطر النظامي ب�شكل 

اأف�سل.
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وعلى م�ستوى تطوير الولوج اإىل اخلدمات املالية، متيزت �سنة 2009 بارتفاع وترية تطبيق اإ�سرتاتيجية »تو�سيع التعامل 

البنكية على تطوير  املوؤ�س�سات  العديد من  التقليدية، عملت  ال�سبكة  اإىل دعم  فبالإ�سافة  الدخل املحدود«.  اإىل ذوي  البنكي 

قنوات جديدة للتوزيع عن قرب ومتكنت من ا�ستقطاب زبناء جدد بتقدميها ملنتجات وخدمات مالئمة.

ويف هذا ال�سدد، جاء العتماد البنكي املمنوح لربيد املغرب ليعطي دفعة اأقوى لهذه الإ�سرتاتيجية. وبالفعل، فهذه املوؤ�س�سة، 

التي تتوفر على اإحدى اأهم ال�سبكات، تهدف اإىل متكني ال�سكان ذوي الدخل املحدود يف املناطق القروية و�سبه احل�رشية من 

الولوج اإىل اخلدمات البنكية. 

 2009 �سنة  وخالل  هكذا،  خا�سة.  باأهمية  والزبون  الئتمان  موؤ�س�سة  بني  العالقة  تعزيز  حظي  الإجنازات،  هذه  ولدعم 

والأ�سهر الأوىل من �سنة 2010، اأعطى بنك املغرب النطالقة للعديد من امل�ساريع، وذلك بت�ساور مع مهنيي البنوك. ويتعلق 

البنكية املجانية والإطار  التوايل لئحة اخلدمات  البنكية وتبني ثالث ن�سو�س حتدد على  الأمر بو�سع منظومة للو�ساطة 

املنظم لتفاقيات ح�سابات الودائع واملتطلبات اجلديدة اخلا�سة بال�سفافية لإعداد ك�سوف احل�سابات البنكية، مبا فيها على 

اخل�سو�س موجز العمولت املوؤدى عنها.

كما وا�سلت البنوك تطورها على امل�ستوى القاري من خالل القيام باقتناءات بنكية جديدة. وي�سكل هذا التموقع عن�رشا هاما 

البي�ساء مركزا  الدار  اإىل جعل مدينة  يف ت�سجيع ال�رشاكات القت�سادية مع الدول الإفريقية وحتقيق امل�رشوع الذي يهدف 

ماليا جهويا.
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االأحداث البارزة ل�سنة 2009

الربنامج  تنفيذ  لت�رشيع  املغرب  لبنوك  املهنية  واملجموعة  الداخلية  ووزير  املغرب  بنك  وايل  بني  لقاء   : 05 يناير 
اخلا�س بالرفع من م�ستوى اجلهاز الأمني بالوكالت البنكية.  

اإجناز اأول مترين ملحاكاة الأزمة النظامية، مب�ساعدة البنك الدويل وم�ساركة م�سوؤويل املوؤ�س�سات الثالث   : فاحت اأبريل 

التي تنظم القطاع املايل، اإىل جانب مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية.

.(UTRF( النطالق الفعلي لوحدة معاجلة املعلومات املالية باملغرب  : 10 اأبريل  
تنظيم ندوة جهوية بالدار البي�ساء مبنا�سبة الذكرى اخلم�سينية لتاأ�سي�س بنك املغرب، حول تاأطريالنظام   : 04 ماي 

البنكي والإ�رشاف عليه، بتعاون مع مركز تورنتو و�سلطة الأ�سواق املالية بكيبيك.

اإ�سدار القانون اجلديد حول الت�سنيد.   : 07 ماي 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  ملنطقة  املايل  العمل  ملجموعة  التا�سع  العام  الجتماع  انعقاد   : 27 ماي  

)GAFIMOAN) باملنامة، البحرين، وذلك مب�ساركة بنك املغرب.

تنظيم ندوة دولية مبراك�س حول »دور البنوك املركزية و�سندوق النقد الدويل يف ر�سد الأزمات املالية   : 29 ماي  
وتدبريها: درو�س من التجربة احلديثة«، وذلك مبنا�سبة الحتفال بالذكرى اخلم�سينية لإن�ساء بنك املغرب.

لقاء بني وايل بنك املغرب وجمل�س املجموعة املهنية لبنوك املغرب.   : 09 يونيو 
انعقاد اجتماع جلنة موؤ�س�سات الئتمان.  : 10 يونيو  

مبونرتيال،   ،(GSBF( الفرنكفونية  امل�رشفية  الرقابة  هيئات  ملجموعة  ال�ساد�س  الجتماع  انعقاد   : 10 يونيو 
مب�ساركة بنك املغرب.

انعقاد الجتماع ال�ساد�س للجنة التن�سيق بني هياآت مراقبة القطاع املايل، مبونرتيال.  : 09 يوليوز 
انعقاد الجتماع الثالث للمجل�س الوطني للقر�س والدخار.   : 28 يوليوز 

لقاء بني وايل بنك املغرب ووزير القت�ساد واملالية وكذا الفدرالية الوطنية جلمعيات القرو�س ال�سغرى.  : 15 �ستنرب 
م�ساركة بنك املغرب يف املوؤمتر الدويل املنعقد ببازل حول املبادئ الأ�سا�سية لأنظمة �سمان فعالة.  : 23 �ستنرب 

النطالقة الفعلية ملكتب القرو�س.  : 26 اأكتوبر 
م�ساركة بنك املغرب يف الجتماع العام العا�رش ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال   : 8 نونرب 

اإفريقيا الذي انعقد ببريوت، لبنان.

م�ساركة بنك املغرب يف املوؤمتر اجلهوي املنعقد بعمان حول اأنظمة ال�سمان يف منطقة ال�رشق الأو�سط   : 18 نونرب 
.(MENA( و�سمال اإفريقيا

لقاء ال�سيد وايل بنك املغرب مبجل�س املجموعة املهنية لبنوك املغرب.  : 26 نونرب 
انعقاد الجتماع ال�سابع للجنة التن�سيق بني هياآت مراقبة القطاع املايل.  : فاحت دجنرب 

لقاء ال�سيد وايل بنك املغرب مبجل�س اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل.  : 03 دجنرب  
النطالقة الفعلية ملنظومة الو�ساطة البنكية.  : 07 دجنرب  

م�ساركة بنك املغرب يف الجتماع التا�سع ع�رش للجنة العربية للرقابة امل�رشفية املنعقد ببريوت، لبنان.  : 14 دجنرب  
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أرقام رئيسية خاصة بالنظام البنكي

 1 - بنية النظام البنكي

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

• 	19  : البنوك 

• 	 36  : �رشكات التمويل 

• 	 6  : البنوك احلرة 

• 	12   : جمعيات القرو�س ال�سغرى 

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

• 	2  : موؤ�س�سات اأخرى 

- �سبكة البنوك : 

• باملغرب : 4.425 �سباك، مبا يف ذلك 887 �سباك خا�س بالربيد بنك، اأي مبعدل �سباك لكل 7.100 ن�سمة .	

• باخلارج : 18 فرعا، 71 وكالة وفرع و58 مكتب متثيلي.	

• ال�سبابيك الآلية البنكية : 4.144	

- عدد العاملني يف موؤ�س�سات االئتمان و مثيالتها : 41.200 م�ستخدما

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

 )مباليري الدراهم)

200720082009

657763827جمموع احل�سيلة

402500553قرو�س بوا�سطة الدفع من ال�سندوق)�سافية من املوؤن)

516573602ودائع الزبناء

465564الأموال الذاتية )دون احت�ساب اأرباح ال�سنة املالية)

2627,230العائد ال�سايف البنكي

15.714.616.4النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

9.08.69.2النتيجة ال�سافية 

%5.18%5.11%5.35متو�سط مردود ال�ستخدامات  

%2.05%1.93%1.75متو�سط  كلفة املوارد

%47.4%47.8%46.5متو�سط معامل ال�ستغالل

(ROA( 1.1%1.1%1.5عائد الأ�سول%

(ROE(  14.5%15.5%20.6عائد الراأ�سمال%

%5.5%6.0%7.9ن�سبة الديون املعلقة الأداء 

%4.2%4.3%5.3ن�سبة الديون املعلقة الأداء لدى البنوك التابعة للخوا�س

%74.1%75.3%75.2معدل تغطية الديون املعلقة الأداء باملوؤن

%77.0%82.0%84.5معدل تغطية الديون املعلقة الأداء باملوؤن لدى البنوك التابعة للخوا�س
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بنية ا�ستخدامات البنوك

 حمفظة ال�سندات

18%

اأ�سول اأخرى

4.2%
 الديون على موؤ�س�سات

الئتمان ومثيالتها

17.4%

الديون على الزبناء

60.4%

�سندات الدين

6.7%

الأموال الذاتية

7.6%  خ�سوم اأخرى
5.5%

 الديون جتاه

 موؤ�س�سات الئتمان

ومثيالتها

ودائع الزبناء7.6% 

72.6%

بنية موارد البنوك

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

200720082009
63.474.381.2جمموع احل�سيلة 

3.84.14.4العائد ال�سايف البنكي 
2.42.62.8النتيجة الإجمالية  لال�ستغالل  

1.21.51.3النتيجة ال�سافية 
%9.5%9.1%10.2ن�سبة الديون املعلقة الأداء

  (ROA(  1.6%1.9%2.0عائد الأ�سول%
(ROE(  18.4%22.4%23.7عائد الراأ�سمال%

ح�سة كل فئة من �رشكات التمويل يف اإجمايل االأ�سول

�رشكات القر�س الإيجاري

44%

�رشكات اأخرى للتمويل

5%

�رشكات قر�س ال�ستهالك

51%

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

200720082009
66.96.2جمموع احل�سيلة 
5.55.74.8جاري   القرو�س

%6.4%5.3%2.4ن�سبة  الديون  املعلقة  الأداء  
0.12-0.30.03النتيجة ال�سافية 



5 - موؤ�رش�ت ن�ساط ومردودية �ملجموعات �لبنكية �لثمانية على �أ�سا�س جممع- �ملعايري �لدولية 
الإعداد التقارير املالية 

 )مباليري الدراهم)

200720082009

احل�سيلة  654799878جمموع 
قرو�س بوا�سطة الدفع من ال�سندوق للزبناء

)�سافية من املوؤن)
381498568

492578621ودائع الزبناء

546169الأموال الذاتية – ح�سة املجموعة

293438العائد ال�سايف البنكي

15.517.720النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

8.99.49.3 النتيجة ال�سافية - ح�سة املجموعة

%48.0%48.0%46.7متو�سط معامل ال�ستغالل

(ROA( 1.1%1.2%1.4عائد الأ�سول%

(ROE( 13.6%15.5%16.5عائد الراأ�سمال%



اجلزء األول

احمليط القانوني والتنظيمي 
وأنشطة اإلشراف البنكي
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I. احمليط القانوني والتنظيمي 

2007-2009، قام بنك املغرب بو�سع الآليات التي �ستنظم القطاع البنكي طبقا  مع نهاية خمططه ال�سرتاتيجي الثاين 

للمعايري الدولية والإ�رشاف البنكي، وذلك طبقا لأبرز تو�سيات جلنة »بازل«. وقد مكنت هذه الإ�سالحات من تدعيم النظام 

البنكي وتعزيز قدرته على تدبري املخاطر.

اإل اأنه بالنظر اإىل نتائج جتارب ال�سنوات الأخرية يف جمال الإ�رشاف البنكي، واإىل التدابري املتخذة من لدن الهياآت املالية 

امل�ستوى  اإن على  باإ�سالحات جديدة،  القيام  بدا �رشوريا  الأخرية،  الأزمة  بعد  اأف�سل  ب�سكل  املالية  لتدبريالأنظمة  الدولية 

التغريات  الإجناز باملغرب، وكذا  التي يف طور  اأو  الإ�سالحات املنجزة  اأهم  التالية  التطورات  التنظيمي. وتربز  اأو  القانوين 

الحرتازية املقرتحة على امل�ستوى الدويل من طرف جلنة »بازل« بتن�سيق مع جمل�س ال�ستقرار املايل. 

اإطار 1: االإطار املوؤ�س�ساتي واالحرتازي الدويل

البنكية  الرقابة  البنوك املركزية و�سلطات  1974، وهي تتكون حاليا من ممثلي  �سنة  البنكية  للرقابة  بازل  اأن�سئت جلنة 

التابعة ل�سبعة وع�رشين بلدا من البلدان املتقدمة وال�ساعدة. وتتجلى مهمتها الأ�سا�سية يف ما يلي:

- حتديد املعايري و�سياغة التو�سيات يف جمال الإ�رشاف البنكي.

- ت�سجيع اأف�سل املمار�سات البنكية وتلك اخلا�سة باملراقبة.

- تعزيز التعاون الدويل يف جمال الإ�رشاف البنكي.

وعلى اإثر الأزمة املالية التي �سهدها العامل يف نهاية �سنة 2007، اأنيط بلجنة بازل، بتن�سيق مع جمل�س ال�ستقرار املايل، 

وهما موؤ�س�ستان تابعتان لبنك الت�سويات الدولية، دور اأكرث اأهمية يف جمال ال�ستقرار املايل. 

ي�سم جمل�س ال�ستقرار املايل )منتدى ال�ستقرار املايل �سابقا) �سلطات ال�ستقرار املايل التابعة ل�سبعة وع�رشين بلدا من 

البلدان املتقدمة وال�ساعدة، واملوؤ�س�سات املالية الدولية واللجان الدولية للمنظمني وامل�رشفني على القطاع املايل. وتتجلى 

مهمته يف ما يلي:

- تقييم مواطن ال�سعف التي توؤثر على النظام املايل الدويل وحتديد الإجراءات الواجب اتخاذها ملعاجلتها.

- ت�سجيع التن�سيق وتبادل املعلومات فيما بني ال�سلطات املكلفة ب�سمان ال�ستقرار املايل.

- و�سع معايري تنظيمية انطالقا من اأف�سل املمار�سات.

ذات  املالية  باملوؤ�س�سات  منها  املرتبطة  خا�سة  احلدود،  بني  ما  الأزمات  بتدبري  املتعلقة  الربامج  تن�سيق  على  ال�سهر   -

الأهمية النظامية. 

- التعاون مع �سندوق النقد الدويل يف تنفيذ متارين حماكاة الأزمات.
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1. املنظومة االحترازية
  

خالل ال�سنوات الأخرية، �سهد الإطار الحرتازي املنظم ملوؤ�س�سات الئتمان اإ�سالحاٍت هامة، خا�سة مع تبني منظومة بازل 

الثانية. و يف هذا الإطار، فاإن موؤ�س�سات الئتمان ملزمة باحرتام جمموعة من الن�سب الحرتازية ومعايري اجلودة، التي ت�سكل 

مو�سوع املقت�سيات التي ن�س عليها بنك املغرب عرب دوريات وتعليمات.

ت�سم منظومة بازل الثانية املتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية )الركن1( وبنودا اإ�شافية تتناول �رشوط املراقبة االحرتازية 

ملوؤ�س�سات الئتمان من طرف امل�رشفني )الركن 2) وكذا قواعد ال�سفافية املالية )الركن 3).

واأبانت الأزمة املالية عن تاأثري هذه املنظومة يف مواكبة الدورة القت�سادية، كما اأبانت عن �رشورة تعزيز احلكامة، والأموال 

الذاتية وتدبري اخلطر املرتبط بال�سيولة البنكية.

 

اإطار 2: املحاور اخلم�سة لالإ�سالحات املقرتحة من طرف جلنة بازل

 يف دجنرب 2009، اأ�سدرت جلنة بازل جمموعة من القرتاحات الإ�سالحية تهم املحاور اخلم�س التالية:

1 - حت�سني جودة الأموال الذاتية.

2 - التقلي�س من العنا�رشالدورية املالئمة ودعم العنا�رش الدورية امل�سادة لبع�س البنود التنظيمية.

3 - و�سع منظومة متنا�سقة للمراقبة الحرتازية خلطر ال�سيولة.

4 - احت�ساب ن�سبة ال�ستدانة كتكملة ملعامل املالءة الدنيا.

5 - تعزيز احلكامة يف جمال تدبري املخاطر.

1.1 الركن 1: املتطلبات الدنيا من االأموال الذاتية  

يحدد الركن 1 املتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية لتغطية خماطر الئتمان وال�سوق وخماطر الت�سغيل التي ميكن اأن تواجهها 

موؤ�س�سات الئتمان.

وباملغرب، تبنت البنوك هذا الركن �سنة 2007 ح�سب املقاربات املوحدة التي و�سعتها منظومة بازل الثانية.

ونظرا للتطور ال�رشيع لالئتمان ومن اأجل تدعيم الو�سعية املالية للبنوك، قام بنك املغرب بتبني �سيا�سة احرتازية ا�ستباقية 

عرب اللزام برفع معامل املالءة الدنيا من %8 اإىل %10، ابتداء من 2008.

ويف اإطار عملية تبني املقاربات املتقدمة لبازل 2، ل تزال م�ساريع الن�سو�س التي تعك�س هذه املقاربات واملتعلقة مبخاطر 

الئتمان وال�سوق وخماطر الت�سغيل ت�سكل مو�سوع ت�ساور مو�سع مع البنوك. وي�سمل هذا العمل التفكري اجلاري على امل�ستوى 

الدويل من اأجل دعم الإطار الحرتازي.
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رقم  الدورية  تعليمات  مع  يتما�سى  كونه  من  وبالرغم  الثانية.  بازل  ملعايري  طبقا  الإع�سار  مفهوم  املغرب  بنك  حدد  وقد 

G/19/2002 املتعلقة بت�سنيف الديون وتغطيتها باملوؤن، اإل اأن هذا التعريف ي�سمل قواعد تكميلية اأكرث �رشامة. 

اإطار 3: تعريف مبداأ االإع�سار يف اإطار اتفاقية بازل الثانية 

 يعترب املدين مع�رشا يف اإحدى احلالتني:

األ ي�سدد املدين الدين الذي اأخذه بالكامل، بدون اأن تكون  اأن هناك احتمال �سعيفا يف  1. عندما تعترب موؤ�س�سة الئتمان 
هناك �رشورة للجوء لأية اإجراءات مثل اإجناز ال�سمانة. يف هذه احلالة، تعمل املوؤ�س�سة على:

- منح �سفة الدين املعلق الأداء اأو الدين غري املنتظم لإحدى حالت التعر�س؛

- احت�ساب عملية اإلغاء اأو تكوين موؤونة؛

- تفويت دين بت�سجيل خ�سارة اقت�سادية مهمة؛

- القيام باإعادة الهيكلة الإجبارية للدين.

2. عندما تتجاوز املتاأخرات على املدين، بخ�سو�س قر�س ما، مدة 90 يوما، وبالن�سبة لعمليات ال�سحب على املك�سوف، 
ي�رشع يف خ�سم متاأخرات الأداء مبجرد اأن:

- يتجاوز املدين املدة املرخ�سة والتي اأخرب بها؛

- يتم اإخباراملدين باأن مبلغه اجلاري قد جتاوز املدة املحددة داخليا؛

- اأو اأنه قام ب�سحب مبالغ دون ترخي�س.

للتعر�سات على  بالن�سبة  اأق�سى  180 يوما كحد  اإىل  الأجل  بتمديد هذا  الئتمان  ي�سمح ملوؤ�س�سة  اأن  املغرب  لبنك  وميكن 

موؤ�ش�شات القطاع العمومي وزبناء التق�شيط، على اأن يتم احرتام بع�ص ال�رشوط. 

وبتن�سيق مع مهنيي البنوك، متت كذلك درا�سة م�رشوع مراجعة حد التق�سيم الحرتازي لزبناء املقاولت. ولو�سع هذه احلدود، 

قام بنك املغرب باإجراء درا�سة اإح�سائية على اأ�سا�س املعطيات التي يتم التو�سل بها من لدن عينة من البنوك.

وتتم حاليا مراجعة الدورية رقم G/24/2006 املوؤرخة يف 4 دجنرب 2006، والتي حتدد كيفية ح�ساب الأموال الذاتية. 

وتهدف هذه املراجعة اإىل تو�شيح مفهوم نطاق التوحيد االحرتازي ملوؤ�ش�شات االئتمان بارتباط مع �رشكات التاأمني ومعاجلة 

عمليات الت�سنيد، اإىل جانب املقت�سيات اخلا�سة الناجتة عن تطبيق مقاربة التنقيط الداخلي. وي�سمل هذا الإ�سالح الدرا�سات 

احلالية على ال�سعيد الدويل والرامية اإىل تعزيز الأموال الذاتية للبنوك.
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اإطار 4: تعريف روؤو�س االأموال

- التعريف احلايل

روؤو�س  اإىل  بالإ�سافة  ي�سمل،  الأول  اأن  حيث  املحا�سبي،  املال  راأ�س  من  �سمول  اأكرث  القانوين  املال  راأ�س  مفهوم  يعترب 

الأموال الذاتية، بع�س الأدوات املختلطة. ويتكون راأ�س املال القانوين من روؤو�س الأموال الأ�سا�سية، والتكميلية، والتكميلية 

الإ�سافية.

يتكون راأ�س املال الأ�سا�سي اأو ما يعرف بال�رشيحة الأوىل لراأ�س املال )Tier1) من ح�س�س راأ�س املال ومن الأرباح غري 

املوزعة وغري القابلة لال�ستخماد وكذا بع�س اأ�سهم المتياز ذات الربيحة غري الرتاكمية. ويعترب هذا النوع من راأ�س املال من 

النوعية املمتازة. وياأخذ راأ�س املال الأ�سا�سي يف العتبار اأي�سا بع�س العنا�رش املختلطة ت�سمى “ابتكارية”.

اأما راأ�س املال التكميلي، اأو ما يعرف بال�رشيحة الثانية لراأ�س املال )Tier2)، الذي ل يتعدى مبلغ ال�رشيحة الأوىل لراأ�س 

املال، في�سم روؤو�س الأموال التي توفر على نف�س خ�سائ�س ح�س�س راأ�س املال والديون، ول �سيما الحتياطيات اخلا�سة 

باإعادة تقييم الأ�سول واملوؤن العامة والحتياطيات العامة للخ�سائر وكذا بع�س الأدوات املختلطة لروؤو�س الأموال والديون 

الثانوية.

لتغطية  فقط  واملوجه   ،(Tier3( املال  لراأ�س  الثالثة  بال�رشيحة  يعرف  الذي  الإ�سايف،  التكميلي  املال  راأ�س  وبخ�سو�س 

خماطر ال�سوق، فقد مت و�سعه �سنة 1996 من طرف جلنة بازل بغية متكني البنوك، ح�سب كل م�رشع وطني، من مواجهة 

بع�س خماطر ال�سوق من خالل اإ�سدار ديون ثانوية ق�سرية الأجل.

- التعريف قيد الدرا�سة

اقرتحت جلنة بازل مراجعة تعريف روؤو�س الأموال القانونية وجعلها اأكرث ح�رشية.

 فاإىل جانب مقرتح اإلغاء �سنف روؤو�س الأموال التكميلية الإ�سافية، اقرتحت جلنة بازل بنية مب�سطة تتكون من �سنفني 

رئي�سيني: روؤو�س الأموال الأ�سا�سية »ال�رشيحة الأوىل لراأ�س املال« والتي من �ساأنها امت�سا�س اخل�سائر يف حالة ا�ستمرارية 

حالة  يف  اخل�سائر  هذه  ا�ستخماد  �ساأنها  من  التي  املال«  لراأ�س  الثانية  »ال�رشيحة  التكميلية  الأموال  وروؤو�س  ال�ستغالل، 

الت�سفية.

 ويجب اأن ت�سمل »ال�رشيحة الأوىل لراأ�س املال«، والتي من املتوقع اأن يتم تعزيز جودتها، الأ�سهم العادية والحتياطيات 

واملبلغ املرحل من جديد وعنا�رش اأخرى ت�شتجيب لعدد من ال�رشوط التي متكن من �شمان اجلودة.

اأما العنا�رش التي تندرج يف اإطار »ال�رشيحة الثانية لراأ�ص املال«، فيجب اأن ت�شتجيب ملجموعة من ال�رشوط املت�شمة بتقييد 

اأكرب، واأن تكون، على اخل�سو�س، تابعة للديون العادية واأن ل تقل مدتها الأ�سلية عن خم�س �سنوات.

ويف املغرب، ل ي�سمل تعريف روؤو�س الأموال �سوى الأ�سهم العادية والحتياطيات واملبالغ املرحلة من جديد.

التي تقرتحها جلنة بازل والتي تهم خا�سة  اأخرى متا�سيا مع الإجراءات  اإ�سالحات احرتازية  اأن تتم درا�سة  ومن املتوقع 

اإر�ساء قواعد غري مواكبة للدورة القت�سادية.
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اإطار 5: االإجراءات غري املواكبة للدورة االقت�سادية ون�سبة الرافعة املالية 

- االإجراءات غري املواكبة للدورة االقت�سادية

حماور  بازل  جلنة  اقرتحت  والحرتازية،  املحا�سبية  البنود  لبع�س  القت�سادية  للدورة  املواكبة  التاأثريات  من  للتقلي�س 

املراجعة التالية:

عدم  توؤدي، يف حالة  والتي  القانونية،  الن�سبة  تفوق  م�ستهدفة  ن�سبة  الأول  يحدد  املال، حيث  لراأ�س  احتياطيني  اإعداد   -

بلوغها، اإىل بع�س التقييد يف جمال توزيع الربيحات اأو اإعادة �رشاء الأ�سهم. اأما الحتياطي الثاين، ذي الطبيعة املاكرو 

احرتازية، فيتم تكوينه ح�سب تطور الدورة القت�سادية، كما يجب اإعداده ب�سكل يجعل منه اإجراًء مرنا، خارج الركن1؛

- اإعداد احتياطي لل�سيولة ي�ستعمل يف حالة �سح مفاجئ يف �سيولة ال�سوق.

- و�سع متوين ديناميكي.

- ن�سبة الرافعة املالية

الذاتية  الأموال  باحت�ساب  باملالءة،  اخلا�سة  احلالية  للمعايري  كتكملة  املالية  الرافعة  ن�سبة  مراعاة  بازل  جلنة  اقرتحت 

القانونية يف جمموع العنا�رش الإجمالية للح�سيلة وخارج احل�سيلة. 

2.1 - الركن 2: عملية الرقابة االحرتازية

2، التي تكّمل قواعد الركن 1، خماطر ال�سيولة والتمركز وخماطر ن�سبة الفائدة و خماطر الت�سغيل وكذا  تتناول بنود الركن 

اآليات احلكامة. وتاأتي هذه البنود لتدعم الرقابة الفردية التي مَتار�س على موؤ�س�سات الئتمان.

وتعتمد منظومة الرقابة الحرتازية لبنك املغرب على ما يلي:

- جمموعة من التعليمات لتطبيق املعايري الحرتازية للجنة بازل؛

- جهاز خا�س بالإ�رشاف البنكي يرتكز على املخاطر من خالل نظام لتنقيط موؤ�س�سات الئتمان، وذلك عرب نظام امل�ساعدة 

على ت�سنيف موؤ�س�سات الئتمان )SANEC)؛

- منظومة للمراقبة يف عني املكان تركز ب�سكل متزايد على املخاطر املتعددة والتي قد ت�سبح نظامية؛

- حوار منظم مع موؤ�س�سات الئتمان لإطالعها على تقييم بنك املغرب ولتبادل املعلومات داخل اآجال قريبة؛

- �سيا�سة ا�ستباقية خا�سة باملتطلبات من الأموال الذاتية. 

اأن تتم تكملة هذه املنظومة مبنهجية متكن من اإجراء تقييم اأف�سل مل�ستوى املتطلبات التكميلية من الأموال  ومن املنتظر 

الذاتية بالن�سبة للموؤ�س�سات املعنية.
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1.2.1 خطر ال�سيولة
5 دجنرب 2006 البنوك بالتوفر، ب�سكل دائم، على اأ�سول �سائلة اأو  تلزم بنود الدورية رقم G/31/2006 ال�سادرة بتاريخ 

م�ستحقة خالل �سهر تكون كافية ل�سمان تغطية كاملة ملجموع متطلباتها التي تنتهي يف نف�س الأجل.

وكتكملة لهذه الدورية، مت اإ�سدار التعليمة رقم G/31/2007 بتاريخ 13 اأبريل 2007، التي حتث البنوك على التوفر على 

التعرف على امل�سادر املحتملة ملثل هذا اخلطر و�سمان قيا�سه وتتبعه  ال�سيولة، متكنها من  لتدبري خطر  منظومة ناجعة 

ومراقبته.

وقد �رشع بنك املغرب يف اإدخال تعديالت على هذه الن�سو�س، وذلك اعتمادا على الدرا�سات املنجزة على امل�ستوى الدويل 

على اإثر الدرو�س امل�ستخل�سة من الأزمة املالية. فقد اأبانت الأزمة املالية العاملية عن �رشورة تعزيز جودة قيا�س وتدبري 

خماطر ال�سيولة داخل البنوك، وخ�سو�سا يف تعاملها مع خماطر الئتمان والتمركز وكذا مع الأ�سواق.

و�سعيا منها اإىل توحيد الرقابة الحرتازية يف ما يخ�س خطر ال�سيولة، اقرتحت جلنة بازل بع�س املبادئ املعززة يف هذا 

املجال.

اإطار 6: منظومة مراقبة خطر ال�سيولة

خا�سة  بنيوية  ون�سبة  املدى  ق�سرية  ن�سبة  ن�سبتني:  على  تعتمد  دوليا،  موحدة  كمية  منظومة  و�سع  بازل  جلنة  اقرتحت 

بالتحول.

فيما يخ�س ن�سبة ال�سيولة على املدى الق�سري واملحدد اأجلها يف �سهر واحد، فاإنها ت�ستدعي توفر املوؤ�س�سة على اأ�سول �سائلة 

ذات جودة عالية ومتوفرة يف حدود املبلغ املحدد انطالقا من �سيناريوهات اختبارات ال�سغط.

القارة لدعم  اأفق �سنة واحدة، فت�ستلزم م�ستوى معني من املوارد  البنيوية اخلا�سة بالتحول يف  اأما فيما يتعلق بالن�سبة 

الأ�سول الطويلة املدى.

من جهة اأخرى، تعتزم جلنة بازل و�سع جمموعة من موؤ�رشات ال�سيولة التي يجب اأن تخ�سع لرقابة احرتازية مالئمة. وتهم 

هذه املوؤ�رشات بالأ�سا�س عجز ال�سيولة ومتركز املوارد والأ�سول املتوفرة فعلّيا واملوؤ�رشات املتعلقة بو�سعية ال�سوق. 

2.2.1 - خطر التمركز
يهدف التنظيم القانوين املتعلق باملخاطر الكربى اإىل احلد من خماطر التمركز املبالغ فيه لتعهدات موؤ�س�سة ائتمانية ما جتاه 

نف�س املدين.

ن�سبة  احرتام  الئتمان  موؤ�س�سات  ينبغي على  يناير2001،   15 بتاريخ  وهكذا، وطبقا للدورية رقم G/3/2001  ال�سادرة 

حتدد تعهداتها جتاه نف�س الطرف املقابل يف %20 من اأموالها الذاتية، �سواء كان هذا الطرف زبونا فردا اأو جمموعة من 
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الزبناء يكونون جمموعة ذات منفعة. وقد حددت التعليمة ال�سادرة بتاريخ 31 غ�ست 2007، املتعلقة بال�رشوط الكيفية الدنيا 

الالزمة لتدبري خماطر التمركز، الإطاَر الذي �سيمكن من تقييم املنظومة التي و�سعتها موؤ�س�سات الئتمان.

ويتاأكد بنك املغرب من احرتام هذه املعايري من خالل درا�سة التقارير اخلا�سة واأثناء عمليات املراقبة امليدانية.

ومن خالل الدورية رقم G/29/2006 وال�سادرة بتاريخ 5 دجنرب 2006، ودون امل�س بالقواعد املطّبقة يف جمال متركز 

خطر الئتمان، حدد بنك املغرب تعر�سات موؤ�س�سات الئتمان على �سكل م�ساهمات يف راأ�سمال املقاولت املوجودة اأو التي 

هي قيد الإن�ساء. و قد حّدد �سقف هذه التعر�سات مقارنة مع الأموال الذاتية لهذه املوؤ�س�سات من جهة، ومن جهة اأخرى مقارنة 

مع راأ�سمال ال�رشكات التي اأ�سدرتها. والهدف من ذلك هو احلد من خماطر العدوى يف حالة عجز هذه ال�رشكات وتفادي كل 

م�ساركة قوية لها يف اأن�سطة ذات طابع غري مايل. 

واأخذا بعني العتبار لكّل الإ�سالحات التي عرفها التنظيم القانوين الحرتازي على امل�ستوى الأوروبي، فاإن اإطار مراقبة خطر 

التمركز ي�ستدعي تعزيزه ببنود جديدة تهّم على اخل�سو�س مبداأ الأطراف املرتبطة فيما بينها ونظام ترجيح املخاطر.

3.2.1 اإجمايل خماطر اأ�سعار الفائدة
باملراقبة  على امل�ستوى التنظيمي، توؤطر تدبرَي خماطر اأ�سعار الفائدة اأحكاُم كل من الدورية رقم G/40/2007 املتعلقة 

اأ�سعار الفائدة.  اإجمايل خماطر  الداخلية والتعليمة رقم G/30/2007 املرتبطة مبنظومة تدبري 

اإعداد منظومة مهيكلة ومتينة لتدبري املخاطر، من �ساأنها الإبقاء على هذا اخلطر يف  ال�سياق، يتعني على البنوك  ويف هذا 

م فيها.  م�ستويات متحكَّ

وهكذا، يتعني عليها اعتماد �سيا�سات واإجراءات حمددة ب�سكل وا�سح للتخفيف من هذا اخلطر ومراقبته والتحكم فيه وحتديد 

م�ستويات امل�سوؤولية واللتزام املت�سلة باتخاذ القرار. وينبغي اإحداث نظام منا�سب لو�سع احلدود من اأجل متكني الهيئات 

امل�ستغلة يف هذا املجال من التحكم يف درجة التعر�س ملختلف م�سادر خماطر اأ�سعار الفائدة وقيا�س الو�سع الفعلي للخطر 

مقارنة مع عتبة التحمل التي و�سعتها اأجهزة الإدارة والت�سيري.

ويعمل بنك املغرب على تقييم و�سعية البنوك بالنظر اإىل خطر اأ�سعار الفائدة على امل�ستوى الكمي والنوعي ومت اإجراء هذا 

التقييم يف �سنة 2009 على اأ�سا�س تقارير ف�سلية تنظيمية موحدة وكذا من خالل عمليات املراقبة امليدانية.

4.2.1 خماطر الت�سغيل
ال�سليمة يف جمال تدبري خماطر الت�سغيل، كما ت�سدد على حاجة موؤ�س�سات  حتدد التعليمة رقم G/29/2007 املمار�سات 

هذه  مراقبة  من  �ستمكن  التي  الأدوات  توفري  مع  لها،  دقيقة  خريطة  ور�سم  املنا�سب  بال�سكل  املخاطر  هذه  لفهم  الئتمان 

املخاطر والتخفيف من اآثارها. 

و يتعني على موؤ�س�سات الئتمان و�سع منظومة لتحديد امل�سادر املحتملة ملخاطر الت�سغيل الأكرث اأهمية ح�سب حجم املوؤ�س�سة 

وطبيعتها ومدى تعقيد اأن�سطتها، وكذا تقييم احتمال تعر�سها لهذه املخاطر.
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اأن ي�شمن موا�شلة ن�شاطها يف حالة  الن�شاط من �شاأنه  اأن تتوفر على خمطط ال�شتمرارية  كما ينبغي على هذه املوؤ�ش�شات 

وجود ا�سطرابات ملحوظة ترجع للمخاطر الت�سغيلية و اأن ميّكن من احلّد من اخل�سائر. 

ويقوم بنك املغرب بالتاأكد من فعالية هذه املنظومات من خالل تقرير املراقبة الداخلية ال�سنوي ومن خالل عمليات املراقبة 

امليدانية.

5.2.1 احلكامة ونظام املراقبة الداخلية 
2007 واملتعلقة باحلكامة  غ�ست   31 بتاريخ   2007/G/50 التعليمة رقم  اأ�سدر بنك املغرب   ،2 الركن  اإطار تطبيق  يف 

داخل موؤ�س�سات الئتمان. وقد تناول هذا الن�س بالتف�سيل �سالحيات وم�سوؤوليات هياكل الإدارة والت�سيري، كما ركز على 

املبادئ الأ�سا�سية التي ينبغي اأن تعتمد عند اختيار امل�سريين واأجورهم وطريقة اأدائهم ملهامهم.

ونظرا خل�شو�شية ن�شاط القرو�ص ال�شغرى والنقائ�ص التي متت معاينتها يف تدبري املخاطراملرتبطة بهذا الن�شاط، قام بنك 

املغرب يف �سنة 2009 باإخ�ساع هذا القطاع ملعايري �سارمة يف جمال احلكامة واملراقبة الداخلية.

اإطار 7: معايري احلكامة واملراقبة الداخلية املطبقة على جمعيات القرو�س ال�سغرى

ال�سادرة   2009/G/01 رقم  التعليمة  حددت  عملها،  وطرق  والت�سيري  الإدارة  باأجهزة  املنوطة  املهام  اإىل  بالإ�سافة 

الت�سغيل  وال�سيولة وخماطر  والتمركز  الئتمان  التحكم يف خماطر  املكونة ملنظومة  العنا�رش   2009 �ستنرب   16 بتاريخ 

جمال  يف  اجلمعيات  هذه  دور  على  اأي�سا  التعليمة  ركزت  كما  اعتمادها.  ال�سغرى  القرو�س  جمعيات  على  ينبغي  والتي 

التوا�سل وال�سفافية.

التقرير  ترد يف  اأن  التي يجب  املعلومات   ،2009 21 دجنرب  بتاريخ  ال�سادرة   ،2009/DSB/2 رقم  الدورية  و حتدد 

ال�سنوي حول اأن�سطة املراقبة الداخلية. وتهّم هذه املعلومات ما يلي :

- البنية التنظيمية لنظام املراقبة الداخلية؛

- املخاطر التي ميكن التعر�س لها واأجهزة قيا�سها ومراقبتها؛

- ال�ستق�ساءات التي اأجنزتها جلنة الفتحا�س الداخلي؛

- التدابري املتخذة لتعزيز هذا النظام.

وانطالقا من الدرو�س امل�ستقاة من الأزمة املالية العاملية، تتبني �رشورة الرفع  من ممار�سات احلكامة، خا�سة يف ما يتعلق 

با�ستقالل وظيفة تدبري املخاطر وتعزيز م�سوؤوليات اأجهزة الإدارة والت�سيري. 

و للتغلب على اأوجه النق�س امل�سجلة، وتبعا لال�ستنتاجات التي تو�سل اإليها فريق العمل املوفد لهذا الغر�س، قامت جلنة بازل 

مبراجعة الآلية التنظيمية للحكامة كما مت و�سعها �سنة 2006. 
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3.1 - الركن 3 : �ن�سباط �ل�سوق 
تعمل التعليمة رقم G/44/2007 اخلا�سة بتطبيق الركن 3، على تاأطري عملية ن�رش املعلومات الحرتازية الدنيا من طرف 

موؤ�س�سات الئتمان. وتهم هذه املعلومات على اخل�سو�س مكونات الأموال الذاتية اخلا�سة بهذه املوؤ�س�سات ون�سبة مالءتها 

واملتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر الئتمان وال�سوق وخماطر الت�سغيل واملنظومة التي مت اإر�ساوؤها من اأجل تدبري 

املخاطر وكذا م�ستوى التعر�س لكل من هذه املخاطر.

2. املنظومة احملاسبية
1.2 - املنظومة املحا�سبية املطبقة على موؤ�س�سات االئتمان 

اأجل  2008، اأ�سبحت املجموعات البنكية ملزمة بتطبيق املعايري الدولية لرفع التقارير املالية )IFRS). ومن  منذ يناير 

المتثال للمعايري الدولية املحا�سبية IAS 1 اخلا�سة بتقدمي البيانات املالية، والتي متت مراجعتها من طرف جمل�س معايري 

املحا�سبة الدولية )IASB)، طلب بنك املغرب من البنوك اأن تدرج يف بياناتها املالية املحددة يف نهاية �سنة 2009 بيانا 

جديدا حتت عنوان »النتيجة ال�سافية والأرباح واخل�سائر التي مت ح�سابها مبا�رشة كر�ساميل ذاتية«، وذلك لتح�سني �سهولة 

قراءة اأداء املجموعات البنكية وكذا قابلية املقارنة بينها. 

وموازاة مع ذلك، تابع بنك املغرب اأ�سغال جمل�س معايري املحا�سبة الدولية الرامية اإىل اإدخال تعديالت على املعيار الدويل 

هذه  املالية،  بالأدوات  املتعلق   IAS 39 املعيار  حمل  �سيحل  الذي   ،IFRS 9 املالية  التقارير  رفع  بخ�سو�س  التا�سع 

التعديالت التي �ستدخل حيز التنفيذ يف فاحت يناير 2013.

اإطار 8: اأهم ما جاء به املعيار الدويل التا�سع )IFRS 9(  بخ�سو�س رفع التقارير املالية 

يجري تعديل املعيار IAS 39عرب ثالث مراحل. تتعلق املرحلة الأوىل بت�سنيف وتقييم الأ�سول املالية، وتعنى املرحلة 

الثانية برتاجع قيمة تلك الأ�سول، بينما تهم املرحلة الثالثة املحا�سبة اخلا�سة بالتغطية.

املرحلة  تكري�س  بذلك  ليتم   ،2009 نونرب   12 بتاريخ   IFRS وقد قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بن�رش املعيار 9 

اإذا كان يجب تقييم اأ�سل مايل بتكلفته امل�ستخمدة اأو  الأوىل من الإ�سالح. ويتبنى هذا املعيار مقاربة فريدة لتحديد ما 

بقيمته العادلة، وذلك على اأ�سا�س الطريقة التي تدير بها هيئة ما اأدواتها املالية واخلا�سيات التعاقدية لتدفقات اخلزينة 

املتعلقة بالأ�سول املالية.

2.2 - املنظومة املحا�سبية اخلا�سة بجمعيات القرو�س ال�سغرى 
منذ �سنة 2008، اأ�سبح لزاما على جمعيات القرو�س ال�سغرى المتثال ملخطط حما�سبي خا�س. وقد مت ا�ستكمال هذا الإطار 

مبعايري جديدة تهدف اإىل توحيد قواعد ت�سنيف الديون املعلقة الأداء ومتوينها. 
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اإطار 9 : القواعد املتعلقة بت�سنيف ومتوين الديون املعلقة االأداء اخلا�سة بجمعيات القرو�س ال�سغرى

يق�سد بالديون املعلقة الأداء الديون التي مل يتم ت�سديد اأجل واحد منها على الأقل منذ اأكرث من 15 يوما، اأو املبالغ اجلارية 

للقرو�س التي ميكن اأن يتاأثر ت�سديدها باعتبارات تتعلق بقدرة املدين على الت�سديد اأو باأي عامل اآخر.

 وتف�سي هذه الديون اإىل تكوين موؤن ت�ساوي على الأقل :

اأجال واحدا غري م�سدد منذ اأكرث من 15 يوما ؛  - %25 بالن�سبة للديون التي ت�سمل على الأقل 

- %50 بالن�سبة للديون التي ت�سمل على الأقل اأجال واحدا غري م�سدد منذ 30 اإىل 90 يوما ؛ 

- %75 بالن�سبة للديون التي ت�سمل على الأقل اأجال واحدا غري م�سدد منذ 90 اإىل 180 يوما ؛ 

- %100 بالن�سبة للديون التي ت�سمل على الأقل اأجال واحدا غري م�سدد منذ 180 يوما. 

والتقارير   IFRS الدولية  للمعايير  طبقا  املالية  التقارير  رفع   -  3
االحترازية لبازل2

من اأجل مواكبة اأف�سل للممار�سات اخلا�سة بالتوا�سل املايل، قرر بنك املغرب و�سع بيانات خا�سة باإعداد التقارير املالية 

بن�سبة املالءة  العامة اخلا�سة  والتقارير   FINREP املالية  للتقارير  تبعا  )IFRS) والتقارير الحرتازية لبازل 2، وذلك 

COREP التي اعتمدتها ال�سلطات الأوروبية املخت�سة يف الإ�رشاف البنكي. وباعتمادها للغة  XBRL )لغة تقارير الأعمال 
التجارية املو�سعة)، فاإن هذه التقارير تنبني على منطق قاعدة البيانات.

FINREPو COREP اإطار 10: تقارير

عملت املفو�سية الأوروبية للمراقبني البنكيني )CECB)، �سنة 2005، على تطوير برنامج COREP، الذي يعنى بالتقارير 

العامة اخلا�سة بن�سبة املالءة وبرنامج FINREP، الذي يهم التقارير العامة عن البيانات املالية املعّدة ح�سب املعايري 

الدولية لرفع التقارير املالية IFRS، وذلك �سعيا منها اإىل تلبية احلاجة اإىل توحيد ممار�سات امل�رشفني الأوروبيني واقرتاح 

اأن تعمل على تكييف هذا الإطار وفقا  اإطار م�سرتك للموؤ�س�سات البنكية بالدول املعنية. وميكن ل�سلطات الإ�رشاف البنكي 

لحتياجاتها عرب حتديد الت�سنيف اخلا�س بها.

4 - العالقة بني مؤسسات االئتمان والزبناء

ظل تعزيز العالقة بني موؤ�س�سات الئتمان والزبناء يحظى باهتمام خا�س خالل �سنة 2009. فقد راأت العديد من امل�ساريع، 

التي اأطلقها بنك املغرب بت�ساور مع القطاع البنكي، النور يف �سنة 2009 اأو خالل الأ�سهر الأوىل من �سنة 2010.

اإر�ساء عالقة  اإىل  الرامية  العملية  اإطار  تندرج يف  التي  البنكية  الو�ساطة  الفعلي ملنظومة  بالنطالق   2009 �سنة  وات�سمت 

�سليمة ومتوازنة بني موؤ�س�سات الئتمان وزبنائها. 
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اإطار 11 : منظومة الو�ساطة البنكية

املغرب  لبنوك  املهنية  للمجموعة  تابع  اأحدهما  وو�سيطني  البنكية  للو�ساطة  جلنة  من  البنكية  الو�ساطة  منظومة  تتكون 

والآخر للجمعية املهنية ل�رشكات التمويل.

يرتاأ�س هذه اللجنة بنك املغرب ب�سفة موؤقتة، وتتكون من ع�رشة اأع�ساء منهم خم�سة �سخ�سيات م�ستقلة وخم�سة ميثلون 

بنوكا و�رشكات للتمويل. وتتجلى مهمتها الرئي�سية يف تنظيم هذه املنظومة والإ�رشاف عليها.

وتتمثل مهمة الو�سيط يف حل النزاعات املتعلقة على اخل�سو�س بتدبري احل�سابات حتت الطلب واحل�سابات لأجل وح�سابات 

الدخار والقرو�س وكذا و�سائل الأداء.

غري اأن اللجوء اإىل الو�سيط ل ينفي حق الزبون يف اللجوء اإىل الق�ساء.

وتعترب قرارات الو�سيط ملزمة للبنوك اإذا كان املبلغ املعني اأقل من اأو ي�ساوي 100.000 درهم، بينما تعترب هذه القرارات 

ملزمة ل�رشكات التمويل اإذا كان املبلغ املعني اأقل من اأو ي�ساوي 40.000 درهم بالن�سبة للنزاعات مع الأفراد و100.000 

درهم بالن�سبة للنزاعات مع املقاولت واملهنيني. ويف احلالتني معا، يبقى الزبون حرا يف قبول اأو رف�س التحكيم الذي 

ي�سدر عن الو�سيط.

وباملثل، فقد اعتمد بنك املغرب ثالث ن�شو�ص جديدة لت�شجيع تطوير اخلدمات املالية وتعزيز �رشوط ال�شفافية.

وقد تناول الن�س الأول تعليمًة و�سعت قائمة ت�سم 16 خدمة بنكية ينبغي على البنوك اأن تقدمها جمانا لزبنائها.

كما �سدرت تعليمة ثانية تهدف اإىل توحيد البنود العامة الدنيا التي ينبغي اأن تت�سمنها اتفاقيات ح�سابات الودائع. وحتدد 

هذه التعليمة ال�رشوط العامة لفتح احل�شاب وت�شغيله واإقفاله وكذا التزامات االأطراف. 

وقد مت تعديل وتتميم الدورية املتعلقة ب�رشوط اإعداد ك�شف حل�شابات االإيداع، ال�شادرة بتاريخ 5 دجنرب 2006، وذلك بهدف 

توحيد ت�سميات العمليات الواردة يف هذه الك�سوف واإبالغ الزبناء مبوجز عن العمولت والر�سوم املقتطعة.
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 II. األنشطة املتعلقة باإلشراف البنكي واالستقرار املالي

يف �سنة 2009، وحت�سبا لالآثار ال�سلبية، على امل�ستوى الوطني، لتدهور الظرفية القت�سادية واملالية الدولية، وا�سل بنك 

الإطار  تقوية  عملية  البنك  تابع  كما  البنكي.  القطاع  �سمود  �سمان  اأجل  من  باملراقبة  املتعلقة  اإجراءاته  تعزيز  املغرب 

الحرتازي والت�سغيلي لالإ�رشاف البنكي، وطالب موؤ�س�سات الئتمان بتح�سني جودة احلكامة املتعلقة بتدبري املخاطر. 

الأنظمة  الرتابط بني  ال�سوء على  التي �سلطت  الدولية  الأزمة املالية  الدرو�س امل�ستقاة من  الوقت نف�سه، وانطالقا من  ويف 

املاكرو  البعد  لتعزيز  اإجراءات  بعدة  املغرب  بنك  قام  �سليمة،  اقت�سادية  تنمية  املايل يف حتقيق  ال�ستقرار  واأهمية  املالية 

احرتازي لالإ�رشاف البنكي.

1 - النشاط املتعلق باإلشراف البنكي

يتوىل بنك املغرب مهمة الإ�رشاف على جميع موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املماثلة. ويف هذا ال�سدد، يقوم البنك باإ�سدار 

االعتمادات والرتاخي�ص الالزمة ملمار�شة الن�شاط البنكي، وي�شن القواعد املحا�شبية واالحرتازية، كما يراقب املوؤ�ش�شات التي 

تخ�سع ل�سلطته ويعاقب على انتهاكات املقت�سيات القانونية والتنظيمية. اإىل جانب ذلك، فهو يقوم مبعاجلة ال�سعوبات التي 

تعرت�س القطاع البنكي. 

اإىل مقاربة تعتمد على املخاطر وترتكز على  وميار�س بنك املغرب عمليات املراقبة امليدانية وامل�ستمرة، وذلك بال�ستناد 

مواطن ال�سعف بالنظام البنكي.

وت�ستند املراقبة العامة للمخاطر املالية على اآليات للتن�سيق مع ال�سلطات التنظيمية الوطنية والأجنبية، كما تدخل يف اإطار 

تنظيمي يتما�سى مع املعايري الدولية.

ويف اإطار املهمة التي يقوم بها حلماية زبنائه، يعمل بنك املغرب على تر�سيخ العالقة بني موؤ�س�سات الئتمان والزبناء على 

اأ�س�س �سليمة ومتوازنة، كما ي�ساهم يف تطوير اخلدمات املالية بت�ساور مع مهنيي القطاع البنكي.

1.1 – االعتمادات والرتاخي�س
خالل �سنة 2009، قامت جلنة موؤ�س�سات الئتمان، التي تتاألف من بنك املغرب ووزارة املالية، بدرا�سة العديد من الطلبات 

اخلا�شة بعمليات اإن�شاء واإدماج موؤ�ش�شات االئتمان يف املغرب وبتواجد بع�ص البنوك باخلارج وكذا مبمار�شة الن�شاط املرتبط 

بتحويل الأموال.

وهكذا قام بنك املغرب مبنح �ستة اعتمادات من اأجل:

- اإن�ساء » الربيد بنك« و�رشكة متخ�س�سة يف متويل �سغار الفالحني و�سغار املزارعني احلاملني للم�ساريع ؛ 

- اإدماج �رشكتني للقرو�س لال�ستهالك و�رشكتني لقرو�س الإيجار؛

- ممار�شة الن�شاط املرتبط بتحويل االأموال من طرف �رشكتني جديدتني. 
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كما اأعطى بنك املغرب موافقته امل�سبقة من اأجل: 

 -  تغيري املراقبة اخلا�سة باإحدى البنوك؛

- اتخاذ اإحدى البنوك مل�ساهمات بالأغلبية يف راأ�سمال خم�سة بنوك يف كل من الغابون وال�سنغال والكونغو والكامريون 

والكوت ديفوار؛

- اإن�ساء اأحد البنوك ل�رشكة مالية باإيطاليا موجهة للمغاربة املقيمني باخلارج؛

- فتح اأحد البنوك ملكتب ميثلها يف ليبيا.

ومن جهة اأخرى، قام بنك املغرب بدرا�سة 12 ملفا متعلقا باملوافقة على تعيني مراقبي احل�سابات لأداء مهامهم داخل اأربعة 

بنوك و�رشكة للتمويل وبنك حر وو�سيطني يف جمال حتويل الأموال واأربع جمعيات للقرو�س ال�سغرى. كما وافق البنك على 

تعيني 19 مت�رشفا وم�سريا داخل اأجهزة الإدارة والت�سيري التابعة لثني ع�رشة موؤ�س�سة ائتمان.

2.1 - اأن�سطة املراقبة
1.2.1 - اأن�سطة املراقبة الدائمة

ت�سهر الهيئة املكلفة باملراقبة الدائمة على �سمان امتثال موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها لالأحكام القانونية 

والتنظيمية، كما تقوم بتنقيط هذه املوؤ�س�سات. 

التحليالت  تعزيز  يف  دوري،  ب�سكل  املوؤ�س�سات  تر�سلها  التي  والحرتازية،  واملحا�سبية  التنظيمية  التقارير  درا�سة  وت�ساهم 

التي تقوم بها هيئة املراقبة الدائمة يف اإطار تقييم و�سعها املايل والحرتازي. كما ت�ستند هذه التحليالت اأي�سا على نتائج 

ال�ستق�ساءات امليدانية، وتتم تكملتها من خالل تبادل اخلربات مع ممثلي موؤ�س�سات الئتمان على جميع امل�ستويات وكذا مع 

مراقبي احل�سابات بهذه املوؤ�س�سات.

و نتيجة لهذا العمل، اأ�سبحت البنوك تخ�سع، منذ �سنة 2006، اإىل نظام التنقيط. وقد مت تو�سيع هذا النظام يف �سنة 2009 

لي�سمل �رشكات القرو�س لال�ستهالك والقرو�س لالإيجار.

هذا  ويف  احل�سابات.  افتحا�س  يف  املخت�سة  جلنها  يف  الأع�ساء  واملت�رشفني  البنوك  مل�سريي  التنقيط  نتائج  تقدمي  ويتم 

ال�سدد، يقدم بنك املغرب تقييمه للو�سعية املالية والحرتازية للموؤ�س�سة املعنية يف اإطار مقاربة نقي�سة.
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اإطار 12: نظام امل�ساعدة على ت�سنيف موؤ�س�سات االئتمان )SANEC( كاأداة للمراقبة اال�ستباقية 

يف اإطار تنفيذ الركن 2 من اتفاقية بازل الثانية، ميّكن نظام التنقيط، من خالل منهج مهيكل، من حتديد نوعية املخاطر 

التي تتعر�س لها كل موؤ�س�سة، وذلك على اأ�سا�س حتليالت كمية ونوعية لهذه املخاطر. ويتم هذا التقييم من خالل اعتماد 

حوايل خم�سة ع�رش معيارا منتظما يف اإطار �ست جمالت للمخاطر، ومق�سما اإىل 180 معيارا فرعيا.

وياأتي نظام تنقيط موؤ�س�سات الئتمان يف �سلب عملية املراقبة الدائمة. اإذ ي�سكل، على حد �سواء، اأداة للتحليل والر�سد 

املبكر، مما ي�سمح بالقيام باإ�رشاف يعتمد على املخاطر، واأداة للتدبري الداخلي تهدف اإىل تو�سيع كثافة عمليات املراقبة، 

وكذا اأداة للحوار مع الهيئات التابعة للموؤ�س�سات.

ووفقا للطرق املن�سو�س عليها يف دليل معاجلة ال�سعوبات البنكية، مت اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية يف حق موؤ�س�سات 

الئتمان التي منحت تنقيطا اأدنى من عتبة معينة.

يف �سنة 2009، ا�ستهدفت الإجراءات التي مت اتخاذها يف اإطار منظومة املراقبة الدائمة تعزيز رقابة املجموعات البنكية، و 

ذلك على ال�سعيد الوطني اأوالدويل.

ويف هذا ال�سدد، ظل تقييم متركز حمفظات البنوك وتتبع مدى مطابقة اأموالها الذاتية وتفعيل تدابري تعزيزها ي�سكل حمور 

الهتمام. 

ول يزال تعر�س البنوك للمخاطر، يف ما يخ�س القطاعات التي قد تتاأثر بانعكا�سات الأزمة العاملية، ي�سكل مو�سوع تتبع عن 

قرب بالتن�سيق مع عنا�رش املراقبة امليدانية. 
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ويف اإطار تقييم تنفيذ الركن 2، قامت هيئة املراقبة الدائمة باإجراء تتبع دقيق لعمليات تنفيذ برامج العمل التي تقوم بها 

البنوك لتعزيز منظومتها يف جمال املراقبة الداخلية وتدبري خماطر ال�سيولة وخماطر الت�سغيل وخماطر اأ�سعار الفائدة وكذا 

خمططات ا�شتمرارية الن�شاط. 

وقد اأدى تزايد خطر التحول اإىل تكثيف عمليات املراقبة وعقد اجتماعات دورية مع امل�سوؤولني عن وظائف تدبري الأ�سول 

املتواجدة  البنكية  للموؤ�س�سات  املالية  بالو�سعية  اهتمام خا�س  اأويل  كما  بالبنوك.  ال�سندوق  واأمناء   (ALM( واخل�سوم 

باخلارج. وموازاة مع ذلك، مت اتخاذ اإجراءات لت�سجيع البنوك على حت�سني وهيكلة التوا�سل املايل طبقا ملتطلبات الركن 3 

من اتفاقية بازل الثانية ومتطلبات املعايري الدولية لرفع التقارير املالية.

ومن جهتها، لزالت جمعيات القرو�س ال�سغرى ت�سكل مو�سوع تتبع مكثف، وذلك نظرا لل�سعوبات التي يواجهها هذا القطاع. 

2.2.1 - اأن�سطة املراقبة امليدانية
متار�س عملية املراقبة امليدانية بتن�سيق مع مهّمة الرقابة الدائمة من خالل التحقيقات لدى موؤ�س�سات الئتمان طبقا لربنامج 

املوؤ�س�سات  مراقبة  ت�سبح  جتاوزها،  عند  التي،  املحددة  الآجال  وح�سب  البنكي  النظام  �سعف  ملواطن  وفقا  يحدد  �سنوي 

اخلا�سعة �رشورية، وكذا ح�سب املخاطر الناجمة عن تاأثريات الأزمة. 

ويف �سنة 2009، اأعطت هذه الربجمة الأولوية لال�ستق�ساءات ال�ساملة التي تهدف اإىل القيام مبراقبات م�ستهدفة لدى عدد 

متزايد من موؤ�س�سات الئتمان، واإىل �سمان تواجد اأقوى على امل�ستوى امليداين.

وكامتداد للتحقيقات التي مت اإجراوؤها �سنة قبل الآن، مت القيام مبهام خا�سة لدى البنوك و�رشكات التمويل من اأجل تعميق 

تقييم مواطن ال�سعف التي ي�سببها تدهور املحيط القت�سادي واملايل على امل�ستوى الدويل. ويف هذا ال�سياق، متت مراجعة 

اأن  التي من �ساأنها  التعر�سات  الوقوف على  الدولية، وذلك بهدف  التي تتاأثر بالظرفية  العمل  البنوك يف قطاعات  تعهدات 

تخفي خماطر متزايدة.

كما مت اإجراء خم�سة ا�ستق�ساءات �ساملة لتقييم املنظومات التي و�سعتها البنوك يف اإطار تنفيذ الركن 2، ول �سيما يف ما 

غ�سل  مبكافحة  اخلا�سة  املنظومة  درا�سة  كذلك  متت  وقد  الت�سغيل.  وخماطر  الفائدة  ومعدل  ال�سيولة  خماطر  تدبري  يخ�س 

االأموال ح�شب ال�رشوط التنظيمية. وباالإ�شافة اإىل ذلك، �شملت هذه اال�شتق�شاءات درا�شة طرق املراقبة التي تقوم بها البنوك 

لفروعها املتواجدة باخلارج.

وتهدف املهام العامة للمراقبة والتي يبلغ عددها �ست مهام، اإىل تغطية جميع الأن�سطة املزاولة التي ت�سطلع بها املوؤ�س�سات 

املعنية، وخا�سة مراجعة التعهدات واملحا�سبة ومنظومة املراقبة الداخلية واحلكامة وتدبري املخاطر وكذا نظام املعلومات.

3.2.1 - خال�سات عمليات املراقبة والتو�سيات 
اأظهرت عمليات املراقبة التي اأجريت �سنة 2009 اأن البنوك قد برهنت عن �سمودها اأمام تدهور الظرفية القت�سادية الناجم 

عن الأزمة املالية العاملية.
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واإىل جانب تطوير الأن�سطة، مكنت موا�سلة تعزيز الأموال الذاتية من زيادة ن�سبة مالءتها.

واإثر تنفيذ اتفاقية بازل الثانية، انخرطت البنوك يف �سل�سلة من العمليات �سملت تاأهيل اأنظمة املعلومات اخلا�سة بها واإعداد 

اأنظمة مبتكرة للتنقيط الداخلي وحتقيق تقدم ملمو�س يف ما يخ�س قيا�س التعر�س للمخاطر.

وباملوازاة مع ذلك، وا�سلت البنوك تنفيذ اأورا�سها الكربى يف اإطار الركن 2 والتي تهم تدبري خماطر الت�سغيل وتدبري الأ�سول 

واخل�شوم وخمططات ا�شتمرارية الن�شاط. 

 

جودة  مراقبة  يف  هاما  دورا  الآن  تلعب  التي  الفتحا�س  جلن  تعميم  بف�سل  البنوك  داخل  احلكامة  جهاز  تعزيز  وي�ستمر 

املعلومات املالية والتحكم يف املخاطر. 

ومع ذلك، فاإن مواطن ال�سعف املرتبطة مبخاطر التمركز والتحول وخماطر الت�سغيل تتطلب مزيدا من اليقظة.

كون  من  وبالرغم  املقابلة.  الأطراف  بع�س  جتاه  مهمة  تعهدات  ت�سمل  البنوك  حمفظات  اأن  املراقبة  عمليات  ت�سري  وهكذا، 

الذاتية، وهو نف�س ما مت  الأموال  اأربع مرات قيمة  التنظيمي وكونها ل متثل �سوى   موؤطرة على امل�ستوى 
1
املخاطر الكربى

حتقيقه يف �سنة 2008، فاإنه من ال�رشوري تنويع هذه التعر�سات خا�سة اأنها قد تخفي خماطر متزايدة. وموازاة مع ذلك، 

ينبغي لبع�س املوؤ�س�سات اأن تعزز جودة اأنظمة التنقيط الداخلي واختبارات ال�سغط التي تهدف اإىل تقييم قدرتها على مقاومة 

التق�سري من جانب بع�س الأطراف املقابلة الرئي�سية. 

ويعك�س تطور بنية احل�سيالت البنكية زيادة خطر التحول نتيجة لتمديد اآجال ا�ستحقاق القرو�س وللنمو ال�سعيف للودائع 

مقارنة  مرتني  اأبطء  بوترية  املتو�سط  الودائع يف  ارتفعت  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  مدى  فعلى  لأجل.  املوارد  لتقلب  وكذا 

 .%100 مع وترية ارتفاع القرو�س. ونتيجة لهذا التغري، ارتفع معامل ال�ستخدامات ب�سورة ا�ستثنائية، ليقرتب من ن�سبة 

وت�ستدعي هذه التطورات من البنوك اعتماد �سيا�سات مهيكلة ب�سكل اأف�سل لتدبري الأ�سول واخل�سوم. 

الذاتية  الأموال  من   5% يفوق  اأو  مبلغها  ي�ساوي  والتي  المقابلة،  الأطراف  اأو مجموعة  المقابل،  الطرف  نف�س  تجاه  وال�سندات  الديون  الكبرى،  بالمخاطر  يق�سد    1
الحترازية. 



27 

اجلـزء الأول الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2009

اإطار 13: منظومة تدبري االأ�سول واخل�سوم داخل البنوك

بتعزيز  اخلا�سة  الإجراءات   ،2009 �سنة  وا�سلت،  البنوك  اأن  امل�ستمرة  واملراقبة  امليدانية  املراقبة  عمليات  اأظهرت 

منظومة تدبري الأ�سول واخل�سوم متا�سيا مع التو�سيات ال�سادرة عن بنك املغرب.

ففي جمال احلكامة، و�سعت البنوك جلانا لتدبري الأ�سول واخل�سوم )ALM) تابعة جلهاز الت�سيري، وكذا وظائف لتدبري 

الأ�سول واخل�سوم، مهمتها تدبري املخاطر املالية، ول �سيما خماطر ال�سيولة وخماطر �سعر الفائدة الإجمايل. غري اأنه 

من الالزم تعميم �سياغة اإ�سرتاتيجية لتدبري هذه املخاطر. ومن جهتها، انخرطت اأجهزة الإدارة بالبنوك  ب�سكل اأكرب يف 

مراقبة هذه املخاطر من خالل جلن الفتحا�س. 

وبالرغم من ذلك، ل تزال البنوك مطالبة ببذل املزيد من اجلهود من اأجل اأن تتوفر على اأنظمة اأكرث دقة وقوة لقيا�س 

خماطر ال�سيولة. كما يجب عليها اأن تعمل على اإجراء اختبارات لل�سغط تندرج يف اإطار عملية اتخاذ القرار، واأن تقوم 

بتبني خمططات ا�ستعجالية يف حالة حدوث اأزمة �سيولة. 

وفيما يتعلق مبخاطر الت�سغيل، حّث بنك املغرب البنوك على الرفع من فعالية منظوماتها يف جمال التدبري من خالل نظام 

مالئم لرفع التقارير ب�ساأن اخل�سائر واحلوادث والتنفيذ الفعال لالإجراءات الوقائية الت�سحيحية للحد من املخاطر التي مت 

حتديدها، مع ت�رشيع و�شع خمططات ال�شتمرارية الن�شاط. 

ويدل انت�سار حالت الغ�س ببع�س املوؤ�س�سات الئتمانية على اأهمية هذه املنظومات واحلاجة اإىل اتخاذ املزيد من اليقظة من 

خالل تطبيق الإجراءات الوقائية التي من �ساأنها اأن حتد من ظهور مثل هذه احلالت. 

اأما الأن�سطة التي متار�سها البنوك يف اخلارج، فتتطلب تعزيَز منظومات الرقابة من اأجل التحكم اأكرث يف املخاطر وحماية 

ال�ستثمارات املنجزة. 

اأن توا�سل تقومي ح�سيلتها والرفع من م�ستوى مكاتبها اخللفية وحت�سني ممار�ساتها  وينبغي جلمعيات القرو�س ال�سغرى 

اخلا�سة باحلكامة واملراقبة الداخلية وفقا لتعليمات بنك املغرب. 

3.1 - االأ�سغال املرتبطة بتطبيق املقاربات املتقدمة التفاقية بازل الثانية
�سكلت الأ�سغال املرتبطة بتطبيق املقاربات املتقدمة لتفاقية بازل الثانية مو�سوع اجتماعات عديدة عقدت يف اإطار جلنة 

م�سرتكة مكونة من بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب. وقد مكن تبادل اخلربات من تو�سيح عدة جوانب من هذه 

املنظومة ومن حتديد الإكراهات التي حتول دون تنفيذها.

لدى  ا�ستق�ساءات  اأجريت  اجلديدة،  املنظومة  لتنفيذ هذه  البنوك  ا�ستعداد  تقييم مدى  اإطار عملية  ذلك، ويف  وباملوازاة مع 

البنوك على اأ�سا�س ا�ستمارات تهم خماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل. وقد مكن هذا الإجراء من تتبع الأورا�س التي مت ال�رشوع 

فيها، على امل�ستوى املنهجي والتنظيمي والتقني، وكذا من الإملام ب�سكل اأف�سل بخيارات البنوك .
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البنوك  التي طورتها  الداخلي  التنقيط  اأنظمة  مطابقة  تهم   ،2010 �سنة  امليدانية خالل  للمراقبة  عمليات  برجمة  كما متت 

خا�س  دليل  واإعداد  الذاتية  الأموال  من  املتطلبات  تاأثري  حول  درا�سات  اإجراء  يتوقع  وباملثل،  الئتمان.  خطر  بخ�سو�س 

بامل�سادقة على مناذج التنقيط الداخلي وكذا و�سع تقارير تنظيمية.

وعلى امل�ستوى الداخلي، مت تنظيم دورات تكوينية حول املقاربات املتقدمة لفائدة املكلفني باملراقبة امل�ستمرة واملراقبة 

امليدانية، وذلك بهدف اإعدادهم ليتمكنوا من تكييف مهامهم مع الإطار الحرتازي اجلديد.

)IFRS( حيز  4.1 - االأ�سغال املرتبطة بدخول املعايري الدولية لرفع التقارير املالية 
التطبيق

معايري  جمل�س  اأدخلها  التي  التغيريات  بدرا�سة  البنكي،  القطاع  مهنيي  مع  بتعاون  املغرب،  بنك  قام   ،2009 �سنة  خالل 

املحا�سبة الدولية )IASB) على معيار IAS 1 اخلا�س »بعر�س البيانات املالية«.

ول تزال الإ�سالحات الأخرى اجلارية للمرجع IFRS، ول �سيما تلك املرتبطة مبعيار IAS 39 والتي تهم الأدوات املالية، 

ت�سكل مو�سوع تتبع تقوم به اللجنة امل�سرتكة بني بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب.

وقد مت خالل �سنة 2009 عقد اجتماعات مع البنوك واملفتح�شني التابعني لها، وذلك ملناق�شة �رشوط تطبيق بع�ص القواعد 

اخلا�سة بالتقييم املحا�سبي، من اأجل حتقيق مزيد من التقارب بني املمار�سات. ويف هذا الإطار، متت باخل�سو�س درا�سة 

م�ساألة التنا�سق بني املوؤن املخ�س�سة لنق�س قيمة الديون املكونة على م�ستوى ح�سابات ال�رشكات واحل�سابات املجمعة وكذا 

توحيد قواعد ت�سنيف ال�سندات على اأ�سا�س فردي مع القواعد التي تفر�سها املعايري الدولية لرفع التقارير املالية.

5.1 - التعاون الدويل 
قام بنك املغرب بتو�سيع منظومته اخلا�سة بالتعاون مع املقننني الأجانب من خالل توقيعه �سنة 2009  على اتفاقية مع 

اللجنة البنكية لالحتاد النقدي لدول غرب اإفريقيا )UMOA). وي�سل عدد الدول التي تدخل �سمن دائرة اإ�رشاف هذه ال�سلطة 

.
1
اإىل ثمانية دول

كما متيزت �سنة 2009 اأي�سا بتكثيف تبادل املعلومات بني بنك املغرب ونظرائه بالدول الأجنبية حول الو�سعية املالية 

والحرتازية للموؤ�س�سات اخلا�سعة ملراقبة كل من هذه البنوك.

 وقد نظم بنك املغرب جولت درا�سية لفائدة وفود متثل بع�س البنوك املركزية و�سلطات الإ�رشاف الأجنبية وذلك �سعيا اإىل 

الطالع على التجربة املغربية يف جمال الإ�رشاف البنكي. وموازاة مع ذلك، طلبت بع�س املوؤ�س�سات املالية الدولية من بنك 

املغرب اأن يقدم م�ساعدته لبلدان الأخرى.

ومبنا�سبة الحتفال بالذكرى اخلم�سينية لإن�سائه، نظم بنك املغرب ندوة جهوية لفائدة امل�رشفني البنكيني حول تاأطري النظام 

البنكي والإ�رشاف عليه، وذلك بالتعاون مع مركز تورنتو و�سلطة الأ�سواق املالية بكيبيك. 

1  بينين وبوركينا فا�سو والكوت ديفواروغينيا بي�ساو ومالي والنيجر وال�سنغال والطوغو.
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6.1 - الت�ساور مع اجلمعيات املهنية 
يف اإطار �سيا�سته الت�ساورية، عقد بنك املغرب خالل �سنة 2009 عدة اجتماعات مع اجلمعيات املهنية البنكية التي تتكون 

من املجموعة املهنية لبنوك املغرب )GPBM) واجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل )APSF) والفدرالية الوطنية جلمعيات 

القرو�س ال�سغرى )FNAM). وقد اأف�سى هذا الت�ساور اإىل و�سع عدد من خرائط الطريق يتم التاأكد من تنفيذها بانتظام. 

وقد مت التطرق لعدد من الق�شايا مع املجموعة املهنية لبنوك املغرب، همت �رشوط متويل االقت�شاد واأنظمة االأداء واإن�شاء 

مكتب القرو�س ومكافحة غ�سل الأموال والأمن داخل البنوك. و�سكلت العالقة بني موؤ�س�سات الئتمان والزبناء مو�سع اهتمام 

خا�س يف اإطار هذه اللقاءات.

مدونة  وو�سع  لال�ستهالك  القرو�س  هيكلة  اإعادة  على  التمويل  ل�رشكات  املهنية  اجلمعية  مع  احلوار  ركز  اأخرى،  جهة  من 

لالأخالقيات من اأجل تاأطري قواعد اإ�شهار عرو�ص االئتمان وانخراط اأع�شاء هذه اجلمعية يف مكتب القرو�ص وكذا االأمن داخل 

�رشكات حتويل الأموال. 

املتعلقة  الق�سايا  حول  خا�سة،  ب�سفة  متحورت،  فقد  ال�سغرى،  القرو�س  جلمعيات  الوطنية  الفدرالية  مع  املناق�سات  اأما 

باإعادة هيكلة قطاع القرو�س ال�سغرى وال�سيا�سة املعتمدة لإن�ساء فروع جهوية واملخاطر الناجتة عن القرتا�س من اأكرث 

من موؤ�س�سة. 

7.1 - معاجلة ال�سكايات والطلبات
درا�سة  وتف�سي   .2008 �سنة  260 يف  مقابل  ا�ستف�سار،  �سكاية وطلب   367 2009 مبعاجلة  �سنة  املغرب خالل  بنك  قام 

امللفات اإىل مقا�ساة موؤ�س�سات الئتمان املعنية واأحيانا اإىل القيام بعمليات حتقيق ميدانية.

وقد ركزت هذه ال�شكايات باخل�شو�ص على امل�شاكل املت�شلة ب�شري احل�شابات البنكية وو�شائل االأداء وال�رشوط التي تطبقها 

موؤ�س�سات الئتمان.
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2 - األنشطة املتعلقة باالستقرار املالي

يق�سد بال�ستقرار املايل و�سعية تكون فيها، من جهة، خمتلف املوؤ�س�سات املالية متينة مبا فيه الكفاية لتنفيذ مهمة الو�ساطة 

املالية دون اللجوء اإىل امل�ساعدات اخلارجية، مبا يف ذلك م�ساعدة احلكومة، ومن جهة اأخرى، تتميز فيها خمتلف مكونات 

النظام املايل بتوفرها على هيكلة جيدة متكنها من مواجهة الآثار الناجمة عن ال�سدمات اأو ال�سطرابات الكربى اخلارجية 

اأو الداخلية.

وي�ساهم بنك املغرب يف احلفاظ على ال�ستقرار املايل ا�ستنادا اإىل دعامتني اأ�سا�سيتني:

- ا�ستقالله فيما يتعلق ب:

• ال�سيا�سة النقدية التي جتعل من ا�ستقرار الأ�سعار هدفا رئي�سيا لها؛ 	

• الإ�رشاف البنكي وفق املعايري الدولية؛ 	

• مراقبة اأنظمة الأداء من خالل المتثال لأف�سل املمار�سات الدولية. 	

- اآليات تن�سيق الإجراءات التي تتخذها اجلهات املنظمة وخا�سة من خالل جلنة التن�سيق بني �سلطات الإ�رشاف على القطاع 

املايل والتي يراأ�سها وايل بنك املغرب. 

1.2 - االإطار التحليلي لال�ستقرار املايل 
يرتكز الإطار التحليلي لال�ستقرار املايل على بنية للمعلومات تتطور با�ستمرار وعلى حتليل موؤ�رشات املتانة املالية واإجراء 

اختبارات ال�سغط. ومن املنتظر اأن يتم تعزيز هذا الإطار بوا�سطة منظومة لتحليل املخاطر النظامية وتنظيمها.

1.1.2 - موؤ�رشات املتانة املالية 
اأن هذه  النظام املايل. ذلك  ال�سعف املحتملة يف  القوة ومواطن  اأداة لتقييم مواطن   (ISF( ت�سكل موؤ�رشات املتانة املالية 

املوؤ�رشات تقوم على عنا�رش كمية ت�سم يف اآن واحد ن�سبا ميكرو-احرتازية جممعة ومتغريات ماكرو-اقت�سادية وموؤ�رشات 

عن و�سعية الأ�سواق الرئي�سية )ال�سوق النقدية و�سوق ال�رشف و�سوق ال�سندات، اإلخ).

النقد الدويل بني نوعني من هذه املوؤ�رشات. حيث  اأطلقت موؤ�رشات املتانة املالية، مييز �سندوق  التي  وباعتباره املوؤ�س�سة 

ُتعنى املوؤ�رشات الأ�سا�سية مبالءمة الأموال الذاتية للبنوك وجودة اأ�سولها ومردوديتها و�سيولتها وتوزيع خماطر الئتمان 

اخلا�سة بها وقابلية تاأثرها مبخاطر ال�سوق.

ويبني الإطار رقم 14 اأدناه تطور موؤ�رشات املتانة املالية للنظام البنكي خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، وهي موؤ�رشات مت 

ح�سابها بالن�سبة لأن�سطة النظام البنكي يف املغرب.
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اإطار 14: املوؤ�رشات االأ�سا�سية للمتانة املالية 2007 - 2009 )بالن�سبة املئوية(

 2007 20082009

مالءمة االأموال الذاتية

10,611,211,8معامل املالءة

9,2  9,6  9,2الأموال الذاتية الأ�سا�سية/ جمموع املخاطر

18,213,912,7الديون املعلقة الأداء ال�سافية من املوؤن/الأموال الذاتية 

جودة االأ�سول

7,96,05,5الديون املعلقة الأداء/جمموع القرو�س 

التوزيع القطاعي للقرو�س

6,0  6,9  5,4 القرو�س املمنوحة للقطاع الأويل

12,612,514,1القرو�س املمنوحة لقطاع البناء والأ�سغال العمومية

17,415,915,8القرو�س املمنوحة لقطاع ال�سناعة التحويلية

2,9  3,0  2,8القرو�س املمنوحة لالإدارة العمومية واجلماعات املحلية

6,6  6,5  6,5القرو�س املمنوحة لقطاع التجارة

3,2  2,6  2,3القرو�س املمنوحة لقطاع ال�سياحة

28,426,527,6القرو�س املمنوحة لالأ�رش

24,626,123,8القرو�س املمنوحة للقطاعات الأخرى

النتيجة واملردودية

1,2  1,2  1,5متو�سط عائد الأ�سول

20,616,715,2متو�سط عائد الأموال الذاتية

75,978,176,7هام�س الفائدة/العائد ال�سايف البنكي

46,547,847,5التكاليف العامة لال�ستغالل / العائد ال�سايف البنكي

ال�سيولة

22,718,617,3الأ�سول ال�سائلة/جمموع الأ�سول

29,524,723,0الأ�سول ال�سائلة/ اخل�سوم الق�سرية الأجل

مدى التاأثر بخطر ال�سوق

6,513,5 8,2الو�سعيات املفتوحة ال�سافية بالعمالت/الأموال الذاتية

اأما املوؤ�رشات االإ�شافية للمتانة املالية، فت�شم املعطيات عن الو�شعية املالية والن�شاط وبنية ح�شيلة املوؤ�ش�شات املالية 

الأخرى وكذا و�سعية بع�س الوكالء والقطاعات القت�سادية اخلا�سة كاملقاولت والأ�رش والقطاع العقاري.

ويتوفر بنك املغرب على جزء كبري من املوؤ�رشات الإ�سافية، كما اأنه با�رش بع�س الأعمال بتن�سيق مع �رشكاء اآخرين لتكملة 

هذه املوؤ�رشات مبعطيات حول املقاولت والأ�رش والقطاع العقاري.

2.1.2 - �إجر�ء �ختبار�ت �ل�سغط
يق�سد باختبارات ال�سغط متارين تتم فيها حماكاة بع�س الأحداث ال�ستثنائية املحتملة التي ت�سكل و�سعيات خطر، وحتليل 

تاأثري هذه احلالت باخل�سو�س على مالءة موؤ�س�سات الئتمان و�سيولتها.
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بنك  الأحداث يف حال وقوعها. ويجري  اآثار هذه  اإىل احلد من  اإجراءات تهدف  تنفيذ  الختبارات يف  نتائج هذه  وت�ستعمل 

املغرب نوعني من اختبارات ال�سغط، ويتعلق الأمر باختبارات ال�سغط املرتبطة مبدى التاأثر واختبارات ال�سغط الكلية.

وميكن النوع الأول من هذه الختبارات من تقييم مدى �سمود موؤ�س�سات الئتمان اأمام بع�س ال�سدمات التي �سممت على 

اأ�سا�س فر�سيات تدهور و�سعيتها فيما يخ�س املخاطر.

 وهكذا، يقوم بنك املغرب باإجراء اختبارات ال�سغط اخلا�سة مبدى التاأثر بالن�سبة لكل بنك، وكذلك بالن�سبة للنظام البنكي، 

املرتبط مبخاطر  للتدهور  الناجتة عن فر�سيات ق�سوى  املحتملة  ال�سدمات  البنوك على مقاومة  قدرة  تقييم  وذلك بهدف 

الئتمان وال�سيولة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر ال�رشف. واأظهرت النتائج التي انبثقت عن هذه العملية يف �سنة 2009 

تاأثر بع�س البنوك بتمركز خماطر الئتمان. 

اأما النوع الثاين من اختبارات ال�شغط، فيهدف اإىل توفري عنا�رش التوقع ببع�ص جممعات الن�شاط البنكي باملقارنة مع تطور 

البيئة املاكرو اقت�سادية و كذا النقدية واملالية. 

ويجرى اختبار ال�سغط الكلي على وجه التحديد بخ�سو�س خماطر الئتمان، ودلك بغية تقييم ارتباطه بتطور الناجت الداخلي 

اختبارات  من  اأخرى  مناذج  درا�سة  حاليا  وتتم  البنكي.  النظام  م�ستوى  على  لأجل  تطوره  حول  توقعات  واإعداد  الإجمايل 

ال�سغط الكلي. 

2.2 - االأجهزة املخت�سة يف التن�سيق بني اأن�سطة منظمي القطاع املايل 
يتطلب احلفاظ على ال�ستقرار املايل والوقاية من املخاطر النظامية تن�سيقا وثيقا ومدعما بني �سلطات تنظيم القطاع املايل، 

وذلك من خالل تبادل املعلومات و التحليالت والتن�سيق بني الأعمال اخلا�سة بالإ�رشاف.

يف املغرب، ومنذ �سنة 2006، تتم اإدارة هذه املنظومة من طرف جلنة التن�سيق بني هيئات الإ�رشاف على القطاع املايل. فقد 

عقدت هذه الأخرية اجتماعني يف �سنة 2009 خ�س�سا اأ�سا�سا لدرا�سة الإجراءات املتخذة للتخفيف من اآثار الأزمة املالية 

الدولية ولتبادل املعطيات حول اأن�سطة كل جهاز من اأجهزة الإ�رشاف. ويف هذا الإطار، متت درا�سة خارطة الطريق على اإثر 

التو�سيات املنبثقة عن التمرين اخلا�س مبحاكاة الأزمة النظامية، والذي اأجري يف �سنة 2009. 

3.2 - �ل�سندوق �جلماعي ل�سمان �لود�ئع
يتجلى هدف ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع، الذي اأ�س�س طبقا للقانون البنكي ل�سنة 1993، يف حماية املودعني يف حالة 

عدم توفر مبالغهم املودعة. ويتوىل بنك املغرب مهمة ت�سيري هذا ال�سندوق.

8،7 مليار درهم، منها ما  2009، و�سل املبلغ املرتاكم ملوارد ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع اإىل   يف نهاية دجنرب 

يزيد عن %83 من امل�ساهمات ال�سنوية ملوؤ�س�سات الئتمان املنخرطة يف ال�سندوق، فيما ت�سكل مداخيل التوظيفات الن�سبة 

الباقية. وقد بلغ الربح ال�سايف لل�سنة املالية حوايل 233 مليون درهم، اأي بزيادة قدرها 16%.
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وبالنظر اإىل الدرو�س امل�ستقاة من الأزمة املالية الدولية، قامت جلنة بازل واجلمعية الدولية لأنظمة �سمان الودائع، يف يونيو 

اأنظمة فعالة ل�سمان الودائع. 2009، بن�رش املبادئ الأ�سا�سية لإر�ساء 

وا�ستنادا لهذه املبادئ، اأجرى بنك املغرب تقييما ذاتيا لنظام �سمان الودائع املعمول به يف املغرب، وقد اأبان هذا التقييم 

عن احلاجة اإىل تعزيز هذا النظام من اأجل تكييفه مع التحولت التي يعرفها املحيط الوطني والدويل.

اإطار 15: �ملبادئ �لأ�سا�سية لو�سع �أنظمة فعالة ل�سمان �لود�ئع

قامت جلنة بازل واجلمعية الدولية ل�سامني الودائع )IADI) بن�رش وثيقة حتدد املبادئ الأ�سا�سية لإر�ساء اأنظمة فعالة 

ل�سمان الودائع. وقد مت اإعداد هذه املبادئ، البالغ عددها 18، على �ساكلة املبادئ الأ�سا�سية اخلم�س والع�رشين املرتبطة 

بالإ�رشاف البنكي، �سعيا اإىل م�ساعدة البلدان على التوفر على اأنظمة ل�سمان الودائع ت�ستجيب لأف�سل املعايري الدولية.

الودائع  ل�سامني  الدولية  واجلمعية  بازل  جلنة  عن  ممثلني  من  مكونة  عمل  جمموعة  حاليا  تقوم  الإطار،  هذا  ويف 

اعتماد هذه  و�سيتم  املبادئ.  احرتام هذه  لتقييم مدى  الأخرية على منهجية  اللم�سات  بو�سع  الدويل،  النقد  و�سندوق 

النقد  اإدارتها �سندوق  ي�سرتك يف  التي   (FSAP( املايل  القطاع  تقييم  التابعة لربنامج  البعثات  املنهجية من طرف 

الدويل والبنك الدويل.

وتتناول هذه املبادئ الأ�سا�سية املجالت الع�رش التالية:

 - حتديد الأهداف التي يجب اأن حتققها اأنظمة �سمان الودائع )املبداأين 1 و2)؛

 - مهمات و�سلطات اأنظمة �سمان الودائع )املبداأين 3 و4)؛

 - حكامة اأنظمة �سمان الودائع )املبداأ 5)؛ 

- عالقات هذه الأنظمة مع اجلهات الفاعلة الأخرى يف �سبكة الأمان والق�سايا العابرة للحدود )املبداأين 6 و7)؛

 - االنخراط يف اأنظمة �شمان الودائع )املبادئ من 8 اإىل 10)؛

 - و�سائل متويل اأنظمة �سمان الودائع )املبداأ 11)؛

 - توعية العموم بخ�سو�س مزايا ونواق�س اأنظمة �سمان الودائع )املبداأ 12)؛

 - احلماية القانونية ملوظفي هيئات �سمان الودائع واملتابعات الق�سائية �سد امل�سوؤولني عن الإفال�س البنكي )املبداأين 

13 و14)؛
 - حل امل�ساكل املرتبطة بحالت الإفال�س البنكي )املبداأين 15 و16)؛

 - تعوي�س املودعني وحت�سيل الديون )املبداأين 17 و18).
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3 - الوسائل واملوارد املعتمدة في تنفيذ اإلشراف البنكي

يف نهاية �سنة 2009، ارتفع عدد العاملني باإدارة الإ�رشاف البنكي اإىل 86 م�ستخدما، مقابل 82 يف ال�سنة املا�سية.

اأولوية دائمة بالن�سبة لبنك املغرب. ويف هذا الإطار، مت و�سع  وليزال تطوير كفاءات امل�رشفني على القطاع املايل ي�سكل 

خمطط تكويني ملدة ثالث �سنوات، يف كل من املغرب واخلارج، يراعي التطورات التقنية والتنظيمية على امل�ستوى الدويل.

وقد ركزت هذه الدورات التكوينية باخل�سو�س، �سنة 2009، على اأورا�س الإ�سالح التي قامت بها الهيئات الدولية املنظمة 

للقطاع املايل وعلى تقا�سم وتبادل اخلربات مع النظراء الأجانب يف جمال ال�ستقرار املايل وعلى م�ساألة تدبري الأزمات.

وموازاة مع ذلك، قام بنك املغرب بتاأطري حوايل ع�رشين متدربا جامعيا يف اإطار اإعداد تقارير نهاية درا�ستهم يف املجالني 

البنكي واملايل.



اجلزء الثاني
بنية النظام البنكي وأنشطته ونتائجه
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I. بنية النظام البنكي
امل�ستوى  �سواء على  اأن�سطته،  �سبكته وتنويع  البنكي املغربي تطوير  النظام  القت�سادية غري املالئمة، وا�سل  الظرفية  رغم 

الوطني اأو الدويل.

1 - ظهور حركة متركز  في مهن التمويالت اخلاصة
 ،2010 �سنة  خالل  ن�ساطه  يبداأ  اأن  املرتقب  من  الذي  بنك«  »الربيد  وهما  لالئتمان،  موؤ�س�ستني  اإن�ساء   2009 �سنة  �سهدت 

م�ستهدفا ال�سكان ذوي الدخل املحدود والذي ل يتوفرون على ح�ساب بنكي، و�رشكة متخ�س�سة يف متويل �سغار الفالحني 

و�سغار امل�ستغلني الفالحيني من حاملي امل�ساريع. 

كما مت تعزيز قطاع ال�رشكات الو�سيطة يف جمال نقل الأموال بوحدتني جديدتني.

القرو�س  قطاعات  همت  ادماج-ا�ستحواذ  عمليات  ثالث  خالل  من  املتخ�س�سة  التمويالت  مهن  قطاع  تعزيز  مت  وباملثل، 

لال�ستهالك والقرو�س الإيجارية والقرو�س ال�سغرى.

وهكذا ، ت�سمل املراقبة التي ينجزها بنك املغرب 84 موؤ�س�سة موزعة بني 19 بنكا و36 �رشكة للتمويل و6 بنوك حرة و12 

الإيداع  و�سندوق  املركزي  ال�سمان  و�سندوق  الأموال  حتويل  جمال  يف  للو�ساطة  �رشكات  و9  ال�سغرى  للقرو�س  جمعية 

والتدبري.
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تطور عدد موؤ�س�سات االئتمان والهياآت املعتربة يف حكمها

20052006200720082009

1616161819البنوك

 مبا فيها :

55577 البنوك  التي ميتلك الأجانب غالبية راأ�سمالها

55556البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية راأ�سمالها

3636373736 �رشكات التمويل

1919202019�رشكات قرو�س ال�ستهالك

77776�رشكات قرو�س الإيجار

22222�رشكات قرو�س العقار  

22222�رشكات الكفالة

22222�رشكات �رشاء وحت�سيل الديون

44333�رشكات تدبري و�سائل الأداء

112--�رشكات اأخرى

5252535555جمموع عدد موؤ�س�سات االئتمان

66666البنوك احلرة

1213141312جمعيات القرو�س ال�سغرى

79�رشكات حتويل االأموال

33332موؤ�س�سات اأخرى

7374768484 املجموع

مع ظهور موؤ�س�سة »الربيد بنك«، اأ�سبحت م�ساهمة القطاع العام ت�سكل، عند متم �سنة 2009، الأغلبية يف �ستة  بنوك وخم�س 

�رشكات للتمويل، ولها ح�س�س كبرية يف �ست موؤ�س�سات ائتمانية اأخرى.  

ثمان  يف  كبرية  ح�س�س  ولها  للتمويل،  �رشكات  وع�رش  بنوك  �سبعة  يف  مهيمنة  الأجنبية  امل�ساهمة  كانت  جانبها،  ومن 

موؤ�س�سات ائتمانية اأخرى.

ويف نهاية �سنة 2009، بلغ عدد موؤ�س�سات الئتمان املدرجة يف البور�سة 14 موؤ�س�سة، من بينها 6 موؤ�س�سات بنكية متثل 

%27 من ر�سملة البور�سة. 

2 - حتسن ملحوظ في مؤشرات التعامل البنكي بفضل اإلستراتيجية 
اجلديدة لإلدماج املالي 

لال�سرتاتيجيات  بالنظر  الدينامية  هذه  تتوا�سل  اأن  املرتقب  ومن  ملحوظا.  تطورا  عرف معدل التعامل البنكي �سنة 2009 

التي مت تطبيقها لتمكني فئات جديدة من ال�سكان من الولوج اإىل اخلدمات البنكية. 



39 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2009

1.2 – ا�ستمرار افتتاح ال�سبابيك البنكية على امل�ستوى الوطني بوترية �رشيعة 
الوكالت  عدد  وبلغ  جديدة.  بنكية  �سبابيك  افتتاح  بخ�سو�س  وتريتها  من  البنوك  رفعت  الأخرية،  الثالثة  ال�سنوات  خالل 

املا�سية. كما قامت  الع�رشة  ال�سنوات  اإن�ساوؤها خالل  التي مت  الوحدات  نف�س عدد  1.091 وكالة، وهو  املفتوحة  الإ�سافية 

البنوك خالل �سنة 2009، بفتح 400 �سباك جديد، مقابل 390 �سباك يف �سنة 2008.

بال�سبكة  البيع  نقط  عدد  الآن  املالية، و�سل  اخلدمات  لتقدمي  واملخ�س�سة  باإدماج �سبابيك »بريد بنك« البالغ عددها 887 

البنكية 4.425 نقطة بيع. ونتيجة لذلك، تعززت الكثافة البنكية، التي يتم قيا�سها من خالل مقارنة جمموع ال�سكان بعدد 

ال�سبابيك، لي�سبح �سّباك لكل 7100 ن�سمة.

ومع ذلك، ما زالت البنوك تعرف متركزا قويا على م�ستوى املدن الكربى، حيث اأن ال�سبكة البنكية ل تغطي �سوى %13 من 

العامل القروي.

ويبني الر�سم البياين 1 اأدناه اأن منطقة الدار البي�ساء الكربى تعرف اأعلى كثافة بنكية، وذلك ب�سباك واحد لكل 3.436 ن�سمة. 

وقد مثلت الأموال املودعة والقرو�س املوزعة يف هذه املنطقة على التوايل %40 و%63 من املجموع.

ر�سم بياين 1: التوزيع اجلغرايف لعدد ال�سكان لكل �سباك

احتلت املنطقة ال�رشقية املرتبة الثانية بف�سل توفرها على �سباك واحد لكل 5.042 ن�سمة. كما ت�ستقطب هذه املنطقة 9% 

من الودائع و%2 من القرو�س املوزعة بالن�سبة للمجموع .

  

وحتتل جهة الرباط - �شال - زمور - زعري املرتبة الثالثة ب�شباك واحد لكل  5.081ن�سمة. وقد قامت البنوك املتواجدة بهذه 

املنطقة بتوزيع ما يقرب من %13 من القرو�س وجمعت ما يقرب من %15 من الودائع.

ومتثل جهة دكالة - عبدة، التي يتمركز بها ما يقرب من %2 من الودائع و%1،5 من القرو�س، اأقل كثافة بنكية ب�سباك واحد 

لكل 12.163 ن�سمة.
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ر�سم بياين 2: تطور معدل التعامل البنكي

موازاة مع تعزيز ال�سبكة البنكية، ارتفع العدد الإجمايل للح�سابات املفتوحة لدى البنوك بن�سبة %10، لي�سل اإىل حوايل 15 

 اإىل 47%. 
1
مليون ح�ساب. وقد مكن هذا التطور، كما يو�سح الر�سم البياين 2 اأعاله، من رفع املعدل الإجمايل للتعامل البنكي

واإذا ما اأخذنا بعني العتبار ح�سابات املقيمني فقط، فقد بلغ هذا املعدل 42%.

يفوق  مبا  البنكية  البطاقات  عدد  ارتفع  ذلك،  مع  وموازاة 

مليون وحدة لي�سل اإىل 6،3 مليون بطاقة، كما هو مبني يف 

الر�سم البياين 3.

ر�سم بياين 3: تطور عدد البطاقات املتداولة )باملاليني(

ول تزال عمليات ال�سحب تهيمن على ا�ستخدام هذه البطاقات، اإذ بلغ عددها  119،2مليون، مرتفعة بواقع %19 مقارنة مع 

ما كانت عليه �سنة 2008. وقد قّدراملبلغ الإجمايل لعمليات ال�سحب ب101 مليار درهم، بزيادة قدرها %18،9. ومن جهة 

اأخرى، ارتفع عدد عمليات الأداء بواقع %20،2 لي�سل اإىل 8،1 مليون عملية،  تعادل قيمتها الجمالية 5،1 مليار درهم، اأي 

بزيادة قدرها 22،4 %. 

باإحداث  التي تعززت  البنكية  الآلية  ال�سبابيك  الرفع من عدد  البنكية  البطاقات  ا�ستخدام  به  الذي يحظى  ويتطلب الهتمام 

515 �سباكا جديدا، لي�سل عددها اإىل 4.144 وحدة، اأي ما يعادل �سباكا واحدا لكل 7.600 ن�سمة، وهو ما ميثل خم�س العدد 
امل�سجل قبل 10 �سنوات. 

1   ن�سبة العدد الإجمالي للح�سابات مقارنة مع مجموع ال�سكان.
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2.2 - توا�سل البنوك مالءمة عرو�سها مع حاجيات خمتلف ال�رشائح ال�سكانية 
ي�سكل تعميق دعائم ال�سوق البنكية الوطنية على اأ�س�س اإرادية اإحدى الدعائم التي تقوم عليها ا�سرتاتيجية التنمية املتكاملة 

قنوات  باإحداث  التقليدية،  ال�سبكة  اإىل  بالإ�سافة  بالبالد،  البنكية  املوؤ�س�سات  اأبرز  قامت  ال�سياق،  هذا  ويف  املايل.  للقطاع 

توزيع جديدة ت�ستهدف ذوي الدخل املحدود واملقاولت ال�سغرية جدا. وهكذا، متكنت من ا�ستقطاب زبناء جدد بف�سل عرو�س 

مالءمة من حيث املنتجات وت�سعري اخلدمات.

و�سيكون من �ساأن احللول املبتكرة مثل اخلدمات البنكية عرب الهاتف، والتي �سبق لبع�س املوؤ�س�سات اأن جلاأت اإليها، وكذلك 

اعتماد »الربيد بنك«، اإعطاء دفعة اأقوى لإ�سرتاتيجية الإدماج املايل. 

 3 - عملت البنوك على تعزيز حضورها على الصعيدين اجلهوي والقاري 

باخلارج،  املقيمني  املغاربة  والقرب من  املغاربة  الفاعلني  للنمو ومواكبة  اأن�سطة جديدة  البحث عن  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف 

�رشعت البنوك من وترية انت�سارها على ال�ساحة الإقليمية والقارية خالل ال�سنوات الأخرية. هكذا، ويف غ�سون خم�س �سنوات، 

ارتفع عدد الوكالت البنكية باخلارج لي�سل تقريبا اإىل ال�سعف، حيث بلغ عددها يف املجموع يف نهاية �سنة 2009، 18 

فرعا و71 وكالة وفرعا و58 مكتبا متثيليا. 

 4 - استمرار سياسة التشغيل التي تنهجها البنوك

عرف عدد امل�ستخدمني مبوؤ�س�سات الئتمان واملوؤ�س�سات املعتربة يف حكمها ارتفاعا بن�سبة %5 لي�ستقر عند نهاية دجنرب 

يف البنوك و%16 يف جمعيات القرو�س ال�سغرى و%8 يف �رشكات  يعملون  منهم   75% م�ستخدم،   41.200 يف   2009
التمويل.

التاأطري،  جودة  وحت�سني  �سبكاتها  تطوير  مواكبة  بهدف 

ارتفع هذا  البنوك تعزيز �سفوف م�ستخدميها، حيث  وا�سلت 

العدد بواقع 1.433 م�ستخدم لي�سل اإىل 30.845 م�ستخدم.

ر�سم بياين 4: تطور عدد م�ستخدمي البنوك
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اإىل  لي�سل  م�ستخدميها  عدد  من  التمويل  �رشكات  رفعت 

3.076 م�ستخدم، اأي بزيادة بن�سبة %9،9. وتعترب ال�رشكات 
املخت�سة يف قرو�س ال�ستهالك وتلك املخت�سة يف قرو�س 

الإيجار امل�سغل الرئي�سي بح�س�س %62 و%12 على التوايل.

ر�سم بياين 5: تطور عدد م�ستخدمي �رشكات التمويل

�رشكات قرو�س الإيجار �رشكات القرو�س لال�ستهالك

�رشكات متويل اأخرى

5 - انخفاض مستوى متركز نشاط االئتمان على أساس مجمع
  

مل يعرف التمركز، الذي يقا�ص على اأ�شا�ص فردي، تغريا كبريا مقارنة بال�شنة املا�شية. ويف املقابل، �شجل الن�شاط على اأ�شا�ص 

جممع انخفا�سا طفيفا. 

1.5 - متركز ن�ساط �لبنوك على �أ�سا�س فردي

الثالثة  البنوك  ح�سة  ارتفعت  الأ�سول،  جمموع  حيث  من 

الأوىل وكذا ح�سة البنوك اخلم�سة الأوىل مبا يقرب من نقطة 

واحدة لت�سل على التوايل اإىل %66 و 81،8%.

ر�سم بياين 6: متركز جمموع االأ�سول )بالن�سبة املئوية(

 البنوك اخلم�سة الأوىل           البنوك الثالثة الأوىل
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تغيري  اأي  التمركز  م�ستوى  ي�سهد  مل  الودائع،  يخ�س  ما  يف 

يذكر، اإذ بلغ %68 بالن�سبة للبنوك الثالثة الأوىل و83،5% 

بالن�سبة للبنوك  اخلم�سة الأوىل.

ر�سم بياين 7: متركز الودائع )بالن�سبة املئوية(

 البنوك اخلم�سة الأوىل           البنوك الثالثة الأوىل

اأما يف ما يتعلق بالقرو�س، فقد عرفت ح�سة البنوك الثالثة 

 ،61،4% اإىل  لت�سل  0،5 نقطة  بواقع  ارتفاعا طفيفا  الأوىل 

البنوك اخلم�سة الأوىل ظلت �سبه م�ستقرة  اأن ح�سة  يف حني 

يف ن�سبة 78،8%.

ر�سم بياين 8: متركز القرو�س )بالن�سبة املئوية(

 البنوك اخلم�سة الأوىل           البنوك الثالثة الأوىل

ر�سم بياين 9: التمركز ح�سب نوعية امل�ساهمة )بالن�سبة املئوية(

ال�سبابيك الأ�سول  الودائع  القرو�س 

البنوك التي ي�سكل الأجانب غالبية راأ�سمالها البنوك التي ي�سكل القطاع العمومي غالبية راأ�سمالها

البنوك ذات الراأ�سمال اخلا�س والتي ي�سكل املغاربة غالبية راأ�سمالها
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وكما هو مبني يف الر�سم البياين 9 اأعاله، توّفرت البنوك التي ميتلك فيها القطاع اخلا�س املغربي اأغلبية الراأ�سمال، يف نهاية 

�سنة 2009، على %62،2 من ال�سبابيك و%54،3 من الأ�سول، و%65،1 من الودائع و%57،1 من القرو�س. ومن جهتها، 

حتظى البنوك التي ميتلك فيها الأجانب اأغلبية الراأ�سمال بن�سبة %24،1 من ال�سبابيك و%20،7 من الأ�سول و%20،5 من 

الودائع و%24،1 من القرو�س. يف حني مثلت البنوك التي ميتلك فيها القطاع العمومي اأغلبية الراأ�سمال ن�سبة %13،7 من 

ال�سبابيك، و%25 من الأ�سول و%14،4 من الودائع و%18،8 من القرو�س.

ر�سم بياين 10: التمركز البنكي ح�سب موؤ�رش هريفيندال-هري�سمان

جمموع الأ�سول جمموع الودائع  جمموع القرو�س 

بتاأكيده للنتائج التي مت حتقيقها يف ال�سنوات ال�سابقة، اأبرز ح�ساب موؤ�رش هريفيندال-هري�سمان متركزا قوّيا �سيئا ما بالن�سبة 

للودائع )0،18)، وذلك باملقارنة مع جمموع الأ�سول )0،17)  والقرو�س )0،16).

اإطار 16 : موؤ�رش هريفيندال-هري�سمان

ميثل موؤ�رش هريفيندال-هري�سمان جمموع القوى املربعة حل�س�س البنوك من ال�سوق، و تنح�رش قيمته بني 0 و1. ويدل 

املوؤ�رش الذي تقل قيمته عن 0،10 على �سوق قليل التمركز، فيما تدل القيمة املح�سورة بني 0،10 و0،18 على �سوق 

ذات متركز معتدل وعلى �سوق ذا متركز قوي اإذا فاقت القيمة 0،18.

2.5 - متركز ن�ساط �رشكات �لتمويل 
انخف�ص م�شتوى التمركز بقطاع قرو�ص اال�شتهالك ب�شبب التباطوؤ الذي عرفه ن�شاط الكراء مع خيار ال�رشاء والذي متار�شه 

بع�س ال�رشكات الكربى، يف حني ارتفع بقطاع القرو�س الإيجارية، وذلك على اإثر قيام �رشكتني بعملية الندماج. 
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�سجلت ح�س�س �رشكات قرو�س ال�ستهالك الثالثة واخلم�سة 

نقط،   3 بواقع  انخفا�سا  القطاع،  اأ�سول  جمموع  من  الأوىل 

حيث بلغت على التوايل %57 و71%. 

للموؤ�س�سات  التابعة  ع�رشة  الثالثة  ال�رشكات  ح�سة  وظلت 

اأي  املا�سية،  ال�سنة  يف  امل�سجل  م�ستواها  نف�س  يف  املالية 

.97%

ر�سم بياين 11: متركز جمموع اأ�سول �رشكات قرو�س اال�ستهالك

 )بالن�سبة املئوية(

�رشكات قرو�س ال�ستهالك الثالثة الأوىل

�رشكات قرو�س ال�ستهالك اخلم�سة الأوىل

الأوىل،  الثالثة  الإيجارية  القرو�س  �رشكات  ح�سة  ارتفعت 

من جمموع اأ�سول القطاع، بواقع 9 نقط، حيث بلغت 68%، 

 11 قدره  مبا  الأوىل  اخلم�سة  ال�رشكات  ح�سة  ارتفعت  بينما 

نقطة لت�سل اإىل 97%.

ر�سم بياين 12: متركز جمموع اأ�سول �رشكات القرو�س االإيجارية

 )بالن�سبة املئوية(

�رشكات القرو�س الإيجارية الثالثة الأوىل

�رشكات القرو�س الإيجارية اخلم�سة الأوىل

3.5 - متركز ن�ساط �لئتمان على �أ�سا�س جممع 
انخف�ص م�شتوى متركز ن�شاط االئتمان على اأ�شا�ص جممع يف �شنة 2009، حيث تراجعت ح�سة املجموعات البنكية الثالثة 

الأوىل بواقع 3 نقط، لت�سل اإىل %59. وكذلك ال�ساأن بالن�سبة حل�سة املجموعات البنكية اخلم�سة الأوىل التي انخف�ست بن�سبة 

.78% اإىل  4 نقط لت�سل 

تطور متركز القرو�س على اأ�سا�س جممع )بالن�سبة املئوية(

قرو�س التجهيز وت�سهيالت 

اخلزينة املمنوحة 

للمقاوالت

جمموع القرو�سالقرو�س لال�ستهالكقرو�س عقارية

200720082009200720082009200720082009200720082009

586057636464656663586259البنوك الثالثة الأوىل

798077838382858583788278البنوك اخلم�سة الأوىل
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وقرو�س  التجهيز  وقرو�س  اخلزينة  ت�سهيالت  انخفا�سا يف متركز  القرو�س  نوعّية  التمركز ح�سب  درا�سة  يتبني من خالل 

ال�ستهالك و اإىل ا�ستقرار القرو�س العقارية. وقد غطت املجموعات البنكية الثالثة الأوىل %57 من ت�سهيالت اخلزينة وقرو�س 

التجهيز و%64 من القرو�س العقارية و%63 من قرو�س ال�ستهالك. وبلغت ح�سة املجموعات البنكية اخلم�سة الأوىل على 

التوايل %77  و%82  و83%. 

II. نشاط البنوك ونتائجها1 
على الرغم من الظرفية االقت�شادية غري املالئمة التي متيزت بتقل�ص ال�شيولة البنكية وازدياد املخاطر، ظل ن�شاط البنوك 

قويا، واإن يف تراجع، كما حت�سنت مردوديتها.

1 - استمرار منو نشاط البنوك على الرغم من وجود مناخ غير مشجع
منو  تباطاأ  االأ�شول،  م�شتوى  فعلى  ح�شيالتها.  وخ�شوم  اأ�شول  على  خمتلف  ب�شكل  البنوك  ن�شاط  عرفه  الذي  التباطوؤ  اأثر 

القرو�ص فيما تطور ن�شاط ال�شندات. اأما بالن�شبة للخ�شوم، فقد �شهدت الودائع منوا معتدال مّت التخفيف من تاأثريه من خالل 

اللجوء اإىل �سوق الر�ساميل والتخفي�س من الحتياطي الإلزامي.

1.1 - ت�سجيع ��ستخد�مات �لبنوك بف�سل �نخفا�س �لحتياطي �لإلز�مي
 .2008 �سنة  يف   16،7% مقابل   8،4% بن�شبة  البنوك  ن�شاط  حجم  ارتفع  حيث  درهم،  مليار   828 الأ�سول  جمموع  بلغ 

وبالن�سبة للناجت الداخلي اخلام بالأ�سعار اجلارية، فقد مثل %113 مقابل 111%.

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

)مباليني الدراهم(

200720082009االأ�سول
التغري

2008/2009
)%(

8,8-715 520143 193157 152ديون على موؤ�س�سات الئتمان و مثيالتها

39411,8 729500 493447 359ديون على الزبناء

15519,4 079148 717124 115حمفظة ال�سندات

68411,4 45280 86272 75   مبا يف ذلك اأذينات اخلزينة

2046,2 25616 06315 14 قيم م�ستعقرة

6491,8 31019 19919 13اأ�سول اأخرى

1178,4 894828 665763 654جمموع االأ�سول

يتناول هذا اجلزء من التقرير ن�شاط البنوك و النتائج التي مت حتقيقها باملغرب، اإال اأنه ال ي�شمل معطيات »بريد بنك« الذي 

�سيبداأ ن�ساطه خالل �سنة 2010.
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القرو�س  الرغم من تباطوؤ وترية منوها، تعززت ح�سة  على 

لت�سل  1،8 نقطة  بن�سبة  ال�ستخدامات  للزبناء يف  املمنوحة 

اإىل %60،4. كما ارتفعت ح�سة حمفظة ال�سندات مبقدار 1،8 

نقطة مئوية لت�سل اإىل ما يقارب %18. وباملقابل، تراجعت 

ح�سة الديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف 

ارتباطا  وذلك  اإىل17،4%  لت�سل  نقطة   3،2 بواقع  حكمها 

بانخفا�س الحتياطي الإلزامي.

ر�سم بياين 13: بنية اال�ستخدامات لدى البنوك

حمفظة ال�سندات 

18%

اأ�سول اأخرى

4،2%
الديون على موؤ�س�سات الئتمان 

والهيئات املعتربة يف حكمها  

17،4%

الديون على الزبناء 

60،4%

1.1.1 – تراجع الديون على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها  
تراجعت الديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها بن�سبة %8،8 لتبلغ143،7  مليار درهم، بعد اأن ارتفعت 

ب�سبب  املركزي  البنك  لدى  البنوك  ودائع  تراجع  اإىل  التطور باخل�سو�س  2008. ويعزى هذا  �سنة  نهاية  %3،5 يف  بن�سبة 

انخفا�س الحتياطي الإلزامي وتقل�س الديون على البنوك املتواجدة باخلارج. ويف املجموع، عرفت الديون املقومة بالدرهم 

الديون  ارتفعت  105،4 مليار درهم، بينما  لتبلغ  4 نقط  %13،4، منخف�سة  بذلك بواقع  بن�سبة  %73 تراجعا  والتي متثل 

 .27% اإىل  4 نقط لت�سل  املقومة بالعمالت الأجنبية بن�سبة %7،2 اإىل 38،3 مليار درهم وتعززت ح�ستها بواقع 

وعلى اإثر النخفا�سني املتتاليني اللذين عرفهما معدل الحتياطي الإلزامي �سنة 2009، �سجلت الودائع لدى البنك املركزي 

انخفا�سا بن�سبة %32،8 لتبلغ 36،7 مليار درهم، الأمر الذي اأدى اإىل دفع �سيولة اإجمالية قدرها 15 مليار درهم.

بعد اأن انخف�ست بن�سبة %15 يف �سنة 2008، �سجلت الديون على البنوك املحلية زيادة بن�سبة %28، اإذ بلغ حجمها 15،8 

ت�سهيالت اخلزينة  فاإن  4،4 مليار درهم،  اإىل  لت�سل   19،5% بن�سبة  انخف�ست  املالية قد  القرو�س  واإذا كانت  مليار درهم. 

�سجلت باملقابل ارتفاعا بن�سبة %25 لتبلغ 7،9 مليار درهم، كما ت�ساعفت القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ �ست مرات لت�سل اإىل 

3،4  مليار درهم.

نف�س  مليار، حيث حافظت على   16 يقارب  ما  اإىل  لت�سل   9،7% بن�سبة  باخلارج  املتواجدة  البنوك  الديون على  وتراجعت 

منحاها املالحظ يف ال�سنة املا�سية.

وب�شبب تباطوؤ ن�شاط �رشكات التمويل وجلوئها اإىل ال�شوق املالية، فاإن القرو�ص البنكية املمنوحة لهذه ال�رشكات، وبعد اأن 

ارتفعت بن�سبة %22،8 يف �سنة 2008، ا�ستقرت يف 51،8 مليار درهم، منها 16 مليار درهم على �سكل ت�سهيالت للخزينة 

و35،8  مليار درهم على �سكل قرو�س مالية.

 بن�سبة %11،7 لت�سل اإىل 22،9 مليار درهم، وهو املبلغ الذي ا�ستفادت 
1
وارتفعت الديون على موؤ�س�سات الئتمان املماثلة

البنوك احلرة من معظمه.

1   تتكون موؤ�س�سات الئتمان المماثلة بالأ�سا�س من �سندوق الإيداع والتدبير و �سندوق ال�سمان المركزي و البنوك الحرة و جمعيات القرو�س ال�سغرى.
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2.1.1 - ا�ستمرار دينامية االئتمان رغم تباطوؤها
كان لتباطوؤ الن�شاط االقت�شادي الناجم عن تقل�ص الطلب اخلارجي اأثر وا�شح على وترية منو القرو�ص. اإال اأن هذا النمو حافظ 

على قوته مبعدل بلغ %9،4. وقد مثلت القرو�س التي و�سل مبلغها اجلاري يف جمموعه اإىل 568 مليار درهم، حوايل 77% 

من الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية، مقابل %75 يف ال�سنة املا�سية.

ويعزى هذا التباطوؤ ب�سكل اأ�سا�سي اإىل النخفا�س امللمو�س لت�سهيالت اخلزينة، كما يعك�س ال�سعوبات التي واجهت العديد من 

املقاولت ب�سبب الظرفية القت�سادية غري املالءمة. 

التجهيز،  قرو�س  �سجلته  الذي  امللحوظ  بالنمو  ارتباطا 

 14،9% بن�سبة  الأجل  وطويلة  متو�سطة  القرو�س  ارتفعت 

لت�سل اإىل ما يقارب 320 مليار درهم، حيث تزايدت ح�ستها 

بواقع 2،7 نقطة لتبلغ 56،3 %.

 217 جمموعها  بلغ  التي  الأجل،  ق�سرية  القرو�س  ارتفعت 

مليار درهم بن�سبة %3،5 مقابل %20،4 �سنة من قبل، غري 

اأن ح�ستها انكم�ست بواقع 2،2 نقطة لت�سل اإىل 38،2%.  

ح�ستها  تراجعت  فقد  الأداء،  املعلقة  للديون  بالن�سبة  اأما 

ن�سبة  وبلغت   .5،5% اإىل  لت�سل  مئوية  نقطة  مبقدار0،5 

�سنة  امل�سجل  امل�ستوى  نف�س  تقريبا  وهو   ،74% تغطيتها 

.2008

ر�سم بياين 14: توزيع القرو�س بوا�سطة الدفع ح�سب اآجال ا�ستحقاقها

القرو�س طويلة الأجل 

25،1%
الديون املعلقة الأداء 

5،5%

القرو�س ق�سرية الأجل 

38،2%
القرو�س متو�سطة الأجل 

31،2%

اأدت تداعيات الأزمة العاملية اإىل تغيري طفيف يف التوزيع القطاعي للقرو�س. وهكذا ارتفع املبلغ اجلاري للقرو�س املخ�س�سة 

جمموع  من   18،3% اأي  درهم،  مليار   104 ليبلغ   2008 �سنة  يف   25،3% مقابل  فقط   7،3% بن�سبة  ال�سناعات  لقطاع 

القرو�س.
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ر�سم بياين 15: التوزيع القطاعي للقرو�س بوا�سطة الدفع )%(

الأ�رش

27،6% 

الأن�سطة املالية 

12،5%

النقل والت�سالت 

4،3% الفندقة

3،3% 

التجارة 

6،5%

البناء والأ�سغال العمومية 

14،1%

ال�سناعات 

18،3%

الفالحة وال�سيد البحري 

3،4%

خدمات اأخرى 

10،0%

بح�سة تبلغ %14،1 من جمموع القرو�س، ح�سل قطاع البناء والأ�سغال العمومية على مبلغ جاري و�سل اإىل80 مليار درهم، 

بزيادة قدرها %23 مقابل %22. وي�سمل هذا التطور و�سعيات متباينة. فاإذا كانت القرو�س املخ�س�سة لالإنعا�س العقاري 

قد تراجعت، فتلك املمنوحة لأن�سطة الأ�سغال العمومية ارتفعت ب�سكل هام، وذلك بف�سل دينامية ال�ستثمارات العمومية.

ويبدو اأن تطور القرو�س املمنوحة للقطاع الأويل قد تاأثر بانخفا�س طلب الفالحني الذين ا�ستفادوا من مو�سم ح�ساد جيد. 

القرو�س،  جمموع  من  فقد عرف املبلغ اجلاري لهذه القرو�س انخفا�سا بن�سبة %7،8 ليبلغ 19،4 مليار درهم، اأي 3،4% 

بانخفا�س بواقع 0،7 نقطة.

  

ومثلت القرو�س املمنوحة لقطاع النقل والت�سالت، التي و�سل مبلغها اجلاري اإىل 24،2 مليار درهم، %4،3 من جمموع 

القرو�س، منخف�سة بواقع 0،2 نقطة. 

 ،3،3% القرو�س  18،6 مليار درهم وبلغت ح�سته من جمموع  الفندقة من مبلغ جاري مقداره  ا�ستفاد قطاع  ومن جهته، 

م�سجال بذلك زيادة قدرها 0،7 نقطة.

وبفعل تباطوؤ ن�شاط �رشكات التمويل، حققت االأن�شطة املالية مبلغا جاريا قيمته 70،8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3،7% 

مقابل %13، فيما بلغت ح�ستها %12،5 مرتاجعة بواقع 0،6 نقطة.

وبف�سل ا�ستمرار الأ�رش يف ال�ستفادة من ظروف التمويل املالئمة عموما، ح�سلت على مبلغ جاري بزيادة قدرها 13،9% 

مقابل %14،6. وقد و�سل جمموع هذا املبلغ اجلاري اإىل 156،7 مليار درهم، %70 منه تقريبا خم�س�سة لقرو�س الإ�سكان. 

وميثل %27،6 من جمموع القرو�س و%21 من الناجت الداخلي الإجمايل، مقابل  %20 �سنة من قبل. 

والتي عرف معدل  للمقاولت،  املمنوحة  القرو�س  اإىل هيمنة  ي�سري  القت�سادية  العنا�رش  القرو�س ح�سب  ومازال ت�سنيف 

 ،6،6% بن�سبة  املالية  غري  اخلا�سة  للمقاولت  املخ�س�سة  للت�سهيالت  اجلاري  املبلغ  ارتفع  وقد  تباطوؤا.  ذلك،  مع  منوها، 
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بعد الزيادة التي �سجلها بن�سبة %27 يف ال�سنة ال�سابقة. اإذ و�سل هذا املبلغ اإىل 310،7 مليار درهم، اأي ما يناهز %55 من 

جمموع القرو�س. ويف املقابل، ا�ستفادت املقاولت املالية1 التي تبقى حاجياتها من حيث التمويل متوا�سعة، من ح�سة ل 

تزيد عن 2 %.

%8، يف  ويف املجموع، ارتفع املبلغ اجلاري للقرو�س املمنوحة للقطاع اخلا�س والتي بلغت 527،4 مليار درهم، بن�سبة 

تراجع مقارنة مع �سنة 2008. وقد مثل هذا املبلغ %93 من جمموع القرو�س. و�سكل %72 من الناجت الداخلي الإجمايل 

مقابل %71 يف ال�سنة ال�سابقة. 

ر�سم بياين 16: توزيع القرو�س بوا�سطة الدفع، بني القطاع اخلا�س والقطاع العمومي )مباليري الدراهم(

القطاع العموميالقطاع اخلا�س

�ساهمت امل�ساريع الكربى التي اأطلقتها ال�سلطات العمومية يف ت�سجيع القرو�س املمنوحة للقطاع العمومي. وقد تعززت هذه 

القرو�س بن�سبة %30 لت�سل اإىل 40،6 مليار درهم، رافعة ح�ستها من %6 اإىل %7. وقد ا�ستفادت من هذا التطور بالأ�سا�س 

مقاولت القطاع العمومي التي ارتفع مبلغها اجلاري بن�سبة %56 لي�سل اإىل 24،4 مليار درهم. فيما ارتفع املبلغ اجلاري 

16،2 مليار درهم. لديون الإدارات العمومية جتاه البنوك بن�سبة %3،7 حيث بلغ 

3.1.1 –  تطور حمفظة ال�سندات ينطوي على تطورات متباينة 
تتكون ال�سندات اململوكة لدى البنوك من جمموعات موزعة على اأربع فئات من املحافظ: املعاملة، والتوظيف، وال�ستثمار 

وامل�ساهمة. ويتم حتديد كل حمفظة ح�سب الهدف من اقتنائها.

1   با�ستثناء موؤ�س�سات الئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها
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تطور حمفظة ال�سندات )باملبالغ االإجمالية(

)مباليني الدراهم(

200720082009
التغري

 2008/2009
)%(

53659,4 58953 33�سندات املعاملة 

8930,5 70340 39240 58�سندات التوظيف

19,2-416 15828 16435 45�سندات ال�ستثمار

76466,3 09626 05216 13�سندات امل�ساهمة وال�ستخدامات املماثلة

60919,2 546149 608125 116جمموع حمفظة ال�سندات

%19،2 مقابل  149،6 مليار درهم، مرتفعا بن�سبة  ال�سندات  2009، بلغ املبلغ اجلاري الإجمايل ملحفظة  يف نهاية �سنة 

%7،7 يف ال�سنة ال�سابقة. وقد مثل باملبلغ ال�سايف %18 من ال�ستخدامات مقابل 16،2%.

�سجل املبلغ اجلاري ل�سندات اخلزينة قطيعة مع النخفا�سات املتتالية امل�سجلة يف �سنتي 2007 و2008، حيث عرف زيادة 

قدرها %11،4 لي�سل اإىل 80،6 مليار درهم. وقد ارتفعت ح�ستها ب�سكل طفيف يف جمموع ال�ستخدامات لتبلغ %9،7. ونتج 

هذا التطور عن جلوء اخلزينة ب�سكل اأقوى للبنوك لتلبية حاجياتها من التمويل، وذلك يف ظل انخفا�س عائدات ال�رشائب.

الأخرى  الدين  �سندات  من  و19%  اخلزينة  �سندات  من   64% بن�سبة  يتكون  والذي  التوظيف،  ملحفظة  اجلاري  املبلغ  وظل 

و%17 من �سندات امللكية، يف حدود 40 مليار درهم.

28،4 مليار درهم. ويرتبط  %19،2 لتبلغ  %93 من �سندات اخلزينة، بواقع  وتراجعت حمفظة ال�ستثمار، وامل�سكلة بن�سبة 

هذا النخفا�س بال�ستجابة للمتطلبات التنظيمية التي تن�س على مالءمة قواعد الت�سنيف على اأ�سا�س فردي مع تلك التي 

تفر�سها املعايري الدولية لرفع التقارير املالية.

 59،4% %52 من �سندات اخلزينة و%43 من �سندات امللكية، فقد �سجلت زيادة قدرها  اأما حمفظة املعاملة، املكونة من 

لتبلغ 53،5 مليار درهم. ويعزى هذا التطور، بالإ�سافة اإىل عمليات اإعادة ت�سنيف ال�سندات ال�سادرة من حمفظة ال�ستثمار، 

اإىل جلوء البنوك اإىل عمليات اقرتا�س ال�سندات. 

بالأ�سا�س  ارتباطا  درهم،  مليار    26،8 اإىل  لت�سل   66،3% بن�سبة  قويا  ارتفاعا  امل�ساهمات  حمفظة  عرفت  جهتها،  ومن 

بالعمليات اجلديدة اخلا�سة بامل�ساهمة يف راأ�سمال املقاولت �سواء يف املغرب اأو يف اخلارج.

وفيما يخ�س امل�ساهمات يف املقاولت التابعة1، والتي متثل %59 من جمموع امل�ساهمات، فقد ارتفعت بن�سبة %52 اإىل 

ما يقارب 16 مليار درهم.

1  يق�سد بالمقاولت التابعة المقاولت التي تخ�سع لمراقبة ح�سرية، و التي تندمج اأو قابلة لالندماج عبر عملية الإدماج الكلي في نطاق التجمع.
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ارتفعت امل�ساهمات واملخ�س�سات التي يف حوزة موؤ�س�سات 

اإىل6،8  مليار درهم، متزايدة  املتواجدة باخلارج  الئتمان 

بنكية جديدة  اقتناء  القيام بعمليات  اإثر  بن�سبة %43 وذلك 

ما  امل�ساهمات  هذه  مثلت  وقد  ال�سحراء.  جنوب  باإفريقيا 

الذاتية  الأموال  من  و11%  املجموع  من   28% من  يقرب 

املحا�سبية للبنوك.

ر�سم بياين 17: ت�سنيف حمفظة امل�ساهمات ح�سب نوع الطرف املقابل

امل�ساهمات يف مقاولت 

القطاع اخلا�س

35%

امل�ساهمات يف موؤ�س�سات 

الئتمان باخلارج

28%

امل�ساهمات يف مقاولت 

القطاع العمومي

20% 

امل�ساهمات يف 

موؤ�س�سات الئتمان 

باملغرب

17% 

وا�ستقرت املوؤن املرتبطة بانخفا�س قيمة حمفظة ال�سندات يف 1،5 مليار درهم، وذلك بعد اأن بلغت ال�سعف يف �سنة 2008.

2.1 – متيزت بنية املوارد بانخفا�س ح�سة الودائع
بالرغم من م�ستوى منوها ال�سعيف امل�سجل �سنة 2009، ل زالت ودائع الزبناء ت�سكل اجلزء الأكرب من موارد البنوك. غري 

اأن ح�ستها يف جمموع املوارد انخف�ست اإىل %72،6، مرتاجعة بن�سبة 2،3 نقطة. ومثلت الديون ال�سندية التي تنامت بفعل 

اإ�سدارات الديون الثانوية و�سهادات الإيداع، ن�سبة %6،7 من املوارد، اأي بزيادة بواقع 0،8 نقطة مقارنة مع ما �سجل �سنة 

املعتربة يف حكمها يف %7،6، بينما تعززت الأموال  والهيئات  الئتمان  موؤ�س�سات  جتاه  الديون  ح�سة  وا�ستقرت   .2008
الذاتية املحا�سبية بن�سبة 0،3 نقطة لت�سل اإىل 7،6%.

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

200720082009بنود اخل�سوم
التغري

 2008/2009
)%(

7426,5 92262 24558 44ديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

2685,1 294601 171572 515ودائع الزبائن 

83023,5 20755 87745 22�سندات الديون

47613,9 01336 03532 18     الإ�سدارات من �سندات الدين 

35446,7 19419 84213 4     الديون الثانوية

05613,8 40063 33755 45الأموال الذاتية

00353,5 45936 06423 18خ�سوم اأخرى

2187,0 6129 9718 8النتيجة ال�سافية

1178,4 894828 665763 654جمموع اخل�سوم
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1.2.1 - عرفت الديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها تطورا متباينا
بعد الزيادة بن�سبة %33 التي �سجلت يف �سنة 2008، ارتفعت الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 

بواقع %6،5 فقط  لت�ستقر يف 62،7 مليار درهم، %27 منها على �سكل ديون مقومة بالعملة. 

وعرفت الديون ما بني البنوك، التي متثل %29 من جمموع الديون، زيادة طفيفة بن�سبة %1،5 لت�سل اإىل 18،5 مليار درهم. 

القيم  ومن  درهم  مليار   3،7 مببلغ  املالية  القرتا�سات  ومن  درهم  مليار   8،8 مببلغ  اخلزينة  اقرتا�سات  من  مكونة  وهي 

6 مليار درهم. ويف املقابل، عرفت القرتا�سات لدى موؤ�س�سات الئتمان املتواجدة باخلارج  املمنوحة لال�ستحفاظ مببلغ 

6،5 مليار درهم. اإىل  انخفا�سا بن�سبة %10،6 لت�سل 

ومن اأجل �سد عجز خزينتها، ا�ستمرت البنوك يف اللجوء اإىل ت�سبيقات بنك املغرب. واإىل حدود نهاية �سهر دجنرب 2009، بلغ 

املبلغ اجلاري للديون جتاه البنك املركزي 19،8 مليار درهم، بزيادة قدرها %17،7، وذلك بعد اأن ت�ساعف تقريبا يف �سنة 

 .2008

وارتفعت الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان املعتربة يف حكمها بحوايل %8 لت�سل اإىل 16،3 مليار درهم.

2.2.1 - ارتفعت الودائع، لل�سنة الرابعة على التوايل، بوترية اأقل مقارنة بوترية ارتفاع القرو�س
ارتباطا باخل�سو�س بانخفا�س عائدات ال�سفر وال�سادرات وحتويالت املغاربة املقيمني باخلارج وال�ستثمارات الأجنبية 

اأكرث  اإىل  ال�سابقة، لت�سل  ال�سنة  املبا�رشة، عرفت الودائع التي مت جتميعها من الزبناء منوا بن�سبة %5 فقط، مقابل %11 يف 

من 601 مليار درهم. وقد مثلت %82 من الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية، مقابل %83 يف ال�سنة ال�سابقة. 

وارتفعت الودائع املقومة بالعملة الأجنبية بن�سبة %10،5 لتبلغ 6،5 مليار درهم، يف حني بقيت الودائع املقومة بالدرهم 

القابل للتحويل، والتي بلغت 12،5 مليار درهم، يف نف�س امل�ستوى الذي �سجلته ال�سنة املا�سية. ومثل اإجمايل هذه الودائع 

%3،2 من جمموع املوارد ال�سادرة عن الزبناء.

ر�سم بياين 18: تطور ن�سب منو القرو�س والودائع )بالن�سبة املئوية(

ن�سبة منو القرو�س ن�سبة منو الودائع  
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لل�سنة الرابعة على التوايل، ارتفعت الودائع بوترية اأقل من وترية القرو�س. وقد اأدى هذا التطور اإىل زيادة يف متو�سط معامل 

ال�ستخدامات الذي بلغ 95%.

بن�سبة  الآجلة  الودائع  بانخفا�س  الودائع  منو  وترية  تاأثرت 

اأن حققت زيادة  اإىل178،7  مليار درهم، بعد  لت�سل   1،2%
غري  الفاعلني  اأن  ويبدو  ال�سابقة.  ال�سنة  يف   24،8% قدرها 

املاليني يف�سلون التوظيفات التي تدر اأرباحا اأكرث، ل �سيما 

التوظيفات ال�سندية.

مقابل   6،3% بن�سبة  الآجلة  الودائع  ارتفعت  وباملقابل، 

%4،6، لت�سل اإىل ما يقرب من 332 مليار درهم، كما ارتفعت 
ح�سابات الدخار بن�سبة %9،7، مقابل %10،6 لتبلغ 71،9  

مليار درهم.

ر�سم بياين 19: تطور ح�سة خمتلف فئات الودائع يف جمموع الودائع

)%(

ودائع اآجلة  ح�سابات دائنة ح�سابات الدخار        ودائع اأخرى 

حتت الطلب    

ومازالت ودائع الأفراد والفاعلني القت�ساديني غري املاليني تهيمن على بنية الودائع على الرغم من تراجع ح�ستيهما مقارنة 

مع �سنة 2008.

ر�سم بياين 20:  بنية الودائع ح�سب الفاعلني االقت�ساديني )%(

 

ودائع املغاربة املقيمني باخلارج

ودائع الفاعلني القت�ساديني املاليني

ودائع الأفراد

ودائع الفاعلني القت�ساديني غري املاليني

ارتفاعا  الودائع،  %43،2 من جمموع  بلغت ح�ستها   التي  اخلارج)  املقيمني يف  املغاربة  )با�ستثناء  الأفراد  ودائع  عرفت 

258 مليار درهم. اإىل  2008 ، لي�سل مبلغها اجلاري  %10 يف �سنة  بن�سبة  %2،3 مقابل 

وعلى الرغم من تدهور �سوق ال�سغل يف بلدان ال�ستقبال، مازالت ودائع املغاربة املقيمني باخلارج توا�سل منوها بنف�س وترية 

ال�سنة ال�سابقة، اأي بن�سبة بلغت %6،8 لت�سل اإىل 121،5 مليار درهم. وتتكون من %59 من الودائع حتت الطلب و%36 من 

الودائع الآجلة و%5 من الودائع بدفاتر التوفري. 
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وارتفعت ودائع الفاعلني القت�ساديني املاليني، التي متثل ح�ستها %9،6، بن�سبة %39 لتبلغ 57،2 مليار درهم. 

3.2.1 – مت تعزيز املوارد الطويلة االأجل 
تنامت الديون ال�سندية التي تتكون من �سندات الدين والديون الثانوية، بن�سبة %23،5 لتبلغ 55،8 مليار درهم، اأي 6،7% 

من جمموع املوارد.

وبلغت �سندات الدين امل�سدرة 36،5 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها %13،9. واإذا كانت �سهادات الإيداع التي ت�سكل 

الأخرى  الدين  ال�سندات و�سندات  فاإن  32،5 مليار درهم،  اإىل  لت�سل   17،8% بن�سبة  ارتفعت  قد  ال�سندات  لهذه  الأول  املكون 

تراجعت من جديد بن�سبة %10 لتبلغ 4 مليار درهم.

ارتفع مبلغها اجلاري بن�سبة  الثانوية، حيث  الديون  الإ�سدارات من  اإىل  اللجوء  التنظيمية، تزايد  وبهدف تطبيق املتطلبات 

19،4 مليار درهم. اإىل  %46،7 لي�سل 

4.2.1 – مت جتميع االأموال الذاتية 
حتت �سغط التطورات التنظيمية وملواكبة التطور الذي تعرفه اأن�سطتها �سواء على امل�ستوى املحلي والدويل، وا�سلت البنوك 

العمل على الربامج اخلا�سة بتعزيز اأموالها الذاتية. هكذا، ويف نهاية دجنرب 2009، ارتفع حجمها خارج نتيجة ال�سنة املالية 

بن�سبة %13،8 لي�سل اإىل 63 مليار درهم. وبالن�سبة اإىل جمموع الأ�سول، فقد مثلت هذه الأموال %7،6، اأي بزيادة 0،3 نقطة 

مقارنة بال�سنة املا�سية.

3.1 – تنامي التعهدات خارج احل�سيلة على املنتجات امل�ستقة
خالل ال�سنوات الأخرية، عرفت العمليات خارج احل�سيلة واملكونة من تعهدات التمويل وال�سمان املقدمة اأو امل�ستلمة ومن 

التعهدات املقومة بالعمالت الأجنبية والتعهدات على املنتجات امل�ستقة تطورا ملحوظا. وعلى غرار التعهدات التقليدية التي 

�سجلت منوا حقيقيا، فاإن التعهدات على املنتجات امل�ستقة والتي ت�سجعها ال�سكوك الرائجة بالأ�سواق، عرفت زيادة بوترية 

قوية. ومن املوؤكد اأن هذه الأدوات ت�سكل م�سادر جديدة للدخل، اإل اأنها ل تخلو من بع�س املخاطر.
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اإطار 17 : تعريف العنا�رش خارج احل�سيلة

ال�رشوط  ح�شب  وذلك  ما،  م�شتفيد  ل�شالح  اخلزينة  ت�شهيالت  مبنح  االئتمان  موؤ�ش�شة  تقدمه  وعد  بالتمويل:  تعهد   -

املن�سو�س عليها يف العقد.

اأخرى،  ائتمان  اأو موؤ�س�سة  ثالث، حل�ساب زبون  ل�سالح طرف  الئتمان  تقوم مبوجبه موؤ�س�سة  بال�سمان: عقد  تعهد   -

ب�سمان التحمل املتعلق ب�سند قام هذا الزبون اأو هذه املوؤ�س�سة بالكتتاب فيه، وذلك يف حالة ما مل يتمكن هذا الزبون 

اأو هذه املوؤ�س�سة من القيام بذلك.

- تعهد بالعملة: عقد يهم عمليات ال�رشف بالناجز والعمليات الآجلة. ويق�سد بعمليات ال�رشف بالناجز عمليات �رشاء 

اأو بيع العمالت التي ل يقوم الطرفان فيها بتاأجيل ف�سخ العقد اأو يوؤجالنه ب�سبب مدة ال�ستمهال. اأما العمليات الآجلة 

فيق�سد بها تلك التي يقرر فيها الطرفان تاأجيل ف�سخ العقد لأ�سباب اأخرى غري مدة ال�ستمهال.

- تعهد على املنتجات امل�ستقة: ويعني التعهدات اخلا�سة باأدوات اأ�سعار الفائدة واأ�سعار ال�رشف وغريها من الأدوات. 

وحتت�سب هذه التعهدات باملبلغ الفرتا�سي لالأ�سول الأ�سا�سية.

وقد   .30% قدرها  زيادة  حققت  اأن  بعد  درهم،  مليار   71،7 اإىل  لت�سل   2،2% بن�سبة  املمنوحة  التمويل  تعهدات  تراجعت 

خ�س�س اأكرث من %93 من هذا املجموع  لفائدة الزبناء.

التعهدات بالأمر  94،7 مليار درهم. كما ارتفعت  اإىل  %12،7 لت�سل  اأما تعهدات ال�سمان املمنوحة، فقد ازدادت مبا قدره 

الئتمان  موؤ�س�سات  ال�سادرة عن  بالأمر  التعهدات  وكذا  درهم،  مليار   64،2 اإىل  لت�سل   9،5% بن�سبة  الزبناء  ال�سادرة عن 

والهيئات املعتربة يف حكمها والتي تنامت بن�سبة %20 لت�سل اإىل 30،5 مليار درهم.

 وبخ�سو�س تعهدات التمويل امل�ستلمة، فقد انخف�ست بن�سبة %44 لت�سل اإىل 2،9 مليار درهم، كما تراجعت تعهدات ال�سمان 

امل�ستلمة بن�سبة %13،3 لتبلغ 48،2 مليار درهم، منها 45،4 مليار درهم م�ستلمة من موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها.

وارتفعت التعهدات املقومة بالعمالت الأجنبية بن�سبة %45،9 اإىل 82،3 مليار درهم. كما اأن عمليات ال�رشف بالناجز قد 

فاقت ال�سعف لت�سل اإىل 35،1 مليار درهم. ويعزى هذا التطور بالأ�سا�س اإىل بع�س العمليات على راأ�س املال. فيما ارتفعت 

عمليات ال�رشف الآجلة بن�سبة %9،4 لتبلغ 47،2 مليار درهم.

وتزايدت التعهدات على املنتجات امل�ستقة اأكرث من ثالث مرات مقارنة مع ما �سجل �سنة 2008، لتبلغ 19،4 مليار درهم. 

اأن عر�س هذه املنتجات يبقى منح�رشا يف عدد  اإل  الدويل.  التي طبعت املحيط القت�سادي  التطور بال�سكوك  ويرتبط هذا 

حمدود من املوؤ�س�سات.  

اأما فيما يخ�س التعهدات على اأدوات اأ�سعار ال�رشف، والتي متثل %55 من املبلغ اجلاري للتعهدات على املنتجات امل�ستقة، 

فقد انتقلت من 3،8 مليار درهم اإىل 10،6 مليار درهم.
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وبح�سة تبلغ %37، ت�ساعفت التعهدات على اأدوات اأ�سعار الفائدة ثمان مرات، لت�ستقر يف 7،2 مليار درهم، وذلك ارتباطا 

بالتطور امللحوظ الذي عرفته عمليات مبادلة اأ�سعار الفائدة.

2 - حتسن النتيجة الصافية اإلجمالية للبنوك
للعائد  االأداء اجليد  اإجمالية بف�شل  نتيجتها ب�شفة  وارتفاع تكلفة خماطرها، حت�شنت  البنوك  ن�شاط  تباطوؤ  الرغم من  على 

ال�سايف البنكي وكذا بف�سل حتقيق اأرباح غري معهودة.

 ويت�سمن التحليل اخلا�س بتطور مردودية البنوك ت�سليط ال�سوء على اأهم الأر�سدة الو�سيطة للتدبري والتي متكن من حتديد 

العنا�رش التي �ساهمت يف احل�سول على النتيجة النهائية.

ر�سم بياين 21: تطور االأر�سدة الو�سيطة لتدبري البنوك )مباليني الدراهم(

العائد ال�سايف النتيجة الإجمالية  النتيجة اجلارية  النتيجة ال�سافية 

البنكي لال�ستغالل    

1.2 – تطور جيد للعائد ال�سايف البنكي رغم الرتاجع الطفيف لنمو هام�س الفائدة
بعد ارتفاع بلغ %4،7 يف ال�سنة ال�سابقة، تزايد العائد ال�سايف البنكي بن�سبة %10،3 لي�سل اإىل ما يقرب من 30 مليار درهم. 

ويعزى هذا التطور اإىل الزيادة املعتدلة يف هام�س الفائدة والأداء اجليد لنتيجة اأن�سطة ال�سوق.

ر�سم بياين 22: تطور ح�سة هام�س الفائدة والهام�س على العموالت ونتيجة عمليات ال�سوق يف العائد ال�سايف البنكي للبنوك )%(

نتيجة عمليات ال�سوق                الهام�س على العمولت              هام�س الفائدة
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%10،7. وانخف�ست ح�سته يف العائد  %5،6 مقابل  22،5 مليار درهم، زيادة بلغت  �سجل هام�س الفائدة، الذي ا�ستقر يف 

الفوائد امل�ستلمة بن�سبة  التزامن بني زيادة  اإىل  التباطوؤ  %76،7.  ويرجع هذا  اإىل  1،4 نقطة لت�سل  البنكي بن�سبة  ال�سايف 

%10 وزيادة الفوائد املمنوحة بن�سبة 16،2 %، مقابل %14 و%27 على التوايل �سنة من قبل.

وتراجع العائد ال�سايف للفوائد بر�سم العمليات التي تتم مع موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها بن�سبة 21،8% 

لي�سل اإىل 1،3 مليار درهم، وذلك حتت تاأثري انخفا�س الفوائد امل�ستلمة بواقع10،8 % والتي بلغت 3،1 مليار درهم، يف حني 

حافظ مبلغ الفوائد املمنوحة على نف�س امل�ستوى الذي �سجله يف �سنة 2008، اأي 1،8 مليار درهم.

�سنة   30% %14 مقابل  بن�سبة  بزيادة  مليار درهم،   19 بلغ  للفوائد  الزبناء عائدا �سافيا  تتم مع  التي  العمليات  وحققت 

28،6 مليار درهم، مقابل %27، وذلك ب�سبب تاأثرها بتباطوؤ  اإىل  لت�سل   15،3% بن�سبة  امل�ستلمة  الفوائد  وارتفعت   .2008
ن�شاط االئتمان. ومن جهتها، تنامت الفوائد املمنوحة بن�شبة %17،9 مقابل %21، حيث بلغت 9،7 مليار درهم.

بعد تراجع بواقع %35،5 يف �سنة 2008، �سجل العائد ال�سايف للفائدة على �سندات الديون انخفا�سا اآخر بن�سبة 13،9% 

لي�سل اإىل 2،9 مليار درهم، ارتباطا بالزيادة التي �سهدتها التكاليف على �سندات الدين امل�سدرة بن�سبة %25،6 لت�سل اإىل 

اأن الفوائد والعائدات املماثلة على �سندات الدين ظلت م�ستقرة يف 5،2 مليار درهم.   2،3 مليار درهم، يف حني 

وارتفع الهام�س على العمولت الذي بلغت ح�سته من العائد ال�سايف البنكي %12،6، مرتاجعا بواقع 0،7 نقطة، بنف�س وترية 

ال�سنة املا�سية، اأي %4،8 لي�سل اإىل 3،8 مليار درهم.

و�سجلت العمولت مقابل تقدمي اخلدمات، والتي بلغت يف املجموع 3،8 مليار درهم، نف�س النمو مقارنة مع �سنة 2008، اأي 

بزيادة %6،3، واإن بتطورات متباينة. 

ر�سم بياين 23: بنية العموالت مقابل تقدمي اخلدمات

عمولت اأخرى حم�سلة

31% 

عمولت مقابل 

ت�سغيل احل�سابات 

21%

عمولت مقابل تقدمي 

اخلدمات املتعلقة بالقرو�س 

10%

عمولت بر�سم العمليات 

على ال�سندات

3%

عمولت على بيع 

منتجات التاأمني

عمولت على و�سائل الأداء  4%

31%

بزيادة قدرها  بلغت العمولت على و�سائل الأداء، وهي امل�سدر الأول للعمولت املح�سلة من قبل البنوك، 1،2 مليار درهم، 

%8،5. وبف�سل ا�ستقطاب زبناء جدد، ارتفعت العمولت على �سري احل�سابات بن�سبة %11،9 لت�سل اإىل 785،6 مليون درهم. 
وارتفعت العمولت على اخلدمات املتعلقة بالقرو�س بن�سبة %4،5، لت�ستقر يف 389 مليون درهم.
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وقد اأدى انخفا�ص ن�شاط البور�شة، واإن بوترية اأقل من تلك امل�شجلة يف �شنة 2008، اإىل تقل�س العمولت بر�سم العمليات 

بن�سبة  التاأمني  بيع منتجات  العمولت على  ارتفعت  وباملقابل،  درهم.  مليون    114،3 لتبلغ   26،5% بن�سبة  ال�سندات  على 

159 مليون درهم.  اإىل  %13،7 لت�سل 

وارتفعت العمولت ال�سافية بر�سم تعهدات التمويل وال�سمان بن�سبة %7،9 حيث بلغت 769 مليون درهم، فيما انخف�ست 

العمولت على عمليات ال�رشف بن�سبة %17،8 لتبلغ 171 مليون درهم.

ومكن تزايد م�ساهمة اأن�سطة ال�سوق يف العائد ال�سايف البنكي من تعوي�س التباطوؤ امل�سجل يف منو الأرباح ال�سافية للو�ساطة. 

�سنة من   16% بن�سبة  3،2 مليار درهم، مقابل تراجع  اإىل  لت�سل  وبالفعل، فقد ارتفعت نتيجة هذه الأن�سطة بن�سبة 36،7% 

قبل. وبذلك ارتفعت ح�ستها يف العائد ال�سايف البنكي اإىل %10،7، اأي بزيادة بلغت 2،1 نقطة.

ويرجع النمو الذي �سهدته نتيجة اأن�سطة ال�سوق بالأ�سا�س اإىل الزيادة يف نتيجة العمليات على حمفظة ال�سندات بن�سبة 58،5% 

حيث بلغت 1،5 مليار درهم، موزعة بني 1،1 مليار درهم بالن�سبة ملحفظة املعامالت و413 مليون درهم بالن�سبة ملحفظة 

التوظيف. وقد نتج هذا التطور يف حد ذاته عن انخفا�س اأ�سعار الفائدة اخلا�سة ب�سندات اخلزينة وحت�سن عائدات موؤ�س�سات 

التوظيف اجلماعي يف ال�سوق النقدية ويف �سندات القرتا�س. 

2.2 – انتعا�س جيد للنتيجة االإجمالية لال�ستغالل 
اأي   ،7،7% مقابل  �سجلت التكاليف العامة لال�ستغالل، والتي بلغت يف املجموع 14،2 مليار درهم، ارتفاعا بن�سبة 9،5% 

بعد   ،47،5% بلغ  طفيفا  حت�سنا  لال�ستغالل  املتو�سط  املعامل  عرف  وهكذا،  البنكي.  ال�سايف  العائد  وترية  من  اأقل  بوترية 

الزيادة بواقع 1،3 نقطة امل�سجلة �سنة 2008. 

ر�سم بياين 24: تطور النتيجة االإجمالية لال�ستغالل واملعامل املتو�سط لال�ستغالل لدى البنوك

املعامل املتو�سط لال�ستغالل )بالن�سبة املئوية)                         النتيجة الإجمالية لال�ستغالل )مباليني الدراهم)

العامة  امل�ساريف  جمموع  من   50% ح�ستها  ومتثل  درهم.  مليار   7 اإىل  لت�سل   6% بن�سبة  املوظفني  تكاليف  ارتفعت 

لال�ستغالل. وقد مكن التحكم يف منو تكاليف املوظفني، عالوة على الأداء اجليد للعائد ال�سايف البنكي من حت�سني اإنتاجية 

البنوك1، كما هو مبني يف الر�سم البياين 25. 

1   تقا�س الإنتاجية باحت�ساب العائد ال�سافي البنكي ن�سبة لعدد م�ستخدمي البنوك.
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 ،36% ح�ستها  بلغت  التي  اخلارجية،  التكاليف  ارتفعت 

 .10،4% 5،1 مليار درهم، مقابل  اإىل  %13،7 لت�سل  بن�سبة 

الذي عرفته �سبكة  التو�سع  النمو بالأ�سا�س عن  وقد نتج هذا 

التي  املعلومات  اأنظمة  حتديث  عملية  موا�سلة  وعن  البنوك 

بن�سبة  والر�سوم  ال�رشائب  ارتفعت  جهتها،  ومن  تعتمدها. 

302،6 مليون درهم. %8،2 لتبلغ 

ر�سم بياين 25: تطور اإنتاجية البنوك )باآالف الدراهم(

زيادة  عرفت  فقد  واملج�سدة،  املج�سدة  غري  امل�ستعقرات  قيمة  بانخفا�س  املرتبطة  واملوؤن،  ال�ستخمادات  خم�س�سات  اأما 

قدرها %11،3 لت�سل اإىل 1،5 مليار درهم. 

وبف�سل الزيادة يف العائد ال�سايف البنكي وحتقيق فائ�س القيم على بيع امل�ستعقرات املالية التي بلغت 923 مليون درهم، 

حت�سنت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل بحوايل %13 لت�سل اإىل 16،5 مليار درهم، بعد انخفا�س بلغ %6،7 �سنة 2008.

3.2 -  تعززت النتيجة اجلارية على الرغم من ارتفاع تكلفة املخاطر
يف �سياق ات�سم بت�ساعد املخاطر بفعل اآثار الظرفية القت�سادية، وبعد تراجع بلغ %32 �سنة 2008، ارتفعت املخ�س�سات 

الإجمالية  النتيجة  من   16،6% امت�ست  وقد  درهم.  مليار   2،7 لتبلغ   51،4% بن�سبة  املوؤن  بر�سم  لال�سرتدادات  ال�سافية 

لال�ستغالل، مقابل 12،4%. 

ر�سم بياين 26: تطور التكلفة ال�سنوية للمخاطر ن�سبة اإىل النتيجة االإجمالية لال�ستغالل لدى البنوك

املخ�س�سات ال�سافية لال�سرتدادات بر�سم املوؤن اخلا�سة 

بالديون والتعهدات بوا�سطة التوقيع املعلقة الأداء

املخ�س�سات الأخرى ال�سافية لال�سرتدادات

جمموع املخ�س�سات ال�سافية لال�سرتدادات بر�سم 

املوؤن ن�سبة اإىل النتيجة الإجمالية لال�ستغالل
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ارتفعت النتيجة اجلارية بن�سبة %7،5 لتبلغ 13،7 مليار درهم، فيما انخف�ست النتيجة غري اجلارية من 203 اإىل 185 مليون 

درهم، رغم اأنها ظلت �سلبية.

ويف نهاية املطاف، �سجلت النتيجة ال�سافية الإجمالية للبنوك زيادة قدرها %7 لتبلغ 9،2 مليار درهم، بعد اأن تراجعت 

بن�سبة %4 �سنة 2008 وبعد اأن حققت نتائج ا�ستثنائية يف �سنة 2007. 

متو�سط  مع  باملقارنة  عليها  املح�سل  املداخيل  حيث  من  البنوك  اإنتاجية  يقي�س  الذي   ،(ROA( الأ�سول  عائد  وا�ستقر 

اأي يف نف�س م�ستوى ال�سنة ال�سابقة. ويف املقابل، عرف عائد راأ�س املال )ROE) تراجعا   ،1،2% ال�ستخدامات، يف ن�سبة 

بن�سبة 1،5 نقطة ليبلغ %15،2. ويرجع هذا التطور اإىل الرفع من هذه الأموال الذاتية. 

4.2 - ت�سجيل انخفا�س طفيف يف الهام�س االإجمايل للو�ساطة 
ربحية  ن�سبة  متو�سط  بني  الفرق  ميثل  والذي  البنوك،  لدى  للو�ساطة  الإجمايل  الهام�س  انخف�س   ،2008 �سنة  مع  مقارنة 

ربحية  لرتفاع  املزدوج  التاأثري  ب�سبب  وذلك   3،13% ليبلغ  اأ�سا�س  نقط   5 بواقع  املوارد،  تكلفة  ومتو�سط  ال�ستخدامات 

ال�ستخدامات بواقع 7 نقط اأ�سا�س اإىل %5،18، وارتفاع متو�سط تكلفة املوارد بواقع 12 نقطة اأ�سا�س اإىل 2،05%.

ر�سم بياين 27: تطور الهام�س االإجمايل للو�ساطة لدى البنوك )%(

الهام�س الإجمايل للو�ساطة                         معدل ربحية ال�ستخدامات                              متو�سط تكلفة املوارد

متو�سط تكلفة  اأن  حني  يف   ،2008 �سنة  مع  مقارنة  تغيري  دون   ،5،84% اأفرزت الديون على الزبناء معدل ربحية قيمته 

الودائع ارتفع بواقع 15 نقطة اأ�سا�س ليبلغ 1،67%. 
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العائد  ن�سبة  ميثل  الذي  الإجمايل،  البنكي  الهام�س  ا�ستقر 

ال�سايف البنكي اإىل معدل ال�ستخدامات، يف %3،74 مقابل 

مت  وقد  ال�سوق.  لأن�سطة  اجليد  الأداء  من  م�ستفيدا   ،3،78%
التكاليف  قبل  من   1،80% مقابل  منه   1،78% امت�سا�س 

العامة، و%0،34 مقابل %0،25 من قبل تكلفة املخاطر. 

ر�سم بياين 28: تطور الهام�س البنكي االإجمايل للتكاليف العامة

وتكلفة املخاطر )%(

الهام�س البنكي الإجمايل

التكاليف العامة / متو�سط ال�ستخدامات

املخ�س�سات ال�سافية ل�سرتدادات 

املوؤن / متو�سط ال�ستخدامات
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III. نشاط شركات التمويل ونتائجها 

1 - تراجع نشاط شركات التمويل
على غرار البنوك، تراجعت وترية منو ن�شاط �رشكات التمويل خالل �شنة 2009، وذلك ارتباطا بالتباطوؤ الذي عرفه الن�شاط 

القت�سادي.

1.1 – توقف اإقالع االئتمان
%9،5 مقابل   يف نهاية دجنرب2009، بلغ جمموع اأ�سول �رشكات التمويل 81،3 مليار درهم، م�سجال بذلك زيادة قدرها 

الدفع بن�سبة %9،9 اإىل ما يقارب 80 مليار درهم، منها 9،5%  القرو�س بوا�سطة  %17  �سنة من قبل. وارتفع مبلغها من 
على �سكل ديون معلقة الأداء. 

وحققت �رشكات القرو�س لال�ستهالك جمموع اأ�سول بلغ 41،3 مليار درهم، بزيادة قدرها %8،4، مقابل %13،7 �سنة 2008.

)مباليني الدراهم)  تطور ا�ستخدامات �رشكات قرو�س اال�ستهالك

200720082009بنود االأ�سول
التغري 

 2008/2009
)%(

70896,8 2148681 1الديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

1567,1 69837 86834 29الديون على الزبناء

30,4-926 0824 4747 8منها عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء

56,5-333483210حمفظة ال�سندات

6016306381,3قيم م�ستعقرة

55013,1 3711 4571 1اأ�سول اأخرى

2628,4 05041 47338 33املجموع

�سجل يف  اأكرث حدة مما  انخفا�سا  م�سجلة  درهم،  مليارات   5 ال�رشاء حوايل  الكراء مع خيار  لعمليات  اجلاري  املبلغ  و�سل 

ال�سنة ال�سابقة، اأي %30،4 مقابل %16،5، وذلك ب�سبب تاأثرها بالإجراءات ال�رشيبية املدرجة يف اإطار قانون املالية ل�سنة 

 .2008
 

اأي  41 مليار درهم،  اإىل  القرو�س املوزعة، والتي و�سل مبلغها اجلاري  �سلبي على وترية منو  تاأثري  التطور  لهذا  وقد كان 

بزيادة ن�سبتها %7 فقط مقابل %14،8. ومثلت الديون املعلقة الأداء %12،6 من جمموع الديون. 
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ل�رشكات  املهنية  اجلمعية  عن  ال�سادرة  لالأرقام  ووفقا 

�سنة  بر�سم  ال�ستهالك،  قرو�س  �رشكات  منحت  التمويل، 

 .2008 �سنة  يف  املمنوحة  تلك  من  اأقل  قرو�سا   ،2009
درهم،  مليار   16 اإىل  لي�سل   3،5% بن�سبة  الإنتاج  وتراجع 

608.546. وبالن�سبة  581.542 ملف مقابل  وهو ما ميثل 

بن�سبة  املخ�س�سة  القرو�س  اإنتاج  انخف�س  املجموع،  لهذا 

القرو�س  اإنتاج  تراجع  فيما  مليار درهم،   6،5 ليبلغ   2،2%
غري املخ�س�سة بواقع %4،4 لي�سل اإىل 9،6 مليار درهم. 

ر�سم بياين 29: تطور اإنتاج �رشكات قرو�س اال�ستهالك،

 موزعا بني القرو�س املخ�س�سة وغري املخ�س�سة

 )مباليني الدراهم(

القرو�س غري املخ�س�سة     القرو�س املخ�س�سة

راكمت �رشكات القرو�س االإيجارية جمموع اأ�سول بقيمة 36 مليار درهم، بزيادة %12،4 مقابل %20،9 �سنة من قبل. 

)مباليني الدراهم)تطور ا�ستخدامات �رشكات القرو�س االإيجارية                          

200720082009بنود االأ�سول
التغري 

2008/2009
 )%(

45013,7 30034 15830 25م�ستعقرات بر�سم القر�س الإيجاري

70748413,5ديون اأخرى على الزبناء

3,1-313231حمفظة ال�سندات

12,5-416 6181 2381 1اأ�سول اأخرى

98112,4 02435 49732 26املجموع

ارتفع املبلغ اجلاري لعمليات القرو�س الإيجارية، الذي ا�ستقر يف 34،5 مليار درهم، بن�سبة %13،7 مقابل %20،9. ومثلت 

الديون املعلقة الأداء %5،7 من جمموع القرو�س. 
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وارتفع املبلغ اجلاري للقر�س الإيجاري املنقول، الذي بلغت 

درهم.  مليار   24،5 اإىل  لي�سل   9،8% بن�سبة   ،71% ح�سته 

وباملقابل، و�سل املبلغ اجلاري للقر�س الإيجاري العقاري 

ما يقارب 10 مليار درهم اأي بزيادة قدرها %24،7، موا�سال 

بذلك  ديناميته امل�سجلة يف ال�سنوات الأخرية. 

ر�سم بياين 30: تطور املبلغ اجلاري لعمليات القر�س االإيجاري

املنقول والعقاري )مباليني الدراهم(

القر�س الإيجاري العقاري       القر�س الإيجاري املنقول

وفقا لالأرقام ال�سادرة عن اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل، وزعت �رشكات الإيجار خالل �سنة 2009، اأكرث من 14 مليار 

درهم، وهو ما ميثل 14.985 ملفا، مقابل 16.114 ملف. وقد مت تخ�سي�س ما يقارب %34 من القر�س الإيجاري املنقول، 

الآلت  لتمويل  و25%  ال�سياحية  ال�سيارات  لتمويل  و13%  النفعية،  ال�سيارات  لتمويل  املجموع،  هذا  من   80% الذي ميثل 

العقارات  بتمويل  باخل�سو�س  اجلديدة  القرو�س  قامت  العقاري،  الإيجاري  بالقر�س  يتعلق  وفيما  ال�سناعية.  والتجهيزات 

اخلا�سة باملكاتب بن�سبة %38، والعقارات ال�سناعية بن�سبة %20 واملحالت التجارية بن�سبة 18%.

2.1 -  ارتفاع مديونية �رشكات التمويل لدى ال�سوق املايل 
اأدى اإىل تعزيز ح�سة �سندات الدين امل�سدرة يف  2009، مما  ت�سارعت وترية جلوء �رشكات التمويل لل�سوق املايل يف �سنة 

جمموع املوارد بواقع 6 نقط لتبلغ %11، يف حني اأن ح�سة القرتا�س البنكي انخف�ست بن�سبة 4 نقط لت�سل اإىل 68%. 

)مباليني الدراهم)تطور موارد �رشكات قرو�س اال�ستهالك        

200720082009بنود اخل�سوم
التغري 

2008/2009
 )%(

الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف 

حكمها و ومثيالتها
21 74026 09626 3400,9

20,8-541467370الديون جتاه الزبناء

100163,2 3186 5582 2�سندات الدين امل�سدرة

42110,7 9954 2903 3الأموال الذاتية

26,0-202 3263 6114 4خ�سوم اأخرى

2,2-733848829النتيجة ال�سافية

2628,4 05041 47338 33املجموع

يظل القرتا�س البنكي املورد الأكرث ا�ستعمال من طرف �رشكات قرو�س ال�ستهالك، حيث بلغت ح�سته %64. وقد بقي مبلغ 

هذا القرتا�س م�ستقرا يف نف�س م�ستواه امل�سجل يف ال�سنة املا�سية، اأي 26،3 مليار درهم، يف حني ارتفع مبلغ �سندات الدين 

امل�سدرة اإىل اأكرث من ال�سعف، حيث انتقل من 2،3 مليار درهم اإىل 6 مليار درهم، وهو ما ميثل %14،8 من املوارد، مقابل 

 .6%
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جمموع  اإىل  ن�سبة   10،7% مثلت  حيث  درهم،  مليار   4،4 لتبلغ   10،7% بن�سبة  حت�سنا  املحا�سبية  الذاتية  الأموال  وعرفت 

الأ�سول.

)مباليني الدراهم)تطور موارد �رشكات القر�س االإيجاري 

200720082009بنود اخل�سوم
التغري 

2008/2009
 )%(

الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة 

يف حكمها
20 75325 98727 5195,9

681124,1 2057501الديون جتاه الزبناء

62579,8 4602 6601 1�سندات الدين امل�سدرة

94919,6 6301 3871 1الأموال الذاتية

8423,5 7801 1041 2خ�سوم اأخرى

12,5-388417365النتيجة ال�سافية

98112,4 02435 49732 26املجموع

كانت املوارد اخلا�سة ب�رشكات القرو�س الإيجارية تتكون بن�سبة %77 من الديون البنكية، برتاجع بواقع 4 نقط مقارنة مع 

نهاية �سنة 2008. وارتفعت ح�سة �سندات الدين امل�سدرة اإىل %7،3 مقابل %4،6، فيما بلغت ح�سة الأموال الذاتية 5،4%، 

مقابل 5%. 

2 - انخفاض مردودية شركات التمويل بسبب ارتفاع تكلفة املخاطر
%8،2 مقابل  1،3 مليار درهم، م�سجلة انخفا�سا بن�سبة  التمويل ربحا �سافيا بلغ  2009، حققت �رشكات  يف نهاية �سنة 

تكلفة  بارتفاع  التطور  هذا  ارتبط  االئتمان،  ن�شاط  عرفه  الذي  التباطوؤ  واإىل جانب  ال�شابقة.  ال�شنة  %18 يف  قدرها  زيادة 

املخاطر.

ر�سم بياين 31: تطور اأر�سدة الو�ساطة للتدبري اخلا�سة ب�رشكات التمويل )مباليني الدراهم(

النتيجة ال�سافية    النتيجة اجلارية      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل      العائد ال�سايف البنكي 
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ارتفع العائد ال�سايف البنكي ل�رشكات التمويل، الذي  بلغ 4،4 مليار درهم، بن�سبة %6،6 مقابل %10 �سنة من قبل. ويعزى 

وتزايد  هذا التطور اإىل التباطوؤ الوا�سح الذي عرفه الهام�س على العمولت والذي مل يرتفع �سوى بن�سبة %5 مقابل 40%. 

هام�س الفائدة بنف�س الوترية التي �سجلها يف ال�سنة املا�سية، اأي بن�سبة %2،2. ويف املقابل، تنامت نتيجة عمليات القرو�س 

الإيجارية بوترية اأكرث قوة، اأي بن�سبة %8،8 مقابل %5 مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

�سنة  مع  مقارنة  انخفا�سا  م�سجلة  درهم،  مليار   1،8 بلغت  حيث   ،5،8% بن�سبة  لال�ستغالل  العامة  التكاليف  ارتفعت  كما 

%40. ومن جانبها، �سجلت  اأي  ال�سنة املا�سية،  م�ستوى  نف�س  يف  ال�ستغالل  معامل  متو�سط  ظل  لذلك،  ونتيجة   .2008
النتيجة الإجمالية لال�ستغالل ارتفاعا بن�سبة %7،1 لت�سل اإىل 2،8 مليار درهم، مقابل 9،7%. 

وب�سبب ارتفاع الديون املعلقة الأداء باخل�سو�س، تنامت املخ�س�سات ال�سافية لال�سرتدادات بر�سم املوؤن باأزيد من ال�سعف، 

حيث بلغت 702 مليون درهم، وامت�ست %25،4 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل 13%.

 (ROE( اخلا�س ب�رشكات التمويل من %1،9 اإىل %1،6، يف حني اأن ن�سبة عائد راأ�س املال (ROA( وتراجع عائد الأ�سول

بلغت %18،4 مقابل %22،4 يف �سنة 2008.

ر�سم بياين 32: تطور اأر�سدة الو�ساطة للتدبري اخلا�سة ب�رشكات قرو�س اال�ستهالك )مباليني الدراهم(

النتيجة ال�سافية    النتيجة اجلارية      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل   العائد ال�سايف البنكي

�سجلت �رشكات قرو�س ال�ستهالك عائدا �سافيا بنكيا بلغ 2،9 مليار درهم، اأي بزيادة ن�سبتها %9،9، مقابل %13. ويعزى 

هذا التطور اإىل الأداء اجليد لهام�س الفائدة الذي ارتفع بن�سبة %16،3 ليبلغ ملياري درهم. ويف املقابل، ارتفع الهام�س على 

العمولت، الذي تاأثر بتباطوؤ توزيع القرو�س، بن�سبة %11،3 مقابل %77 يف �سنة 2008. 

وبالنظر لالنخفا�ص الذي �شهده ن�شاط الكراء مع خيار ال�رشاء، واملرتبط بنظام ال�رشائب الذي اأ�شبح غري مالئم وبانخفا�ص 

مبيعات ال�شيارات، �شجلت النتيجة التي اأفرزها هذا الن�شاط، والذي بلغ 462 مليون درهم، تراجعا جديدا بن�سبة %11،4 بعد 

الرتاجع �سنة من قبل بواقع 9%. 

وبلغت التكاليف العامة لال�ستغالل 1،2 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %5،7 مقابل %11،4. ونتيجة لذلك، حت�سن متو�سط 

معامل ال�ستغالل بنقطة واحدة، لي�سل اإىل %40، فيما بلغت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 1،8 مليار درهم، بزيادة قدرها 

%14،6 يف ال�سنة املا�سية.  اأن حققت  %11، بعد 
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ونظرا لتدهور جودة املخاطر، انتقلت املخ�س�سات ال�سافية لال�سرتدادات بر�سم املوؤن من 287 اإىل 555 مليون درهم، حيث 

امت�ست %30،5 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل %18 يف �سنة 2008.

وقد انخف�ست النتيجة ال�سافية ل�رشكات قرو�س ال�ستهالك بن�سبة %2،3 لتبلغ 829 مليون درهم، وذلك بعد الرتفاع بن�سبة 

بواقع 0،2 نقطة لي�سل اإىل %2، فيما  انخفا�سا طفيفا   (ROA( الأ�سول  �سجل عائد  لذلك،  ونتيجة   .2008 �سنة   15،7%
تراجع عائد راأ�س املال )ROE)  بن�سبة 2،7 نقطة لي�سل اإىل 18،7%. 

ر�سم بياين 33: تطور اأر�سدة الو�ساطة للتدبري اخلا�سة ب�رشكات قرو�س االإيجار )مباليني الدراهم(

النتيجة ال�سافية    النتيجة اجلارية      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل   العائد ال�سايف البنكي

 

�سجل العائد ال�سايف البنكي ل�رشكات القرو�س الإيجارية مرة اأخرى انخفا�سا طفيفا، حيث بلغ 935 مليون درهم، وذلك بعد 

الإيجارية 2،3 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة قدرها  القرو�س  2008. وبلغت نتيجة عمليات  الرتاجع بن�سبة %4،7 �سنة 

%13،9 مقابل %9،5. وباملقابل، ا�ستقرت التكاليف املالية يف 1،4 مليار درهم، متزايدة بن�سبة %26،4، مقابل23،7%.

267،4 مليون درهم. وبالإ�سافة  بلغت  2008، حيث  �سنة  ارتفعت التكاليف العامة لال�ستغالل بن�سبة %7، مقابل 7،4% 

اإىل النخفا�س الطفيف الذي عرفه العائد ال�سايف البنكي، اأدى هذا التطور اإىل ارتفاع متو�سط معامل ال�ستغالل بنقطتني، 

لي�سل اإىل %29. وبعد الرتاجع امل�سجل يف �سنة 2008 والذي بلغ %7،7، عرفت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل انخفا�سا 

اآخر، واإن بوترية اأبطاأ، اأي بن�سبة %2،4، لتبلغ 672 مليون درهم.

وحتت تاأثري ارتفاع الديون املعلقة الأداء، بلغت املخ�س�سات ال�سافية لال�سرتدادات بر�سم املوؤن 104 مليون درهم، مقابل 

%15،4 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل 7،2%. 2008، وهو ما ميثل  49 مليون درهم يف �سنة 

عائد  و�سجل   .12،6% قدره  بانخفا�س  اأي  درهم،  مليون   365 بلغت  �سافية  نتيجة  الإيجارية  القرو�س  �رشكات  وحققت 

الأ�سول )ROA) ن�سبة %1، مقابل %1،3، فيما تراجع عائد الراأ�سمال )ROE)  من %25،6 اإىل 18،7%.
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IV. نشاط البنوك احلرة ونتائجها
تطور ن�شاط البنوك احلرة خالل �شنة 2009 على غرار ال�سنوات املا�سية، وذلك بالنظر للعمليات املوطنة لديها من طرف 

ال�رشكة الأم. ويف نهاية دجنرب 2009، ارتفع جمموع الأ�سول امل�سجل لدى هذه البنوك بن�سبة %31 مقابل %60 يف ال�سنة 

ال�سابقة، ليبلغ 28،7 مليار درهم، اأي %3 من جمموع اأ�سول هذه البنوك. 

وارتفع املبلغ اجلاري للقرو�س بن�سبة %47 مقابل %35 لي�سل اإىل ما يقرب من 15 مليار درهم. كما تعززت ح�سته يف 

ال�ستخدامات بثالث نقط لت�سل اإىل %51. وبلغ املبلغ اجلاري للديون املعلقة الأداء 96 مليون درهم، حيث مثل 0،66% 

من القرو�س. 

لت�سل اإىل  نقط  بثالث  ح�ستها  زادت  كما  درهم،  مليار   11،6 لتبلغ  وارتفعت الديون على موؤ�س�سات الئتمان بن�سبة 49% 

بلغت ملياري درهم. كما فقدت ح�ستها يف ال�ستخدامات 6  %23 حيث  بن�سبة  انخفا�سا  ال�سندات  و�سجلت حمفظة   .41%
نقط لت�سل اإىل 7%.

ويف ما يخ�س املوارد، بلغت الديون على البنوك اأكرث من 26 مليار درهم، اأي بزيادة %38. وبلغت ودائع الزبناء، التي متثل 

1،7 مليار درهم، م�سجلة بذلك زيادة بن�سبة %25 مقابل 21%.  %6 من جمموع املوارد، 

وبف�سل الزيادة امللحوظة يف العائد ال�سايف البنكي، بلغت النتيجة ال�سافية للبنوك احلرة 163 مليون درهم، بزيادة ن�سبتها 

%56 مقابل ما عرفته من �سبه ا�ستقرار يف �سنة 2008. 

V. نشاط جمعيات القروض الصغرى ونتائجها 
ال�شغرى  القرو�ص  جمعيات  ومردودية  ن�شاط  موؤ�رشات  عرفت   ،2008 �سنة  خالل  امل�سجلة  ال�سعوبات  ا�ستمرار  �سياق  يف 

تدهورا يف �سنة 2009. 

فقد اأدى الت�سييق الذي با�رشته هذه اجلمعيات على �سيا�سات الئتمان �سنة 2008 اإىل انخفا�س املبلغ اجلاري للقرو�س 

املمنوحة للزبناء بن�سبة %16، لي�سل اإىل اأقل من 5 مليار درهم، وهو ما يعادل متو�سط مبلغ جاري بحوايل 5.000 درهم 

لكل زبون، يف نف�س امل�ستوى الذي �سجل يف ال�سنة ال�سابقة. وا�ستقرت ح�سة القرو�س الفردية يف املحفظة الإجمالية يف ن�سبة 

%40، بينما �سجل عدد الزبناء الن�سيطني تراجعا بن�سبة %26 لي�سل اإىل اأقل من مليون م�ستفيد. 

اأي   ،59% بن�سبة  باملوؤن  تغطيتها  متت  درهم  مليون   300 فاق  مببلغ  املجموع  من   6،4% الأداء  املعلقة  الديون  ومثلت 

بانخفا�س بواقع 9 نقط. ويرتبط تدهور جودة املخاطر باخل�سو�س مبكامن ال�سعف على م�ستوى عمليات املراقبة الداخلية 

واأنظمة املعلومات والتح�سيل، كما يرتبط بثقل الديون املتقاطعة داخل القطاع. 

وقد انخف�ست الديون جتاه املوؤ�س�سات املالية، والتي متثل %75 من املوارد، بن�سبة %10 لت�سل اإىل 4،6 مليار درهم، وهو 

ما يعادل حوايل 4 مرات مبلغ الأموال الذاتية. وتتحمل البنوك املحلية ما يقرب من %82 من هذه الديون. 
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واأخريا، �سجلت جمعيات القرو�س ال�سغرى عجزا يف نتيجتها ال�سافية بقيمة 123 مليون درهم، مقابل 25 مليون درهم من 

الأرباح يف �سنة 2008. 

VI. نشاط البنوك ونتائجها على أساس مجمع

اإعدادها من طرف ثمان جمموعات بنكية ح�شب  اأ�شا�ص البيانات املالية التي مت  تقوم درا�شة الن�شاط البنكي املجمع على 

املعايري الدولية لرفع التقارير املالية.

وقد تاأثر تطور هذا الن�شاط ب�شبب التغريات التي عرفها نطاق التجميع، وذلك اإثر االقتناءات البنكية اجلديدة التي اأجنزت يف 

�سنة 2009، يف حني اأن املردودية تاأثرت بفعل التعديالت املحا�سبية التي همت جمال املخ�س�سات. 

1 - نشاط املجموعات البنكية الثمانية يحقق منوا جديدا، وإن دون 
املستوى املسجل في سنة 2008  

بلغ جمموع اأ�سول املجموعات البنكية الثمانية 878 مليار درهم، م�سجال بذلك زيادة بن�سبة %10 مقارنة مع نهاية دجنرب 

2008، وهو معدل اأعلى من ذلك الذي �سجل على اأ�سا�س فردي، مما يعك�س م�ساهمة اإيجابية لالأن�سطة التي تتم على ال�سعيد 
اأ�سول البنوك املتواجدة باخلارج. الدويل على وجه اخل�سو�س، والتي بلغت ح�ستها %11 من جمموع 

وكما يف �سنة 2008، مثلت القرو�س املمنوحة للزبناء البند الأهم يف بنود الأ�سول، حيث تعززت ح�ستها بنقطتني لت�سل اإىل 

%65. وباملقابل، �سهدت ح�سة املوارد املح�سلة من الزبناء انخفا�سا بنف�س امل�ستوى، حيث بلغت 71%.  

ر�سم بياين 35: بنية موارد البنوك على اأ�سا�س جممع

الديون جتاه الزبناء

71% 

�سندات الدين

امل�سدرة

5%

الر�ساميل الذاتية-

ح�سة املجموعة  

8%

اأ�سول اأخرى

9%
الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان 

والهيئات املعتربة يف حكمها

7%

ر�سم بياين 34 : بنية ا�ستخدامات البنوك على اأ�سا�س جممع

الزبناء  على  والديون  القرو�س 

65%

التوظيفات اململوكة

اإىل غاية اأجل 

ا�ستحقاقها

3%

اأ�سول اأخرى

11%

الأ�سول املالية بالقيمة 

العادلة ح�سب النتيجة 

6%

الأ�سول املالية 

املتاحة للبيع

القرو�س والديون  6%

على موؤ�س�سات 

الئتمان والهيئات 

املعتربة يف 

حكمها

9% 
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1.1 - اال�ستخدامات الرئي�سية �سجلت تطورات متباينة
)مباليني الدراهم) تطور ا�ستخدامات البنوك على اأ�سا�س جممع

200720082009  بنود االأ�سول 
التغري

  2008-2009
)%(

28228,3 19750 32639 28الأ�سول املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة

85922,9 00052 25743 47الأ�سول املالية املتاحة للبيع

1,2-798 76080 49281 71القرو�س والديون على موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

80314,0 245567 759498 380القرو�س والديون على الزبناء

12,5-986 99627 43031 31التوظيفات اململوكة اإىل غاية اأجل ا�ستحقاقها

5,8-692 73698 216104 94اأ�سول اأخرى

4209,9 934878 480798 653جمموع االأ�سول

يتم حتليل تطور ال�ستخدامات من خالل ت�سليط ال�سوء على البنود الرئي�سية للح�سيلة والواردة اأدناه.

االأ�سول املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة: وتتكون اأ�سا�سا من ال�سندات اململوكة بهدف التداول، ويتم تقييمها بالقيمة 

ال�سوق ب�سبب طريقة  اأكرث بتقلبات  التي تتاأثر  النتائج. وتت�سم قيمة هذه الأ�سول  التغريات �سمن  العادلة، كما يتم ت�سجيل 

تقييمها، بتقلب اأكرث.

وقد بلغت 50 مليار درهم، اأي بزيادة قدرها %28،3، مقابل %38،4 �سنة من قبل. 

االأ�سول املالية املتاحة للبيع: هي تلك الأ�سول غري تلك امل�سنفة يف »قرو�س وديون اأخرى«، و«توظيفات مملوكة اإىل غاية 

اأجل ا�ستحقاقها« اأو »اأ�سول مالية مت تقييمها بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة«. وتتاألف من �سندات امل�ساهمة غري املجمعة، 

ومن باقي ال�سندات غري امل�ستعقرة ومن الأ�سول املالية التي ل تندرج يف اإطار الفئات الأخرى. ويتم تقييمها بالقيمة العادلة 

اأثناء حما�سبتها الأ�سلية. اأما تقييمها لحقا فيتم بالقيمة العادلة، كما يتم ح�ساب التغريات بالر�ساميل الذاتية اإىل حني عدم 

اإدراجها يف املحا�سبة حيث تتم معاينتها كنتيجة.

53 مليار درهم،  %22،9 لت�سل اإىل حوايل  2008، ارتفعت هذه الأ�سول بواقع  وبعد النخفا�س بن�سبة %9 امل�سجل �سنة 

وذلك ارتباطا بالعمليات اجلديدة لمتالك امل�ساهمات.

القرو�س والديون اململوكة، بر�سم  املعتربة يف حكمها: ت�سمل جميع  والهيئات  االئتمان  موؤ�س�سات  والديون على  القرو�س 

العمليات البنكية والديون الثانوية والديون الناجتة عن عمليات الإيجار والتمويل التي متت مع موؤ�س�سات الئتمان والهيئات 

املعتربة يف حكمها. 

وبالنظر اإىل و�سعية نق�س ال�سيولة التي طبعت ال�سوق النقدي، عرفت هذه الديون انخفا�سا طفيفا بلغ 80،8 مليار درهم، 

مقابل ارتفاع و�سل اإىل %14،4 �سنة من قبل.
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اقرتا�سات وديون على الزبناء: ي�سمل هذا البند جميع القرو�س والديون على  الفاعلني القت�ساديني غري موؤ�س�سات الئتمان 

والهيئات املعتربة يف حكمها. كما ي�سمل هذا البند اأي�سا الديون الثانوية والديون الناجتة عن عمليات �رشاء الفواتري والإيجار 

والتمويل، بالإ�سافة اإىل الديون املتعلقة بعمليات اإعادة التاأمني والت�سبيقات املقدمة للموؤَّمنني. 

امل�ستخمدة  بالتكلفة  حما�سبتها  تتم  والتي  درهم،  مليار   567،8 قيمتها  تبلغ  التي  للزبناء  املمنوحة  القرو�س  و�سجلت 

با�ستعمال طريقة معدل الفائدة الفعلي، ارتفاعا اأقل حدة مما �سجل يف �سنة 2008، لكّنه يبق هاّما حيث بلغ %14 مقابل 

%31. ويعزى هذا التطور باخل�شو�ص اإىل التباطوؤ الذي عرفه ن�شاط االئتمان باملغرب.
  

والتي تعتزم  ا�ستحقاق حمددة  اآجال  املالية ذات  الأ�سول  ت�سمل   : اال�ستحقاق  اأجل  غاية  اإىل  اململوكة  املالية  التوظيفات 

املوؤ�س�سة التي لديها القدرة املالية على الحتفاظ بها اإىل غاية اأجل ال�ستحقاق.

تراجعت هذه التوظيفات، التي يتم تقييمها بالتكلفة امل�ستخمدة با�ستعمال طريقة معدل الفائدة الفعلي، بواقع %12،5 لت�سل 

اإىل 28 مليار درهم، مقابل ارتفاع حمدود بن�سبة %2 يف ال�سنة ال�سابقة، وهو تطور يرجع اإىل حلول اأجل ا�ستحقاق بع�س 

املحافظ.

2.1 - منو �ملو�رد �ملح�سلة من �لزبناء تعزز بف�سل �رتفاع �لود�ئع �مل�ستلمة من طرف 
الفروع البنكية املتواجدة باخلارج

 )مباليني الدراهم)تطور موارد البنوك على اأ�سا�س جممع

200720082009  بنود اخل�سوم 
التغري

  2008-2009
)%(

25,7-182 9362 5592 2اخل�سوم املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة
73513,3 00765 77758 37الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

0147,5 810621 237577 492الديون جتاه الزبناء
44820,2 64240 80433 18�سندات الدين امل�سدرة

71111,8 44268 14461 54الر�ساميل الذاتية-ح�سة املجموعة
1,6-345 4999 9129 8مبا فيها النتيجة ال�سافية

33023,4 09780 95965 47خ�سوم اأخرى

4209,9 934878 480798 653املجموع

اخل�سوم املالية بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة: وهي العنا�رش التي ميكن امتالكها بهدف التداول، مبا يف ذلك املنتجات 

امل�ستقة با�ستثناء منتجات التغطية، اأو التي يتم تقييمها، ح�سب اخليارات، بالقيمة العادلة ح�سب النتيجة خالل املحا�سبة 

الأولية.

وقد �سجلت هذه اخل�سوم انخفا�سا بن�سبة %26 لت�سل اإىل 2،2 مليار درهم. غري اأن ح�ستها يف املوارد تبقى حمدودة يف 

.0،2%
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الديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها: ت�سمل جميع الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان، با�ستثناء الديون 

جتاه البنك املركزي واخلزينة وم�سلحة احل�سابات اجلارية وال�سيكات الربيدية وكذلك الديون الثانوية التي مت ت�سجيلها يف 

بند »اخل�سوم الأخرى«.

وقد �سجلت هذه الديون زيادة بواقع %13،3، لت�سل اإىل 65،7 مليار درهم، مقابل %53،3. وهو تطور نتج عن النمو ال�سعيف 

للديون ما بني البنوك.

�سندات الدين امل�سدرة: ت�سمل الديون التي متثلها ال�سندات القابلة للتفويت وامل�سدرة من طرف املوؤ�س�سة، با�ستثناء اأذينات 

ال�سندوق والديون الثانوية على �سكل �سندات.

وقد تنامت هذه ال�سندات التي بلغت 40،5 مليار درهم، بن�سبة %20،2 مقابل %78،9. ويرجع هذا التباطوؤ بالأ�سا�س اإىل 

انخفا�س اإ�سدارات �سهادات الإيداع.

  

الديون جتاه الزبناء: ت�سمل جميع الديون جتاه الفاعلني القت�ساديني غري موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها. 

وتوؤخذ بعني الإعتبار يف هذا البند اأذينات ال�سندوق والقيم املمنوحة لال�ستحفاظ والديون النا�سئة عن عمليات اإعادة التاأمني 

والديون جتاه املوؤّمنني، ال�شيما تلك املتعلقة باالأق�شاط املدفوعة على عقود اال�شتثمار. وال تندرج حتت هذا البند، الديون 

الثانوية والديون على �سكل �سندات الدين.

فاملوارد املح�سلة من الزبناء والتي يتم قيا�سها بالتكلفة امل�ستخمدة با�ستعمال طريقة معدل الفائدة الفعلي، �سجلت ارتفاعا 

لدى  قوة  اأكرث  املوارد  2008. وكان منو هذه  �سنة   17،4% بن�سبة  مليار درهم، مقابل منو   621 اإىل  لت�سل   7،5% بن�سبة 

املجموعات التي تتوفر على �سبكة بنكية باخلارج.

  

واالحتياطيات  الذاتية  االأ�شهم  اإ�شقاط  مع  املت�شلة  واالحتياطيات  الراأ�شمال  ت�شمل  املجموعة:  ح�سة   - الذاتية  الر�ساميل 

املجمعة واملكا�سب اأو اخل�سائر الكامنة اأو املوؤجلة ونتيجة ال�سنة املالية.

املجمعة  والحتياطيات  املال  راأ�س  لنمو  كنتيجة   %11،8 بن�سبة  متنامية  درهم،  مليار   68،7 الر�ساميل  هذه  بلغت  وقد 

واالأق�شاط املت�شلة.

1 - حافظت النتيجة الصافية املجمعة، عموما، على نفس مستواها 
املسجل سنة 2008

اأ�سا�س جممع على ح�سابات النتائج التي ت�سدرها املجموعات البنكية الثمانية. ويت�سح من  ي�ستند حتليل املردودية على 

خالل هذه البيانات اأن النتيجة ال�سافية املجمعة ظلت اإجمال، يف متم 2009، يف نف�س امل�ستوى امل�سجل يف ال�سنة املا�سية، 

وذلك بفعل انخفا�س العائد ال�سايف البنكي والرتفاع القوي الذي عرفته تكلفة املخاطر.
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اأقل من امل�ستوى امل�سجل يف �سنة  %12، وهي  38،2 مليار درهم، م�سجال بذلك زيادة بن�سبة  البنكي  ال�سايف  العائد  وبلغ 

%72 من هام�س الفائدة و%15 من الهام�س على العمولت و%13 من نتيجة عمليات  بن�سبة  ويتكون    .17% اأي   ،2008
ال�سوق..ويعزى هذا التطور باخل�سو�س اإىل الأداء اجليد لنتيجة اأن�سطة ال�سوق وهوام�س الفائدة والهوام�س على العمولت التي 

عرفت منوا بطيئا.

ر�سم بياين 36: تطور العائد ال�سايف البنكي والنتيجة االإجمالية لال�ستغالل والنتيجة ال�سافية على اأ�سا�س جممع )مباليري الدراهم(

العائد ال�سايف البنكي النتيجة الإجمالية لال�ستغالل  النتيجة ال�سافية - ح�سة املجموعة  

%4،8 فقط  اإىل تباطوؤ توزيع القرو�س، ارتفع هام�س الفائدة بن�سبة  ب�سبب الزيادة الطفيفة يف تكلفة املوارد، وبالإ�سافة 

45 مليار درهم  %20 يف ال�سنة ال�سابقة. وارتفعت الفوائد املح�سلة التي بلغت حوايل  26 مليار درهم، مقابل  اإىل  لي�سل 

بن�سبة %10،9، مقابل %24، يف حني اأن الفوائد املمنوحة ارتفعت بن�سبة %20،6 لت�سل اإىل حوايل 19 مليار درهم، مقابل 

.%  33،4

دعمت املكا�سب ال�سافية على الأ�سول املالية املتاحة للبيع نتيجة اأن�سطة ال�سوق التي اأفرزت دخال �سافيا بقيمة 5،1 مليار 

.2008 درهم، م�سجال منوا بن�سبة %79 ، بعد النخفا�س بواقع%4،5 يف �سنة  

ومن جهة اأخرى، ارتفع الهام�س على العمولت بن�سبة %8،8 لي�سل اإىل 5،9 مليار درهم، مقابل %19،4. ويعود هذا التباطوؤ 

اإىل زيادة العمولت املح�سلة بن�سبة %10،8 والعمولت املمنوحة بن�سبة 39،7 %. 

العامة  التكاليف  يف  زيادة  اإىل  والدويل  الوطني  ال�سعيدين  على  البنكية  للمجموعات  ال�ستثمارية  الربامج  خمتلف  واأدت 

ال�سابقة.  ال�سنة  يف  امل�سجل  امل�ستوى  مع  مقارنة  وا�سح  برتاجع  واإن  درهم،  مليار   18 اإىل  لت�سل   11% بن�سبة  لال�ستغالل 

ونتيجة لذلك، ظل متو�سط معامل ال�ستغالل م�ستقرا يف ن�سبة 48%.

ونظرا للتطورات التي �سجلها العائد ال�سايف البنكي وامل�ساريف العامة، بلغت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل 20 مليار درهم، 

بزيادة اأدنى بقليل من تلك امل�سجلة يف �سنة 2008، اأي 13%. 

ولتغطية انخفا�س قيمة الديون، ارتفعت تكلفة املخاطر ب�سكل ملحوظ، حيث انتقلت من 1،7 اإىل 4،3 مليار درهم لتمت�س 

%21 من النتيجة الإجمالية  لال�ستغالل، مقابل %10 يف �سنة 2008.
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مقابل  درهم،  مليار   9،3 اإىل  % لت�سل   1،6 بن�سبة  تراجعا  املجموعة-  املجمعة -ح�سة  ال�سافية  النتيجة  عرفت  واأخريا، 

ارتفاع بلغ %6،6 يف دجنرب من �سنة 2008. وقد �شاهم الن�شاط الدويل بن�شبة %12 يف نتيجة البنوك التي تتوفر على فروع 

ووكالت باخلارج.

وبلغ عائد الأ�سول )ROA (1%، فيما بلغ عائد الراأ�سمال )ROE (13،6%، مقابل %1،2 و%15،5 على التوايل يف نهاية 

�سنة 2008. 





اجلزء الثالث
تطور املخاطر البنكية
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تطور املخاطر البنكية

ات�سمت �سنة 2009 بانتقال الآثار ال�سلبية لالأزمة الدولية اإىل القطاعات القت�سادية الأكرث اعتمادا على الطلب اخلارجي. 

ويف هذا ال�سياق، تدهورت جودة حمافظ الئتمان اخلا�سة بال�رشكات وبالأ�رش على حد �سواء، مما يتطلب بذل مزيد من اجلهود 

الئتمان م�ستقرة  الأداء اخلا�سة مبوؤ�س�سات  املعلقة  للديون  املتو�سطة  الن�سبة  املوؤونة. رغم ذلك، ظلت  بتكوين  يتعلق  فيما 

اإجمال.

الأطراف  لبع�س  الفردية  التعر�سات  اأن  غري  اأن�سطتها.  يف  الكبري  التنوع  تعتمد  البنوك  لزالت  املخاطر،  متركز  حيث  ومن 

املقابلة، وعلى الرغم من كونها موؤطرة على امل�ستوى التنظيمي، فقد بلغت م�ستويات عالية ن�سبيا حيث تتطلب مزيدا من 

الرقابة.

ا�ستثنائي،  م�ستوى  اإىل  البنوك، حيث و�سل  ا�ستخدامات  يت�سح من خالل معامل  كما  التحول  ارتفعت حدة خطر  وباملثل، 

يقارب 100%. 

ومن ناحية اأخرى، واجهت موؤ�س�سات الئتمان ارتفاع خماطر الت�سغيل التي ت�ستدعي �رشامة اأكرب يف تدبريها. 

وعلى الرغم من هذه التطورات، ل يزال النظام البنكي يتميز بقدرته على املقاومة كما يت�سح من خالل موؤ�رشات املتانة 

املالية.

وترتكز التحليالت التالية على تطور املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر الئتمان وال�سوق وخماطر الت�سغيل ومديونية 

الأ�رش والديون املعلقة الأداء واخلطر ال�سامل ل�سعر الفائدة. 
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I. تطور مالءة البنوك 

على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية، بلغ متو�سط ن�سبة مالءة 

الأدنى  احلد  من  اأعلى  م�ستويات  فردي،  اأ�سا�س  على  البنوك، 

املطلوب، وهو %8، والذي مت رفعه اإىل %10 ابتداء من �سنة 

2008. وهكذا، ارتفع هذا املتو�سط من %10،6 �سنة 2007، 
2009. ويرجع  %11،8 �سنة  اإىل %11،2 يف �سنة 2008 ثم 

تعزيز  اإىل  لآخر،  بنك  من  يختلف  كان  واإن  التح�سن،  هذا 

الأموال الذاتية يف حني تباطاأت وترية منو املخاطر املرجحة.

وعاد متو�سط ن�سبة الأموال الذاتية الأ�سا�سية »ال�رشيحة الأوىل 

 ،9،2% اأي   ،2007 �سنة  امل�سجل  م�ستواه  اإىل  املال«  لراأ�س 

يف  نقطة   0،3 قدرها  طفيفة  زيادة  �سجل  قد  كان  اأن  بعد 

للبنوك  اللجوء املتزايد  التطورعن  2008. وقد نتج هذا  �سنة 

ديون  �سكل  على  وذلك  التكميلية،  الذاتية  الأموال  ل�ستخدام 

ثانوية.

ر�سم بياين 37: تطور متو�سط ن�سبة املالءة

متو�سط ن�سبة الأموال الذاتية الأ�سا�سية   متو�سط ن�سبة املالءة

وعلى اأ�سا�س جممع، بلغ متو�سط ن�سبة املالءة %12، فيما بلغت »ال�رشيحة الأوىل لراأ�س املال« 9،6%. 

التي  التقارير  م�ستخل�سة من  اإىل معطيات  ا�ستنادا  التالية،  التحليالت  اإطار  البنوك، يف  املخاطر ومالءة  تطور  ويتم ر�سد 

اأعدتها البنوك طبقا للقواعد اخلا�سة مبنظومة بازل الثانية على اأ�سا�س فردي. 
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1 - تطور األموال الذاتية التنظيمية 

تتاألف الأموال الذاتية التنظيمية من الأموال الذاتية الأ�سا�سية 

والتكميلية والتكميلية الإ�سافية. وقد بلغ جمموعها يف نهاية 

دجنرب 2009 ما يقارب 72 مليار درهم، اأي بزيادة ن�سبتها 

اأخرى، و%52 مقارنة مع نهاية دجنرب  اإىل  %18،8 من �سنة 
التي  اجليدة  النتائج  بف�سل  الزيادة  هذه  وتعززت   .2007
اللجوء  بف�سل  وكذا  الأخرية،  ال�سنوات  خالل  البنوك  حققتها 

اإىل اإ�سدار الديون الثانوية. 

ر�سم بياين 38: تطور االأموال الذاتية التنظيمية )مباليني الدراهم(

جمموع الأموال الذاتية الأ�سا�سية          جمموع الأموال الذاتية الحرتازية

وبلغت الأموال الذاتية الأ�سا�سية 56،2 مليار درهم، اأي بزيادة ن�سبتها %8،8 مقارنة مع �سنة 2008 و%37 مقارنة مع �سنة 

2007. غري اأن ح�ستها يف الأموال الذاتية التنظيمية تراجعت من %87 اإىل %78 بني �سنتي 2007 و2009، وذلك ارتباطا 
بتزايد الديون الثانوية التي ت�ساعف مبلغها اجلاري اأربع مرات يف غ�سون �سنتني، ليبلغ 19،4 مليار درهم. 

2 - تطور املخاطر التي يغطيها الركن 1 من اتفاقية بازل الثانية

الئتمان  خماطر  من  تتاألف  والتي  املرجحة،  املخاطر  بلغت 

بذلك  م�سجلة  درهم،  مليار   612 الت�سغيل،  وخماطر  وال�سوق 

2008، مقابل  �سنة  نهاية  زيادة قدرها %13،5 مقارنة مع 

التوايل  على  املخاطر  هذه  �سكلت  وقد  ذلك.  قبل  �سنة   21%
%89 و%3 و%8 من املجموع، دون تغيري بالن�سبة لل�سنتني 

ال�سابقتني.

وبلغت املتطلبات من الأموال الذاتية ذات ال�سلة 61،2 مليار 

درهم.

ر�سم بياين 39: تطور املبلغ االإجمايل للمخاطر املرجحة

)مباليني الدراهم(
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1.2 – خطر االئتمان

اإطار 18: خطر االئتمان

يق�سد بخطر الئتمان اخلطر اخلا�س بعدم ا�ستطاعة الطرف املقابل اللتزام بتعهداته جتاه موؤ�س�سة الئتمان.

اإطار احل�سيلة وخارج احل�سيلة، والتي يتم ح�سابها قبل الأخذ  بلغ جمموع التعر�سات املرجحة بر�سم خطر الئتمان، يف 

�سنة   23،8% مقابل   ،9،1% قدرها  بزيادة  درهم،  مليار   638 يقارب  ما  املخاطر،  من  التخفيف  تقنيات  العتبار  بعني 

2008. ويرجع هذا التطور بالأ�سا�س اإىل ارتفاع القرو�س املمنوحة للزبناء، والتي تعترب املكون الرئي�سي للمخاطر املرتبطة 
باحل�سيلة. 

)ARC( اإطار 19: اأدوات التخفيف من خطر االئتمان

للتخفيف من خطر الئتمان، ي�سمح ملوؤ�س�سات الئتمان با�ستخدام اأدوات التخفيف من خطر الئتمان )ARC)، وهي 

ال�سمانات )ال�سمانات احلقيقية على �سكل �سيولة اأو �سندات تغطي جميع التعر�سات اأو جزء منها) وال�سمانات املالية 

اأو م�ستقات القرو�س وموازنة القرو�س والودائع على نف�س الطرف املقابل. 

وعلى اإثر اعتماد اأدوات التخفيف من خطر الئتمان )ARC)، بلغت هذه التعر�سات اإجمال 543 مليار درهم، بزيادة قدرها 

%21 �سنة قبل ذلك. %13،2، مقابل 

2.2 - خماطر ال�سوق 

اإطار 20 : خماطر ال�سوق

هذا  وي�سمل  ال�سوق.  لأ�سعار  املالئمة  غري  بالتطورات  املرتبطة  اخل�سائر  خماطر  بكونها  ال�سوق  خماطر  تعريف  يتم 

النوع من املخاطر املخاطَر املت�سلة بالأدوات املدرجة يف حمافظ التداول وكذا خماطر ال�رشف واملخاطر على ال�سلع 

الأ�سا�سية بالن�سبة جلميع بنود احل�سيلة وبنود خارج احل�سيلة، با�ستثناء الأدوات املدرجة يف هذه املحفظة.

وتتكون حمفظة التداول من الو�سعيات اخلا�سة بالأدوات املالية وال�سلع الأ�سا�سية املحتفظ بها بهدف التداول اأو بهدف 

تغطية اأو متويل عنا�رش اأخرى من هذه املحفظة. ي�شرتط يف هذه االأدوات اأن ال تكون مقيدة باأي بند يحد من قابلية 

تداولها، اأو اأن تكون قابلة لتغطيتها بالأدوات املالية للتغطية.
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و�سلت  املرجحة،  املخاطر  جمموع  من   3% بلغت  بح�سة 

خماطر ال�سوق اإىل 22،5 مليار درهم، بزيادة قدرها 26،7% 

املخاطر  هذه  ا�ستلزمت  وقد  ذلك.  قبل  �سنة   29،5% مقابل 

متطلبات من الأموال الذاتية قدرت مببلغ 2،2 مليار درهم. 

ر�سم بياين 40: تطور خماطر ال�سوق )مباليني الدراهم(

وتتكون خماطر ال�سوق، من حيث املتطلبات من الأموال الذاتية، بن�سبة %73 من خطر �سعر الفائدة، %19 من خطر ال�رشف 

و%8 من اخلطر املرتبط ب�سندات امللكية. 

1.2.2 - خطر �سعر الفائدة
حل�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم اخلطر العام ل�سعر الفائدة، ميكن للبنوك اأن تعتمد طريقة اجلدول الزمني اأو املدة. 

وقد قامت البنوك �سنة 2009، على غرار ال�سنوات ال�سابقة، بتطبيق طريقة اجلدول الزمني. 

وبلغت املتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة بخطر �سعر الفائدة 1،6 مليار درهم، بزيادة قدرها %29 مقارنة مع ال�سنة 

املالية ال�سابقة. وقد غّطت هذه املتطلبات اخلطر اخلا�س مببلغ 930 مليون درهم واخلطر العام مببلغ 643 مليون درهم. 

2.2.2 - خطر ال�رشف 
بلغت املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خطر ال�رشف 399 مليون درهم، بزيادة %12. وقد غطت ما جمموعه 4 مليارات 

درهم من املخاطر.

3.2.2 - اخلطر على �سندات امللكية
بلغت املتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة ب�سندات امللكية، والتي متثل جمموع املتطلبات امل�ستلزمة بر�سم اخلطر العام 

 .2008 %3 مقارنة مع نهاية  واخلطر اخلا�س، 147 مليون درهم، م�سجلة انخفا�سا قدره 
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3.2  خماطر الت�سغيل

اإطار 21: خماطر الت�سغيل

بالإجراءات،  تتعلق  عيوب  اأو  ق�سور  حالت  عن  الناجمة  باخل�سائر  املرتبطة  املخاطر  الت�سغيل  مبخاطر  يق�سد 

وبامل�ستخدمني وبالأنظمة الداخلية اأو بالأحداث اخلارجية. وي�سمل هذا التعريف اخلطر القانوين، لكنه ي�ستثني املخاطر 

الإ�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة. 

ويتعني على املوؤ�س�سات الئتمانية ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية الالزمة لتغطية خماطر الت�سغيل اخلا�سة بها، 

وذلك وفقا لإحدى املقاربات التالث التالية: مقاربة املوؤ�رش الأ�سا�سي، املقاربة املعيارية اأو املقاربة املعيارية البديلة. 

معظم  طرف  من  ح�سابها  يتم  التي  الت�سغيل،  خماطر  بلغت 

درهم،  مليار   46،6 الأ�سا�سي،  املوؤ�رش  ملقاربة  وفقا  البنوك 

امل�سجلة يف  الوترية  اأي بوترية منو قريبة من   ،11% بزيادة 

ال�سلة،  ذات  الذاتية  الأموال  من  املتطلبات  اأما   .2008 �سنة 

فقد بلغت 4،7 مليار درهم.

ر�سم بياين 41: تطور خماطر الت�سغيل )مباليني الدراهم(
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II. مديونية األسر
الال�ستهالك، يعتمد بنك  ال�سكن وقرو�س  الأ�رش لدى موؤ�س�سات الئتمان، يف �سقيها، قرو�س  اأجل �سمان تتبع مديونية  من 

املغرب، بالإ�سافة اإىل تقدمي التقارير املنتظمة، على ال�ستق�ساءات الدورية التي يقوم بها لدى هذه املوؤ�س�سات.

اإطار 22: الدرا�سات اال�ستق�سائية التي قام بها بنك املغرب لتتبع خماطر االئتمان

�ل�ستق�ساء �ملتعلق ب�رشوط منح �لقرو�س: قام بنك املغرب باإجناز ا�ستق�ساء، بر�سم �سنة 2009، لدى ثمانية بنوك   .1
القرو�س،  الرقمية حول تطور  املعطيات  اإىل  فبالإ�سافة  تبلغ ح�ستها من ال�سوق يف جمال توزيع القرو�س 90%. 

يوفر هذا ال�ستق�ساء عنا�رش نوعية متكن من اإدراك اأف�سل للتوجهات املا�سية وامل�ستقبلية للعر�س والطلب بالن�سبة 

للقرو�س �سواء فيما يخ�س املقاولت اأوالأ�رش. 

2. القرو�س العقارية: من اأجل اإدراك منو املخاطر املرتبطة بتمويل القطاع العقاري، واإىل جانب املعلومات التي يتلقاها 
ة اخلام�سة. 

ّ
�سهريا من القطاع البنكي، قام بنك املغرب باإجراء با�ستق�سائه ال�سنوي للمر

3. قرو�س الال�ستهالك: لتتبع تطور املخاطر املرتبطة بقطاع القرو�س لال�ستهالك، قام بنك املغرب منذ �سنة 2004 
باإجراء ا�ستق�ساء �سنوي بهدف ت�سليط ال�سوء على اأهم التطورات الكمية والنوعية املتعلقة مبديونية الأ�رش. وقد �سمل 

ا�ستق�ساء �سنة 2009 اإحدى ع�رشة �رشكة خمت�سة يف قرو�س الال�ستهالك بلغ جمموع ح�ستها من ال�سوق %85، اأي 

ما ميثل اأكرث من 1،14 مليون ملف.

1 - منو ديون األسر يعرف تراجعا مقارنة مع سنة 2008 
البنكية  للقرو�س  اجلاري  املبلغ  ارتفع  املغرب،  لبنك  الئتمان  موؤ�س�سات  تقدمها  التي  املحا�سبية  امل�ستندات  على  اعتمادا 

197،8 مليار درهم. %15 �سنة قبل ذلك، ليبلغ  املمنوحة لالأ�رش بن�سبة %12،4 ، مقابل 

جمموع  من   55% بلغت  بح�سة  وذلك  الإ�سكان،  متويل  حاجيات  نحو  اأ�سا�سا  موجهة  لالأ�رش  املمنوحة  القرو�س  ولزالت 

القرو�س. 
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ر�سم بياين 42: تطور الديون البنكية املمنوحة لالأ�رش  )مباليري الدراهم(

 ن�سبة منو الديون البنكية املمنوحة لالأ�رش                           الديون البنكية املمنوحة لالأ�رش 

التي وزعتها موؤ�س�سات الئتمان، وذلك دون تغيري مقارنة مع  القرو�س  %33 من  اأكرث من  البنكية لالأ�رش  مثلت املديونية 

�سنة 2008. فقد مت منح اأكرث من %79 من هذه القرو�س من طرف البنوك، بينما مت منح الن�سبة الباقية من طرف �رشكات 

القرو�س لال�ستهالك.

 وعلى الرغم من النمو ال�رشيع الذي عرفه م�ستوى املديونية البنكية لالأ�رش خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، والذي و�سل اإىل 

ن�سبيا مقارنة مع الأو�ساع ال�سائدة يف عدة بلدان. وهكذا، فقد  يزال منخف�سا  ل  فاإنه  الإجمايل،  الداخلي  الناجت  %27 من 
بلغت هذه الن�سبة يف �سنة 2008، %51 بفرن�سا ، %84 باإ�سبانيا و%98 باململكة املتحدة. 

2 - تطور قروض السكن
على الرغم من النعكا�سات ال�سلبية لتدهور املحيط الدويل على القت�ساد الوطني، اإل اأنه ل يبدو اأن عرو�س البنوك يف جمال 

متويل ال�سكن قد تاأثرت ب�سكل كبري.

1.2 - ا�ستمرار منواملبلغ اجلاري لقرو�س ال�سكن رغم تراجع القرو�س املمنوحة خالل 
ال�سنة اجلارية

منو  وترية  عرفت  اجلاري،  املبلغ  منو  تظهر  التي  وتلك  اجلديدة  العقود  بتدفق  املرتبطة  الإح�ساءات  خالل  من  يتبني  كما 

172،3 مليار درهم، مرتفعة  2009، حيث بلغت  القرو�س العقارية يف �سقيها، ال�سكن والإنعا�س العقاري، تباطوؤا يف �سنة 

اأما  بن�سبة %12،8 مقابل %27،5. وقد ارتفعت ح�ستها يف املبلغ اجلاري للقرو�س ال�سليمة بنقطة واحدة لت�سل اإىل 32%. 

بالن�سبة للناجت الداخلي الإجمايل، فقد مثل املبلغ الإجمايل للقرو�س العقارية %23، بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع �سنة 

 .2008



87 

اجلـزء الثالث الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2009

ر�سم بياين 43: تطور املبلغ اجلاري للقرو�س العقارية )مباليني الدراهم(

ح�سة القرو�س العقارية يف جمموع القرو�س               جمموع القرو�س ال�سليمة                       القرو�س العقارية

�سنة  ن�سبة منوها مقارنة مع  تراجعا طفيفا يف  العقارية،  للقرو�س  املبلغ اجلاري  ثلثي  التي متثل  ال�سكن،  �سجلت قرو�س 

2008. وبلغت 109،5 مليار درهم، بزيادة قدرها %12،2 بدل من %14،8. وبالن�سبة للناجت الداخلي الإجمايل، فقد بلغت 
هذه القرو�س ن�سبة %15، بزيادة بنقطة واحدة. 

1

نف�س  يف   
1
الدولة ت�سجعها  التي  ال�سكن  قرو�س  ح�سة  ظلت 

وقد  اأي21%.  املا�سية،  ال�سنة  يف  عرفته  الذي  امل�ستوى 

يقارب  ما  اإىل  لي�سل   10% بن�سبة  اجلاري  مبلغها  ارتفع 

فوجالوج  �سندوق  بر�سم  مليار   8،9 منها  درهم،  مليار   23
)FOGALOGE) وفوجاليف )FOGALEF)، و6،4 مليار 

درهم بر�سم قرو�س ال�سكن القت�سادي )HBM) و6،6 مليار 

.(FOGARIM( درهم بر�سم �سندوق فوجارمي

ر�سم بياين 44: توزيع املبلغ اجلاري لقرو�س ال�سكن بني القرو�س التي 

تدعمها الدولة والقرو�س احلرة

القرو�س احلرة القرو�س املدعومة من طرف الدولة  

الزيادات  العقاري. وهكذا، وبعد عدة �سنوات من  ال�سوق  التداولت يف  ارتباطا بانخفا�س  ال�سكن  اإنتاج قرو�س  وقد تراجع 

املتتالية، �سجل هذا الإنتاج انخفا�سا بواقع %20،2 لي�سل اإىل 26 مليار درهم، مقابل زيادة قدرها %15 يف ال�سنة ال�سابقة. 

وقد مثلت القرو�س التي تدعمها الدولة %13 من هذا الإنتاج، مقابل %15 يف �سنة 2008. 

.(HBM( يق�سد بالقرو�س التي ت�سجعها الدولة كال من القرو�س التي ت�ستفيد من �سندوق ال�سمان )فوجاريم وفوجالوج وفوجاليف) وقرو�س ال�سكن القت�سادي  1
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ر�سم بياين 45: توزيع اإنتاج قرو�س ال�سكن بني القرو�س احلرة والقرو�س املدعومة من طرف الدولة

القرو�س احلرة القرو�س املدعومة من طرف الدولة  

التغريات.  هذه  لتعزيز   (ANCFCC(واخلرائطية العقاري  وامل�سح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  معطيات  وتاأتي 

وبالفعل، فقد انخف�س عدد مبيعات الأمالك العقارية امل�سجلة بن�سبة %15،3 يف �سنة 2009 لي�سل اإىل 63.848 عملية، بعد 

 .2007 ركودها امل�سجل �سنة 2008 وتو�سعها الذي بلغ %50 �سنة 

�ساهمت ندرة العقارات ورف�س املنع�سني العقاريني التقلي�س من هام�س الربح يف جعل اأ�سعار اقتناء ال�سكن تعجيزية اأكرث 

فاأكرث خالل ال�سنوات الأخرية. ومع ذلك، يتبني من خالل موؤ�رش اأ�سعار الأ�سول العقارية، والذي ا�سرتك بنك املغرب والوكالة 

العقارية تراجعت يف �سنة  الأ�سول  اأ�سعار  اأن  اإعداده ون�رشه،  العقاري واخلرائطية يف  العقارية وامل�سح  الوطنية للمحافظة 

%2.2، بعد ارتفاعها بن�سبة %4،8 يف �سنة 2007 و�سبه ركودها خالل �سنة 2008.  2009 بن�سبة 

قرو�س  من  اجلدد  امل�ستفيدين  عدد  تراجع  ال�سياق،  هذا  ويف 

انخفا�س  بعد  زبون،   70.120 ليبلغ   23% بن�سبة  ال�سكن 

بن�سبة %7 �سنة 2008. وقد بلغ هذا الرتاجع ن�سبة %33 يف 

الدولة، وذلك بارتباط مع  التي ت�شجعها  القرو�ص  ما يخ�ص 

التباطوؤ الذي عرفته برامج ال�سكن الجتماعي، فيما بلغ 18% 

بالن�سبة للقرو�س احلرة. 

ر�سم بياين 46: عدد امل�ستفيدين من قرو�س ال�سكن

وارتفع متو�سط مبلغ القرو�س من �سنة اإىل اأخرى، من 316.000 1 اإىل 365.000 درهم. وظل م�ستقرا يف حدود 169.000 

436.000 بالن�سبة للقرو�س  اإىل  54.000 درهم لي�سل  ارتفع بواقع  الدولة، فيما  التي تدعمها  درهم بالن�سبة للقرو�س 

احلرة.

1  تم تعديل الأرقام الخا�سة بمتو�سط مبلغ القرو�س لنهاية دجنبر 2008 اإثرعملية التحيين التي قام بها اأحد البنوك.
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ر�سم بياين 47: التوزيع اجلغرايف لقرو�س ال�سكن

الدار البي�ساء الكربى

41%

الرباط-�شال-زمور-زعري

15%

مراك�س-تان�سيفت-احلوز

8%

�سو�س-ما�سة-درعة

6%

فا�س – بوملان

5%

طنجة – تطوان

6%
املنطقة ال�رشقية

4% مكنا�س – تافياللت

4%
جهات اأخرى

11%

وتاأكيدا للتوجهات التي لوحظت يف ال�سنوات الأخرية، ي�سجل متركز ن�سبي لتوزيع قرو�س ال�سكن يف منطقتي الدارالبي�ساء 

اإىل النخفا�س، وذلك  اأن هذه احل�سة متيل  %56 من جمموع املبلغ اجلاري. غري  اللتان ا�شتفادتا من ما يقارب  والرباط 

ارتباطا بالأ�سا�س بندرة الحتياطيات العقارية يف هذه املناطق.

2.2 – ل تز�ل �رشوط متويل قرو�س �ل�سكن مالئمة بالرغم من بع�س �لت�سديد 
خالل ال�سنوات الأخرية، ا�ستخدمت البنوك القر�س العقاري كاأداة ل�ستقطاب الزبناء و�سمان وفائهم. فقد �ساهم انخفا�س 

م�ستويات اأ�سعار الفائدة ومتديد اآجال ا�ستحقاق القرو�س وتخفي�س مبلغ امل�ساهمة ال�سخ�سية يف الزيادة، ب�سكل ملحوظ، يف 

ن�سبة ال�سكان املوؤهلني للح�سول على القرو�س.

ومع ذلك، ويف �سوء نتائج ال�ستق�ساء امل�سار اإليه يف الإطار 22، يبدو اأن البنوك قد تبنت يف �سنة 2009 ا�سرتاتيجيات اأقل 

�رشامة اأمام تراجع الطلبات.

وقد �سجلت اأ�سعار الفائدة املطبقة على قرو�س ال�سكن زيادة طفيفة يف �سنة 2009. وهكذا، فقد ارتفع ال�سعر املتو�سط املرجح 

بواقع 12 نقطة اأ�سا�س، ليبلغ %5،35، م�سجال بذلك قطيعة مع النخفا�سات املتتالية امل�سجلة يف ال�سنوات القليلة املا�سية.

 وابتداء من الن�سف الثاين من �سنة 2009، بداأ هذا التطور ياأخذ اجتاها عك�سيا، حيث لوحظت زيادة بواقع 25 نقطة اأ�سا�س 

خالل الف�سل الثالث و18 نقطة اأ�سا�س يف الف�سل الرابع من نف�س ال�سنة.
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كما هو مبني يف الر�سم البياين رقم 48 جانبه، مت منح 48% 

يف   50% مقابل   ،6% من  اأقل  فائدة  باأ�سعار  القرو�س  من 

مبعدلت  امل�سحوبة  القرو�س  ح�سة  وبلغت  املا�سية.  ال�سنة 

ترتاوح ما بني %6 و%8 ما قدره %33 مقابل 31%. 

ر�سم بياين 48: ت�سنيف 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%  

يف ظل ظروف اأقل مالءمة، يبدو اأن البنوك قد اقرتحت، ب�سكل 

متزايد، على زبنائها ول �سيما ذوي الدخل املنخف�س، اعتماد 

اإىل مزيد من النخفا�س يف عقود  اأدى  الثابتة، مما  الأ�سعار 

القرو�س امل�سحوبة باأ�سعار متغرية.

وبالفعل، ا�ستمر املبلغ اجلاري لقرو�س ال�سكن بال�سعر التابث 

%64 يف �سنة  %65 من املجموع، مقابل  يف التزايد ليمثل 

ارتفعت  الإنتاج،  2007. ومن حيث  �سنة  2008 و%51 يف 
الإنتاج،  جمموع  من   76% اإىل  لت�سل  القرو�س  هذه  ح�سة 

مقابل %68 يف �سنة 2008 و%49 يف2007.

ر�سم بياين 49: ت�سنيف املبلغ اجلاري لقرو�س ال�سكن ح�سب نوعية 

اأ�سعار الفائدة

الأ�سعار املتغرية                   الأ�سعار الثابتة

انخف�س متو�سط الأجل الأويل لقرو�س ال�سكن من 17،7 �سنة 

اإىل 17 �سنة، م�سجال بذلك قطيعة مع التوجهات امل�سجلة خالل 

ال�سنوات الأخرية. 

الأويل  اأجلها  يرتاوح  التي  ال�سكن  قرو�س  ح�سة  وانخف�ست 

ما بني 10 و20 �سنة، بواقع 9 نقط مقارنة مع �سنة 2008 

تقل مدتها  التي  ال�سكن  اأما ح�سة قرو�س   .40% اإىل  لت�سل 

الأ�سلية عن 10 �سنوات، فقد ارتفعت بواقع 9 نقط لت�سل اإىل 

.22%

ر�سم بياين 50: ت�سنيف قرو�س ال�سكن ح�سب االأجل االأويل

اأقل من 5 �سنوات ما بني 5 و10 �سنوات 

ما بني 10 و20 �سنة اأكرث من 20 �سنة 

 



91 

اجلـزء الثالث الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2009

3 - تطور القروض لالستهالك
ال�سنة  ظلت القرو�س لال�ستهالك حمافظة على منوها القوي. وبالرغم من ذلك، فقد لوحظ وجود تباطوؤ طفيف مقارنة مع 

ال�سابقة، موازاة مع التباطوؤ الذي عرفه ا�ستهالك الأ�رش.

1.3 – حافظت �لقرو�س لال�ستهالك على منوها �لقوي، و�إن عرفت بع�س �لتباطوؤ مقارنة 
مع �سنة 2008 

 باعتباره املكون الثاين لقرو�س لالأ�رش، و�سل املبلغ اجلاري لقرو�س الال�ستهالك، والذي وزعته البنوك و�رشكات القرو�س 

ال�سابقة. وقد بلغت ح�سة هذه  ال�سنة  %16 يف  %13،4، مقابل  اأي بزيادة قدرها  78 مليار درهم،  لال�ستهالك، ما يقارب 

القرو�س يف جمموع القرو�س املمنوحة من طرف موؤ�س�سات الئتمان%13. اأما مقارنة با�ستهالك الأ�رش، فقد مثل هذا املبلغ 

اجلاري %19 مقابل %17 يف �سنة 2008. 

ر�سم بياين 51: تطور املبلغ اجلاري للقرو�س لال�ستهالك )مباليني الدراهم(

�رشكات القرو�س لال�ستهالك                البنوك

اأن ح�سة ال�رشكات املتخ�س�سة، التي  اإل  اأظهرت ن�ساطا متزايدا يف �سوق القرو�س لال�ستهالك،  البنوك  اأن  الرغم من  وعلى 

تتميز بخربتها، لزالت ت�سكل الأغلبية بن�سبة %53، رغم انخفا�سها بواقع 3 نقط مقارنة مع �سنة 2008. 

اإىل  2008 لي�سل  %12،8 مقارنة مع �سنة  عرف متو�سط املبلغ اجلاري للقرو�س لال�ستهالك للفرد الواحد ارتفاعا بن�سبة 

221 اأورو) ، مقابل 2.208 درهم )ما يعادل 198 اأورو) يف ال�سنة املا�سية، وهو م�ستوى اأقل من  2.490 درهم )ما يعادل 
اأورو)   382( واإ�ستونيا  اأورو)،   477( و�سلوفاكيا  اأورو)،   564( الأوروبية مثل هنغاريا  البلدان  بع�س  امل�سجل يف  امل�ستوى 

وليتوانيا )365 اأورو) 1.

2.3 – اأهم خ�سائ�س نوعية امل�ستفيدين من القرو�س لال�ستهالك
تاأكيدا للتوجهات التي لوحظت يف ال�ستق�ساءات ال�سابقة، متكن املعطيات اخلا�سة بال�ستق�ساء الذي اأجري يف �سنة 2009، 

وامل�سار اإليها يف الإطار 22، من فهم نوعية امل�ستفيدين من القرو�س لال�ستهالك وفقا ملعايري عديدة منها: الفئة العمرية، 

الدخل، الفئة الجتماعية واملهنية ومكان الإقامة.

1  اأرقام خا�سة ب�سنة 2008
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2008. بذلك،  اأقل مما �سجل يف �سنة  اأن �رشكات القرو�س لال�ستهالك قد منحت قرو�سا  ويتبني من خالل هذه املعطيات 

انخف�س اإنتاج القرو�س بن�سبة %3،5 لي�سل اإىل 16 مليار درهم، منها6 ماليري درهم على �سكل قرو�س خم�س�سة وحوايل 

10 ماليري درهم على �سكل قرو�س غري خم�س�سة. 

ر�سم بياين 52: متو�سط مبلغ ملفات القرو�س ح�سب نوعية القر�س )بالدرهم(

املبلغ اجلاري الإنتاج  

التجهيزات املنزلية  ال�سيارات القرو�س ال�سخ�سية  البطاقات  املجموع 

األف درهم يف ال�سنة املا�سية. ونتج عن ذلك متو�سط مبلغ جاري بقيمة 27.000 األف درهم لكل ملف، مقابل 22.600 

ر�سم بياين 53: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب الفئة العمرية

ما بني 30 و39 �سنة  اأقل من 30 �سنة ما بني 40 و49 �سنة   50 �سنة فما فوق 

توازي عدد  والتي  لال�ستهالك،  القرو�س  نفاذ  ن�سبة  اأن  العمرية  الفئة  لال�ستهالك ح�سب  القرو�س  ت�سنيف  يتبني من خالل 

ملفات القرو�س مقارنة بعدد ال�سكان يف العينة، قد �سجلت انخفا�سا جديدا بواقع 3 نقط لت�سل اإىل %32 بالن�سبة لالأ�سخا�س 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 40 و49 �سنة، وذلك ل�سالح الأ�سخا�س الذين تفوق اأعمارهم 50 �سنة، والذين ارتفعت ح�ستهم 

بنف�س الن�سبة، لت�سل اإىل 39%. 

وظلت احل�سة املتعلقة بال�سكان الذين تقل اأعمارهم عن 30 �سنة يف م�ستوى %8 لل�سنة الرابعة على التوايل، مما يوؤكد على 

اأن املغاربة قليال ما يلجئون للقرو�س لال�ستهالك قبل تكوين اأ�رشة.

وعلى غرار ما تبني من خالل ت�سنيف عدد ملفات القرو�س ح�سب الفئة العمرية، فاإن ت�سنيف املبالغ اجلارية ح�سب املعيار 

نف�سه يظهر متركز هذه املبالغ لدى الأ�سخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 40 و49 �سنة والذين تفوق اأعمارهم 50 �سنة، 

وذلك بح�س�س بلغت %31 و%36 على التوايل.
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ر�سم بياين 54: ت�سنيف عدد ملفات القرو�س ح�سب الدخل

9.000-<الدخل=<7.000 الدخل < 9.000 درهم
درهم

7.000- <الدخل=<5.000 
درهم

5.000- <الدخل =< 4.000 
درهم

الدخل < 4.000 

درهم

  

)مقابل  درهم   4.000 اأ�سخا�س يقل دخلهم عن  %55 من امللفات ميلكها  اأن ن�سبة  الدخل  القرو�س ح�سب  يظهر ت�سنيف 

اإىل  لت�سل  5 نقط،  بواقع  9.000 درهم  الذين يفوق دخلهم  الأ�سخا�س  ح�سة  ارتفعت  املقابل،  يف   .(2008 �سنة   60%
 .20%

ذوي  الأ�سخا�س  لدى  متركزت  املبالغ  هذه  من   43% اأن حوايل  ومن خالل ت�سنيف املبالغ اجلارية ح�سب الدخل، يتبني 

الدخل الأقل من 4.000 درهم، بانخفا�س نقطة واحدة مقارنة مع �سنة 2008، وذلك ل�سالح الأ�سخا�س الذين يفوق دخلهم 

9.000 درهم، والذين بلغت ح�ستهم %31 مقابل 30%.

ر�سم بياين 55: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب الفئة االجتماعية واملهنية

املوظفون 

41%

املاأجورون

36%

املتقاعدون

12% احلرفيون والتجار

5%
املهن احلرة

6%

ل يزال ت�سنيف عدد ملفات القرو�س ح�سب الفئة الجتماعية واملهنية يربهن على اأن املوظفني واملاأجورين ي�سكلون امل�ستفيد 

ا�ستقرت  %12، فيما  اإىل  3 نقط لت�سل  التوايل. وارتفعت ح�سة املتقاعدين بواقع  %41 و%36 على  الأول، بح�س�س تبلغ 

ح�سة احلرفيني والتجار يف حدود 5%. 
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ر�سم بياين 56: ت�سنيف عدد ملفات القرو�س ح�سب املوقع اجلغرايف

الدار البي�ساء الكربى

28%

جهات اأخرى 

21%

طنجة- تطوان 

�سو�س- ما�سة- درعة 6% 

7%
فا�س- بوملان 

6%

مكنا�س- تافياللت 

6%

مراك�س-تان�سيفت- احلوز 

8%

الرباط – �سال – زمور – زعري 

18%

وكما هو ال�ساأن بالن�سبة لقرو�س ال�سكن، يظهر الر�سم البياين 56 اأعاله اأن جهتي الدار البي�شاء والرباط ال تزال ت�شتحوذ على 

اإىل اأخرى.  %46 من القرو�س لال�ستهالك، واإن بانخفا�س قدره نقطتني من �سنة 

ر�سم بياين 57: ن�سبة املديونية واملداخيل

املداخيل )بالدرهم)         ن�سبة املديونية

تاأتي ن�سبة املديونية، والتي ت�سري اإىل احلا�سل بني املبلغ املتو�سط للقرو�س بالن�سبة لكل ملف ومتو�سط املدخول ال�سنوي 

للمدين، يف �سكل عك�سي التنا�سب مع املدخول، حيث بلغت يف املتو�سط %28، بزيادة بواقع 5 نقط مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.

و7%  درهم   3.000 عن  دخلهم  يقل  الذين  للزبناء  بالن�سبة  نقط،   6 اإىل  برتاجع و�سل  اأي   ،49% الن�سبة  هذه  بلغت  وقد 

بالن�سبة للزبناء الذين يفوق دخلهم 20.000 درهم.
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III. تطور الديون املعلقة األداء اخلاصة مبؤسسات االئتمان

ا�ستنادا اإىل الو�سعية املحا�سبية ملوؤ�س�سات الئتمان )البنوك و�رشكات التمويل) والتي مت ح�رشها يف نهاية دجنرب 2009، 

يتبني اإجمال اأن املنحى التنازيل للديون املعلقة الأداء والذي بداأ يف �سنة 2005، قد ت�ساءل. وبالفعل، عرفت هذه الديون، 

التي و�سل مبلغها اجلاري يف املجموع اإىل 38،6 مليار درهم، ارتفاعا بن�سبة %2،2. وعلى الرغم من هذا الرتفاع، وا�سلت 

ن�سبة الديون املعلقة الأداء تراجعها لت�سل اإىل %6 بعد اأن بلغت ن�سبة %6،4 يف �سنة 2008. وقد متت تغطيتها باملوؤن يف 

.77% حدود %75 مقابل 

وتربز هذه التطورات، التي تعك�س و�سعيات متباينة بني البنوك و�رشكات التمويل، تدهور جودة الئتمان بالن�سبة للمقاولت 

والأ�رش على حد �سواء.

1 - الديون املعلقة األداء اخلاصة بالبنوك
وا�سل حجم الديون املعلقة الأداء اخلا�سة بالبنوك منحاه التنازيل املالحظ منذ خم�س �سنوات، واإن بوترية اأبطاأ من الوترية 

امل�سجلة �سنة 2008، اأي بن�سبة %-0،6 بدل من %-6،4  لي�سل اإىل 31 مليار درهم يف �سنة 2009. وبلغت ن�سبة الديون 

%6. وبا�ستثناء البنوك العمومية، بلغت هذه الن�سبة 4،2%. املعلقة الأداء %5،5 مقابل 

�سنة   13،9% مقابل   12،7% الذاتية املحا�سبية،  الأموال  اإىل  بالن�سبة  املوؤن  ال�سافية من  الأداء  املعلقة  الديون  وقد مثلت 

.2008

ر�سم بياين 58: ن�سبة الديون املعلقة االأداء وح�سة الديون املعلقة االأداء ال�سافية من املوؤن 

�سمن االأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك )بالن�سبة املئوية(

ح�سة الديون املعلقة الأداء ال�سافية من املوؤن �سمن الأموال الذاتية املحا�سبية          ن�سبة الديون املعلقة الأداء

وقد نتجت هذه التطورات عن ا�ستمرار تقومي احل�سيالت البنكية وتعزيز منظومات التح�سيل، ال�سيء الذي مكن من التخفيف 

من تاأثري القرو�س غري املنتجة امل�سجلة يف �سنة 2009.
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وهم اجلزء الأكرب من الديون املعلقة الأداء وامل�سنفة يف �سنة 2009، القرو�س ال�سكنية والإنعا�س العقاري و�سناعة املالب�س 

والن�سيج، وهي قطاعات عانت من انكما�س الطلب اخلارجي.

وعرف املبلغ اجلاري للديون املعلقة الأداء على قرو�س ال�سكن، والذي بلغ 5،3 مليار درهم، ارتفاعا بن�سبة %10 من �سنة اإىل 

اأخرى. ومع ذلك، ظلت ح�ستها يف جمموع قرو�س ال�سكن م�ستقرة يف 5%.

ر�سم بياين 59: تطور ن�سبة تغطية الديون املعلقة االأداء باملوؤن )%(

النظام البنكي                            بنوك القطاع اخلا�س

انخف�ست ن�سبة تغطية الديون املعلقة الأداء باملوؤن اخلا�سة بالبنوك من %75،3 اإىل %74،1 من �سنة اإىل اأخرى. وبا�ستثناء 

البنوك العمومية، عرفت هذه الن�سبة تراجعا بواقع 5 نقط لت�سل اإىل 77%. 

2 - الديون املعلقة األداء اخلاصة بشركات التمويل
%15،5 لت�سل اإىل  نظرا للظرفية القت�سادية غري املالئمة، ارتفعت الديون املعلقة الأداء اخلا�سة ب�رشكات التمويل بن�سبة 

7،6 مليار درهم، حيث مثلت 9،5 % من القرو�س، اأي بزيادة 0،4 نقطة مقارنة مع  امل�ستوى امل�سجل يف ال�سنة ال�سابقة. وقد 
مت تغطية هذه الديون باملوؤن يف حدود %79 مقابل 84%.

2،1 مليار درهم، بن�سبة  اإىل  وتنامت الديون املعلقة الأداء اخلا�سة ب�رشكات قرو�س الإيجار، والتي و�سل مبلغها اجلاري 

مثلت %5،7 من جمموع قرو�س هذه ال�رشكات، دون اأي تغيري مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة. وقد متت تغطية هذه  وقد   .17%
الديون باملوؤن بن�سبة %77 مقابل 82%. 

اأي بوترية منو   ،14،6% بزيادة قدرها  مليار درهم،  وبلغت الديون املعلقة الأداء اخلا�سة ب�رشكات قرو�س ال�ستهالك 5،2 

م�ساعفة مقارنة ب�سنة 2008. وهو ما اأف�سى اإىل ن�سبة ديون معلقة الأداء بلغت %12،6 مقابل %11،8. وقد متت تغطية هذه 

الديون باملوؤن بن�سبة %79 مقابل 84%.
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وقد مكن ال�ستق�ساء امل�سار اإليه يف الإطار 22 من فهم نوعية امل�ستفيدين من قرو�س ال�ستهالك املعلقة الأداء ح�سب الفئة 

العمرية والدخل والفئة ال�سو�سيو مهنية.

الديون  ن�سبة  ارتفعت   ،60 البياين  الر�سم  يف  مبني  هو  كما 

%16 بالن�سبة لالأ�سخا�س  املعلقة الأداء بنقطتني لت�سل اإىل 

وبالن�سبة  �سنة.  و39   30 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

هذه  حت�سنت  �سنة،   50 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  لالأ�سخا�س 

الن�سبة بواقع 3 نقط لت�سل اإىل 10%. 

ر�سم بياين 60: تطور ن�سبة الديون املعلقة االأداء ح�سب الفئة العمرية

30 �سنة اأقل من  30-39 �سنة  40-49 �سنة  50 �سنة فما فوق  

انخف�ست ن�سبة الديون املعلقة الأداء بنقطة واحدة لت�سل اإىل 

 4.000 من  الأقل  الدخل  ذوي  لالأ�سخا�س  بالن�سبة   14%
درهم. اأما بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يفوق دخلهم 20.000 

اإىل  لت�سل  نقط   3 بواقع  الن�سبة  هذه  تراجعت  فقد  درهم، 

%16.  فيما ظلت ن�سبة الأ�سخا�س الذين يرتاوح دخلهم بني 
.9% 4.000 و5.000 درهم م�ستقرة يف 

ر�سم بياين 61: تطور ن�سبة الديون املعلقة االأداء ح�سب الدخل

الدخل < 

4000 درهم
 5000
<الدخل 

 4000>=

درهم

 7000
<الدخل 

 5000>=

درهم

 9000
<الدخل 

 7000>=

درهم

 20000
<الدخل 

 9000>=

درهم

الدخل < 

20000 درهم

وبالن�سبة للفئة ال�سو�سيو مهنية، ارتفعت ن�سبة الديون املعلقة الأداء بواقع نقطتني لت�سل اإىل %8 بالن�سبة للموظفني وبواقع 

بالن�سبة للماأجورين. وبخ�سو�س املهن احلرة، ظلت هذه الن�سبة م�ستقرة يف امل�ستوى امل�سجل يف   19% اإىل  لت�سل  نقط   3
ال�سنة املا�سية، اأي 12%.
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IV. املخاطر اإلجمالية ألسعار الفائدة

واأجل  الن�سبة  نوع  البنكية من حيث  واخل�سوم  لالأ�سول  الكامل  الإ�سناد  الفائدة عن عدم  لأ�سعار  الإجمالية  املخاطر  تنتج 

اال�شتحقاق. كما اأن هذا اخلطر املرتبط ب�شكل وثيق بن�شاط الو�شاطة املالية الذي يعتمد على حتويل املوارد حتت الطلب وذات 

املدى الق�سري اإىل اأ�سول على مدى اأطول، يعر�س املوؤ�س�سات البنكية خل�سائر يف حال وجود حركات �سلبية لأ�سعار الفائدة.

ويوؤثر حتقق خماطر اأ�سعار الفائدة يف ح�ساب النتائج ب�سبب انخفا�س هام�س الفائدة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن قيمة الأ�سول 

واخل�سوم والعمليات خارج احل�سيلة، وبالتايل الأموال الذاتية التي مت حتيينها، تتغري بفعل تاأثري تطور اأ�سعار الفائدة على 

قيمة التدفقات امل�ستقبلية املتوقعة من خمتلف هذه العنا�رش.

ويف غياب اأدوات خا�سة بالتغطية الكلية ملخاطر اأ�سعار الفائدة، تتدخل البنوك على م�ستوى اإ�سناد ا�ستخداماتها ومواردها 

للحد من مدى تاأثرها بهذا اخلطر. 

1 - منظومة قياس املخاطر اإلجمالية ألسعار الفائدة من طرف البنوك
اأ�سا�س  الفائدة على  التي تعتمد على حتديد فجوات �سعر  الطريقة  البنوك  الفائدة، تطبق  الإجمالية لأ�سعار  لقيا�س املخاطر 

ثابت، كما تعتزم النتقال التدريجي نحو مقاربة دينامية.

اإطار 23 : الفجوات : مقاربة ثابتة ومقاربة دينامية

تعترب طريقة فجوات )الفوارق) �سعر الفائدة اإحدى طرق قيا�س خماطر اأ�سعار الفائدة الأكرث ا�ستعمال.

وميكن حتديد الفوارق بني الأ�سول واخل�سوم املوزعة ح�سب نوعية ا�ستحقاقها ونوعية اأ�سعار الفائدة، وفقا ملقاربة ثابتة 

اأو دينامية.

تتمثل املقاربة الثابتة يف تفكيك خمزون الأ�سول واخل�سوم، ح�سب اأجل ال�ستحقاق، والذي مت ح�سابه يف اإطار احل�سيلة 

وخارج احل�سيلة، وذلك يف تاريخ معني.

وباملقابل، تتمثل املقاربة الدينامية يف تفكيك الأ�سول واخل�سوم ح�سب اأجل ال�ستحقاق، مع الأخذ بعني العتبار التدفقات 

املتوقعة من تطوير الن�شاط.
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وتعتمد فوارق �سعر الفائدة ب�سكل كبري على اتفاقيات ت�رشيف ال�ستخدامات واملوارد التي حتتفظ بها البنوك. وقد قامت 

اإعداد منوذج ل�سلوك ال�ستخدامات  اإىل  اأجنزت درا�سات تهدف  اأن  البنوك باإعادة �سياغة هذه التفاقيات، وذلك بعد  بع�س 

واملوارد التي مل يحدد لها اأجل ا�ستحقاق. ويتعني حت�سني هذه التفاقيات، وذلك بهدف الأخذ بعني العتبار اأهم املوجزات 

التاريخية اخلا�سة باملعطيات واللتزامات التي تتم بالتوقيع.

لت�سيري خماطر اأ�سعار الفائدة، و�سعت البنوك لنف�سها حدودا داخلية تعك�س م�ستوى اخلطر الذي يعترب مقبول. وينبغي لهذه 

التي  اأن تاأخذ بعني العتبار نتائج اختبارات ال�سغط  الفائدة الق�سوى،  اأ�سعار  احلدود، والتي غالبا ما يعرب عنها بفجوات 

تهدف اإىل تقييم مدى �سمودها اأمام �سدمات اأ�سعار الفائدة.

2 - نوعية مخاطر أسعار الفائدة اخلاصة بالبنوك 
   

على غرار �سنة 2008، ت�سمل النوعية الإجمالية للقطاع البنكي حالت خمتلفة على م�ستوى البنوك، على اعتبار فردي.

التي  اأو  الثابت  الفائدة  �سعر  ذات  واملوارد  الثابت  الفائدة  �سعر  ذات  الأ�سول  بهيمنة  اإجمال  البنوك  بنية ح�سيالت  وتتميز 

الأ�سول  اإ�سناد  اإىل حد كبري عن درجة  الفائدة اخلا�سة بالبنوك  اأ�سعار  الفائدة. وهكذا، تنتج نوعية خماطر  ل تتاأثر ب�سعر 

واخل�سوم من حيث اأجل ا�ستحقاقها. 

وبالفعل، متثل ا�ستخدامات البنوك باأ�سعار فائدة ثابتة %70 يف املتو�سط من جمموع اأ�سولها، مقابل %66 �سنة من قبل. 

ومن جانبها، ت�سكل ح�سة املوارد ب�سعر فائدة ثابت يف املتو�سط %46 من جمموع اخل�سوم، مقابل %52 يف �سنة 2008، 

فيما تبلغ ح�سة املوارد التي ل تتاأثر مبخاطر اأ�سعار الفائدة حوايل %41، مقابل 36%. 

ولزالت الودائع حتت الطلب غري املوؤدى عنها تهيمن على احل�سيالت البنكية رغم اأنها تعرف نوعا من الرتاجع لفائدة اللجوء 

امللحوظ لأدوات ال�سوق مثل �سواهد الإيداع والقرتا�سات الثانوية وكذا لإعادة التمويل لدى البنك املركزي.

ر�سم بياين 62: تطور ح�سة الودائع حتت الطلب والودائع الأجل واإعادة التمويل لدى االأ�سواق مقارنة مبجموع احل�سيلة

الودائع حتت الطلب 

الودائع لأجل 

اإعادة التمويل لدى الأ�سواق

)بنك املغرب و�سواهد الإيداع والديون الثانوية)
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اإن تعر�س القطاع البنكي ملخاطر اأ�سعار الفائدة، اإىل نهاية �سنة 2009، والذي يقا�س بطريقة فجوات �سعر الفائدة، يف و�سع 

ثابت، يختلف من اأفق زمني اإىل اآخر.

ر�سم بياين 63: نوعية خماطر اأ�سعار الفائدة بالن�سبة للبنوك اإىل نهاية �سنة 2009

)العّينة الرتاكمية لثمان بنوك متثل %80 من جمموع ح�سيلة القطاع البنكي(

نف�س 

اليوم

من يومني 

اإىل 7 اأيام

من 8 اإىل 

15 يوما
من 16 اإىل 

30 يوما
من �سهر اإىل 

اأ�سهر  3
من 3 اإىل

اأ�سهر  6
من 6 اأ�سهر 

اإىل �سنة

من

 اإىل �سنتني

من �سنتني 

اإىل 3 �سنوات

من 3 اإىل

4 �سنوات
من 4 اإىل

 5 �سنوات

من 5 اإىل

 7 �سنوات

من 7 اإىل

 10 �سنوات

من 10 اإىل 

15 �سنوات
من 15 اإىل 

20 �سنوات
20 �سنة 
فما فوق

هكذا، وعلى املدى الق�سري )اأقل من اأو ي�ساوي 12 �سهرا)، تكون ح�سيلة القطاع البنكي معر�سة خل�سائر يف حالة ارتفاع اأ�سعار 

الفائدة. ويعك�س هذا التاأثر اأ�سا�سا اخلطر املرتبط مبراجعة اأ�سعار الفائدة اخلا�سة باملوارد البنكية ق�سرية املدى.

وقد تفاقم هذا التعر�س يف �سنة 2009، نظرا للجوء املتزايد اإىل املوارد على املدى الق�سري جدا، ل �سيما يف ال�سوق ما بني 

البنوك، واإىل ت�سبيقات بنك املغرب، وكذا نظرا لرتاجع ن�سبة القرو�س ب�سعر فائدة متغري.

وعلى املدى املتو�سط )بني �سنة و7 �سنوات)، تتعر�س احل�سيالت البنكية، باملقابل، خلطر اخل�سارة يف حالة انخفا�س اأ�سعار 

الفائدة. وبالفعل، �سيكون لهذه اخل�سارة تاأثري �سلبي على الربح املتوقع عند اإعادة جتديد املبلغ اجلاري للقرو�س ب�سعر فائدة 

ثابت.

وتختلف، على املدى الطويل، نوعية املخاطر بالن�سبة للبنوك كما تعك�س ب�سكل قوي الفر�سيات املعتمدة لت�رشيف الودائع 

حتت الطلب.

3 - تأثير مخاطر أسعار الفائدة 
يتم قيا�س �سالبة البنوك اأمام ال�سدمات ال�ستثنائية على م�ستوى اأ�سعار الفائدة عن طريق اللجوء لتمارين خا�سة باختبارات 

ال�سغط.

ويتم اإجناز اختبارات ال�سغط هذه بناء على طريقة موحدة يف رفع التقارير، تتمثل يف حتديد حجم تاأثري تطور الأ�سعار بواقع 

+ /- 200 نقطة اأ�سا�س على العائد ال�سايف البنكي ملدة 12 �سهرا وكذلك على القيمة القت�سادية حل�سيالت البنوك.
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وتربز نتائج اختبارات ال�سغط التي مت اإجنازها يف �سنة 2009، اأن البنوك تتعر�س، يف حالة تطور الأ�سعار بواقع + / - 

200 نقطة اأ�سا�س، خل�سائر تختلف من موؤ�س�سة لأخرى ويقل م�ستواها عن %6 من العائد ال�سايف البنكي على املدى الق�سري 
)مقابل %7 �سنة 2008). وعلى املدى الطويل، فاإن القيمة القت�سادية حل�سيالت البنوك �ستتكبد خ�سائر تقل عن %20 من 

الأموال الذاتية، وهي العتبة التي تعترب جلنة بازل اأن اخلطر يكون مرتفعا يف حالة جتاوزها.





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�ساءالربيد بنك  798، ملتقى �سارع غاندي و�سارع 
174، �سارع حممد اخلام�س-  الدار البي�ساءالبنك العربي )�رشكة عمومية حمدودة)

2، �سارع مولي يو�سف-  الدار البي�ساءالتجاري وفابنك
288 ، �سارع حممد الزرقطوين-  الدار البي�ساءبنك العمل

101 ، �سارع حممد الزرقطوين - الدار البي�ساءالبنك املركزي ال�سعبي
140 ، �سارع احل�سن الثاين،2000 - الدار البي�ساءالبنك املغربي للتجارة اخلارجية  
26، �ساحة الأمم املتحدة - الدار البي�ساءالبنك املغربي للتجارة وال�سناعة

�سارع احل�سن الثاين - اأكاديرالبنك ال�سعبي للجهة الو�سطى اجلنوبية 

ف�ساء باب اأنفا، 2 زاوية �سارع اأنفا و�سارع مولي ر�سيد - الدار البي�ساء البنك ال�سعبي للدار البي�ساء

�سارع اجلامعة العربية - اجلديدةالبنك ال�سعبي للجديدة - اآ�سفي

زاوية زنقة عالل لوديي و زنقة عبد العايل بن�سقرون - فا�س البنك ال�سعبي لفا�س تازة

9، �سارع حممد اخلام�س - العيونالبنك ال�سعبي للعيون
�سارع عبد الكرمي اخلطابي - مراك�سالبنك ال�سعبي ملراك�س- بني مالل

4، زنقة الإ�سكندرية - مكنا�سالبنك ال�سعبي ملكنا�س
113، �سارع امل�سرية - النا�سورالبنك ال�سعبي للنا�سور- احل�سيمة

�سارع الدرفويف - وجدةالبنك ال�سعبي لوجدة

3، �شارع طرابل�ص - الرباطالبنك ال�شعبي للرباط
76، �سارع حممد اخلام�س - طنجةالبنك ال�سعبي لطنجة - تطوان 

(CDG Capital( شاحة موالي احل�شن، عمارة املامونية - الرباط�سندوق الإيداع والتدبري راأ�سمال�

2، �شارع اجلزائر - الرباطالقر�س الفالحي املغربي
الأ�سواق املالية للدار البي�ساء

 (Casablanca Finance Markets( 

5-7، زنقة ابن طفيل - الدار البي�ساء

 (Citibank(  جتزئة التوفيق، عمارة1، جمموعة زينيت ملينيوم، �سيدي معروف - الدار البي�ساء�سيتي بنك - املغرب 

187 ، �سارع احل�سن الثاين - الدار البي�ساءالقر�س العقاري وال�سياحي
48-58، �سارع حممد اخلام�س - الدار البي�ساءم�رشف املغرب

اأكدال - الرباط�سندوق التجهيز اجلماعي 1، زنقة واد بهت 
اأنفا، - الدار البي�ساءميديا فينان�س  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�سارع  الزرقطوين  �سارع  زاوية   12 الطابق  الغربي،  الربج  التواأمني،  الربجني  مركز 

امل�سرية، 20100 - الدار البي�ساء

– الدار البي�ساءلكيك�سا )�سندوق التوفري ببار�سلونا) – املعاريف   5 5، الرقم  11، زنقة عزيز بالل الزرقطوين، الطابق 
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 �رشكات قرو�س اال�ستهالك

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

3، �سارع اأفينيون - الدار البي�ساءال�سلف ال�سعبي 
30، �سارع اجلي�س امللكي - الدار البي�ساءالبنك املغربي للتجارة و ال�سناعة

30، �سارع اجلي�س امللكي - الدار البي�ساء�سيتيليم املغرب
207، �سارع الزرقطوين - الدار البي�ساءدار ال�سلف �س.م

32، �سارع املقاومة - الدار البي�ساءدياك �سلف 
18، زنقة روكروي، بلفيدير - الدار البي�ساءفينا كريد )املجموعة املالية لل�رشاء بالقرو�س)

RCI FINANCE MAROC S.Aساحة باندونغ �س. ب. 13700  - الدار البي�ساء�

زينيث ميلينيوم، عمارة 8، �سيدي معروف -  الدار البي�ساء�سلفني 

20 ، �سارع مكة - الدار البي�ساء�سلف امل�ستقبل �س.م
29، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساء�رشكة قر�س ال�ستهالك »ت�سليف« 

161، �سارع احل�سن الثاين - الدار البي�ساء�سوفاك كريدي )�رشكة متويل ال�رشاء بالقرو�س)
�شاحة رابعة العدوية، اإقامة قي�ص اأكدال - الرباط�رشكة التمويل اجلديد بالقر�س«فناك« 

20100 - الدار البي�ساءاإكدوم   127، ملتقى �سارع الزرقطوين وزنقة ابن بريد 
 »SONAC« رشكة اإفريقيا ال�سمالية  للقرو�س�

�سوناك  
29، �سارع حممد اخلام�س - فا�س

79، �سارع مولي احل�سن الأول - الدار البي�ساء» اأكريد « �رشكة تنمية ال�رشاء بالقر�س
 »�سوريك - كريدي« ال�رشكة اجلهوية لقرو�س 

ال�ستهالك

256، �سارع الزرقطوين - الدار البي�ساء

1، �ساحة باندونغ - الدار البي�ساء ال�سلف الأخ�رش

  SOGEFINANCEMENT 127، �سارع الزرقطوين - الدار البي�ساءال�رشكة العامة للتمويل

زاوية زنقة جينري و�سارع عبد املومن - الدار البي�ساءوفا �سلف 

 �رشكات القر�س العقاري

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

2، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساءالتجاري للعقار
140، �سارع الزرقطوين - الدار البي�ساءوفا 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، �سارع حممد اخلام�س - الدار البي�ساءمغرب فاكتورينغ 
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�رشكات القر�س االإيجاري

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

ملتقى زنقة نورماندي وزنقة ابن فار�س - 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،  �سارع الزرقطوين- الدار البي�ساءم�رشف املغرب - ليزينغ

ال�رشكة العامة لالأبناك - ليزينغ

 SOGELEASE MAROC 
55، �سارع عبد املومن - الدار البي�ساء

 - )ليزينغ)  الإيجاري  للقر�س  املغاربية  ال�رشكة 

مغرب باي 
45، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساء

1، �سارع احل�سن الثاين- الدار البي�ساءوفاباي

 �رشكات الكفالة

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

 » CMM « 12، �شاحة العلويني - الر باطال�سندوق املغربي لل�سفقات
288، �سارع الزرقطوين - الدار البي�ساءدار ال�سمان

 �رشكات تدبري و�سائل االأداء

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

ف�ساء باب اأنفا، 8 زاوية �سارع اأنفا و �سارع مولي ر�سيد – 20050 الدار مركز النقديات

البي�ساء

26، زنقة ال�رشيح – الدار البي�ساءانرتبنك
 15، زنقة اإدري�س احلريزي - الدار البي�ساءوفا كا�س

 �رشكات اأخرى

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

(SFDA( اأبو فار�س املريني، �س.ب -49 الرباط�رشكة التمويل للتنمية الفالحية 28، زنقة 
�شاحة موالي 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 �سارع حممد اخلام�س وزنقة مو�سى بن ن�سري، طنجةبنك طنجة الدويل- بنك حر 

 BNP  سارع يو�سف بن تا�سفني وزاوية �سارع مدريد - طنجةالبنك املغربي للتجارة الداخلية- بنك حر- جمموعة�

58، �سارع حممد اخلام�س - طنجةال�رشكة العامة احلرة بطنجة

املنطقة احلرة، ميناء طنجة، �س ب 513  - طنجةالبنك املغربي للتجارة اخلارجية- بنك حر

زنقة �سيليني، �سيدي البخاري - طنجةالبنك احلر الدويل ملجموعة ال�سعبي- 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�س ال�سغرى )الكرامة)

(AIMC( 2070  - مكنا�سجمعية الإ�سماعيلية للقرو�س ال�سغرى 115، �سارع حلبول- �س. ب 

(AMSSF(  اأبي ذر الغفاري- حي ويل العهد- الطابق الأول - فا�ساجلمعية املغربية للت�سامن بال حدود 1، زنقة 

(AMOS(  زنقة واد �سبو، حي التقدم، القباب- القنيطرةاجلمعية املغربية واد �رشو للقرو�س ال�سغرى

(ATIL(  سارع احل�سن 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�س ال�سغرى 3، زنقة الدكتور فيري- 

137، �شارع عالل بن عبد اهلل- الرباطموؤ�س�سة »اأر�سي«

رقم 6، زنقة ر�سيد ر�سا، اإقامة حياة 2 اأونرتو�سول، �سقة رقم 34  - طنجة موؤ�س�سة ال�سمال للقرو�س ال�سغرى

(FONDEP(  الرباطموؤ�س�سة التنمية املحلية وال�رشاكة –  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�س، مربوكة - الدار البي�ساء 345، �سارع 
 DAMANE CASH211، كليز، مراك�س اإيليت، الطابق الثاين مكتب  اإقامة  212، �سارع حممد اخلام�س، 

EUROSOLسارع احل�سن الثاين، اإقامة اأح�سن دار، عمارة ب، رقم 3 و4 - الرباط�

QUICK MONEY18/16 جتزئة التوفيق ف�ساء جيت، بيزن�س كال�س، �سيدي معروف، الدار البي�ساء
MEA FINANCES SERVICESاإقامة هادي رقم 27، زنقة �سليم ال�رشقاوي، الطابق ال�ساد�س، الدار البي�ساء

TENOR DISTRIB22، �سارع مولي يو�سف - الدار البي�ساء
WAFA CASH  اإدري�س حلريزي - الدار البي�ساءوفاكا�س 15، زنقة 

 RAMAPAR1، زنقة دي بليارد - حي امل�ست�سفيات - الدار البي�ساء
TRANSFERT EXPRESS282، �سارع املقاومة وملتقى زنقة �سرتا�سبورغ - الدار البي�ساء
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امللحق 6

 
*
احل�سيلة الرتاكمية للبنوك

اإىل غاية 31 دجنرب 2009

)باآلف الدراهم)

12/31/0812/31/09االأ�سول

799 026 90344 795 61قيم يف ال�سندوق  ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة  ال�سيكات الربيدية

885 817 821104 515 99ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

798 911 08821 462 22. حتت الطلب 

087 906 73382 053 77. لأجل

523 133 883500 538 446ديون على الزبناء

553 231 377174 529 179. ت�سهيالت اخلزينة وقرو�س ال�ستهالك

400 966 671131 692 100. قرو�س التجهيز

947 744 976171 563 143. قرو�س عقارية

623 190 85922 752 22. قرو�س اأخرى

990 065 6531 741 1ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

527 213 19294 610 74�سندات التداول والتوظيف

788 198 58254 167 40. اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

825 515 37910 868 8. �سندات دين اأخرى 

914 498 23129 574 25. �سندات امللكية

704 100 39411 952 11اأ�سول اأخرى

400 389 51628 127 35�سندات اال�ستثمار

605 484 61326 285 32. اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

795 904 9031 841 2. �سندات دين اأخرى 

313 737 62825 389 15�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

610 294 0621 154 1ديون ثانوية

292 702302 333م�ستعقرات ممنوحة يف اإطار القرو�س االإيجارية  والكراء

581 119 3003 879 2م�ستعقرات غري جم�سدة

891 791 51212 052 12م�ستعقرات جم�سدة

515 993 566826 091 763جمموع االأ�سول

 * ح�سيلة حمت�سبة على اأ�سا�س فردي و�سافية من ال�ستخمادات واملوؤن.
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)باآلف الدراهم)

12/31/2009 12/31/2008 اخل�سوم

1077البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

579 372 49060 915 56ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

373 025 6396 502 9. حتت الطلب 

206 347 85154 412 47. لأجل

348 763 913601 682 572ودائع الزبناء

606 598 016332 857 312. ح�سابات حتت الطلب دائنة

923 880 71471 507 65. ح�سابات الدخار

147 911 834178 746 176. ودائع لأجل

672 372 34918 571 17. ح�سابات دائنة اأخرى

499 476 79336 013 32االإ�سدارات من �سندات الدين 

789 465 35132 556 27. �سندات دين قابلة للتداول

998 372 8551 657 1 اقرتا�سات �سندية

712 637 5872 799 2اإ�سدارات اأخرى من. �سندات  الدين 

773 768 22832 866 19خ�سوم اأخرى

186 896 6222 041 3موؤن  للمخاطر والتحمالت

556 402432 738موؤن مقننة

200 925 1452 293 2دعم و�أمو�ل عمومية مر�سدة و�أمو�ل خا�سة بال�سمان

745 353 19719 194 13ديون ثانوية

788 788361 361فوارق اإعادة التقييم

391 936 90441 672 36احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال

797 140 75418 076 17الراأ�سمال

00م�ساهمون.  راأ�سمال غري مدفوع )-(

583 342326 373-مرحل من جديد )-+/(

952 024نتائج �سافية يف انتظار التوزيع )+/-(

111 214 5659 607 8النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية )+/-(

515 993 566826 091 763جمموع اخل�سوم
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)باآلف الدراهم)

12/31/0812/31/09خــارج احل�سيلة

895 781 699167 779 158تعهدات ممنوحة

218 698 5234 071 3تعهدات متويل ممنوحة لفائدة موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها 

739 187 30267 321 71تعهدات متويل ممنوحة  لفائدة الزبناء

048 711 53230 724 25تعهدات �سمان لفائدة موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها  

667 568 04964 397 58تعهدات �سمان لفائدة الزبناء

�سندات لإعادة ال�رشاء

223 293616 265�سندات اأخرى للت�سليم

900 075 83252 543 60تعهدات م�ستلمة

481 868 2232 122 5تعهدات متويل م�ستلمة من موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها  

221 847 13245 803 52تعهدات �سمان م�ستلمة من موؤ�س�سات الئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها   

266 843 6202 375 2تعهدات �سمان م�ستلمة من الدولة وخمتلف موؤ�س�سات ال�سمان

�سندات لإعادة البيع

932 857516 242�سندات اأخرى لال�ستالم
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امللحق 7

 البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة بالبنوك )*(

من فاحت يناير اإىل 31 دجنرب 2009

)باآلف الدراهم)

12/31/200812/31/2009

107 845 96736 594 33+ فوائد وعائدات مماثلة

969 244 13314 269 12- فوائد وتكاليف مماثلة

138 600 83422 325 21هام�س الفائدة

824 808103 97+عائدات عن امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�س الإيجارية والكراء

544 92989 78- تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�س الإيجارية والكراء

280 87914 18نتيجة عمليات القر�س االإيجاري والكراء

785 036 7804 843 3+عمولت حم�سلة 

506 153251 232-عمولت مدفوعة

279 785 6273 611 3الهام�س على العموالت

280 109 6851 598± نتيجة العمليات على �سندات التداول 

336 693413 375± نتيجة العمليات على �سندات التوظيف  

127 564 8671 315 1± نتيجة عمليات ال�رشف  

142 084129 75± نتيجة العمليات على املنتجات امل�ستقة 

885 215 3293 365 2نتيجة عمليات ال�سوق

176 844 5041 192 1+عائدات بنكية اأخرى 

899 387 4191 306 1- تكاليف بنكية اأخرى 

859 071 75430 207 27العائد ال�سايف البنكي

666 510370 200± نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية  

998 183417 491+عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

966 203296 247- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي  

718 239 08614 031 13- التكاليف العامة لال�ستغالل 

839 323 15816 621 14النتيجة االإجمالية  لال�ستغالل
التوقيع  بوا�سطة  والتعهدات  للقرو�س  املوؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  خم�س�سات   ±

املعلقة الأداء 

-2 318 979-2 943 529

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن  425 510355 337± خم�س�سات 

735 735 68913 639 12النتيجة اجلارية

232 184-731 58-النتيجة غري اجلارية

392 337 3934 973 3- �ل�رش�ئب على �لنتائج  

111 214 5659 607 8النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية

* حمت�سب على اأ�سا�س فردي 
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امللحق 8

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات قرو�س اال�ستهالك

يف  31 دجنرب 2009

)باآلف الدراهم)

12/31/200812/31/2009االأ�سول
قيم يف ال�سندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات 

الربيدية
89 08059 410

351 708 9691 867ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

449 523 3581 738  . حتت الطلب 

902 611184 129  . لأجل

935 132 42232 580 27ديون على الزبناء

280 320 09230 108 26  . ت�سهيالت اخلزينة وقرو�س ال�ستهالك 

497 046198 266  . قرو�س للتجهيز

638 47436 36  . قرو�س عقارية

520 577 8101 169 1  . قرو�س اأخرى

213 99297 45ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

363 88121 293�سندات التداول والتوظيف

877 03019 1  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

000 291  . �سندات دين اأخرى 

486 8511 1  . �سندات امللكية

164 489 3821 282 1اأ�سول اأخرى

2626�سندات اال�ستثمار

  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

2626  . �سندات دين اأخرى 

975 986188 188�سندات امل�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

123 926 9114 071 7م�ستعقرات ممنوحة يف نطاق القرو�س االإيجارية والكراء

582 833328 319م�ستعقرات غري جم�سدة

931 598309 309م�ستعقرات جم�سدة

073 262 08041 050 38جمموع االأ�سول
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)باآلف الدراهم)

12/31/200812/31/2009 اخل�سوم

336البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية 

099 340 64326 095 26ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

214 985 6703 194 2  . حتت الطلب 

885 354 97322 900 23  . لأجل

730 099369 467ودائع الزبناء

  . ح�سابات دائنة حتت الطلب

  . ح�سابات الدخار

  . ودائع لأجل

730 099369 467  . ح�سابات دائنة اأخرى

431 100 2886 318 2�سندات الدين امل�سدرة 

810 049 5186 261 2  . �سندات دين قابلة للتداول

621 77050 56  . اقرتا�سات �سندية

  . الإ�سدارات من �سندات الدين الأخرى 

873 931 6272 795 3خ�سوم اأخرى

511 776106 156موؤن عن املخاطر والتحمالت

342 13458 73موؤن مقننة

منح و�أمو�ل عمومية مر�سدة و�أمو�ل خا�سة لل�سمان 

214 082105 300ديون ثانوية

فوارق اإعادة التقييم

396 291 0502 991 1احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال 

960 748 7641 751 1راأ�س املال

000 6-م�ساهمون.  راأ�سمال غري مدفوع )-(

367 177386 252مرحل من جديد )-+/(

نتائج �سافية يف انتظار التوزيع  )+/-(

814 440828 848النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  )+/-( 

073 262 08041 050 38جمموع 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 2009

)باآلف الدراهم) 

12/31/200812/31/2009

992 460 0053 935 2+ فوائد وعائدات مماثلة 

759 321 7301 094 1- فوائد وتكاليف مماثلة 

233 139 2752 840 1هام�س الفائدة   

030 818 6793 057 4+عائدات من امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�س الإيجارية والكراء 

869 355 1903 536 3- تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�س الإيجارية والكراء 

161 489462 521نتيجة عمليات القرو�س االإيجارية والكراء   

470 510285 243+عمولت حم�سلة 

445 56539 22-عمولت مدفوعة 

025 945246 220الهام�س على  العموالت   

128 5024 4± نتيجة العمليات على �سندات التداول 

141-59± نتيجة العمليات على �سندات التوظيف 

271-147-±  نتيجة عمليات ال�رشف 

± نتيجة العمليات على املنتجات امل�ستقة 
716 4143 4نتيجة عمليات ال�سوق   

702 44561 63+ عائدات بنكية اأخرى 

943 2758 8- تكاليف بنكية اأخرى 

894 903 2932 642 2العائد ال�سايف البنكي  

038 1-2-± نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية 

538 70671 88+ عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

19423 1- تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

862 151 2561 090 1- التكاليف العامة لال�ستغالل 

509 822 5471 639 1النتيجة االإجمالية لال�ستغالل  

التوقيع  بوا�سطة  والتعهدات  للقرو�س  املوؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  ± خم�س�سات 
املعلقة الأداء 

-263 044-625 792

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن 298 56170 23-± خم�س�سات 

015 267 9421 352 1النتيجة اجلارية  

356 02920 5النتيجة غري اجلارية  

557 531458 509- ال�رشائب على النتائج 

814 440828 848النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  
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امللحق 10

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات القر�س االإيجاري

اإىل غاية 31 دجنرب 2009

)باآلف الدراهم)

31/12/0831/12/09االأ�سول

356225 2قيم يف ال�سندوق ولدى البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية 

094 965174 268ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

662 924143 230  . حتت الطلب 

432 04130 38  . لأجل

144 54184 73ديون على الزبناء

732 17810 12  . قرو�س اخلزينة وقرو�س ال�ستهالك 

  . قرو�س التجهيز

607 68533 36  . قرو�س عقارية

805 67839 24  . قرو�س اأخرى

ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

501454�سندات التداول والتوظيف

  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

501211  . �سندات دين اأخرى 

243  . �سندات امللكية

976 069 9681 279 1اأ�سول اأخرى

2727�سندات اال�ستثمار

2727  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

  . �سندات دين اأخرى 

548 93330 30�سندات م�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة

ديون ثانوية

282 450 06634 300 30م�ستعقرات ممنوحة يف نطاق القرو�س االإيجارية والكراء

257 982146 45م�ستعقرات غري جم�سدة

455 99324 21م�ستعقرات جم�سدة

462 980 33235 024 32جمموع االأ�سول
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)باآلف الدراهم)

12/31/2009 12/31/2008 اخل�سوم

البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية  

207 519 25227 987 25ديون اجتاه موؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

509 415 2522 909 1  . حتت الطلب 

698 103 00025 078 24  . لأجل

334 681 4401 750ودائع الزبناء

789 6  . ح�سابات دائنة حتت الطلب

  . ح�سابات الدخار

144 544 1491 601  . ودائع لأجل

401 291130 149  . ح�سابات دائنة اأخرى

484 624 1882 460 1�سندات الدين امل�سدرة

484 624 8232 399 1  . �سندات الدين القابلة للتداول

365 60  . اقرتا�سات �سندية

  الإ�سدارات الأخرى من �سندات الدين  

425 610 9421 571 1خ�سوم اأخرى

836 005159 138موؤن للمخاطر والتكاليف

205 60516 15موؤن مقننة

دعم و�أمو�ل عمومية مر�سدة و�أمو�ل خا�سة لل�سمان 

903 13954 54ديون ثانوية

فوارق اإعادة التقييم

670 133931 668احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال 

709 027777 742الراأ�سمال 

م�ساهمون.  راأ�س مال غري مدفوع )-(

109 539240 219مرحل من جديد )-+/(

نتائج �سافية يف انتظار التوزيع  )+/-(

580 062364 417النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  )+/-(

462 980 33235 024 32جمموع 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 2009

)باآلف الدراهم)

12/31/200812/31/2009

634 0813 13+ فوائد وعائدات مماثلة 

310 398 9811 115 1- فوائد وتكاليف مماثلة 

676 394 1-900 102 1-هام�س الفائدة   

203 214 79712 677 10+ عائدات من امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�س الإيجارية والكراء 

828 877 6519 626 8- تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�س الإيجارية والكراء 

375 336 1462 051 2نتيجة عمليات القرو�س االإيجارية والكراء   

810 0562 3+ عمولت حم�سلة 

391 1868 12-عمولت مدفوعة 

581 5-130 9-الهام�س على  العموالت   

± نتيجة العمليات على �سندات التداول 
2327± نتيجة العمليات على �سندات التوظيف 

5-1± نتيجة عمليات ال�رشف 

± نتيجة العمليات على الأدوات امل�ستقة 
2422نتيجة عمليات ال�سوق   

48423+ عائدات بنكية اأخرى متنوعة 

414735 1- تكاليف بنكية اأخرى متنوعة 

428 210935 938العائد ال�سايف البنكي  

717 6± نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية 

289 7748 13- عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

228 99511 13+ تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي 

398 629267 249- التكاليف العامة لال�ستغالل 

808 360671 688النتيجة االإجمالية  لال�ستغالل  

التوقيع  بوا�سطة  والتعهدات  للقرو�س  املوؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  ± خم�س�سات 
املعلقة الأداء 

-61 145-88 893

اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن 482 15-737 11± خم�س�سات 

433 952567 638النتيجة اجلارية  

524 18218 10النتيجة غري اجلارية  

377 072221 232- ال�رشائب على النتائج 

580 062364 417النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  



122 

امللحقـات الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2009

امللحق 12

ح�سيلة �ل�سندوق �جلماعي ل�سمان �لود�ئع

اإىل غاية 31 دجنرب 2009

املبالغ بالدرهماخل�سوماملبالغ بالدرهماالأ�ســـول

821,26 633 219 7م�ساهمات موؤ�س�سات الئتمان843,07 729 685 5�سندات التوظيف

371,41 753 214 1الحتياطيات000,00 910 93�سندات التوظيف م�سمونة من طرف الدولة

941,97 854 232النتائج ال�سافية لل�سنة املالية030,99 936 710 2قيم م�ستلمة لال�ستحفاظ   

786,35 129 15ح�سابات ت�سوية »اخل�سوم«900,67 412 1ح�ساب جاري ببنك املغرب

986,39 711 5الدولة – فائ�س ال�رشائب على النتائج

910,00 207�رشيبة على القيمة امل�سافة القابلة لال�سرتداد

300,02 034 1الدولة – دائنة ال�رشيبة على القيمة امل�سافة  

949,85 428 183ح�ساب ت�سوية الأ�سول

920,99 371 682 8جمموع اخل�سوم920,99 371 682 8جمموع االأ�سول
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98 VI. املخاطر االإجمالية الأ�سعار الفائدة 
98 1 - منظومة قيا�س املخاطر االإجمالية الأ�سعار الفائدة من طرف البنوك 
99 2 - نوعية خماطر اأ�سعار الفائدة اخلا�سة بالبنوك  
100 3 - تاأثري خماطر اأ�سعار الفائدة  

امللحقات 

105 الهيكل التنظيمي ملديرية  الإ�رشاف البنكي  امللحق 1 

106 لئحة موؤ�س�سات الئتمان  املعتمدة  امللحق 2 

109 لئحة البنوك احلرة   امللحق 3 

110 لئحة جمعيات القرو�س ال�سغرى  امللحق 4 

111 لئحة �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال  امللحق 5 

112 احل�سيلة الرتاكمية للبنوك   امللحق 6  

115 البيان الرتاكمي لأر�سدة التدبري اخلا�سة بالبنوك     امللحق 7  

116 احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات قرو�س ال�ستهالك  امللحق 8  

118 البيان الرتاكمي لأر�سدة التدبري اخلا�سة ب�رشكات قرو�س ال�ستهالك  امللحق 9  

119 احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات القر�س الإيجاري  امللحق 10  

121 البيان الرتاكمي لأر�سدة التدبري اخلا�سة ب�رشكات القر�س الإيجاري  امللحق 11  

122 ح�سيلة ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع  امللحق 12 






