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كلمة الوالـــي

متيزت �سنة 2008 على ال�سعيد الدويل بتفاقم الأزمة املالية الناجتة عن انهيار ال�سوق الأمريكية للقرو�ض الرهنية عالية املخاطر 

حيث �رشعان ما امتدت اآثارها اإىل القت�ساد احلقيقي يف خمتلف دول العامل. وبالتايل، دخلت العديد من البلدان املتقدمة يف حالة 

ركود، يف حني تراجعت وترية النمو القت�سادي يف البلدان ال�ساعدة ب�سكل ملحوظ. 

واأدى اإفال�ض بع�ض املوؤ�س�سات املالية ذات الأهمية النظامية اإىل زعزعة ثقة الفاعلني يف الأ�سواق املالية، مما �ساهم يف ارتفاع 

حدة التخوف من املخاطر وا�سطراب اآليات اأ�سواق القرو�ض ب�سكل وا�سح.

  

واأمام هذه التطورات، تعباأت البنوك املركزية و�سلطات الإ�رشاف املايل لحتواء اآثار هذه التوترات واحلد من انت�سارها.

  

وقد مكنت التطورات التي �سهدناها من ت�سليط ال�سوء على نقط ال�سعف التي تعاين منها رقابة الأ�سواق �سواء على م�ستوى احلكامة 

اأوالتقنني اأو على م�ستوى اأنظمة املراقبة. 

ومن جهته، تعباأ بنك املغرب، منذ اندلع الأزمة، من اأجل تقييم انعكا�سات هذه الأخرية على النظام البنكي، مع تعزيز منظومته 

اخلا�سة  باليقظة والرقابة الحرتازية. 

وهكذا، فقد اأجرى البنك حتقيقات معمقة حول التعر�ض املبا�رش وغري املبا�رش للمخاطر املرتبطة بقرو�ض الرهن العقاري وطلب 

من البنوك تبليغه ب�سكل م�سرت�سل بتقارير مف�سلة حول هذه امل�ساألة. كما ا�ستكمل منظومته اخلا�سة باملراقبة الدائمة باإ�سافة 

جمموعة من املوؤ�رشات التي متكن عن قرب من فهم املخاطر التي تتعر�ض لها القطاعات التي تتاأثر برتدي الظرفية القت�سادية. 

موازاة مع ذلك، دعا بنك املغرب اإدارة البنوك اإىل الرفع من م�ستوى اليقظة وامل�ساركة ب�سكل اأكرب يف تدبري خماطر موؤ�س�ساتها،  

ل�سيما تلك املرتبطة بالأن�سطة على ال�سعيد الدويل. 

من جهة اأخرى، مت تكثيف عمليات تبادل املعلومات مع ال�سلطات الأخرى املخت�سة يف الإ�رشاف على القطاع املايل، يف اإطار 

جلنة التن�سيق، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات ال�رشورية يف الوقت املنا�سب و�سمان النجاعة الالزمة لتطبيق التدابري املتبناة. 

الإجمايل  تعر�سه  اأن  يبدو  املغربي عن مناعة ملحوظة حيث  البنكي  النظام  اأبان  العام،  بالركود  يتميز  الذي  ال�سياق  ويف هذا 

املقومة  البنكية  املوجودات  اأن  اإىل  بالنظر  بالغة  اأهمية  ذا  الواقع،  يف  يكن،  مل  الأزمة  هذه  عنها  ك�سفت  التي  املخاطر  لعوامل 

بالعمالت الأجنبية التي ميلكها غري املقيمني مل تتجاوز، يف نهاية �سنة 2008، %4 من اإجمايل الأ�سول، كما اأّن التزامات البنوك 

اخلا�سة بهذا ال�سطر مل تظهر مواطن �سعف معينة.

  

وتاأتي ح�سيلة الن�ساط والنتائج املحققة خالل �سنة 2008 لتوؤكد متانة النظام البنكي وقدرته على التكيف والتطور يف اإطار 

مناخ دويل بالغ ال�سعوبة.

  

اأما القرو�ض املقدمة من طرف البنوك، والتي كانت قد ارتفعت بن�سبة %29 �سنة 2007، فقد �سجلت مرة اأخرى منوا بواقع 23%، 

املعلقة  الديون  معدل  متو�سط  يف  انخفا�ض  التطور  هذا  وواكب   .69% مقابل  الإجمايل  الداخلي  الناجت  من   75% ن�سبة  لتمثل 

الأداء بن�سبة %6، بينما ل تتجاوز هذه الن�سبة %4،3 عندما يتعلق الأمر بالبنوك التي ميتلك القطاع اخلا�ض غالبية راأ�سمالها. 

وباملوازاة مع ذلك، تعززت ال�سبكة البنكية بحوايل 400 �سباك، لينتقل بذلك عدد ال�سكان لكل وكالة بنكية اإىل 9900 بدل من 

2007، اإىل جانب عمليات مهمة لقتناء فروع بنكية يف بع�ض بلدان املنطقة ذات موؤهالت النمو القوية. 10.900 �سنة 
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وقد بلغ جمموع النتيجة ال�سافية لكافة موؤ�س�سات الئتمان، املحت�سبة على اأ�سا�ض فردي، 10 مليار درهم، وهو مبلغ يقارب املبلغ 

اأ�سا�سا اإىل تباطوؤ منو الناجت ال�سايف البنكي بفعل تراجع وترية منو  2007. ويعزى هذا ال�ستقرار  ال�ستثنائي الذي �سجل �سنة 

هام�ض الفائدة والعمولت، ثم اإىل انخفا�ض عائد اأن�سطة ال�سوق وغياب املداخيل ال�ستثنائية. اإ�سافة اإىل ذلك، عادت تكلفة خماطر 

الئتمان، بعدما �سجلت �سنة 2007 اأدنى م�ستوى لها خالل هذا العقد، لرتتفع من جديد، غري اأن هذا الرتفاع اقت�رش على بع�ض 

املوؤ�س�سات.

ويف املقابل، عرفت املجموعات البنكية الثمانية، التي قامت باإعداد بياناتها املالية على اأ�سا�ض جممع طبقا للمعايري الدولية 

9،5 مليار درهم. ويعك�ض هذا التطور، ب�سكل خا�ض، امل�ساهمة  اإىل  %6،6 لت�سل  للمحا�سبة )IFRS(، زيادة يف الأرباح بن�سبة 

املجموعات  قلب مهن هذه  التجزئة يف  بنوك  وتظل  التاأمني.  مثل  البنكية  ولالأن�سطة غري  اخلارج  املمار�س يف  للن�ساط  املهمة 

وامل�سدر الرئي�سي لعائداتها، مما ي�سكل عامال اأ�سا�سيا لال�ستقرار البنكي.

  

وعلى الرغم من اأن النظام البنكي مل يتاأثر بالأزمة الدولية، اإل اأنه لي�ض مبناأى عن التطورات ال�سلبية للظرفية القت�سادية الوطنية 

والدولية. لذلك، يجب اأن يكون م�ستعدا، ب�سكل دائم، ملواجهة حتقق املخاطر، ل�سيما خماطر الئتمان.

يف هذا ال�سدد، وا�سل بنك املغرب �سنة 2008 م�ساعيه الرامية اإىل تعزيز الإطار الحرتازي واملنظومة ال�ستباقية لتدبري املخاطر، 

وذلك على امل�ستويني امليكرو واملاكرو احرتازي على حد �سواء.

  

فعلى امل�ستوى امليكرو احرتازي، �سن بنك املغرب القواعد الدنيا التي يجب على البنوك مراعاتها فيما يخ�ض تدبري خماطر البلد 

من اأجل �سمان تاأطري وتاأمني اأف�سل ال�ستثماراتها باخلارج. ومن جهة اأخرى، حدد البنك ال�رشوط الواجب على موؤ�س�سات االئتمان 

التقيد بها عند ن�رش بياناتها املالية وفق املعايري الدولية للمحا�سبة )IFRS(. وقد اأوىل البنك اأهمية كبرية للجهود املبذولة من 

طرف البنوك ملراقبة احلد الأدنى ملعامل املالءة ، حيث قرر رفع م�ستواه اإىل %10 �سنة 2008. وهكذا، بلغ متو�سط معامل مالءة 

البنوك، على اأ�سا�ض جممع، %11،7 بعد اأن كان %10،7 �سنة 2007. بينما يبلغ هذا املعامل، اإذا ما احت�سب على اأ�سا�ض الأموال 

الذاتية الأ�سا�سية فقط )النواة الراأ�سمالية(، ن�سبة 9،5%.

  

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن قانون بازل الثاين، الذي دخل حيز التطبيق �سنة 2007، ين�ض يف اإطار الركن الثاين املتعلق باملنظومات 

اإليها بال�سكل الكايف. وبالتايل، فاإن القيام  اأو مل يتطرق  اإدراج املخاطر التي مل ي�سملها الركن الأول  اإىل  الإ�سافية التي تهدف 

باختبارات ال�سغط املتعلقة مبجموع املخاطر، وخا�سة خماطر التمركز وخماطر ال�سيولة واأ�سعار الفائدة، يجب اأن يندرج �سمن 

اأولويات البنوك لكي ت�سمن توفرها على الأموال الذاتية الكافية التي ت�سمح لها با�ستيعاب ال�سدمات املالية. 

ويف اإطار احلوار املهيكل الذي يتم اإجراوؤه مع كل بنك، �سيدر�ض بنك املغرب املتطلبات من الأموال الذاتية الإ�سافية بر�سم الركن 

الثاين، مع الأخذ بعني العتبار الإكراهات التي يفر�سها تطور الظرفية القت�سادية.

  

كما يتعني على البنوك اأي�سا اإحراز تقدم يف تطبيق الركن الثالث الذي يحدد ال�رشوط الدنيا ب�ساأن ن�رش املعلومات الكيفية والكمية 

املتعلقة بالأموال الذاتية واملخاطر. وقد �سلطت الأزمة املالية الدولية ال�سوء على اأهمية وجود �سفافية اأكرب خ�سو�سا فيما يتعلق 

بتحويل املخاطر.
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اأما على امل�ستوى املاكرو احرتازي، فقد انكب بنك املغرب على اإدراج اأن�سطته الرقابية يف اإطار منظور اأو�سع لال�ستقرار املايل، 

القيام  الغر�ض، يتم  النظامية ومن ح�سن تدبريها. لهذا  الأزمات  اإطار ماكرو احرتازي ميكنه من تفادي  كما يعمل على تطوير 

اأمام خمتلف ال�سدمات املالية. وباملثل، يتم التخطيط لتمارين حماكاة  البنكي  باختبارات ال�سغط لتقييم مدى �سمود النظام 

الأزمات النظامية با�سرتاك مع ال�سلطات الوطنية التنظيمية الأخرى.

  

و تدعونا الدرو�ض امل�ستنبطة من الأزمة احلالية اإىل ت�رشيع الإ�سالحات التي يتعني القيام بها لدعم اآليات التن�سيق بني ال�سلطات 

التنظيمية يف القطاع املايل من اأجل تعزيز الإطار الإ�رشايف.

  

2008 مرحلة مهمة فيما يتعلق بتطوير ال�ستفادة من اخلدمات املالية. فقد التزم القطاع البنكي  اأخرى، ت�سكل �سنة  من جهة 

%40 على املدى الق�سري. و يف هذا الإطار، اعتمدت العديد من البنوك  بكل عزم بالرفع من م�ستوى التعامل البنكي لأكرث من 

الدخل  امل�ستهدفة كالأ�رش ذوي  ال�رشائح  احتياجات  تتكيف مع  لتوزيع منتجات مالية  ترتكز على مناذج جديدة  ا�سرتاتيجيات 

املحدود واملقاولت ال�سغرية جدا. 

الدخل املحدود، يف  لل�سكان ذوي  الإ�رشاك املايل  اآخرا ي�ساهم يف تنمية  الذي يعترب حمركا  ال�سغرى،  القرو�ض  ويتواجد قطاع 

ال�سنوات  �سجله خالل  الذي  امللحوظ  النمو  بعد  القطاع،  اأن هذا  املغرب  بنك  به  قام  الذي  الت�سخي�ض  يبني  الطرق. حيث  مفرتق 

الأخرية، يحتاج اليوم اإىل روؤية جديدة جتدد حكامته وتعزز منظوماته اخلا�سة بتدبري املخاطر.

لهذا الغر�ض، در�ض بنك املغرب مع جمعيات القرو�ض ال�سغرى ال�سبل الكفيلة باإجناح مرحلة التعزيز، هذه املرحلة التي تتطلب 

و�سع بنيات ت�ساركية وا�ستعمال الو�سائل التي من �ساأنها تطوير هذا الن�ساط يف ظروف مالئمة.

  

اأكرب يف  2008 على حت�سني العالقات بني موؤ�س�سات الئتمان وزبنائها، �سعيا اإىل حتقيق �سفافية  كما ركز العمل املنجز �سنة 

تطبيق ال�رشوط البنكية وال�رشعة يف معاجلة امللفات وكذا التنفيذ الناجع للو�ساطة البنكية.

  

وقد اأبانت البنوك، خالل ال�سنوات الأخرية، عن قدرتها على تطوير اأن�سطتها واإيجاد عنا�رش النمو البديلة  الالزمة للحفاظ على 

واملغرب  اأوربا  اجتاه  يف  ل�سيما  الدويل،  ال�سعيد  على  للتفعيل  كبريا  جهدا  الرئي�سية  املوؤ�س�سات  بذلت  فقد  وبالفعل،  مداخيلها. 

العربي واإفريقيا الو�سطى واإفريقيا الغربية. 

ويدعم بنك املغرب هذه الإ�سرتاتيجية التي ت�سمح ب�سمان قرب اأكرب من املغاربة املقيمني يف اخلارج ومواكبة ناجعة للفاعلني 

القت�ساديني، مع متو�سع البنوك كفاعلني مرجعيني يف املنطقة.

  

كما ي�سهر البنك، باملوازاة مع ذلك، على �سمان اإمتام كافة هذه التطورات على اأ�س�ض �سليمة، من خالل تعزيز الإ�سالحات التي 

ت�ساهم ب�سكل دائم يف ال�ستقرار املايل وتقوية التعاون مع جمموع املراقبني، خا�سة على ال�سعيد اجلهوي.

  

وبتوفري هذه الظروف وتثمني الإجنازات املحققة والتطور الذي حققه الفاعلون املاليون، ميكن للمغرب اأن ي�سمن متو�سعه كقطب 

مايل جهوي متعدد املهن يربط اإفريقيا باأوربا، ال�سيء الذي �سيمكنه من الندماج بنجاح يف القت�ساد العاملي.
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االأحداث البارزة ل�سنة 2008

 )IFRS/IAS( دخول املعايري الدولية للمحا�سبة حيز التنفيذ  : فاحت يناير 

انعقاد اجتماع جلنة التن�سيق بني هيئات الإ�رشاف على القطاع املايل  : 14 يناير  
انعقاد اجتماع جلنة موؤ�س�سات الئتمان  : 17 يناير  

للمخاطر  املركزية  امل�سلحة  تدبري  املغرب مهمة  بنك  ي�سلم مبوجبها  تفوي�ض  اتفاقية  التوقيع على   : 11 فرباير 
لفاعل من القطاع  اخلا�ض من اأجل اإن�ساء مكتب لالئتمان.

العربي،  املغرب  احتاد  لبلدان  املركزية  البنوك  حمافظي  ملجل�ض  ال�سابعة  العادية  الدورة  انعقاد   : 21 فرباير 
بطرابل�ض.

اختتام احلملة التح�سي�سية حول حماربة تبيي�ض الأموال التي قام بها كل من بنك املغرب واملجموعة   : 6 مار�س  
املهنية لبنوك املغرب ب�رشاكة مع وزارة القت�ساد واملالية و وزارة العدل. 

انعقاد الجتماع ال�سابع ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يف اأبو ظبي   : 7 اأبريل  
بالإمارات العربية املتحدة.

انعقاد اجتماع جلنة التن�سيق بني هيئات الإ�رشاف على القطاع املايل.   : 23 ماي 
انعقاد الجتماع اخلام�ض ملجموعة امل�رشفني البنكيني للدول الناطقة بالفرن�سية يف باري�ض   : 26 ماي  

لبنوك  املهنية  واملجموعة  الداخلية  وزارة  بني  البنوك  يف  بالأمن  اخلا�سة  التفاقية  على  التوقيع   : 12 يونيو 
املغرب

انعقاد لقاء بني وايل بنك املغرب و الفيدرالية الوطنية جلمعيات القرو�ض ال�سغرى  : 19 يونيو 
انعقاد اجتماع جلنة موؤ�س�سات الئتمان  : 8 يوليوز 

انعقاد اجتماع املجل�ض الوطني لالئتمان و الدخار  : 15 يوليوز 
انعقاد لقاء بني وايل بنك املغرب وجمل�ض املجموعة املهنية لبنوك املغرب  : 15 يوليوز 

�سدور تقرير �سندوق النقد الدويل حول تقييم النظام البنكي املغربي  : �ستنرب 

انعقاد املوؤمتر الدويل للم�رشفني البنكيني يف بروك�سيل  : 22 �ستنرب 
انعقاد الدورة العادية الثانية والثالثني ملجل�ض حمافظي البنوك املركزية ومعاهد الإ�سدار العربية،   : 7 اأكتوبر 

يف مراك�ض.

انعقاد لقاء بني وايل بنك املغرب واجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل  : 23 اأكتوبر 
انعقاد الجتماع الأول للجنة الو�ساطة البنكية، حتت رئا�سة وايل بنك املغرب  : 27 اأكتوبر 

اأفريقيا، يف الفجرية  انعقاد الجتماع الثامن ملجموعة العمل املايل ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال   : 8 نونرب 
بالإمارات العربية املتحدة.

انعقاد لقاء بني وايل بنك املغرب وجمل�ض املجموعة املهنية لبنوك املغرب  : 25 نونرب 
انعقاد اجتماع جلنة تن�سيق هيئات الإ�رشاف على القطاع املايل  : 2 دجنرب 

انعقاد لقاء بني وايل بنك املغرب و الفيدرالية الوطنية جلمعيات القرو�ض ال�سغرى.  : 2 دجنرب  
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أرقام رئيسية خاصة بالنظام البنكي

 1 - بنية النظام البنكي

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

• 	18  : البنوك 

• 	 37  : �رشكات التمويل 

• 	 6  : البنوك احلرة 

• 	13   : جمعيات القرو�ض ال�سغرى 

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

• 	3  : موؤ�س�سات اأخرى 

- �سبكة البنوك : 

• يف املغرب : 4.900 �سباك، 2 1.76 منها  خا�ض بربيد املغرب، اأي 6.300 ن�سمة لكل �سباك.	

• يف اخلارج : 13 فرعا، 39 وكالة وفرع و60 مكتب متثيلي.	

• ال�سبابيك الآلية البنكية : 3.629	

- عدد العاملني يف موؤ�س�سات االئتمان و مثيالتها: 39.200  م�ستخدما

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

مباليري الدراهم

200620072008

احل�سيلة 540657763جمموع 

املوؤن( من  ال�سندوق)�سافية  من  الدفع  بوا�سطة  304402500قرو�ض 

الزبناء 437516573ودائع 

ال�سنة املالية( اأرباح  ) دون احت�ساب  الذاتية  404655الأموال 

البنكي ال�سايف  22,22627,2العائد 

لال�ستغالل الإجمالية  11,815,714,6النتيجة 

ال�سافية  6,79,08,6النتيجة 

ال�ستخدامات   مردود  %5,11%5,35%5,42متو�سط 

%1,93%1,75%1,72متو�سط  كلفة املوارد

ال�ستغالل معامل  %47,8%46,5%48,0متو�سط 

)ROA( 1,1%1,5%1,3عائد الأ�سول%

)ROE(  15,5%20,6%17,4عائد الراأ�سمال%

الأداء  الديون املعلقة  %6,0%7,9%10,9ن�سبة 

%4,3%5,3%7,4ن�سبة الديون املعلقة الأداء لدى البنوك التابعة للخوا�ض

باملوؤن الأداء  املعلقة  الديون  %75,3%75,2%71,2معدل تغطية 

%82,0%84,5%77,7معدل تغطية الديون املعلقة الأداء باملوؤن لدى البنوك التابعة للخوا�ض
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بنية ا�ستخدامات البنوك

الديون على الزبناء

58.6%

 حمفظة ال�سندات
16.2%

اأ�سول اأخرى

4.6%

 الديون على موؤ�س�سات

الئتمان ومثيالتها

20.6%

بنية موارد البنوك

الأموال الذاتية

7.3%

 خ�سوم اأخرى
4.2%  الديون جتاه موؤ�س�سات

 الئتمان و مثيالتها
7.7%

  ودائع الزبناء
74.9%

الديون ال�سندية

5.9%

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

200620072008

احل�سيلة  5163.474.3جمموع 

البنكي   ال�سايف  3.23.84.1الناجت 

لال�ستغالل   الإجمالية   22.42.6النتيجة 

ال�سافية  1.11.21.5النتيجة 

الأداء الديون املعلقة  %9.1%10.2%11.9ن�سبة 

  )ROA(  1.9%2.0%2.0عائد الأ�سول%

)ROE(  22.4%23.7%22.7عائد الراأ�سمال%

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

�رشكات القر�ض الإيجاري

43%

�رشكات اأخرى للتمويل

6%

�رشكات قر�ض ال�ستهالك

51%

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

200620072008

3.966.9جمموع احل�سيلة 

3.55.55.7جاري   القرو�ض

%5.3%2.4%1.0ن�سبة  الديون  املعلقة  الأداء  

0.190.30.03النتيجة ال�سافية 





اجلزء األول

احمليط القانوني والتنظيمي 

وأنشطة اإلشراف البنكي
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I. اإلطار القانوني والتنظيمي 

تخ�سع ممار�سة الن�ساط البنكي وطرق االإ�رشاف عليه يف املغرب الأحكام القانون رقم  34-03 املتعلق مبوؤ�س�سات الئتمان 

امل�سار   ،)2006 فرباير   14(  1427 حمرم   15 يف  ال�سادر  واملوؤ�س�سات املماثلة، ال�سادر مبوجب الظهري رقم 176-05-1 

اإليه اأ�سفله بالقانون البنكي، و كذلك للمقت�سيات التنظيمية التي اتخذت لتطبيقها.

  

التي ت�سم   الأخرية  التمويل. هذه  البنوك و �رشكات  التي ت�سمل  البنكي موؤ�س�سات الئتمان  القانون  تدخل يف نطاق تطبيق 

�رشكات متخ�س�سة يف اأن�سطة معينة، على �سبيل املثال قرو�ض ال�ستهالك، القرو�ض الإيجارية، القرو�ض العقارية اأو �رشاء 

الفواتري وكذلك �رشكات تدبري و�سائل الأداء و ال�سمان. ومنذ �سنة 2006، مت تو�سيع هذا النطاق لي�سمل وحدات اأخرى متار�ض 

اأن�سطة ذات طابع بنكي، تعرف باملوؤ�س�سات املماثلة و يتعلق الأمر ب�سندوق الإيداع و التدبري، و�سندوق ال�سمان املركزي، 

وامل�سالح املالية لربيد املغرب، والبنوك احلرة وجمعيات القرو�ض ال�سغرى. كما تخ�سع اأي�سا لهذا لقانون �رشكات الو�ساطة 

يف جمال حتويل االأموال، يف حني مت تعزيز اإطار ن�ساط ال�رشكات املالية.

  

اخلم�ض  الأ�سا�سية  املبادئ  ل�سيما  بازل،  جلنة  �سنتها  التي  املعايري  مع  تتفق  التي  البنكي،  القانون  مقت�سيات  تكر�ض 

والع�رشون التي تتعلق بالإ�رشاف البنكي الفعال، ا�ستقاللية البنك املركزي فيما يتعلق بالإ�رشاف البنكي. و بالفعل، متنح هذه 

املقت�سيات للبنك املركزي �سالحية عامة بخ�سو�ض عملية ولوج املهنة البنكية وممار�ستها. كما اأنه مكلف بو�سع املعايري 

التنظيمية واملحا�سبية، والتاأكد من احرتامها من طرف املوؤ�س�سات اخلا�سعة له ومعاقبة اأي تق�سري متت معاينته. واأخريا، 

يتمتع ب�سالحية معاجلة ال�سعوبات التي تواجهها هذه املوؤ�س�سات. 

لالإطار  وفقا  تعمل  التي   )DSB( البنكي  الإ�رشاف  مديرية  اإىل  اأعاله  املذكورة  املركزي  البنك  اخت�سا�سات  جميع  وتعهد 

املوؤ�س�ساتي والتنظيمي اجلاري به العمل.

1. احمليط املؤسساتي
  

و�سع القانون البنكي اإطارا للت�ساور واحلوار مع ال�سلطات العمومية ل�سيما وزارة املالية وممثلي املهنة البنكية وكذلك مع 

ال�سلطات الأخرى املكلفة بتقنني القطاع املايل والإ�رشاف عليه.

  

اأ - الهيئات اال�ست�سارية 

من اأجل تطوير الروح الت�ساورية واجلماعية يف اتخاذ القرار، اأخ�سع امل�رشع للراأي امل�سبق للهيئات املتخ�س�سة، عدة قرارات 

لوايل بنك املغرب تتعلق مبوؤ�س�سات الئتمان ب�سكل فردي اأو عام، خ�سو�سا منح العتمادات، والقواعد الحرتازية واملحا�سبية 

و كذا العقوبات من درجة معينة التي ميكن اأن تفر�ض على املوؤ�س�سات التي تخرق املقت�سيات القانونية اأو التنظيمية.
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1 - جلنة موؤ�س�سات االئتمان
تديل جلنة موؤ�س�سات الئتمان، اخلا�سعة لأحكام املادتني 19 و20 من القانون البنكي، براأيها لوايل بنك املغرب حول كل 

م�ساألة، ذات طابع عام اأو فردي تتعلق بن�ساط املوؤ�س�سات املذكورة.

اإىل وايل بنك املغرب الذي يراأ�ض جلنة موؤ�س�سات الئتمان، ت�سم  هذه الأخرية ممثال للبنك املركزي، ممثلني اثنني  اإ�سافة 

لوزارة املالية، ممثلني اثنني للمجموعة املهنية لبنوك املغرب وممثلني اثنني للجمعية املهنية ل�رشكات التمويل. وعندما يهم 

الأمر درا�سة م�ساألة متعلقة مبوؤ�س�سات الئتمان ب�سكل فردي، فاإن اللجنة تقت�رش فقط على ممثلي بنك املغرب ووزارة املالية. 

وتخ�سع كيفيات عملها لأحكام املر�سوم رقم 223-06-2 ال�سادر يف 17 جمادى الثانية 1428 )3 يوليوز 2007(.

العتماد والرتاخي�ض وكذلك  اأخرى، طلبات  الئتمان، من بني موا�سيع  راأي جلنة موؤ�س�سات  ت�ستدعي  التي  الق�سايا  ت�سمل 

م�ساريع الن�سو�س القانونية ذات الطابع التنظيمي اأو املحا�سبي. وتهم اأي�سا جوانب اأخرى متعلقة ب�رشوط وكيفيات تطبيق 

مقت�سيات القانون البنكي وخ�سو�سا يف ما يرتبط بتدبري ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع و باتفاقيات التعاون بني بنك 

املغرب ونظرائه الأجانب. كما يتم اأي�سا الت�ساور مع اللجنة بخ�سو�ض كل التدابري التي ميكن اأن يتخذها وزير املالية يف 

املجالت املخ�س�سة له من طرف القانون البنكي ل�سيما فيما يخ�ض جمع الأموال من العموم.

بالعالقة بني  يتعلق  ما  ول�سيما يف  اخت�سا�سها،  تتعلق مبجال  التي  الدرا�سات  بكل  القيام  اللجنة �سالحية  واأخريا متلك 

اأو تو�سيات لوايل بنك  اأن تنبثق عن هذه الدرا�سات مذكرات دورية  موؤ�س�سات الئتمان والزبناء و باإخبار العموم. و ميكن 

املغرب.

جتتمع جلنة موؤ�س�سات الئتمان بدعوة من رئي�سها مرة واحدة على الأقل كل �ستة اأ�سهر وكلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك. وميكنها 

اأي�سا اأن تعقد اجتماعات بدعوة من ثالثة من اأع�سائها على الأقل، للبث يف الق�سايا ذات الطابع العام. 

و يتوىل بنك املغرب مهام �سكرتارية اللجنة.

2 - اللجنة التاأديبية ملوؤ�س�سات االئتمان
يف اإطار امل�سطرة التاأديبية اجلاري بها العمل، اأحدث القانون البنكي جلنة مكلفة بدرا�سة امللفات التاأديبية املتعلقة بخرق 

�سد  اتخاذها  املمكن  العقوبات  بخ�سو�ض  املغرب  بنك  لوايل  الراأي  اإبداء   جانب  اإىل  والتنظيمية،  القانونية  املقت�سيات 

املوؤ�س�سات املعنية.

كذلك  و  رئي�سا،  ب�سفته  العام  املدير  اأحدهما  املغرب،  لبنك  اثنني  الئتمان من ممثلني  التاأديبية ملوؤ�س�سات  اللجنة  تت�سكل 

من ممثلني اثنني لوزارة املالية و قا�سيني يتم تعيينهما من طرف وزير املالية باقرتاح من وزير العدل. وميكن لرئي�سها 

ال�ستعانة بكل �سخ�ض يعترب راأيه مفيدا للجنة حول الق�سية التي متت دعوته ب�ساأنها. وتخ�سع طريقة عملها لأحكام املادتني 

23 و24 من القانون البنكي وكذلك لتلك املتعلقة بالنظام الداخلي. 

ويتوىل بنك املغرب �سكرتارية اللجنة التاأديبية.
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ب - الهيئات الت�ساورية

1 - املجل�س الوطني لالئتمان واالدخار
للنقد  الوطني  املجل�ض  حمل   2006 ل�سنة  البنكي  القانون  مبوجب  حل  الذي  والدخار،  لالئتمان  الوطني  املجل�ض  يتداول 

واالدخار، يف كل م�ساألة تهم تنمية االدخار و تطوير ن�ساط موؤ�س�سات االئتمان. واإذا كان املجل�س ال ميكنه االإدالء براأيه، فهو 

يتمتع ب�سالحية تقدمي خمتلف القرتاحات للحكومة فيما يخ�ض امليادين التي تندرج يف نطاق اخت�سا�سه. يف هذا الإطار، 

ميكنه القيام بكافة الدرا�سات التي يعتربها �رشورية اأو التي ميكن اأن تعهد اإليه من طرف وزارة املالية اأو وايل بنك املغرب.

ويحدد املر�سوم رقم 224-06-2 ال�سادر يف 17 جمادى الثانية 1428 )3 يوليوز 2007( تركيبته و كذا طرق عمله. هكذا 

و عالوة على وزير املالية ووايل بنك املغرب اللذان ي�سغالن على التوايل من�سب رئي�ض و نائب رئي�ض املجل�ض، ي�سم املجل�ض 

الطابع املايل، والغرف املهنية، واجلمعيات املهنية وكذا الأ�سخا�ض الذين يعينهم  44 ع�سوا ممثال لالإدارة، والهيئات ذات 
الوزير الأول بالنظر لكفاءاتهم يف امليدانني القت�سادي واملايل. ويعقد  املجل�ض الوطني للقر�ض والدخار اجتماعا واحدا 

على الأقل يف ال�سنة.

ويتوىل بنك املغرب اأعمال �سكرتارية املجل�ض.

2 - جلنة التن�سيق بني اأجهزة الرقابة على القطاع املايل
81 من  املادة  تطبيقا ملقت�سيات  اأحدثت  التي   ،)CCOSSF( املايل  القطاع  الرقابة على  اأجهزة  التن�سيق بني  ت�سكل جلنة 

القانون البنكي، اإطارا ميكن الهيئات املكلفة بتنظيم و مراقبة  القطاع املايل من تن�سيق اأن�سطتها يف جمال الإ�رشاف ومن 

تبادل اخلربات واملعلومات فيما بينها ب�ساأن املوؤ�س�سات اخلا�سعة لها. كما اأنها تعترب منتدى ت�ساوريا وتن�سيقيا لأن�سطة هذه 

الأجهزة ارتباطا با�ستقرار النظام املايل.

يحدد املر�سوم رقم 225-06-2 ال�سادر يف 17 جمادى الثانية 1428 )3 يوليوز 2007( والنظام الداخلي للجنة التن�سيق 

تركيبتها واأ�ساليب عملها.

اإ�سافة اإىل وايل بنك املغرب الذي يراأ�ض اللجنة، فاإن جلنة التن�سيق ت�سم ممثال للبنك املركزي، وممثلني اثنني ملجل�ض القيم 

املنقولة وممثلني اثنني ملديرية التاأمينات واالحتياط االجتماعي التابعة لوزارة املالية. وجتتمع مرة واحدة على االأقل كل 

�ستة اأ�سهر وكلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك بدعوة من رئي�سها اأو بطلب من اأحد اأع�سائها.

ويتوىل بنك املغرب �سكرتاريتها.

2. احمليط القانوني والتنظيمي

تعزز املحيط القانوين والتنظيمي للن�ساط البنكي يف املغرب، �سنة 2008، من خالل  تبّنيه قواعد احرتازية جديدة تندرج 

يف اإطار تطبيق منظومة بازل 2.

ومن جهته، متيز الإطار املحا�سبي بدخول معايري املحا�سبة الدولية  )IAS/IFRS( حيز التنفيذ يف يناير 2008.
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ال�سوق وجودة  الر�ساميل والتاأمينات بهدف تعزيز نزاهة  االأن�سطة املرتبطة بقطاعات �سوق  كما مت تعديل �رشوط ممار�سة 

املعلومات املالية و كذا تقوية مهمة الإ�رشاف.

اأ - االإطار املنظم لولوج املهنة البنكية

يخ�سع ولوج املهنة البنكية ل�رشوط جد �سارمة �سواء فيما يتعلق باأ�سحاب امل�رشوع اأو االأ�سخا�س الذين �سيتكلفون مبهام 

داخل االأجهزة امل�سرية. كما اأن االعتماد املمنوح ملمار�سة الن�ساط البنكي يخ�سع هو اأي�سا الأحكام قانونية وتنظيمية تن�سجم 

مع املبادئ الأ�سا�سية للجنة بازل.

1 - عملية االعتماد
االإجراءات  وفق  وي�سلم  يطلب  املغرب،  بنك  وايل  من  اعتماد  على  باحل�سول  رهينة  االئتمان  موؤ�س�سات  ن�ساط  ممار�سة  اإن 

املن�سو�ض عليها ل�سيما يف املادة 27 من القانون البنكي.

لهذا الغر�س، يتاأكد بنك املغرب من ا�ستيفاء �ساحب الطلب لل�رشوط املن�سو�س عليها يف هذا القانون و مالئمة الطلب يف 

تنفيذها وكذلك  �سيعمل على  التي  واملالية  التقنية  والو�سائل  اأن�سطته،  برنامج  العتبار  البنك بعني  وياأخذ  القانوين.  �سكله 

نوعية اأ�سحاب الر�ساميل.

كما يقوم بتقييم قدرة املقاولة �ساحبة الطلب على حتقيق اأهدافها التنموية يف ظروف تتالءم مع ال�سري اجليد للنظام البنكي 

وت�سمن للزبناء �رشوط �سالمة ُمر�سية.

يجب اأن تكون طلبات العتماد املقدمة من موؤ�س�سات الئتمان التي يوجد مقرها الرئي�سي يف اخلارج، �سواء تعلق الأمر باإن�ساء 

فرع اأو فتح ملحقة يف املغرب، مدعومة براأي �سلطة البلد الأ�سلي املوؤهل لت�سليم مثل هذه الوثيقة.

اإ�سافة اإىل ذلك، يجب اأن يحر�ض بنك املغرب باأن ل يكون من �ساأن الأحكام الت�رشيعية والتنظيمية التي تطبق على موؤ�س�سات 

الئتمان بالبلد الأ�سلي اأن تعرقل عملية مراقبة الوحدة التي �سيتم اإن�ساوؤها يف املغرب. 

وعند االقت�ساء، ميكن اأن يقت�رش االعتماد على ممار�سة بع�س االأن�سطة اأو تتم م�ساحبته ب�رشوط خا�سة ق�سد املحافظة على 

توازن البنية املالية للموؤ�س�سة وال�سري اجليد للنظام البنكي. كما ميكنه اأي�سا اأن يخ�سع لحرتام التعهدات التي التزمت بها 

املوؤ�س�سة �ساحبة الطلب.

ميكن رف�ض العتماد عندما يرى بنك املغرب اأن ممار�سة ن�ساطه املتعلق باملراقبة قد يعرَقل ب�سبب وجود عالقات مبا�رشة 

اأو غري مبا�رشة تتعلق بالراأ�سمال اأو املراقبة بني املوؤ�س�سة �ساحبة الطلب واأفراد اأو �رشكات اأخرى، اأو عندما ل يتوفر اأ�سحاب 

املقاولة وم�سريوها على النزاهة و الكفاءة ال�رشوريتني اأو اخلربة التي تتطلبها وظيفتهم.

120 يوما، ابتداء من تاريخ ا�ستالم  اأو الرف�ض املربر، خالل اأجل ل يتعدى  يتم اإخبار �ساحب الطلب بقرار منح العتماد، 

جميع الوثائق املطلوبة لدرا�سة امللف.     
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2 - نطاق �لن�ساط
ي�سمل نطاق ن�ساط موؤ�س�سات االئتمان جمموعة من العمليات، التي يقت�رش بع�سها ب�سكل ح�رشي على بع�س الفئات من هذه 

املوؤ�س�سات، مثل: جمع الودائع، منح القرو�ض و و�سع و�سائل الأداء اأوتدبريها رهن اإ�سارة الزبناء.

و يدخل يف هذا النطاق منتجات التمويل البديلة التي تتمتع موؤ�س�سات الئتمان ب�سالحية تقدميها منذ اأكتوبر 2007، ل�سيما 

اإطار اجلهود الرامية للرفع من معدلت التعامل  الإيجارة، املرابحة و امل�ساركة. و يندرج النفتاح على هذه املنتجات يف 

البنكي من خالل تنويع املعرو�ض من اخلدمات البنكية التي تتالءم مع احتياجات ال�سكان.

اأو  اأن موؤ�س�سات الئتمان تتمتع ب�سالحية ممار�سة ن�ساطات اأخرى يف نف�ض املجال ت�سمل خ�سو�سا عمليات ال�رشف  كما 

تلك املتعلقة بالذهب واملعادن الثمينة وحتويل الأموال وتدبري الذمة املالية وتوظيف القيم املنقولة وتقدمي منتجات خا�سة 

بالتاأمني للعموم. و تخ�سع ممار�سة هذه االأن�سطة  لل�رشوط القانونية والتنظيمية التي تقننها.

3 - �رشوط �ملو�فقة على �مل�سريين
اإن ممار�سة وظائف داخل الهيئات امل�سرية ملوؤ�س�سات االئتمان رهينة با�ستيفاء ال�رشوط املرتبطة بالنزاهة والكفاءة املهنية 

لأ�سحابها. وبالفعل، فاإن القانون البنكي مينع ممار�سة مثل هذه امل�سوؤوليات من طرف اأ�سخا�ض �سدرت يف حقهم عقوبات 

نهائية ب�سبب بع�ض اجلنح اأو اجلرائم. و هو يوؤطر، عالوة على ذلك، اجلمع بني مهمة م�سري موؤ�س�سة الئتمان مع مهام مماثلة 

يف مقاوالت اأخرى. كما ي�سرتط على املوؤ�س�سني وغريهم من اأ�سحاب االأ�سهم و كذلك االأع�ساء يف هيئات االإدارة، والت�سيري 

والتدبري ا�ستيفاء �رشوط النزاهة و اخلربة.

و يف اإطار اليقظة امل�ستمرة التي ميار�سها البنك املركزي فيما يخ�ض جودة ت�سيري موؤ�س�سات الئتمان، فهو يتاأكد من توفر 

الأ�سخا�ض املكلفني بت�سيري هذه املوؤ�س�سات على كل املوؤهالت املطلوبة يف املجال املهني وعلى امل�ستوى الأخالقي والأدبي 

على حد �سواء.

لذلك، يتعني على موؤ�س�سات الئتمان تبليغه بكل تعيني فعلي اأو يعتزم القيام به لأ�سخا�ض داخل هيئات الإدارة، الرقابة اأو 

.G/2006/27 الت�سيري. وقد مت تو�سيح كيفية تطبيق هذا املقت�سى يف املن�سور رقم

    

4 - �رشوط �عتماد مر�قبي �حل�سابات
تطبيقا للمقت�سيات القانونية و التنظيمية اجلاري بها العمل، يتعني على جميع املوؤ�س�سات اخلا�سعة ملراقبة بنك املغرب 

تعيني مراقب اأو مراقبني اثنني للح�سابات،  ح�سب القانون الأ�سا�سي وحجم كل منها، بهدف مراقبة ح�ساباتها طبقا ملقت�سيات 

الف�سل 6 من القانون رقم 17-95 املتعلق بال�رشكات امل�ساهمة، ومراقبة مدى احرتام املقت�سيات املحا�سبية والحرتازية 

وكذلك تلك املتعلقة باآلية املراقبة الداخلية ومراجعة �سحة املعلومات املوجهة للعموم ومدى توافقها مع احل�سابات.

ووفقا ملقت�سيات املن�سور رقم G/2006/21 ال�سادر يف 30 نونرب 2006، يتعني على مراقبي احل�سابات ا�ستيفاء كافة 

�رشوط اال�ستقاللية والكفاءة املطلوبة ملمار�سة مهامهم. وال ميكن تعيينهم من طرف موؤ�س�سة �سغلوا فيها انتدابني متتاليني 

اإل بعد انق�ساء ثالث �سنوات. وعند تعيني مراقبني اثنني للح�سابات، ل يجوز لهوؤلء متثيل اأو النتماء ملكتبني جتمع بينهما 

روابط.
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يتم تبليغ قرار املوافقة اإىل املوؤ�س�سة، اأو تعليل الرف�ض، وذلك خالل اأجل ل يتعدى 21 يوما ابتداء من تاريخ ا�ستالم جميع 

اإنهاء مدة  الوثائق واملعلومات املطلوبة. وباملثل، ميكن لبنك املغرب اأن يطلب من اأجهزة  املوؤ�س�سة التي لها حق التداول 

انتداب اأي مراقب ح�سابات مل يقم باملهمة املنوطة به على الوجه الأكمل.

وينجز مراقبو احل�سابات مهمتهم طبقا لل�رشوط املحددة يف املذكرة الدورية رقم 4، ال�سادرة بتاريخ 28 يونيو 2007، و 

يبلغون قراراتهم لبنك املغرب ولأع�ساء املجل�ض الإداري اأو الرقابي للموؤ�س�سة.

يتعني على مراقبي احل�سابات تبليغ بنك املغرب على الفور بكل حدث اأو قرار، علموا به اأثناء ممار�سة مهامهم، و الذي ي�سكل 

خرقا للمقت�سيات الت�رشيعية اأو التنظيمية اأو الذي قد يوؤثر على الو�سعية املالية للموؤ�س�سة اأو تهديد ا�ستمراريتها اأو الت�سبب يف 

اإ�سدار حتفظات اأو رف�ض امل�سادقة على احل�سابات. كما يتعني عليهم اأي�سا الإدلء بجميع التو�سيحات اأو ال�رشوحات التي 

يطلبها منهم بنك املغرب، فيما يخ�ض اخلال�سات و الآراء التي اأدلوا بها يف تقاريرهم. 

5 - �رشوط وكيفية تو�سيع �ل�سبكة
يف اإطار ممار�سة اأن�سطتها، باإمكان موؤ�س�سات الئتمان اأن تفتح، بكل حرية، فروعا ووكالت اأو �سبابيك لها وكذا اإقفالها عرب 

ال�سبابيك  اأو  الوكالت  الفروع،  الوطني. ويتعني عليها عندئذ تبليغ بنك املغرب املكلف بو�سع لئحة لهذه  جمموع الرتاب 

وحتيينها.

اأما بالن�سبة للتو�سعات يف اخلارج التي تتخذ �سكل فروع م�ستقلة اأو وكالت اأو امتالك م�ساهمات مهمة، فهي تخ�سع للرتخي�ض 

امل�سبق من طرف وايل بنك املغرب، بعد الإطالع على راأي جلنة موؤ�س�سات الئتمان.

موؤ�س�سات  املغرب من طرف  اأو يف  املغربية  الئتمان  موؤ�س�سات  اخلارج من طرف  �سواء يف  فتح مكاتب متثيلية،  ويخ�سع 

الئتمان التي يوجد مقرها الرئي�سي يف اخلارج، للرتخي�ض امل�سبق من طرف وايل بنك املغرب. 

اأو اخلارج  وتطبيقا للمقت�سيات التنظيمية املن�سو�ض عليها يف هذا ال�ساأن، ل ميكن للمكاتب التمثيلية القيام، يف املغرب 

الزبناء  القيام با�ستقطاب  القرو�ض، ول  اأو منح  الأموال، فتح ح�سابات  ح�سب احلالة، بعمليات ذات طابع بنكي مثل جمع 

بهدف القيام بعمليات ذات طابع مايل.

عالوة على ذلك، يتعني على موؤ�س�سات الئتمان املغربية تو�سيع اأجهزتها اخلا�سة باملراقبة الداخلية واليقظة لت�سمل مكاتبها 

التمثيلية املوجودة يف اخلارج و اإحاطة علم بنك املغرب بعمليات املراقبة املنجزة يف هذا ال�سدد. كما يتعني عليها ال�سهر 

على اأن تكون هذه املكاتب، ب�سكل دائم، تراعي كافة املقت�سيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل يف البلد امل�سيف، 

اخلا�سة  الت�رشيعات  اإىل  اإ�سافة  الجتماعي  بال�سق  املتعلقة  وتلك  وال�رشيبية  املالية  بالت�رشيعات  املتعلقة  تلك  ول�سيما 

مبحاربة غ�سل الأموال.

ويجوز لبنك املغرب دعوة موؤ�س�سات الئتمان لتقلي�ض �سبكاتها اأو منع تو�سعتها يف املغرب اأو يف اخلارج، يف حالة عدم 

احرتامها للقواعد الحرتازية.
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ب- املنظومة االحرتازية واملحا�سبية

خالل ال�سنوات الأخرية، مت القيام مبراجعة جذرية للمنظومة الحرتازية واملحا�سبية اجلاري بها العمل ق�سد مالئمتها ب�سكل 

اأف�سل مع املمار�سات الدولية اجليدة، وخ�سو�سا املعايري التي حتددها جلنة بازل.

1 - املنظومة االحترازية
1.1 - املنظومة االحرتازية املطبقة على موؤ�س�سات االئتمان

2006، ومت  البنكي �سنة  القانون  اإ�سدار  تاأهيل املنظومة الحرتازية املطبقة على موؤ�س�سات الئتمان بعد  مت 

تعزيزها �سنة 2008 بعد اإ�سدار اأحكام تنظم عملية تدبري خماطر البلد وكذا القرار املتعلق بالرفع من م�ستوى 

املعامل الأدنى للمالءة املطبق على البنوك من %8 اإىل 10%.

اأف�سل ملخاطر �سعر الفائدة الذي تتعر�ض له البنوك، قام بنك املغرب  اأجل �سمان تتبع  اأخرى و من  من جهة 

بتحديد كيفية اإعداد تقارير عن هذه املخاطر.

1.1.1. قاعدة الراأ�سمال االأدنى  

اأ�سحاب امل�رشوع ب�سكل فعلي، كراأ�سمال  البنكي رهني بجلب  الن�ساط  اإىل ممار�سة  الولوج  القانون، فاإن  ح�سب 

اأدنى مدفوع كليا اأو منحة مدفوعة كليا، ملبلغ ي�ساوي على الأقل: 

• اأموال من العموم،	 200 مليون درهم بالن�سبة للبنوك التي تتلقى 

• اأموال من العموم،	 100 مليون درهم بالن�سبة للبنوك التي ل تتلقى 

• 50 مليون درهم بالن�سبة ل�رشكات التمويل املعتمدة ق�سد القيام بعمليات القر�ض العقاري اأو عمليات القر�ض الإيجاري  	
وعمليات الإقرا�ض الأخرى غري تلك املذكورة اأ�سفله،

• 40 مليون درهم بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�سد القيام بعمليات ال�سمان، عدا ال�سمان امل�سرتك،	

• 30 مليون درهم بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�سد القيام بعمليات �رشاء الفواتري،	

• 20 مليون درهم بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�سد القيام بعمليات القرو�ض اخلا�سة بال�ستهالك،	

•  10 مليون درهم بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�سد القيام بعمليات و�سع كل و�سائل الأداء رهن اإ�سارة الزبناء و تدبريها،	

• 3 ماليني درهم بالن�سبة ل�رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال،	

• 1 مليون درهم بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�سد القيام بعمليات ال�سمان امل�سرتك.	

يجب اأن تفوق اأ�سول كل موؤ�س�سة ائتمان، ب�سكل دائم، اخل�سوم الالزمة مببلغ ي�ساوي على الأقل الراأ�سمال الأدنى املفرو�ض 

بالن�سبة للفئة التي ينتمي اإليها.

حتدد دورية بنك املغرب رقم G/2006/20 كيفيات تطبيق هذه القاعدة.
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2.1.1. قواعد املالءة املالية  

1.2.1.1.- االأموال الذاتية االحرتازية
يعترب مفهوم الأموال الذاتية اأ�سا�سيا لتنفيذ القوانني الحرتازية حيث اأنه ي�ستعمل كمرجع عند احت�ساب العديد من 

معايري التدبري التي يتعني على موؤ�س�سات الئتمان احرتامها. و يحدد املن�سور رقم G/2006/24 مكونات الأموال الذاتية 

وكذا كيفيات احت�سابها، على اأ�سا�ض فردي و جممع على حد �سواء، طبقا للمعايري التي و�سعتها جلنة بازل.

وتبعا لدخول املعايري الدولية للمحا�سبة )IFRS( حيز التنفيذ، حدد بنك املغرب لئحة للتعديالت )عمليات النتقاء الحرتازي( 

التي يجب اإدخالها على الأموال الذاتية من اأجل ح�ساب معامل املالءة على اأ�سا�ض جممع.

الئتمان  موؤ�س�سات  على  يتعني  التي  التقارير  على  اعتمادا  القانونية  املتطلبات  مع  الذاتية  الأموال  مطابقة  مراقبة  وتتم 

اإعدادها كل �ستة اأ�سهر.

2.2.1.1 - املعامل االأدنى للمالءة املالية
يتعني على البنوك، التي تطبق اتفاقية بازل الثانية، التوفر على الأموال الذاتية التي ت�سمح لها بتغطية كافة خماطر الئتمان، 

هذا  مقت�سيات  وتتطابق   .G/2006/26 رقم  املن�سور  يحددها  التي  للكيفيات  الت�سغيلية  وفقا  واملخاطر  ال�سوق  خماطر 

املن�سور مع املعايري التي اأر�ستها املقاربة املعيارية لبازل الثانية.

يجب اأن حترتم، على اأ�سا�ض فردي وجممع، ن�سبة دنيا تبلغ %10 بني الأموال الذاتية و جمموع خماطرها املرجحة.

يتعني على املوؤ�س�سات اخلا�سعة لبازل الأوىل تغطية خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق التي تواجهها بوا�سطة الأموال الذاتية 

اإىل احلد الأدنى املطلوب، وفقا ملقت�سيات املن�سور رقم G/2006/25 ال�سادر يف 4 دجنرب 2006 و املتعلقة باملعامل 

الأدنى للمالءة. وتتطابق طرق احت�ساب هذا املعامل مع مقت�سيات اتفاقية بازل ل�سنة 1988 حول الأموال الذاتية، كما مت 

تتميمها �سنة 1996 و2005 فيما يخ�ض خماطر ال�سوق.

ويتم التحقق من مدى احرتام قاعدة املالءة املالية بناء على التقارير ن�سف ال�سنوية التي يتعني على املوؤ�س�سات رفعها اإىل 

بنك املغرب.

3.2.1.1 - مالئمة االأموال الذاتية مع نوعية املخاطر التي تواجهها املوؤ�س�سة 
يف اإطار تطبيق الركن الثاين لبازل 2، يتعني على موؤ�س�سات الئتمان اأن تتوفر على عملية تقييمية ملالئمة الأموال الذاتية 

. ICAAP الداخلية، يطلق عليها اخت�سارا بالإجنليزية

لإ�سرتاتيجية  وا�سحا  تعريفا  املغرب،  لبنك   G/2007/45 رقم  التعليمة  ملقت�سيات  وفقا  العملية،  هذه  تطبيق  ويتطلب 

ب�سكل  ت�سمن،  التي  املخاطر  لتدبري  �ساملة  فعلية  �سيا�سة  على  الإ�سرتاتيجية  ترتكز هذه  اأن  ويجب  املخاطر.  اإزاء  املوؤ�س�سة 

اأهدافها واملخاطر التي تتعر�ض لها فعال واملحتملة  دائم وعلى املدى البعيد، مالئمة الأموال الذاتية للموؤ�س�سة مع حتقيق 

منها، كما ترتكز كذلك على اإطار عمل �سفاف و توافقي من اأجل تطبيق العملية التقييمية ملالئمة الأموال الذاتية الداخلية 

.)ICAAP(
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4.2.1.1.- منظومة التوا�سل بخ�سو�س العملية التقييمية ملالئمة االأموال الذاتية الداخلية
طبقا ملقت�سيات الركن الثالث لبازل 2 الذي يهدف اإىل تعزيز ان�سباط ال�سوق، و�سع بنك املغرب منظومة للتوا�سل املايل 

اإطار  التي تتعر�ض لها يف  الذاتية و باملخاطر  تفر�ض على املوؤ�س�سات اخلا�سعة ن�رش جميع املعلومات املتعلقة باأموالها 

ممار�سة ن�ساطها.

2007، ب�سكل  31 غ�ست  ال�سادرة يف   G/2007/44 التي حتدد معاملها تعليمة بنك املغرب رقم  تهدف هذه املنظومة، 

واملحللني  وامل�ستثمرين،  الأ�سهم،  )حاملي  املعنية  الأطراف  اإ�سارة  رهن  وموحد  من�سجم  مرجعي  اإطار  و�سع  اإىل  خا�ض 

املاليني،...( لتمكينهم من القيام بدرا�سات حتليلية دقيقة للمعلومات و مبقارنات موثوق بها.

يف هذا الإطار، يتعني على املوؤ�س�سات ن�رش، على اأ�سا�ض جممع، ب�سكل كمي و كيفي، حد اأدنى من املعلومات التي تتعلق اأ�سا�سا 

بتكوين اأموالها الذاتية ومنظومة تدبري خمتلف املخاطر وم�ستوى التعر�ض لكل منها وكذلك مالئمة الأموال الذاتية مع نوعية 

املخاطر التي تتعر�ض لها واملنظومة التي مت اعتمادها لتقييم هذه املالئمة واحلفاظ عليها.

3.1.1.  منظومة احلد من خماطر االأطراف املقابلة  

اإزاء نف�ض  ترتكز منظومة احلد من خماطر الأطراف املقابلة على معايري كمية وكيفية تكميلية هدفها �سمان التحكم فيها 

امل�ستفيد اأو خمتلف الأطراف املقابلة التي تعمل يف نف�ض القطاع اأو يف نف�ض املنطقة اجلغرافية اأو البلد.

1.3.1.1 - توزيع املخاطر 
يجرب النظام اجلاري به العمل موؤ�س�سات الئتمان على حتديد تعهداتها جتاه نف�ض املدين للمحافظة على ا�ستمراريتها يف 

حالة تق�سري هذا الطرف عن الوفاء بالدين.

هكذا، وطبقا لدورية بنك املغرب رقمG/2001/3  ال�سادرة يف 15 يناير 2001، ل يجوز لأي موؤ�س�سة اأن تعر�ض نف�سها 

للمخاطر باأن متنح  لنف�ض امل�ستفيد، �سواء كان زبونا واحدا اأو جمموعة من الزبناء انتظموا يف اإطار جمموعة م�سالح، قرو�سا 

تتجاوز %20 من اأموالها الذاتية. وي�سمل احت�ساب هذه املخاطر القرو�ض املدفوعة من ال�سندوق وبوا�سطة التوقيع و كذلك 

ال�سندات ال�سادرة عن الطرف املقابل والتي اكتتبت فيها املوؤ�س�سة. ويجوز لبنك املغرب الرتخي�ض مبخالفة هذه القاعدة، 

ب�سكل ا�ستثنائي وعر�سي، ح�سب كل حالة.

عالوة على ذلك، يجب على موؤ�س�سات الئتمان اأن توجه تقارير ف�سلية  لبنك املغرب لتمكينه من تتبع املخاطر الكربى التي 

%5 من  يفوق  اأو  يعادل  املقابل، مببلغ  الطرف  نف�ض  لها مع  تتعر�ض  التي  املخاطر  يق�سد منها جمموع  والتي  تواجهها، 

اأموالها الذاتية.

تتم مراقبة هذه القاعدة بناء على التقارير التي يتو�سل بها بنك املغرب وكذلك اأثناء بعثات املراقبة امليدانية. 

وتعر�ض املخالفات امل�سجلة اأ�سحابها اإىل غرامات و/اأو عقوبات اإدارية.

2.3.1.1 – امتالك امل�ساهمات
يتم اأي�سا حتديد �سقف املخاطر اإزاء املقاولت املوجودة بالفعل اأو التي توجد يف طور الإن�ساء اأو التي تتخذ �سكل 

امتالك للم�ساهمات بغية احلد من خماطر العدوى ب�سبب تق�سري ال�رشكات امل�سدرة لل�سندات وتفادي امل�ساركة 
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 ولي�ست لها دراية تامة 
ّ
القوية للبنوك يف اأن�سطة ذات طبيعة غري مالية، والتي ل ميكنها التحكم فيها ب�سكل فعلي

باملخاطر التي تتعر�ض لها.

تخ�سع ال�رشوط التي تقنن امتالك هذه امل�ساهمات للدورية رقم G/2006/29، ال�سادرة يف 5 دجنرب 2006. 

هكذا، ودون الإخالل بالقواعد املطبقة ب�ساأن توزيع املخاطر، يجب اأن ت�ستويف م�ساهمات موؤ�س�سات الئتمان، 

امل�سموح لها بامتالك حمفظتها،  ال�رشوط االآتية:

ل ميكن لأي م�ساركة فردية اأن تتجاوز اأحد احلدود املذكورة اأ�سفله:

• %15 من الأموال الذاتية ملوؤ�س�سة الئتمان،	
• ِدرة.	 اأو حقوق ت�سويت ال�رشكة امُل�سْ %30 من راأ�سمال 

ل ميكن للمبلغ الإجمايل ملحفظة �سندات امل�ساهمة اأن يتجاوز %60 من الأموال الذاتية ملوؤ�س�سة الئتمان.

يف حالة ما اإذا اعترب بنك املغرب اأن بع�ض اأ�سكال امتالك امل�ساهمات قد تعر�ض املوؤ�س�سة ملخاطر متزايدة اأو تعرقل مراقبتها 

الحرتازية، ميكن اإذاك اأن يخف�ض من احلدود املذكورة.

وت�ستثنى من دائرة تطبيق هذه القاعدة، امل�ساهمات التي متلكها يف املوؤ�س�سات العاملة يف املجال املايل، و ح�سب بع�ض 

ال�رشوط، يف ال�رشكات القاب�سة التي تهدف اإىل امتالك م�ساهمات اأو اإدارة حمفظة للقيم املنقولة. كما ت�ستثنى اأي�سا، اإال يف 

حالة تفويتها داخل اأجل ل يتعدى اأربع �سنوات، امل�ساهمات اململوكة يف ال�رشكات التي تدخل يف اإطار برنامج تقومي اأو اإنقاذ 

معتمد من طرف املوؤ�س�سة املقر�سة اأو امل�ستلمة مقابل ت�سوية الديون التي مل ت�ستطع ال�رشكة املدينة ت�سديدها.

3.3.1.1 - خماطر التمركز 
يق�سد مبخاطر التمركز اخلطر الذي من طبيعته الت�سبب يف خ�سائر مهمة ميكنها تهديد ال�سالبة املالية ملوؤ�س�سة ما اأو قدرتها 

على موا�سلة اأن�سطتها الأ�سا�سية. ويف اإطار تنفيذ الركن الثاين لبازل 2، و�سع بنك املغرب �سنة 2007 تعليمة، م�ستوحاة 

من املمار�سات الدولية ال�سليمة، حتتم على البنوك التوفر على منظومة لتدبري خطر متركز خطر الئتمان اإزاء نف�ض الطرف 

اأو منطقة جغرافية واحدة. ومن  اأو يف قطاع  اإطار جمموعة م�سالح،  يتواجدون يف  الذين  الزبناء  اأو جمموعة من  املقابل 

�ساأن املنظومات التي �سيتم و�سعها اأن متكن البنوك من حتديد امل�سادر املحتملة للمخاطر، وقيا�سها و العمل على تدبريها 

ومراقبتها.

4.3.1.1 - و�سعيات ال�رشف 
 G/96/9 عالوة على تغطية الأموال الذاتية ملخاطر ال�سوق، يتعني على البنوك، تطبيقا ملقت�سيات دورية بنك املغرب رقم

ال�سادرة يف 29 مار�ض 1996 ب�ساأن و�سعيات ال�رشف كما مت تعديلها باملن�سور رقم G/98/15 ال�سادر يف 30 دجنرب 

العملة و بجميع العمالت على حد �سواء يف حدود %10 و %20 على  بنف�ض  احلفاظ على و�سعيات �رشف مقومة   ،1998
التوايل من جمموع اأموالها الذاتية ال�سافية.

يجب اأن تتم ت�سوية اأي جتاوز لهذه امل�ستويات، امل�سجلة يف نهاية اليوم، لدى بنك املغرب عرب �رشاء اأو بيع العمالت.
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العتبار  بعني  احت�سابها  ياأخذ  و  العملة.  بنف�ض  املقومة  والتعهدات  املوجودات  جمموع  بني  الفرق  ال�رشف  بو�سع  يق�سد 

كل عنا�رش الأ�سول و اخل�سوم املقومة بالعمالت و عمليات ال�رشف بالناجز و الآجلة امل�سجلة خارج احل�سيلة، با�ستثناء 

العنا�رش التي تتحمل الدولة خماطرها وخم�س�سات الفروع يف اخلارج.

يجب الت�رشيح فورا بكل و�سعية �رشف خا�سة باأية عملة ت�سجل خ�سارة تتجاوز %3 لدى بنك املغرب الذي يحدد للموؤ�س�سة 

البنكية املعنية بالأمر ما اإذا يتوجب  ت�سفية هذه الو�سعية من عدمها .

5.3.1.1 - خماطر البلد
تعليماته،  2008، من خالل  يوليوز  املغرب، يف  بنك  و�سع  اخلارج،  املغربية يف  البنوك  تو�سع  تزايد  العتبار  بعني  اأخذا 

ال�رشوط الدنيا التي يجب احرتامها بخ�سو�س تدبري خماطر البلد.

 – يرف�ض  اأو  قادر  غري  ما  لبلد  املقابل  الطرف  يكون  الذي  الو�سع  اأنها  على  البلد  خماطر  ف 
ّ
ُتَعر التعليمات،  هذه  مبوجب 

واأن تكون الأطراف املقابلة الأخرى لهذا البلد غري قادرة- على الوفاء بتعهداتها جتاه اخلارج لعتبارات �سو�سيو �سيا�سية، 

اقت�سادية اأو مالية.

ميكن اأن ت�سمل خماطر البلد خماطر التحويل، عندما تنتج عن تقييد للتداول احلر للر�ساميل اأو عن عوامل اأخرى �سيا�سية اأو 

اقت�سادية. كما ميكن اأي�سا اأن ينتج عن وقوع اأحداث توؤثر على قيمة التعهدات للبلد املعني.

يجب على منظومة تدبري خماطر البلد اأن ت�سمح بتحديد تعهدات احل�سيلة و التعهدات خارج احل�سيلة التي تت�سمن مثل هذه 

املخاطر و تتبع تطورها على اأ�سا�ض فردي و جممع. و يجب كذلك اأن يتم تكييفها ح�سب حجم وم�ستوى تعقيد عمليات حمفظة 

املوؤ�س�سة. لبد اأن توؤدي املخاطر املحددة اإىل التغطية مبوؤن عامة.      

على  ت�سع  فهي  املنظومات.  هذه  تتبع  و  اإر�ساء  على  ت�سهر  اأن  املوؤ�س�سات  مراقبة  اأو  والت�سيري  الإدارة  اأجهزة  على  يتعني 

اخل�سو�ض حدودا لتعهدات كل بلد ح�سب تقييم املخاطر التي يتعر�ض لها، توزيع هذه املخاطر و تنوع حمفظات موؤ�س�ساته.

4.1.1 .قواعد تدبري خطر ال�سيولة  

مة مبعايري كيفية. تت�سمن املقت�سيات املطبقة ب�ساأن تدبري خطر ال�سيولة قواعد كمية متمَّ

1.4.1.1 - املعامل االأدنى لل�سيولة
حتتم مقت�سيات املن�سور رقم G/2006/31 ال�سادر يف 5 دجنرب 2006 على البنوك التوفر، ب�سكل دائم، على اأ�سول �سائلة 

كافية ل�سمان تغطية جمموع امل�ستوجبات داخل اأجل ل يتعدى �سهرا واحدا.

وجمموع  الق�سري،  املدى  على  امل�ستحقة  والأ�سول،  ال�سيولت  جمموع  بني  العالقة  لل�سيولة  الأدنى  باملعامل  ويق�سد 

امل�ستوجبات حتت الطلب والق�سرية الأجل، املرجحة ح�سب درجة �سيولتها وا�ستحقاقها على التوايل. ويجب اأن ت�ساوي على 

الأقل 100%.

يتعني على املوؤ�س�سات البنكية اأن حتدد اأي�سا الو�سعيات ال�سافية غري ال�سليمة ل�سيولتها بالعملة الجنبية، على اأ�سا�ض فردي 

وجممع.
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وتتم مراقبة احرتام هذه القاعدة بناء على الت�رشيحات املوجهة �سهريا لبنك املغرب، من طرف البنوك اخلا�سعة، وكذلك عند 

القيام باملراقبة امليدانية.

2.4.1.1 - معايري كيفية 
املغرب  لبنك   G/2007/31 رقم  التعليمة  عليها يف  املن�سو�س  لل�رشوط  وفقا  تتوفر،  اأن  االئتمان  موؤ�س�سات  على  يتعني 

2007، على منظومة لتدبري خماطر ال�سيولة ق�سد متكينها من حتديد امل�سادر املحتملة ملثل هذه  ال�سادرة يف 17 اأبريل 

املخاطر وقيا�سها وتدبريها وتتبعها والتحكم فيها.

اأن ت�سمح املنظومة التي مت و�سعها بتاأطري خماطر ال�سيولة يف حدود مقبولة. يجب اأن ت�سمح  مبوجب هذه التعليمة، يجب 

اأي�سا بقيا�ض الحتياجات ال�سافية لل�سيولة ب�سكل دائم وتقييم م�ستوى التعر�ض لهذه املخاطر و�سمان رقابة فعالة لو�سعية 

ال�سيولة.

يف هذا الإطار، يجب اأن تكون املوؤ�س�سات قادرة على تتبع الو�سعيات ال�سافية لل�سيولة بالعملة املحلية وبالعمالت الأجنبية، 

�سمن منظور ثابت ودينامي، مع ال�سهر على �سمان تنوع مالئم مل�سادر متويلها. كما تقوم باإعداد خمططات لالإنقاذ واتخاذ 

اإجراءات لتدبري �سيولتها اأثناء الأزمات. لهذا الغر�ض، تقوم باختبارات لل�سغط بناء على �سل�سلة من ال�سيناريوهات وتقوم 

اأنها تعيد ب�سكل دوري فح�ض  اإىل  اإ�سافة  العادي لن�ساطها.  الذاتية وال�سري  اأموالها  بقيا�ض تاأثريها على مردوديتها وعلى 

قدرتها على رفع الأموال يف ال�سوق.

5.1.1 - اأجهزة تدبري املخاطر  

ت�سكل املقاربة الوقائية فيما يخ�ض تدبري املخاطر دون �سك ميزة �رشورية لتدبري �سليم وحذر ملوؤ�س�سات الئتمان. وتكمن 

بنك  اأ�سدر  فقد  وهكذا،  املخاطر.  يف  املالئم  والتحكم  املعززة  املالية  وال�سفافية  اجليدة  احلكامة  بني  اجلمع  يف  فعاليتها 

املغرب منذ �سنة 2001 دورية حول املراقبة الداخلية، مت تعديلها �سنة 2007 لتتطابق مع املعايري اجلاري بها العمل على 

ال�سعيد الدويل ول�سيما تلك التي و�سعتها جلنة بازل. ويتم تكملة مقت�سيات هذا املن�سور بتعليمات، م�ستوحاة من اأف�سل 

املمار�سات، التي تو�سح بع�ض اجلوانب املهمة املتعلقة ب�سكل خا�ض بالركن الثاين لبازل 2.

1.5.1.1 - نظام املراقبة الداخلية
لقد باتت احلاجة اإىل مراقبة داخلية مالئمة ت�سكل ان�سغال بالغا على ال�سعيد الدويل. ويف الواقع، اأ�سبح املحيط الذي تتطور 

يف اإطاره موؤ�س�سات الئتمان اأكرث تعقيدا ومتغريا وي�ستدعي اإعداد اأنظمة مالئمة لتحليل املخاطر وقيا�سها والتحكم فيها، 

اأنظمة تكمل ب�سكل فعال املراقبة الكمية املبنية على مراقبة املعاِمالت. وت�سع املراقبة الداخلية، التي تندرج متاما يف هذا 

املنطق، رهن اإ�سارة م�سريي موؤ�س�سات الئتمان اأداة فعالة لتدبري املخاطر.

ميكن لنظام املراقبة الداخلية، امل�سمم وامل�ستعمل بطريقة مالئمة، اأن ي�ساهم يف الك�سف املبكر عن ال�سعوبات وتفاديها. 

التي تتعر�ض  اأن تتوفر على منظومات متكنها من حتديد جميع املخاطر  الئتمان  الإطار، يتعني على موؤ�س�سات  ويف هذا 

لها يف اإطار ممار�سة ن�ساطاتها وكذا قيا�سها والتحكم فيها. والهدف من ذلك هو �سمان القيام بتحليل كل املخاطر، مهما 

كانت طبيعتها، ب�سكل �سحيح واإخ�ساعها لرقابة مالئمة. ت�سمل املخاطر تلك التي تندرج يف الركن الأول لبازل 2 )خماطر 

والتمركز،  الفائدة،  و�سعر  )ال�سيولة،  الثاين  الركن  يف  تندرج  التي  تلك  وكذا  الت�سغيلية(  واملخاطر  ال�سوق  خماطر  الئتمان، 

واملنتجات امل�ستقة...(.
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اأن يتكيف نظام املراقبة الداخلية مع حجم املوؤ�س�سة ومع طبيعة وتعقيد الأن�سطة التي متار�سها. كما يجب اأن يعمل  يجب 

ب�سكل م�ستمر وعلى جميع م�ستويات موؤ�س�سات الئتمان، مما ي�ستوجب ن�رش ثقافة قوية للمراقبة بني جميع العاملني وكذا 

اإ�رشاك وتعبئة الأجهزة امل�سرية، ب�سكل منتظم.    

كما ي�سرتط املن�سوراملتعلق باملراقبة الداخلية املذكور، مقاربة مهيكلة، ت�ستند اإىل توجهات عامة حمددة من طرف االأجهزة 

املكلفة باتخاذ القرارات، والتي يتم فيها اإ�رشاك جميع م�ستويات املوؤ�س�سة ) م�سريين وم�ستخدمني(.

ترتكز بنية املراقبة الداخلية على ركيزتني تكميليتني : منظومة املراقبة الدائمة ومنظومة املراقبة البعدية.

اأن�سطة املراقبة املوجودة على م�ستوى  الوحدات، كافة  التي متار�ض على م�ستوى خمتلف  الدائمة،  ت�سمل منظومة املراقبة 

العمليات الت�سغيلية التي تهدف اإىل �سمان �سحة ومطابقة العمليات، وال�سري اجليد لالإجراءات ومالئمتها لالأن�سطة واملخاطر 

املرتبطة بها.

اأما منظومة املراقبة البعدية، فت�سهر على �سمان فعالية وتنا�سق الأنظمة الداخلية للمراقبة التي مت و�سعها. ويدخل �سمن 

التي تتعر�ض لها  الدائمة وتقييم قدرتها على التحكم يف املخاطر  ال�سري املالئم ملنظومة املراقبة  التاأكد من  اخت�سا�سها 

املوؤ�س�سة.

2.5.1.1 - حكامة موؤ�س�سات االئتمان
تظل جودة عملية تدبري املخاطر رهينة اإىل حد كبري بجودة هيئات احلكامة. لهذا الغر�ض، ي�سلط املن�سور املتعلق باملراقبة 

الداخلية ال�سوء على الأدوار اخلا�سة بالأجهزة املكلفة بالت�سيري )جمل�ض الإدارة /جمل�ض الرقابة والإدارة العامة/ جمل�ض 

املطابقة  ووظيفة  الفتحا�ض،  جلنة  ل�سيما  مبا�رش،  ب�سكل  بها  ترتبط  اأو  لها  تابعة  بهيئات  وتعززها  اجلماعية(  الإدارة 

)املالئمة( والفتحا�ض الداخلي للح�سابات الذي مت حتديد اخت�سا�ساته وتعزيزها اإزاء الوحدات الت�سغيلية.

 .2007 غ�ست   31 يف  ال�سادرة   G/2007/50 رقم  للتعليمة  الئتمان  موؤ�س�سات  بحكامة  املرتبطة  اجلوانب  كل  تخ�سع 

ب�سكل  يتعلق  فيما  هذه.  الت�سيري  اأجهزة  من  كل  وم�سوؤوليات  لخت�سا�سات  تف�سيلي  ب�سكل  الن�ض  هذا  مقت�سيات  وتتطرق 

املعمق  بالتحليل  تتكلف  التعليمة على ح�سور مت�رشفني م�ستقلني وخلق جلن متخ�س�سة  توؤكد  املداِول،  خا�ض باجلهاز  

يجب  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  على  ال�سوء  ت�سلط  فهي  اأخرى،  جهة  من  ب�ساأنها.  امل�سورة  وتقدمي  اخلا�سة  الق�سايا  لبع�ض 

مراعاتها اأثناء تعيني امل�سريين، والرواتب التي يتقا�سوها وطريقة اإجنازهم ملهامهم، وخ�سو�سا النزاهة، وواجب احليطة 

والولء وكذلك ال�سري املهني للمهام وعدم وجود ت�سارب للم�سالح.

3.5.1.1 - وظيفة املطابقة
مت اأي�سا حتديد القواعد الدنيا التي يتعني على موؤ�س�سات الئتمان مراعاتها فيما يخ�ض تدبري خماطر عدم املطابقة من خالل 

التعليمة رقم G/2007/49 ال�سادرة يف 31 غ�ست 2007. مبوجب هذه التعليمة، يجب اأن تكون وظيفة »املطابقة« م�ستقلة 

ومرتبطة ب�سكل مبا�رش بجهاز الت�سيري.

وت�سمل هذه الخت�سا�سات، التي يجب حتديدها يف اإطار ال�سيا�سة املعتمدة من طرف املوؤ�س�سة، خ�سو�سا التعريف مبخاطر 

عدم املطابقة وتقييمها، والتاأكد من وجود اإجراءات داخلية لتنفيذ �سيا�سة املطابقة وال�سهر على احرتامها. كما يتعني على 
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امل�سوؤول عن وظيفة املطابقة اأن يقوم باإعداد تقرير �سنوي حول خماطر عدم املطابقة يرفع اإىل اجلهاز امل�سري، وتر�سل ن�سخة 

منه اإىل بنك املغرب.

4.5.1.1 - واجب احليطة
ي�سكل غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب حتديا كبريا بالن�سبة جلميع البلدان التي حتاول اإر�ساء منظومات لتح�سني نف�سها من 

اأنظمتها البنكية واملالية. ويف هذا الإطار، ا�ستكمل املغرب منظومته القانونية  هذه الآفات واحلفاظ خ�سو�سا على نزاهة 

باعتماد قانونني ينظمان كيفية تفادي ومواجهة هذين النوعني من اجلرائم املالية. وتوجد يف قلب هذه املنظومة وحدة 

معاجلة املعلومات املالية )UTRF(، التي يحدد املر�سوم رقم 2-08-572 ال�سادر يف 24 دجنرب 2008 طرق عملها.

43-05 من خالل  القانون رقم  اإليها مبوجب  التي عهدت  الوحدة متار�ض الخت�سا�سات  اأن  املذكور على  املر�سوم  ين�ض 

القرارات اأو التعليمات التي ميكن ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية، واأن رئي�سها، الذين يعينه الوزير الأول، ي�سهر على العمل وفق  

اخت�سا�ساتها وتنفيذ قراراتها.

تتكون الوحدة، اإ�سافة اإىل الرئي�ض والكاتب العام الذي ي�سري امل�سالح الإدارية والتقنية، من 13 ع�سوا ينتمون اإىل خمتلف 

الهيئات العمومية والإدارية املعنية مبحاربة غ�سل الأموال.

تقوم الوحدة باإعداد نظامها الداخلي وحتديد الإجراءات املرتبطة بعملها.

غ�ست  وقد مت حتيينه يف  احليطة،  بواجب  يتعلق  من�سورا   2003 �سنة  منذ  املغرب  بنك  اأ�سدر  فقد  البنكي،  للنظام  بالن�سبة 

2007، لي�سبح من�سجما مع اأحكام القانون رقم 43-05 املتعلقة مبحاربة غ�سل الأموال والتو�سيات ال�سادرة عن جمموعة 
 .)GAFI( العمل  املايل

وتطبيقا ملقت�سيات هذا املن�سور، يتعني على املوؤ�س�سات اأن تتخذ الإجراءات الالزمة لكي تتمكن من حتديد زبنائها والتعرف 

عليهم ب�سكل معمق و�سمان تتبع ومراقبة عملياتهم البنكية خ�سو�سا منهم الّزبناء اّلذين ي�سكلون خماطر كربى. ويتطرق 

الزبناء ومرا�سليها  املوؤ�س�سات يف عالقتها مع  اتخاذها من طرف هذه  التي يجب  الوقائية  للتدابري  ب�سكل مف�سل  املن�سور 

الأجانب. كما ت�ستوجب و�سع بنية خم�س�سة لتدبري املنظومة الداخلية للحيطة والتي يجب عليها مركزة ت�رشيحات ال�سك 

والعمل كواجهة لوحدة معاجلة املعلومات املالية.

5.5.1.1 - منظومات تدبري املخاطر االأخرى
و�سع بنك املغرب �سنة 2007، ا�ستكمال للمن�سور املتعلق باملراقبة الداخلية، العديد من التعليمات التي تتطرق لأنواع اأخرى 

من املخاطر والأدوات ال�رشورية للتحكم فيها. وعالوة على تدبري املخاطر الت�سغيلية وخمطط ا�ستمرارية الأن�سطة، فاإن هذه 

اإىل متعهدين  املقت�سيات تهم خماطر �سعر الفائدة وخماطر املنتجات امل�ستقة واملخاطر املرتبطة باإ�سناد بع�ض الأن�سطة 

خارجيني وتلك املرتبطة باملنتجات اجلديدة.

1.5.5.1.1 - املخاطر الت�سغيلية
تتوفر على منظومات متكنها من حتديد وقيا�ض  اأن  البنوك  2، يتعني على  بازل  اتفاقية  الثاين من  الركن  اإطار تطبيق  يف 

اأو  الداخلية  وبالأنظمة  بالعاملني  بالإجراءات،  تتعلق  عيوب  اأو  ق�سور  حالت  عن  الناجمة  اخل�سائر  خماطر  يف  والتحكم 

ت�سمح  التي  الأدوات  واإيجاد  لهذه املخاطر  اأن تقوم بو�سع خريطة دقيقة  الغر�ض، يتعني عليها  لهذا  بالأحداث اخلارجية. 

مبراقبتها والتخفيف من حدتها.
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يجب اأن متكن املنظومة التي �سيتم اإر�ساوؤها من حتديد امل�سادر املحتملة للمخاطر الت�سغيلية الأكرث اأهمية ارتباطا بحجم 

املوؤ�س�سة، وطبيعة وتعقيد اأن�سطتها وتقييم مواطن �سعف هذه املوؤ�س�سات يف مواجهة هذه املخاطر. كما يجب عليها اإدماج 

اآثارها. ومن  والتخفيف من  تتبع هذه املخاطر  و�سائل  و كذلك  املبكر مل�سادر املخاطر  بالتحديد  ت�سمح  لالإنذار  موؤ�رشات 

املفرو�ض ب�سكل خا�ض، يف هذا الإطار، اإعداد خمطط ل�ستمرارية الأن�سطة ميكن من �سمان �سريها امل�ستمر واحلد من اخل�سائر 

يف حالة حدوث ا�سطرابات ناجمة عن اأحداث مهمة مرتبطة باملخاطر الت�سغيلية. ويجب اأن ي�ستند اإعداد هذا املخطط على 

درا�سات حتليلية لالأثر ت�سمح بتقييم م�ستويات املخاطر املرتبطة بال�سطرابات الت�سغيلية وخمتلف ال�سيناريوهات املطبقة 

يف هذه احلالت. كما يتعني القيام باختبارات م�ستمرة لهذا املخطط.

2.5.5.1.1 - خماطر �سعر الفائدة واملخاطر على املنتجات امل�ستقة
حتويل  خماطر  واإىل  الفائدة  �سعر  خماطر  اإىل  وبال�سوق،  بالو�ساطة  املرتبطة  اأن�سطتها  بحكم  الئتمان،  موؤ�س�سات  تتعر�ض 

الودائع. وت�سمل معاجلة خماطر �سعر الفائدة، املن�سو�ض عليها يف املن�سور اخلا�ض باملراقبة الداخلية، خماطر �سعر الفائدة 

لتدبري هذه  النظام املطلوب  اأن ميكن  النطاق، يجب  الفائدة. يف هذا  ل�سعر  الإجمالية  البنكية وكذلك املخاطر  يف املحفظة 

املخاطر من �سبط الو�سعيات والتدفقات الأكيدة اأو املتوقعة، الناجمة عن جمموع عمليات احل�سيلة وخارج احل�سيلة وكذلك 

النتائج  على  خطورتها،  تتبني  ما  مبجرد  العوامل،  هذه  خمتلف  لتاأثري  دوري  بتقييم  القيام  ومن  املخاطر  عوامل  خمتلف 

والأموال الذاتية. 

مثل  لإر�ساء  احرتامها  يجب  التي  املبادئ   2007 اأبريل   13 يف  ال�سادرة   G/2007/30 رقم  املغرب  بنك  تعليمة  حتدد 

هذه املنظومات. مبوجب هذه التعليمة، يتعني على موؤ�س�سات الئتمان بلورة �سيا�سات واتخاذ اإجراءات حمددة ب�سكل وا�سح 

القرار. كما  للتخفيف من حدة خماطر �سعر الفائدة ومراقبتها وحتديد م�ستويات امل�سوؤولية والتعهدات فيما يتعلق باتخاذ 

يجب عليها اأي�سا اأن تقوم بو�سع نظام حدود منا�سب ي�سمح للوحدات الت�سغيلية مبراقبة التعر�ض ملختلف م�سادر خماطر 

�سعر الفائدة وتقدير الو�سعية الفعلية للمخاطر بالنظر اإىل عتبات التحمل التي حددتها اأجهزة الإدارة والت�سيري.

هذه  �سيغة  توحيد  اأجل  ومن  البنوك.  ترفعها  التي  التقارير  على  بناء  املغرب،  بنك  طرف  من  املخاطر،  هذه  مراقبة  تتم 

الت�رشيحات وت�سهيل طريقة معاجلتها، حدد البنك املركزي يف �سنة 2008، من خالل من�سور، اأ�ساليب اإعدادها واإر�سالها.

اأما بالن�سبة للمنتجات امل�ستقة، فقد و�سع البنك املركزي تعليمة �سنة 2007 لتحديد املبادئ الأ�سا�سية والعنا�رش الرئي�سية 

على  تعمل  اأن  الئتمان  موؤ�س�سات  على  يتعني  املقت�سيات،  هذه  ومبوجب  املنتجات.  بهذه  املتعلقة  للمخاطر  �سليم  لتدبري 

اأن  ويجب  نهائيا.  م�ستعمال  اأو  و�سيطا  بكونها  لها  تتعر�ض  التي  امل�ستقة  املنتجات  على  املخاطر  لتدبري  اإر�ساء منظومات 

تتوفر باخل�سو�ض على �سيا�سات واإجراءات حمددة ب�سكل وا�سح ومتالئمة مع طبيعة وتعقيد ن�ساطها. يجب اأن تكون الوحدة 

امل�سوؤولة عن تدبري مثل هذه املخاطر م�ستقلة عن الوحدات الت�سغيلية املكلفة باتخاذ قرارات حول هذه املنتجات.

3.5.5.1.1 - املخاطر املرتبطة  باإ�سناد بع�س االأن�سطة البنكية ملتعهدين خارجيني وبت�سويق منتجات جديدة
لها،  تابعني  اأو  م�ستقلني  كانوا  �سواء  اخلدمات  ملقدمي  التجارية  اأن�سطتها  من  جزء  اإ�سناد  اإىل  متزايد  ب�سكل  البنوك  تلجاأ 

نطاقها،   بداأ  ولقد  املردودية.  وحت�سني  النفقات  تر�سيد  اإىل  عام  ب�سكل  التوجه  هذا  ويهدف  اخلارج.  يف  اأحيانا  وم�ستقرين  

بعدما كان ل يقت�رش يف البداية اإل على اأن�سطة جانبية ذات قيمة م�سافة �سعيفة، ميتد اإىل اأن�سطة اأكرث اأهمية من الناحية 

ال�سرتاتيجية. وتزامن هذا التو�سع يف تفوي�ض امل�سوؤولية ملقدمي اخلدمات مع ظهور خماطر عديدة: خماطر الت�سغيل، خماطر 

ا�سرتاتيجية، خماطر تتعلق بال�سمعة، خماطر قانونية، خماطر عدم املطابقة...
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ومن اأجل تاأطري اإ�سناد الأن�سطة البنكية ملتعهدين خارجيني، حدد بنك املغرب اأ�ساليب القيام بذلك، يف اإطار املن�سور املتعلق 

الإ�سناد  هذا  ومراقبة خماطر  لتقييم  مقننة  �سيا�سة  على  التوفر  الئتمان  موؤ�س�سات  على  يتعني  وهكذا،  الداخلية.  باملراقبة 

والعالقات مع مقدمي اخلدمات وكذلك ال�سمانات التي يجب اأن حتاط بها هذه العمليات و�رشية املعلومات املر�سلة ملقدمي 

هذه اخلدمات. ويخ�سع اإ�سناد الأن�سطة امل�سمنة يف نطاق العتماد واخلدمات املقدمة، التي قد يرتتب عنها انعكا�سات كبرية 

فيما يتعلق بالتحكم يف املخاطر، للموافقة القبلية للبنك املركزي.

ترتبط ممار�سة موؤ�س�سات الئتمان لأن�سطة جديدة اأو ت�سويقها ملنتجات جديدة بو�سع نظام لقيا�ض املخاطر والتحكم فيها 

وتتبعها. لذلك، تعترب املوافقة امل�سبقة جلهاز الإدارة و كذا  املعرفة اجليدة باملخاطر التي ميكن اأن تنجم عن املنتوج اجلديد 

ومدى تاأثريه على ن�ساط املوؤ�س�سة �رشوطا �رشورية. 

6.1.1 - ال�رشكات املالية  

وتدبري   امتالك  املغرب،  يف  الأ�سا�سي،  ن�ساطها  ي�سمل  �رشكة  كل  مالية  �رشكة  تعترب  البنكي،  القانون  من  طبقا للمادة 14 

امل�ساهمات املالية والتي تتحكم، �سواء ب�سكل مبا�رش اأو بوا�سطة ال�رشكات التي متار�س نف�س الن�ساط، يف عدة موؤ�س�سات تقوم 

بعمليات ذات طابع مايل والتي توجد من بينها، على الأقل، موؤ�س�سة ائتمان واحدة.

ويتعني على ال�رشكات املالية اأن حترتم على الدوام، �سواء على اأ�سا�ض جممع و/اأو غري جممع، قواعد تق�سيم املخاطر واملالءة، 

وفقا للطرق التي حددها بنك املغرب، واأن تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتنا�سب مع اأن�سطتها وميكنها من معرفة، قيا�ض 

ومراقبة جميع املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ض لها. 

كما يتعني عليها اأي�سا، بعد احل�سول على موافقة بنك املغرب، اأن تقوم بتعيني مراقب للح�سابات ق�سد اإجناز املهمة املوكلة 

اإليه طبقا للقانون البنكي.

لهذا  الالزمة  املعلومات  بكافة  الأخرية موافاته  املالية. ويتعني على هذه  ال�رشكات  املغرب مبراقبة م�ستندات  بنك  ويقوم 

الغر�ض. كما يجب عليها اأي�سا اأن تقوم بن�رش بياناتها اخلتامية املجمعة و/اأو غري املجمعة طبقا للمقت�سيات املطبقة على 

موؤ�س�سات الئتمان.

2.1 - املنظومة االحرتازية املطبقة على املوؤ�س�سات اخلا�سعة االأخرى
الهيئات املماثلة، بالن�سبة لكل واحدة منها، بقرار لوزير املالية يحدد طرق  يتم حتديد املنظومة الحرتازية املطبقة على 

ونطاق عمليات املراقبة التي يقوم بها البنك املركزي.

1.2.1 - �سندوق �لإيد�ع و�لتدبري  

اإن القواعد الحرتازية املطبقة على �سندوق الإيداع والتدبري هي تلك املتعلقة باملالءة وبتق�سيم املخاطر التي يجب احرتامها 

على اأ�سا�ض فردي وجممع. كما يتعني على هذا ال�سندوق اأن يتوفر على اآلية مراقبة داخلية تتنا�سب مع اأن�سطته.

ويتعني على �سندوق الإيداع والتدبري اأن مي�سك ح�ساباته وفقا ملقت�سيات املخطط املحا�سبي اخلا�ض مبوؤ�س�سات الئتمان 

واأن ي�سادق عليها مراقبني للح�سابات، ح�سب ال�رشوط التي حددها بنك املغرب.
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ويقوم بنك املغرب مبراقبة اأن�سطة �سندوق الإيداع والتدبري عن طريق درا�سة التقارير التي يوجهها لبنك املغرب وكذلك عن 

طريق مهمات املراقبة امليدانية.

2.2.1 - �ل�سندوق �ملركزي لل�سمان  

للمراقبة  نظام  على  والتوفر  واملالءة  املخاطر  تق�سيم  قواعد  احرتام  الدوام  على  لل�سمان  املركزي  ال�سندوق  على  يتعني 

الداخلية يتنا�سب مع اأن�سطته.

ومن جهة اأخرى، يجب عليه اأن مي�سك ح�ساباته طبقا ملقت�سيات املخطط املحا�سبي اخلا�ض مبوؤ�س�سات الئتمان واأن ي�سادق 

مراقب احل�سابات على بياناته اخلتامية، ح�سب ال�رشوط التي حددها بنك املغرب.

ويقوم بنك املغرب مبراقبة ال�سندوق املركزي لل�سمان عن طريق الوثائق ويف عني املكان، ويتعني على هذا الأخري موافاته 

بكل املعلومات املطلوبة لهذا الغر�ض.

لقد متت اإ�سافة تعديلني، �سنة 2008، للن�ض املنظم لل�سندوق املركزي لل�سمان من خالل القانون رقم 40-07 ال�سادر 

اإدارة  2008. يهم التعديل الأول ان�سحاب بنك املغرب من جمل�ض  اأكتوبر   20 1-08-96 املوؤرخ يف  بتنفيذه الظهري رقم 

ال�سندوق، فيما يتعلق الثاين مبنح ديون ال�سندوق املركزي لل�سمان �سفة ديون عمومية تخ�سع من اأجل حت�سيلها ملقت�سيات 

القانون رقم 15-97 الذي ي�سّكل مدونة حت�سيل الديون العمومية.

3.2.1 - البنوك احلرة   

يتعني على البنوك احلرة احرتام القواعد املطبقة اخلا�سة باملالءة وتق�سيم املخاطر وال�سيولة. كما يتعني عليها اأي�سا التوفر 

على نظام للمراقبة الداخلية يتنا�سب مع اأن�سطتها. وميكنها، مع ذلك، اأن حت�سل على ترخي�ض من طرف بنك املغرب لتجاوز 

هذه القواعد، اإذا ما اعترب هذا الأخري اأن تدبري هذه املخاطر التي تواجهها ميكن اأن تقوم به �رشكاتها الأم يف ظروف مر�سية.     

مبوؤ�س�سات  اخلا�ض  املحا�سبي  املخطط  ملقت�سيات  طبقا  ح�ساباتها  مب�سك  ملزمة  املوؤ�س�سات  هذه  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 

االئتمان وباأن ي�سادق مراقب للح�سابات على بياناتها اخلتامية، ح�سب ال�رشوط التي حددها بنك املغرب.

لبنك املغرب وكذلك عن طريق مهمات  التي يتوجب عليها توجيهها  التقارير  البنوك احلرة عن طريق درا�سة  وتتم مراقبة 

املراقبة امليدانية. وترفع نتائج هذه املراقبة اإىل علم وزارة املالية، ب�سفتها رئي�سا للجنة تتبع هذه البنوك.

4.2.1 - جمعيات القرو�س ال�سغرى  

يتعني على جمعيات القرو�س ال�سغرى موافاة بنك املغرب، ح�سب ال�رشوط التي يحددها، بكافة الوثائق واملعلومات الالزمة 

لإجناز مهمته املتعلقة باملراقبة.

و جتدر الإ�سارة باأّن جمعيات القرو�ض ال�سغرى غري مرخ�سة لتلقي الأموال من العموم ول تخ�سع عملياتها للمعدل الأق�سى 

للفوائد التعاقدية. ويتعني اأن تقوم مب�سك ح�ساباتها وفقا للمخطط املحا�سبي جلمعيات القرو�ض ال�سغرى واأن ي�سادق على 

بياناتها اخلتامية مراقب للح�سابات، ح�سب ال�رشوط املحددة من طرف بنك املغرب.
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مهمات  طريق  عن  وكذلك  املغرب  لبنك  توجهها  التي  التقارير  درا�سة  خالل  من  ال�سغرى  القرو�ض  جمعيات  مراقبة  وتتم 

املراقبة امليدانية. وترفع نتائج هذه املراقبة اإىل علم وزارة املالية، ب�سفتها رئي�سا للجنة تتبع جمعيات القرو�ض ال�سغرى.

5.2.1 - امل�سالح املالية لربيد املغرب  

يتعني على بريد املغرب اأن يتوفر على منظومة للمراقبة الداخلية تتنا�سب مع اأن�سطة هذه امل�سالح املالية وذلك يف اإطار 

احرتام املقت�سيات التي و�سعها بنك املغرب يف هذا املجال.

ويجب على بريد املغرب موافاة البنك املركزي بكافة التقارير واملعلومات املطلوبة لإجناز مهمته املتمثلة يف مراقبة اأن�سطة 

امل�سالح املالية املذكورة، وكذلك تلك الالزمة لل�سري اجليد للم�سالح ذات الفائدة العامة.

من جهة اأخرى، يتعني على بريد املغرب ال�سهر من خالل م�ساحله املالية على احرتام املقت�سيات املتعلقة بحماية الزبناء، 

والعموالت،  الفائدة،  )�سعر  للزبناء  املقدمة  واخلدمات  العمليات  على  املطبقة  ال�رشوط  عن  باالإعالن  املتعلقة  تلك  ال�سيما 

وتواريخ القيم، الخ...( و�رشورة توقيع اتفاقية خا�سة بكل عملية فتح حل�ساب اإيداع اأو �سندات، من طرف م�سالح �سندوق 

االدخار وم�سالح ال�سيكات الربيدية يحدد فيها ب�سكل خا�س �رشوط ت�سيري واإقفال ح�ساباتها.

6.2.1 - �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل االأموال  

متار�س �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل االأموال اأن�سطتها مبوجب اعتماد م�سلم من طرف وايل بنك املغرب، ح�سب ال�رشوط 

املن�سو�ض عليها يف مقت�سيات القانون البنكي ول�سيما املادة 27.  ويجب اأن تتوفر على نظام للمعلومات وللمراقبة الداخلية 

يتنا�سب مع اأن�سطتها. وتقوم، وفق ال�رشوط املحددة من طرف بنك املغرب، بتعيني مراقب للح�سابات ومب�سك ح�ساباتها طبقا 

للقواعد املحا�سبية العامة املطبقة على ال�رشكة املجهولة الإ�سم.

يتعني على �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل االأموال اأن تعلن للعموم، عرب مل�سقات، ال�رشوط التي تطبقها على العمليات 

التي تقوم بها مع الزبناء.

تتم مراقبة �رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال عن طريق الوثائق واملعلومات التي توجهها لبنك املغرب وكذلك عن 

طريق مهمات املراقبة امليدانية.

7.2.1 - الو�سطاء يف العمليات التي تقوم بها موؤ�س�سات االئتمان  

فت املادة 121 من القانون البنكي الو�سطاء يف العمليات التي تقوم بها موؤ�س�سات الئتمان باأنهم اأ�سخا�ض يقومون، ب�سفة 
َّ
عر

اعتيادية، بربط ال�سلة بني الأطراف املعنية باإمتام اإحدى العمليات املن�سو�ض عليها يف املادة الأوىل1 ، دون �سمان الوفاء. 

وميار�سون اأن�سطتهم مبوجب تفوي�س م�سلم من طرف اإحدى موؤ�س�سات االئتمان يت�سمن طبيعة و�رشوط العمليات التي ميلكون 

�سالحية القيام بها. ويتعني عليهم اإثبات، يف حالة ا�ستالمهم حتى ب�سكل عر�سي لأموال من الأطراف، توفرهم على �سمانة 

مالية خم�س�سة لإرجاع هذه الأموال.

1   تهم العمليات المن�سو�ض عليها في المادة الأولى من القانون البنكي )i( ا�ستالم اأموال العموم، )ii( توزيع القرو�ض و )iii( و�سع و�سائل الأداء اأو تدبيرها رهن 
اإ�سارة العموم.
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2 - املنظومة احملاسبية

1.2 - املنظومة املطبقة على موؤ�س�سات االئتمان
منذ يناير 2008، اأ�سبح لزاما على موؤ�س�سات الئتمان تطبيق معايري املحا�سبة الدولية )IFRS(. لأجل ذلك، متت اإ�سافة 

العديد من التعديالت على املخطط املحا�سبي اخلا�ض مبوؤ�س�سات الئتمان، ل�سيما فيما يخ�ض قواعد جتميع واإعداد البيانات 

اخلتامية وكذلك بع�ض طرق املحا�سبة والتقييم املتعلقة باحل�سابات الفردية التي تهدف اإىل �سمان تالوؤمها مع املعايري 

الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( واملمار�سات اجليدة.

ومن اأجل �سفافية مالية اأكرب، فقد حددت دورية بنك املغرب رقم G/08/1 ال�سادرة يف 16 يوليوز 2008 ال�رشوط التي 

يتعني على موؤ�س�سات الئتمان مراعاتها عند ن�رش بياناتها املالية طبقا للمعايري اجلديدة.

ت�سمل البيانات اخلتامية الفردية احل�سيلة، وح�ساب العائدات والتكاليف، وبيانات اأر�سدة التدبري، وجدول تدفقات اخلزينة 

وبيانات املعلومات الإ�سافية ETIC. ويجب اإعدادها طبقا ملقت�سيات الف�سل 3 من املخطط املحا�سبي اخلا�ض مبوؤ�س�سات 

الئتمان. وبالن�سبة للبيانات املالية املجمعة، فهي ت�سمل احل�سيلة، وح�ساب النتيجة، وبيانات التغري على الر�ساميل الذاتية، 

وجدول تدفقات اخلزينة والإي�ساحات. ويجب اإعدادها ح�سب املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( كما مت حتديد 

ذلك يف مقت�سيات الف�سل 4 من املخطط املحا�سبي اخلا�ض مبوؤ�س�سات الئتمان.

ويجب اأن يتكلف مراقبو احل�سابات باملوؤ�س�سة بفح�س جميع البيانات املذكورة اأعاله، قبل ن�رشها، طبقا للقواعد وال�رشوط 

التي و�سعها بنك املغرب. ويجب اأن يتم ن�رشها يف جريدة لالإعالنات القانونية مع احرتام التواريخ املذكورة يف املن�سور 

املذكور اآنفا لبنك املغرب.

ب�سهادة  م�سحوبة  العادي،  العام  اجلمع  انعقاد  قبل  الأقل  على  يوما   30 الفردية خالل  البيانات اخلتامية  ويتعني ن�رش 

اأّن هذه  اإىل  ت�سري  اأن  الئتمان  تعذر ذلك، يتعني على موؤ�س�سات  امل�سادقة عليها من طرف مراقبي احل�سابات. ويف حالة 

 30 اأجل ل يتعدى  �سنوية، فيجب ن�رشها داخل  الن�سف  البيانات اخلتامية  اأما فيما يخ�ض  البيانات غري م�سادق عليها. 

�ستنرب.

اأكتوبر  و15  ال�سنوية،  للبيانات  بالن�سبة  ماي   31 يتعدى  ل  اأجل  داخل  ن�رشها  فيتعني  املجمعة،  املالية  للبيانات  بالن�سبة 

بالن�سبة للبيانات ن�سف ال�سنوية.

2.2 - قواعد ت�سنيف الديون املعلقة االأداء وتكوين خم�س�سات لها
23 دجنرب  G/2002/19 ال�سادر يف  الديون املعلقة الأداء وتكوين خم�س�سات لها للمن�سور رقم  تخ�سع قواعد ت�سنيف 

2002، كما مت تتميمه باملن�سور املعدل ال�سادرة يف 9 دجنرب 2004. ومبوجب هذا املن�سور، يتعني على موؤ�س�سات الئتمان 
ت�سنيف ديونها، ح�سب درجة خماطر اخل�سارة، يف اإحدى الفئات اخلم�ض التالية: �سليمة، غري منتظمة، قريبة لل�سك، م�سكوك 

يف ا�سرتجاعها ومعدومة.

بالن�سبة للديون القريبة من ال�سك، وامل�سكوك يف ا�سرتجاعها واملعدومة، التي مت حتديدها كديون معلقة الأداء، يجب اأن تتم 
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تغطيتها بن�سبة %20، و%50 و%100 ،على التوايل، على الأقل من مبالغها ال�سافية من ال�سمانات املقبولة من طرف القانون.

وتتم مراقبة احرتام هذه القواعد خ�سو�سا اأثناء املراقبة امليدانية وعند الطالع على تقارير مراقبي احل�سابات.

3.2 - املنظومة املطبقة على املوؤ�س�سات اخلا�سعة االأخرى
يتعني على جمعيات القرو�ض ال�سغرى اأن تقوم باإعداد بياناتها اخلتامية، التي ت�سمل احل�سيلة وح�ساب العائدات والتكاليف، 

ب�سكل ن�سف �سنوي و�سنوي. ويجب اأن يتم اإعداد هذه البيانات طبقا ملقت�سيات املخطط املحا�سبي القطاعي اخلا�ض بجمعيات 

القرو�ض ال�سغرى، كما مت ن�رش ذلك يف قرار وزير املالية والقت�ساد رقم 1672-07 ال�سادر يف 25 يوليوز 2007.

وتخ�سع ال�رشكات املالية و�رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال للنظام املحا�سبي العام الذي يطبق على ال�رشكات 

املجهولة اال�سم. غري اأنه يتعني على ال�رشكات املالية اإعداد ون�رش بياناتها املالية املجمعة ح�سب نف�س ال�رشوط املفرو�سة 

على البنوك.

3 - املقتضيات املتعلقة بحماية الزبناء

من  جمموعة  امل�رشع  و�سع  �سليمة،  اأ�س�ض  على  تنبني  والزبناء  الئتمان  موؤ�س�سات  بني  العالقة  جعل  اأجل  من 

املقت�سيات معززة بتدابري اأخرى اتخذها بنك املغرب بت�ساور مع اجلمعيات املهنية.

1.3 - املقت�سيات املقننة لعالقة موؤ�س�سات االئتمان بزبنائها
ميلك كل �سخ�ض احلق يف احل�سول على اخلدمات البنكية عرب فتح ح�ساب بنكي. يف حني تخ�سع هذه العالقة لتفاق ح�ساب 

يحدد طبيعة ونطاق حقوق وواجبات كال الطرفني.

لئحة  مل�سقات،  عرب  �سبابيكها،  م�ستوى  على  تعلن،  اأن  الئتمان  موؤ�س�سات  على  يتعني  اأف�سل،  �سفافية  �سمان  اأجل  ومن 

ال�رشوط التي تطبقها على عمالئها. ولقد حدد بنك املغرب اأ�ساليب هذا االإ�سهار. ومببادرة منه، اعتمدت املجموعة املهنية 

لبنوك املغرب املبادئ التي يعتمد عليها ت�سعري اخلدمات البنكية، مع حتديد لئحة باخلدمات املقدمة جمانا.

كما يعطي القانون البنكي احلق للزبناء باللجوء اإىل بنك املغرب يف حال ن�سوب اأي نزاع مع موؤ�س�سات الئتمان. ويف هذا 

الإطار، اأحدث البنك املركزي م�سلحة داخل مديرية الإ�رشاف البنكي متخ�س�سة يف معاجلة �سكايات الزبناء بالطرق الودية.

البنكية  للو�ساطة  م�سطرة  و�سع  املغرب  لبنوك  املهنية  املجموعة  جمل�ض  قرر  املغرب،  بنك  من  وباقرتاح  اأخرى  جهة  من 

للم�ساهمة يف ت�سوية النزاعات بني البنوك وزبنائها، هادفا بذلك تقلي�ض اللجوء اإىل امل�سطرة الق�سائية التي تكون طويلة 

ومكلفة، دومنا الت�سييق على حق الزبناء يف اللجوء اإىل الق�ساء.

2.3 - نظام �سمان الودائع
اأحدث القانون البنكي ل�سنة 1993 نظاما ل�سمان الودائع، ي�سمى بال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع، الذي دخل حيز التنفيذ 

يف �سنة 1996. ويتوىل بنك املغرب تدبري هذا ال�سندوق الذي ل يتوفر على ال�سخ�سية املعنوية.
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يتم متويل ال�سندوق بوا�سطة ال�سرتاكات ال�سنوية التي توؤديها موؤ�س�سات الئتمان التي ت�ستلم اأموال العموم، والتي يفر�ض 

%0،25 من الودائع والأموال الأخرى  اأن يتجاوز  عليها امل�رشع االنخراط فيها. وال ميكن ملبلغ اال�سرتاك، ح�سب القانون، 

 G/2006/22 القابلة للت�سديد املح�سلة من طرف كل موؤ�س�سة. ويحدد �سعر ال�سرتاك �سنويا يف %0،20 ح�سب املن�سور رقم

ال�سادر يف 30 نونرب 2006.

وتت�سكل املهمة الرئي�سة ل�سندوق ال�سمان يف تعوي�ض املودعني يف موؤ�س�سات الئتمان الع�سوة حيث يتم ال�رشوع يف اآلية 

التعوي�ض مببادرة من البنك املركزي، مبجرد معاينة عدم توفر الودائع والأموال الأخرى القابلة للت�سديد امل�ستلمة من العموم 

وعدم توقع اإرجاع هذه الأموال يف اآجال قريبة. وي�سل املبلغ الأق�سى للتعوي�ض حاليا اإىل 80 األف درهم لكل مودع، يف 

حدود اإمكانيات ال�سندوق.

كما ميكن لل�سندوق اأي�سا، ب�سكل احتياطي وا�ستثنائي، تقدمي قرو�ض قابلة للت�سديد لأحد اأع�سائه الذي يحتمل عدم توفره 

على ودائع اأو اأي اأموال اأخرى قابلة للت�سديد، �رشيطة اأن يقدم تقوميا لو�سعيته املالية يتم قبوله من طرف بنك املغرب.

3. تطور اإلطار القانوني والتنظيمي للمكونات األخرى للقطاع املالي

يتعلق  فيما  التطورات  بع�ض  الآخر  هو  املايل  للقطاع  الأخرى  املكونات  لأن�سطة  املقنن  والتنظيمي  القانوين  الإطار  �سجل 

بتاأطري وتعزيز عمل الإ�رشاف. 

�أ -  �سوق �لر�ساميل

تعزز �سوق الر�ساميل، �سنة 2008، باإعطاء النطالقة ملنتجات جديدة. وهكذا، فقد مت تو�سيع نطاق الأ�سول القابلة للت�سنيد، 

33-06 املتعلق بت�سنيد  القانون رقم  الديون مبوجب  اأخرى من  الرهنية، لي�سمل فئات  القرو�ض  والذي كان مقت�رشا على 

الديون، املعدل واملتمم للقانون رقم 35-94 املتعلق ببع�ض �سندات الدين القابلة للتداول والقانون رقم 24-01 املتعلق 

واملوؤ�س�سات  املماثلة،  واملوؤ�س�سات  الئتمان،  موؤ�س�سات  من  كل  الديون  ت�سنيد  عملية  من  وت�ستفيد  ال�ستحفاظ.  بعمليات 

العمومية، وال�رشكات التابعة للدولة والفروع العمومية، والأ�سخا�ض املعنويون املنتدبون، واملقاولت التي تخ�سع للقانون 

مبثابة مدونة للتاأمينات، وكذلك �سندات الدين القابلة للتداول، �سواء تعلق الأمر بديون حالية اأو م�ستقبلية، �سليمة اأو مو�سوع 

نزاع.

طلب  مبلفات  املتعلقة  والوثائق  املعلومات  لئحة  من�سور،  عرب   ،)CDVM( املنقولة  القيم  جمل�ض  حدد  الإطار،  نف�ض  يف 

.)OPCR( ممار�سة ن�ساط موؤ�س�سة التوظيف يف الراأ�سمال املخاطر

من جهة اأخرى، و�سع جمل�ض القيم املنقولة العديد من املقت�سيات لتحديد كيفية ممار�سة بع�ض العمليات. ويف هذا الإطار، 

املنقولة  القيم  يرخ�ض ملجل�ض  الذي  ال�رشف  مكتب  من�سور  مقت�سيات  تطبيق  كيفية   08-03 رقم  املن�سور  فقد حدد عرب 

%10 من حمفظتها. كما و�سع، من خالل املن�سور رقم  بال�ستثمار يف اأ�سول مقومة بالعمالت الأجنبية وذلك يف حدود 

01-08 املتعلق مبعاجلة العمليات اخلا�سة بالأ�سهم املدرجة يف بور�سة القيم، القواعد التي يجب احرتامها يف هذا الإطار 
من طرف جهات الإ�سدار، وبور�سة القيم، والوديع املركزي وما�سكي احل�سابات.
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من جهة اأخرى، فقد رخ�ض قانون املالية ل�سنة 2008 ملديرية اخلزينة واملالية اخلارجية القيام بعمليات التدبري الن�سيط 

للدين الداخلي. ويف هذا الإطار، �سمح قرار وزير القت�ساد واملالية رقم 1443-08 ال�سادر يف 4 غ�ست 2008 لهذه املديرية 

القيام بعمليات �رشاء وتبادل اأذينات اخلزينة ال�سادرة باملزايدة.

ف�سال عن ذلك، ومن اأجل حماية م�سالح امل�ستثمرين وجعل مهنة املحلل املايل اأكرث احرتافية، اأ�سدر جمل�ض القيم املنقولة 

اأن يحرتمها املحللون املاليون عند حترير املذكرات  الدنيا التي يجب  04-08، املتعلق بالقواعد الأخالقية  املن�سور رقم 

املحللني  جميع  على  القواعد  هذه  وتطبق  ال�سادرة.  ال�سندات  بخ�سو�ض  وتو�سياتهم  تقييماتهم  تت�سمن  التي  التحليلية 

املاليني ح�سب ن�ساطهم ومهما كان و�سع م�سغلهم. وتوؤكد مقت�سيات هذا املن�سور، التي تتطابق مع املعايري الدولية، على 

احرتام بع�ض املبادئ الأ�سا�سية مثل و�سوح التحليل، وتفادي ت�سارب امل�سالح وتدبريها، وال�سفافية، والكفاءة والنزاهة، 

وامل�سوؤولية وال�ستقاللية.

OPCVM(، فقد حدد قرار وزير القت�ساد واملالية  فيما يخ�ض ت�سنيف موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي  يف القيم املنقولة 

رقم 1106-08 ال�سادر يف 13 يونيو 2008 خ�سائ�ض »اأ�سهم موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف الأ�سهم« باأنها الأ�سهم التي 

الأ�سهم«  يف  اجلماعي  التوظيف  موؤ�س�سات  »اأ�سهم  �سندات  خارج  اأ�سولها،  من  الأقل  على   60% بن�سبة  دائم  ب�سكل  ت�ستثمر 

وال�سيولت، على �سكل اأ�سهم، و�سهادات لال�ستثمار وحقوق التخويل اأو الكتتاب املدرجة يف  بور�سة القيم اأو يف اأي �سوق اآخر 

م، يعمل ب�سكل م�ستمر ومفتوح اأمام العموم. منظَّ

ب - التاأمينات

17-99مبثابة مدونة للتاأمينات من طرف املر�سوم رقم   اأ�ساليب تطبيق القانون رقم   يف جمال التاأمني، مت حتديد بع�ض 

2-06-508  ال�سادر يف 25 دجنرب 2007، املعدل واملتمم ملقت�سيات املر�سوم رقم  2-04-355ال�سادر يف 2 نونرب 
.2004

التاأمني  واإعادة  التاأمني  على �رشكات  ليفر�ض  ال�سالحية  الذي ميلك  املالية  وزير  مراقبة  �سلطة  املر�سوم  هذا  بنود  وتعزز 

موافاته بالتقرير حول املالءة، املن�سو�ض عليه يف القانون رقم 17-99 املذكور، ح�سب ال�رشوط التي يحددها.

اإ�سافة اإىل ذلك، مت تدعيم ال�سلطات املخولة لوزير القت�ساد مبعاقبة املوؤ�س�سات اخلا�سعة التي تنتهك املقت�سيات القانونية 

والتنظيمية التي ميكن اأن ي�سدر �سدها اإنذار وكذلك الغرامات الإدارية التي حددها القانون.

وباملثل، حتتم بنود هذا املر�سوم على مراقبي احل�سابات تبليغ وزير املالية بكل واقعة اأو قرار من �ساأنه التاأثري على مالءة 

تعترب  والتي  ال�رشكة  بن�ساط  املتعلقة  املعلومات  بكل  واإبالغه  مراقبتها  تتم  التي  التاأمني  واإعادة  التاأمني  �سمعة �رشكة  اأو 

�رشورية ملهمة املراقبة التي يقوم بها.

عالوة على ذلك وتطبيقا ملقت�سيات القانون رقم 02-08، فقد مت ا�ستثناء جمعية تدبري ال�سندوق املهني املغربي للتقاعد 

من نطاق تطبيق القانون رقم 17-99 مبثابة مدونة للتاأمني. و�سيتم حتديد �رشوط مراقبته من طرف الدولة مبوجب قانون.
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II. األنشطة املرتبطة باإلشراف البنكي واالستقرار املالي

اأنها متيزت با�سطرابات مالية قوية وطويلة الأمد  2008 �سنة ا�ستثنائية بالن�سبة للنظام املايل الدويل حيث  �سكلت �سنة 

اأ�سعفت املحيط املاكرو اقت�سادي وبالتايل ظروف ممار�سة الأن�سطة البنكية.

ويف هذا ال�سياق، اتخذ بنك املغرب �سل�سلة من التدابري للرفع من م�ستوى الرقابة الحرتازية املمار�سة على القطاع البنكي، 

وتكييف اأولويات اأن�سطته واإعادة توجيه طرق املراقبة التي ميار�سها.

على الرغم من اأن البنوك كانت مبناأى عن الأزمة، فاإن الظرفية القت�سادية تتطلب تدعيم منظومة تدبري املخاطر من اأجل 

تعزيز مناعة النظام البنكي واملايل.

كبرية  باأهمية  حتظى  احرتازية  املاكرو  للرقابة  الفعالة  املنظومات  اأن  ال�سابقة  التجارب  خال�سات  اأظهرت  فقد  وبالفعل، 

للوقاية من الأزمات النظامية واإيجاد حلول لها.  و جتدر الإ�سارة اأي�سا، من خالل ا�ستقالليته الكبرية و �سالحياته املعّززة 

يف املراقبة، باأّن بنك املغرب قد رّكز اأن�سطته يف اإطار منظور اأو�سع يهدف اإىل �سمان ال�ستقرار املايل. 

1 - األنشطة اخلاصة باإلشراف البنكي
ميار�ض بنك املغرب مهمة مراقبة موؤ�س�سات الئتمان واملوؤ�س�سات املماثلة عرب املراقبة الدائمة واملراقبة امليدانية. فهو ي�سهر 

التي متت  البنكي ويعاقب اخلروقات  القطاع  التي تنظم  للقواعد املحا�سبية والحرتازية  على احرتام املوؤ�س�سات اخلا�سعة 

معاينتها.

اإ�سافة اإىل ذلك، وبعد الطالع على راأي جلنة موؤ�س�سات الئتمان، يقوم بت�سليم العتمادات ال�رشورية ملمار�سة املهنة البنكية 

وكذلك املوافقات الالزمة مل�سريي موؤ�س�سات الئتمان ومراقبي ح�ساباتها.

اأ - االعتمادات واملوافقات

امل�ستوى  على  البنوك  بع�ض  تواجد  م�ساألة  الئتمان  موؤ�س�سات  جلنة  طرف  من  املدرو�سة  امللفات  �سملت   ،2008 �سنة  يف 

القاري، وانفتاح ال�سوق البنكي املغربي على موؤ�س�سات اأجنبية وتنميط ن�ساط العديد من �رشكات حتويل االأموال.

وهكذا، قام بنك املغرب مبنح 9 اعتمادات لفائدة:

• املغرب 	 يف  املقيمني  والإ�سبان  ا�سبانيا،  يف  املقيمني  املغاربة  مع  اأ�سا�سا  تعمل  بنكية  فروع  لفتح  اإ�سبانيني  بنكني 

واملقاولت الإ�سبانية التي تتعامل مع املغرب،

• �رشكتي متويل من اأجل اإعادة هيكلة تركيبة امل�ساهمني مع تغيري ملكية اإحداها وتو�سيع جمال عمل الأخرى،	

• خم�ض �رشكات للو�ساطة يف جمال حتويل الأموال.	

كما اأعطى موافقته امل�سبقة فيما يخ�ض:

• متلك اأحد البنوك لبنكني يف ال�سينغال ومايل،	

• اإن�ساء بنكني لفروع بنكية لهما يف موريطانيا،	
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• امتالك م�ساهمات يف راأ�سمال بنكني يف النيجر وجمهورية الكونغو الدميقراطية من طرف اأحد البنوك،	

• اإن�ساء اأحد البنوك ل�رشكة مالية يف فرن�سا، وهي موجهة للمغاربة املقيمني يف اخلارج، 	

• فتح اأحد البنوك ملكتبني متثيليني يف اإيطاليا وا�سبانيا.	

بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد قام بنك املغرب بدرا�سة 21 ملفا متعلقا باملوافقة على تعيني مراقبي احل�سابات ملمار�سة مهامهم 

داخل 6 بنوك، �رشكتني للتمويل و6 �رشكات للو�ساطة يف جمال حتويل الأموال. كما وافق على تعيني 19 م�سريا ومت�رشفا 

داخل اأجهزة اإدارة اأو ت�سيري اأو تدبري 9 موؤ�س�سات ائتمان.

ب- االأن�سطة املتعلقة باملراقبة

بعد دخول اتفاقية بازل الثانية واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( حيز التنفيذ، متت مالءمة الأن�سطة املتعلقة 

باملراقبة، �سواء عن بعد اأو امليدانية، ليتم اأخذ املتطلبات التنظيمية اجلديدة بعني العتبار. وهكذا، متت تكملة جمموع امل�ساطر 

ال�سارية املفعول مبنهجيات جديدة ملراقبة خماطر �سعر الفائدة وال�سيولة. وبالن�سبة لطرق مراقبة املوؤ�س�سات اخلا�سعة على 

اأ�سا�ض جممع، فهذه الأخرية تخ�سع للمراجعة على �سوء التاأثريات الناجتة عن تبني املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 

.)IFRS(

بالنظر اإىل التو�سع املتزايد لن�ساط البنوك على ال�سعيد اجلهوي، فقد مت تعزيز املنظومة الرقابية للفروع يف اخلارج. وت�سكل 

اتفاقيات التعاون املربمة مع الأجهزة الرقابية يف البلدان امل�سيفة اإحدى العنا�رش الرئي�سية يف هذه املنظومة.

1 - االأن�سطة املتعلقة باملراقبة الدائمة
يف اإطار عملية مراقبة جودة الو�سعية املالية ملوؤ�س�سات الئتمان واملوؤ�س�سات املماثلة والتاأكد من مطابقتها 

للمقت�سيات القانونية والتنظيمية، فقد قامت املراقبة الدائمة بتنقيط هذه املوؤ�س�سات بناء على نظام امل�ساعدة 

على تنقيط موؤ�س�سات الئتمان. ويف �سنة 2009، �سيتم تو�سيع هذه املنظومة، التي تقت�رش حاليا على البنوك، 

لت�سمل ال�رشكات املخت�سة يف قرو�ض ال�ستهالك والقرو�ض الإيجارية.

البنوك �سنويا. وقد  وتقدم نتائج نظام امل�ساعدة على تنقيط موؤ�س�سات الئتمان والنقط الناجتة عنها مل�سريي 

مكن هذا النظام من حت�سني عملية الإ�رشاف البنكي وهيكلة احلوار مع املوؤ�س�سات اخلا�سعة.
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االإطار رقم 1: نظام امل�ساعدة على تنقيط موؤ�س�سات االئتمان يف قلب احلوار مع موؤ�س�سات االئتمان

يهدف نظام امل�ساعدة على تنقيط موؤ�س�سات الئتمان اإىل:

ـ اإعطاء نظرة عن و�سعيتها املالية والحرتازية ب�سكل ملخ�ض،

ـ القيام بت�سخي�ض جودة ت�سيريها وتدبريها،

ـ حتديد نوعية خماطرها،

ـ ت�سكيل منظومة اإنذار بهدف تعزيز الطابع الوقائي للمراقبة الحرتازية.

وهكذا، فاإن نظام امل�ساعدة على تنقيط موؤ�س�سات الئتمان ي�سكل اأداة حتليلية ووقائية متكن من اإ�رشاف يرتكز على 

املخاطر. كما ي�سكل اأداة للتدبري الداخلي، متكن من قيا�ض الرقابة الدائمة، واتخاذ القرار ب�ساأن مهام املراقبة امليدانية 

طبقا  املالئمة  التدابري  اتخاذ  يتم  م�سبقا،  حمددة  عتبة  اإىل  النقطة  ت�سل  عندما  وفعال،  تقييمية.  باأن�سطة  والقيام 

للمقت�سيات املن�سو�ض عليها يف دليل معاجلة ال�سعوبات التي تواجهها موؤ�س�سات الئتمان.

ومع دخول اتفاقية بازل الثانية حيز التنفيذ، خا�سة الركن الثاين، فقد متت هيكلة العالقة مع البنوك حول هذا النظام. 

تعر�سها  الذاتية، يف �سوء  اأموالها  م�ستوى  املكلفة مبراقبة مالءمة  ال�سلطة  لإقناع  البنوك  اإىل  الأمر  يعود  وبالفعل، 

اأن تطلب، عندما  اأجل تدبريها. وباملثل، ميكن للجهات ال�رشافية  التي مت و�سعها من  للمخاطر وجودة املنظومات 

ت�ستدعي نوعية املخاطر ذلك، تعزيز الأموال الذاتية.

يتم تنقيط موؤ�س�سة ما، ح�سب �سلم نقط يبداأ من 1، اأح�سن نقطة، اإىل 5، اأ�سوء نقطة، عرب حوايل خم�سة ع�رش معيارا موزعة 

على �ست حماور للمخاطر: 

1. الديون و تعهدات احل�سيلة وخارج احل�سيلة 
2. املخاطر الكربى و الرتكيز

3. الديون املعلقة الأداء
4.املخ�س�سات

9. الربحية
10. املردودية

5. الأموال الذاتية و املالءة
اأ�سحاب الأ�سهم 6. دعم 

11. ال�سرتاتيجية و الت�سيري
12. املراقبة الداخلية

13. التحكم يف خماطر الت�سغيل
14. التوا�سل مع بنك املغرب

7. ال�سيولة
8. خطر �سعر الفائدة الإجمايل

15. التاأثر مبخاطر ال�سوق

الربحيةجودة االأ�سول

احلكامة والتحكم يف املخاطر املالءة

�لتاأثر  مبخاطر �ل�سوقال�سيولة و�سعر الفائدة

النقطة

االإجمالية

كما يبني ذلك الر�سم البياين اأعاله، ترتكز عملية التنقيط على حتليل كمي وكيفي يف ذات الآن للمخاطر. وي�ستند اإىل 

اأداة معلوماتية متكن من تدبري ملفات التنقيط ب�سكل تفاعلي ما بني خمتلف املتدخلني يف هذه العملية وو�سع كافة 

املعطيات ال�رشورية رهن اإ�سارتهم.
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اإ�سافة اإىل الوثائق الدورية امل�ستلمة من هذه املوؤ�س�سات، ترتكز الدرا�سات التحليلية املنجزة من طرف املراقبة الدائمة، اأثناء 

التنقيط، على اللقاءات املنتظمة مع م�سرييها وامل�سوؤولني الت�سغيليني وكذلك مع مراقبي احل�سابات. كما تاأخذ بعني العتبار 

اأي�سا خال�سات مهام املراقبة امليدانية.

ولقد عرفت �سنة 2008 ارتفاعا مهما يف عدد اللقاءات مع م�سريي البنوك وجلان الفتحا�ض التابعة لها ق�سد تبادل وجهات 

النظر حول الق�سايا التي تتعلق اأ�سا�سا با�سرتاتيجية املخاطر، وحكامتها وتدبريها.

باملوازاة مع ذلك، تعباأت املراقبة الدائمة، اإىل جانب املراقبة امليدانية، لتقييم النعكا�سات املحتملة لالأزمة املالية الدولية 

الأجنبية  املقابلة  الأطراف  على  املاأخوذة  التعهدات  وجودة  مل�ستوى  قرب  عن  بتتبع  القيام  مت  لذلك  البنكي.  القطاع  على 

للوقوف على اأي تعر�ض من �ساأنه اإخفاء خماطر متزايدة. اإ�سافة اإىل اأنه متت دعوة البنوك لإر�سال تقارير مف�سلة وب�سفة 

منتظمة حول هذه التعر�سات.

متت تكملة منظومة املراقبة الدائمة مبجموعة من املوؤ�رشات التي ت�سمح بتقييم دقيق ملخاطر الئتمان اإزاء القطاعات الأكرث 

تعر�سا لتدهور الظرفية القت�سادية. وتهم هذه املوؤ�رشات اأ�سا�سا تعهدات البنوك جتاه قطاعات الإنعا�ض العقاري، وال�سياحة، 

والن�سيج و�سناعة ال�سيارات.

عالوة على ذلك، وتبعا لقرار بنك املغرب املتعلق برفع املعامل الأدنى للمالءة اإىل %10، انكبت عملية املراقبة الدائمة على 

تتبع تفعيل التدابري التي التزمت بها البنوك لتتالئم مع هذا امل�ستوى التنظيمي الأدنى.

من جهة اأخرى ومع تعزيز انت�سار البنوك املغربية على ال�سعيد اجلهوي، فاإن تتبع الأن�سطة التي تقوم بها الفروع يف اخلارج 

الف�سلية اخلا�سة بالفروع  اهتمام متزايد، بناء على م�سطرة رقابية تعتمد على تبليغ املعطيات املالية  قد �سكل مو�سوع 

امل�سيفة  للبلدان  الرقابة  اأجهزة  مع  التعاون  وي�سكل  الأم.  لل�رشكات  التفتي�ض  وتقارير  احل�سابات  مراقبي  تقارير  ودرا�سة 

عن�رشا مهما يف هذه املنظومة.

كما خ�سع قطاع القرو�ض ال�سغرى، هو اأي�سا، ملراقبة وثيقة ارتباطا مبوا�سلة ت�ساعد املخاطر.

2 - االأن�سطة اخلا�سة باملراقبة امليدانية
متت برجمة مهمات املراقبة امليدانية اأخذا بعني العتبار تردي املحيط القت�سادي واملايل الدويل وكذا نتائج نظام امل�ساعدة 

على تنقيط موؤ�س�سات الئتمان. ومتكن هذه املنظومة من حتديد مواطن ال�سعف داخل النظام البنكي وانطالقا من ذلك،  يتّم 

ت�سهيل مرحلة اإعداد املهمات وكذا تدبريها فيما يخ�ض التنظيم واآجال الإجناز.

خالل �سنة 2008، قام بنك املغرب بخم�سة ع�رش عملية تفتي�سية يف موؤ�س�سات الئتمان واملوؤ�س�سات املماثلة موزعة ما بني 

5 مهمات حمددة و3 مهمات خمتلطة. 7 مهمات ذات طابع عام، 

الإيجارية  للقرو�ض  ال�ستهالك، و�رشكة  قرو�ض  واحدة متخ�س�سة يف  بنوك، و�رشكة   4 العام  الطابع  ذات  املهمات  �سملت 

واإحدى الهيئات املماثلة. ولقد ركزت هذه املهمات على جودة الأ�سول، واحلكامة، املراقبة الداخلية وتدبري املخاطر وكذا 

مراجعة النظامني املحا�سبي واملعلوماتي.
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املبا�رش وغري  لتقييم تعر�سها  البنوك  القيام بعمليات تفتي�ض معمقة لدى كربيات  اإطار املهمات اخلا�سة، فقد مت  اأما يف 

املبا�رش للقرو�ض الرهنية عالية املخاطر)subprimes( وكذلك اإزاء املوؤ�س�سات املالية املتعرثة اأو املتاأثرة بالأزمة. وقد 

�سملت هذه التحريات اأي�سا عمليات خارج احل�سيلة، والقرو�ض اخلا�سة بالإنعا�ض العقاري ومنظومات تدبري بع�ض اأن�سطة 

ال�سوق.

وركزت املهمتني ال�سموليتني على عر�س الئحة بال�رشوط البنكية والتقدم املحرز فيما يتعلق بتطبيق املعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية )IFRS( داخل البنوك. بينما همت املهمة الثالثة الإحاطة باملخاطر التي تتعر�ض لها جمعيات القرو�ض 

ال�سغرى من جراء القرو�ض املمنوحة وكذلك و�سع تقديرات ملعايري ت�سنيف الديون املعلقة الأداء التي يتتبعها القطاع.

3 - خال�سات عمليات املراقبة والتو�سيات
معاينة  من  امليدانية،  كذا  و  الدائمة  املراقبة  م�ستوى  على    ،2008 �سنة  اأجنزت  التي  املراقبة  عمليات  مكنت 

التطورات املنجزة لتعزيز منظومات تدبري خماطر موؤ�س�سات الئتمان وحتديد حماور للتطوير وهو ما اأف�سى اإىل اإ�سدار عدة 

تو�سيات.

بالن�سبة للمخاطر الناجمة عن الأزمة املالية الدولية، فقد اأكدت التحريات التي مت القيام بها اأن البنوك لي�ست لها تعر�سات 

كربى على الأطراف املقابلة يف اخلارج والتي تعاين من بع�ض ال�سعوبات واأن ح�سة موجوداتها يف اخلارج تظل حمدودة 

�سمن جمموع الأ�سول. وعلى الرغم من ذلك، طلب بنك املغرب من م�سريي البنوك امل�ساركة ب�سكل اأكرب يف تدبري هذه املخاطر.

اإزاء املخاطر املرتبطة بالتمويل العقاري، وخا�سة تلك  اأي�سا البنوك لال�ستمرار يف اتباع �سيا�سة احليطة واحلذر  كما دعا 

املتعلقة بالإقامات ال�سياحية املخ�س�سة للطلب اخلارجي، والقيام بالتدقيق يف حجم تعر�ساتها من اأجل حت�سني اإدارة هذه 

املخاطر.

على امل�ستوى املحا�سبي، قامت البنوك باإعداد ح�ساباتها، بر�سم �سنة 2008، طبقا للمعايري الدولية لرفع املعلومات املالية 

وقامت بن�رش بياناتها املالية املجمعة ح�سب القواعد اجلديدة للتوا�سل املايل. واأكد بنك املغرب على �رشورة القيام بتتبع 

اأف�سل للتعهدات خارج احل�سيلة، التي يعترب اأخذها بعني العتبار اأ�سا�سيا يف تدبري املخاطر، ل�سيما تلك املرتبطة بال�سيولة 

و�سعر الفائدة.    

 1
الكربى املخاطر  ومثلت  الأق�سى.  املعامل  عامة،  ب�سفة  اخلا�سعة،  املوؤ�س�سات  احرتمت  فقد  املخاطر،  تق�سيم  يخ�ض  فيما 

 .2007 %366 �سنة  اأن بلغت  %380 من الأموال الذاتية الحرتازية للبنوك، بعد 

وعلى م�ستوى املالءة، وللمطابقة مع املعامل اجلديد الذي يبلغ %10، قامت معظم البنوك بتعزيز اأموالها الذاتية عرب زيادات 

يف الراأ�سمال، واإدماج جزء من الربيحات اأو اإ�سدار ديون ثانوية من بينها ديون لفرتة غري حمدودة. وهكذا، ا�ستقر متو�سط 

معامل املالءة للبنوك اخلا�سعة لتفاقية بازل الثانية، على اأ�سا�ض فردي، يف %11،2 بارتفاع بواقع 0،6 نقطة مقارنة مع 

ال�سنة ال�سابقة. كما حت�سن متو�سط معامل الأموال الذاتية الأ�سا�سية )امل�ستوى الأول( هو اأي�سا يف ن�سبة 0،3 نقطة لي�سل اإىل 

.11،7% اأ�سا�ض جممع، فقد تعزز بنقطة واحدة ليبلغ  اأما بالن�سبة ملعامل املالءة على   .9،5%

1 يق�سد بالمخاطر الكبرى، الديون و ال�سندات ال�سادرة من نف�ض الطرف المقابل و التي يفوق مبلغها اأو ي�ساوي ٪5 من الأموال الذاتية الحترازية. 
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الأ�سول  تزال  ول   .2008 �سنة  نهاية  يف   106% يف  لي�ستقر  نقطة   19 للقطاع بحوايل  ال�سيولة  وتراجع متو�سط معامل 

التطورات حت�سني جودة قيا�ض  العموم. وتقت�سي هذه  ت�سكل جزء مهما من ح�سيلتها على وجه  انخفا�سها،  ال�سائلة، رغم 

وتدبري خماطر ال�سيولة داخل البنوك.

وفيما يخ�ض املراقبة الداخلية، ُطلب من بع�ض املوؤ�س�سات تخ�سي�ض املزيد من و�سائل املراقبة الدائمة والعمل على تتبع 

�سارم للتو�سيات املنبثقة عن مهام تدقيق احل�سابات الداخلية واخلارجية. من جهة اأخرى، متت دعوة املوؤ�س�سات اإىل ت�رشيع 

العمل مبنظومات تدبري خماطر الت�سغيل وخمططات ا�ستمرارية الن�ساط.

وركزت التو�سيات الأ�سا�سية املوجهة جلمعيات القرو�ض ال�سغرى على حت�سني تدبري خماطر الئتمان من خالل التحكم يف 

الديون املتقاطعة، وتقومي اأوجه اخللل على م�ستوى منظومة املراقبة الداخلية  و كذا الرفع من م�ستوى الأنظمة املعلوماتية.

ويف �سنة 2008، مت فر�ض غرامات مالية على بع�ض املوؤ�س�سات نظرا لعدم احرتامها لبع�ض املقت�سيات التنظيمية.

ت- االأعمال املرتبطة بتطبيق املقاربات املتقدمة التفاقية بازل الثانية 

بنك  وا�سل  الذاتية،  الأموال  ملالءمة  اجلديدة  باملنظومة  اخلا�ض  التنظيمي  الإطار  ل�ستكمال  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف 

املغرب، بت�ساور ومع املجموعة املهنية لبنوك املغرب، الأعمال التح�سريية الهادفة لتطبيق مقاربات متقدمة تتعلق مبخاطر 

الئتمان، وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية.    
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االإطار رقم 2: متطلبات االأموال الذاتية يف اإطار املقاربات املتقدمة التفاقية بازل الثانية

ترتكز املقاربات املتقدمة على ا�ستعمال مناذج داخلية لتقييم كل اأو بع�ض اجلوانب التي تدخل يف اإطار عملية احت�ساب 

املتطلبات من الأموال الذاتية.

ويخ�سع ا�ستعمال هذه النماذج لأجل اأهداف احرتازية لرتخي�ض من اجلهة امل�رشفة ولحرتام عدد من املتطلبات الدنيا.

خماطر االئتمان:

ترتكز املقاربات املتقدمة املتعلقة مبخاطر الئتمان، امل�سماة بنموذج الت�سنيف الداخلي)IRB(، على منهجيات داخلية 

وخا�سة باملوؤ�س�سات البنكية وذلك من اأجل تقييم خماطر الئتمان، ومنح ت�سنيفات داخلية وحتديد معايري املخاطر التي 

متكن من احت�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية.وحتدد مقاربة منوذج الت�سنيف الداخلي اأنواع املخاطر التالية:

- احتمالية التعرث )PD(: تقي�ض احتمالية حدوث تعرث اأحد الأطراف املقابلة، يف غ�سون اأجل حمدد يف �سنة واحدة،

- التعر�س للمخاطر يف حالة التعرث)EAD( : يهم القيمة املعر�سة للمخاطر الناجمة عن الطرف املقابل عند تعرثه يف 

الوفاء باأحد التزاماته،

- اخل�سارة يف حالة التعرث)LGD(: هي العالقة بني اخل�سارة التي مت تكبدها نتيجة لإحدى التعر�سات ب�سبب تعرث الطرف 

املقابل واملبلغ املتعر�ض حلظة التعرث. 

- �ل�ستحقاق �لفعلي

ت�سمل النماذج املتقدمة خيارين:

اجلهة  للمخاطر  الأخرى  اجلوانب  فيما حتدد  التعرث  احتمالية  بتقييم  البنك  يقوم  االأ�سا�سي:  الداخلي  الت�سنيف  منوذج   -

امل�رشفة.

- منوذج الت�سنيف الداخلي املتقدم: يحدد البنك كافة جوانب املخاطر.

املخاطر  معايري  على  تعتمد  ترجيح  دالة  على  بناء  الئتمان  خماطر  بر�سم  الذاتية  الأموال  من  املتطلبات  احت�ساب  يتم 

املذكورة والتي تختلف ح�سب املحفظة املعنية )مقاولة كبرية، مقاولة متو�سطة و�سغرى، ال�سكن...(

خماطر �ل�سوق:

يف اإطار املقاربة املتقدمة، ت�ستعمل املوؤ�س�سات البنكية مناذج داخلية حل�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر 

ال�سوق. ميكن القيام بهذا التقييم بوا�سطة اأ�سلوب القيمة املعر�سة للخطر )Value at risk – VAR(. وتعرف القيمة املعر�سة 

ال�سوق، خالل فرتة زمنية حمددة ووفق  اإيجابي لأ�سعار  الناجتة عن تطور غري  الق�سوى  باأنها اخل�سارة املحتملة  للخطر 

م�ستوى معني من الحتمالية )ي�سمى اأي�سا عتبة الثقة(. فهي ت�سكل اإذن اإجراء �سامال وحمتمال ملخاطر ال�سوق.

املخاطر الت�سغيلية:

ذلك  ويعني  الت�سغيلية.  للمخاطر  وتتبعا  البنكية  املوؤ�س�سات  لدى  داخلى  تقييم  املتقدمة �رشورة وجود  املقاربة  تقت�سي 

�رشورة جمع احلوادث ومعطيات حول املخاطر على فرتة زمنية كافية متكن من تطوير مناذج للتقييم.  
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التي  الأ�سغال  البنوك لال�ستف�سار حول �سري  اإىل  ا�ستق�ساء  الداخلي، مت توجيه  التنقيط  اأنظمة  اإطار تتبع م�رشوع تطبيق  يف 

مت تنفيذها لهذا الغر�ض. ولقد اأفرزت درا�سة الأجوبة اأن البنوك قد اأعطت الأولوية ب�سكل كامل لإعداد اأنظمة تنقيط متعلقة 

ب�رشيحتي املقاولت واملهنيني، واإن مع بع�ض الإختالف يف النماذج امل�ستهدفة ودرجات التقدم املحققة. ويتوقع تو�سيع 

هذه الأجهزة، فيما بعد، لت�سمل الزبناء الأفراد.

ومكن احلوار مع البنوك من حتديد عدد من الأ�سئلة التي يجب اأن حتظى بالأولوية والتي تهم اأ�سا�سا عملية تاأريخ املعطيات، 

وتطبيق تعريف التعرث وال�ستعمال الفعال لنظام التنقيط يف تدبري خماطر الئتمان.

حيز   )IFRS( املالية  التقارير  الإعداد  الدولية  املعايري  بدخول  املرتبطة  االأعمال   - ث 

التطبيق 

 ،)IFRS( قام بنك املغرب بعدة جمهودات لفائدة البنوك ق�سد مرافقتها يف تنفيذ املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

اجلاري العمل بها منذ يناير 2008.

يف هذا ال�سياق، فقد اعتمد عرب تو�سياته ال�رشوط والكيفيات التي يجب احرتامها لن�رش تاأثري االنتقال لتبني املعايري الدولية 

لإعداد التقارير املالية )IFRS(، التي يجب اأن تقوم بها ب�سكل اآين عند ن�رش ح�ساباتها املجمعة ح�سب املعايري الدولية لإعداد 

التقارير املالية )IFRS( بتاريخ 31 دجنرب 2007 اأو بعد ن�رش البيانات املالية املجمعة بتاريخ 30 يونيو 2008. وباملثل، 

الذاتية  قام بتحديد لئحة عمليات املعاجلة )امل�سماة »املر�سحات الحرتازية«( التي يجب القيام بها فيما يخ�ض الأموال 

التقارير املالية )IFRS( على  الدولية لإعداد  اأ�سا�ض جممع، ق�سد حتييد تاأثري املعايري  لأجل احت�ساب معامل املالءة على 

الأموال الذاتية.

باملوازاة مع ذلك، در�ض بنك املغرب، مع البنوك، اخليارات املعتمدة واملقاربة املتبعة لإعداد اأوىل ح�سيالتها وفق املعايري 

الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( ، على �سوء نتائج درا�سة التاأثري املنجزة. 

املعايري  مقت�سيات  مع  املتبعة  الطرق  مطابقة  من  للتاأكد  بنوك  �ست  داخل  خمتلط  با�ستق�ساء  القيام  مت  ذلك،  على  عالوة 

الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS(، ل�سيما فيما يتعلق بتقييم الأدوات املالية وانخفا�ض قيمتها.

 IAS39 معيار  على  تعديالت  للمحا�سبة  الدولية  املعايري  جمل�ض  اأ�سدر  املالية،  لالأزمة  فعل  وكرد  الدويل،  امل�ستوى  على 

اخلا�ض بالأدوات املالية، ترخ�ض بالقيام باإعادة الت�سنيفات، والتي كانت يف ال�سابق ممنوعة، لفئة الأ�سول املالية ذات 

القيمة العادلة ح�سب نتيجتها )حمفظة التداول( بهدف احلد من تقلب النتائج. اإل اأن البنوك املغربية مل حتتفظ بهذه اخليارات، 

نظرا لكون ن�سبة فئة الأدوات املالية  ذات القيمة العادلة ح�سب النتيجة، تبقى حمدودة.

ج- التعاون الدويل

تطبيقا ملقت�سيات املادة 82 من القانون البنكي ومتا�سيا مع املبادئ الأ�سا�سية للجنة بازل حول املراقبة البنكية، وقع بنك 

املغرب مع البنك املركزي التون�سي اتفاقية فيما يخ�ض التعاون وتبادل املعلومات ب�ساأن الإ�رشاف البنكي. كما مت ال�رشوع 

يف مناق�سات، يف هذا ال�سدد، مع �سلطات اأخرى لالإ�رشاف البنكي يف املنطقة. 
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يف هذا الإطار، مت تبادل العديد من وجهات النظر بني بنك املغرب ونظرائه يف اخلارج، حول الو�سعية املالية والحرتازية 

لبع�ض موؤ�س�سات الئتمان وكذا حول تداعيات الأزمة املالية الدولية.

هذه  وت�سكل  الفرانكفونية.  البلدان  يف  البنكي  بالإ�رشاف  املكلفني  جمموعة  اأ�سغال  يف  املغرب  بنك  �سارك  ذلك،  مع  موازة 

املجموعة، التي تراأ�سها بنك املغرب خالل ال�سنتني الأوليتني من اإن�سائها، منتدى لتبادل التجارب والأفكار حول كل الق�سايا 

املهمة املتعلقة بالإ�رشاف البنكي وخا�سة تنفيذ اتفاقية بازل الثانية. كما �سارك اأي�سا يف اأ�سغال جلنة املكلفني بالإ�رشاف 

البنكي بالبلدان  العربية  التي يتوىل �سندوق النقد العربي �سكرتاريتها.

ويتتبع بنك املغرب، ب�سفته ع�سوا يف اجلمعية الدولية للتاأمني على الودائع ))IADI، اأ�سغال هذه اجلمعية التي اأن�ساأت �سنة 

تعزيز التعاون الدويل فيما يتعلق ب�سمان الودائع وت�سجيع تقا�سم اخلربات يف هذا املجال. كما يتتبع اأي�سا،  ق�سد   2002
ب�سفته ع�سوا مالحظا، اأ�سغال املجل�ض الإ�سالمي للخدمات املالية املكلف ب�سن القواعد الحرتازية املطبقة على املوؤ�س�سات 

املالية الإ�سالمية.

بالإ�سافة اإىل ذلك، قام املكلفون بالإ�رشاف ببع�ض البنوك املركزية ال�رشيكة بق�ساء فرتات تدريبية لدى مديرية الإ�رشاف 

البنكي.

اإطار برنامج  النقد الدويل، وذلك يف  البنك الدويل و�سندوق  واأخريا، �سارك بنك املغرب يف مهمتني منظمتني ب�رشاكة بني 

تقييم القطاعات املالية لالحتاد النقدي لغرب اأفريقيا وبوروندي. 

ح- الت�ساور مع اجلمعيات املهنية

تن�سيق  اأجل  من  وكذا  اأكرث  قرابة  ق�سد  املهنية  اجلمعيات  اللقاءات مع خمتلف  من   ،2008 �سنة  املغرب، خالل  بنك  كثف 

الأن�سطة املرتبطة بالور�سات املهيكلة للنظام البنكي وبتمويل القت�ساد.

وهكذا، عقد بنك املغرب جمموعة من الجتماعات مع جمل�ض املجموعة املهنية لبنوك املغرب، والتي متت من خاللها على 

وجه اخل�سو�ض درا�سة الق�سايا املرتبطة بتداعيات الأزمة القت�سادية واملالية الدولية وباآفاق تنمية القطاع املايل بالن�سبة 

للع�رشية القادمة وم�ساهمة النظام البنكي يف متويل املقاولت املتو�سطة وال�سغرى وامل�ساريع الكربى التي انطلقت حتت 

اإ�رشاف احلكومة واأي�سا اأنظمة الأداء واإحداث مكتب الئتمان )credit bureau( وحت�سني عالقات البنوك مع الزبناء.

البنكية  والقوانني  ال�ستهالك،  قرو�ض  قطاع  تنمية  �سبل  التمويل  ل�رشكات  املهنية  اجلمعية  مع  املغرب  بنك  تدار�ض  قد  و 

ومنتجات التمويل البديلة والنظام ال�رشيبي البنكي.

كما ناق�ض مع الحتاد الوطني جلمعيات القرو�ض ال�سغرى ب�سكل خا�ض الق�سايا املتعلقة باحلكامة، وباأنظمة املعلومات، 

وبتوحيد  قواعد ت�سنيف الديون املعلقة الأداء وباإعادة هيكلة القطاع.   
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خ- معاجلة ال�سكايات والتظلمات

�سنة   253 مقابل  للمعلومات،  �سكاية وطلب   260 البنكي مبعاجلة  الإ�رشاف  مديرية  قامت   ،2008 �سهر دجنرب  نهاية  يف 

2007. ويف هذا الإطار، يتم الت�سال مبوؤ�س�سات الئتمان املعنية، وعند اللزوم، القيام بتحريات ميدانية.

ومتحورت ال�سكايات املقدمة ب�سفة خا�سة حول فتح احل�سابات و�سريها، وو�سائل االأداء، وت�سعرية اخلدمات البنكية وال�رشوط 

التي تطبقها البنوك. ومتحورت العديد من ال�سكايات حول احل�سول على معلومات متعلقة بح�سابات اأ�سخا�ض متوفني.

ال�سنة  %65  يف  الزبناء، مقابل  لفائدة  ال�سكايات  %70  من  اإيجاد حل حلوايل  البنكي من  الإ�رشاف  وقد متكنت مديرية 

ال�سابقة.

وبلغ عدد ال�سكايات ال�سادرة عن ال�سلطات الق�سائية 102 �سنة 2008، تتعلق بحق احل�سول على املعلومات وطلب امل�ساعدة 

ب�ساأن جتميد الأ�سول التي ميلكها الأ�سخا�ض املتابعني ق�سائيا.

د- اأ�ساليب وموارد االإ�رشاف البنكي

موا�سلة منه للجهود املبذولة من اأجل التحديث، قام بنك املغرب �سنة 2008 بتفعيل خمطط مديري جديد للموارد الب�رشية. 

الب�رشية ب�ساأن التوظيف، واحلركية، والتكوين، وتدبري  ال�سيا�سات اجلديدة يف جمال املوارد  اإىل تطبيق  ويهدف هذا الأخري 

الكفاءات والأجور.

وبعد مراجعة النظام الأ�سا�سي للعاملني، الذي و�سع املبادئ الأ�سا�سية للمخطط املديري للموارد الب�رشية، خ�سع جمموع 

اأطر مديرية الإ�رشاف البنكي، كما هو ال�ساأن بالن�سبة ملديريات البنك الأخرى، للتموقع داخل نظام جديد لت�سنيف الوظائف 

ي�سمى »طرق امل�سار املهني«.  

كما عرفت �سنة 2008 اأي�سا تطبيق نظام جديد لتقييم امل�ساهمة والأداء ينبني على مقاربة لتحديد الأهداف وعلى لقاءات 

التقييم  بني امل�ستخدمني وروؤ�سائهم.

و قد �سهدت  �سنة 2008 عدم تغرّي عدد العاملني يف مديرية الإ�رشاف البنكي الذي ينح�رش يف حوايل 82 م�ستخدما، والذين 

اإىل  بالنظر  م�ستمر  ب�سكل  كفاءاتهم  تعزيز  اأجل  ومن  القانوين.  والتنظيم  باملراقبة  املتعلقة  الأن�سطة  يف  اأغلبهم  تعيني  مت 

التطورات التي حدثت على امل�ستوى الوطني والدويل، ا�ستفاد امل�رشفون من عدة اأن�سطة تكوينية يف املغرب ويف اخلارج. من 

ناحية اأخرى، عملت هذه املديرية على تاأطري حوايل ع�رشين طالبا جامعيا حول الق�سايا التي تتعلق خ�سو�سا ببازل الثانية، 

 ... ،)IFRS( واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

خماطر  حتليل  على  امل�ساعدة  »نظام  ت�سمى  جديدة  منظومة  تطبيق   2008 �سنة  يف  مت  املعلوماتي،  النظام  م�ستوى  على 

الئتمان«)SAARC(. وتهدف هذه املنظومة اإىل ت�سهيل مراقبة املخاطر التي تتعر�ض لها موؤ�س�سات الئتمان جتاه املدينني 

ذوي القرو�ض ال�سخمة. عالوة على ذالك، ت�سمح هذه املنظومة بتتّبع الديون املعلقة الأداء على م�ستوى النظام البنكي.

وموازاة مع ذلك، تتوا�سل الأ�سغال املتعلقة بو�سع اإطار متجان�ض ق�سد تبليغ التقرير الحرتازي واملحا�سبي، طبقا لأف�سل 
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للمعطيات  بالن�سبة  الثانية  بازل  العامة لتفاقية  التقارير  اأي   :)COREP( امل�سّماة ب:  تلك  التقارير هي  املعايري.  وهذه 

الحرتازية و)FINREP(: فيما يّخ�ض التقارير املالية باملعايري الدولية )IFRS( بالن�سبة للمعطيات املحا�سبية، التي ت�ستند 

على التكنولوجيا امل�سماة )XBRL( بهدف ت�سجيع املمار�سات الأف�سل يف هذا املجال.

متيزت �سنة 2008 بامل�سادقة على جودة جمموع اأن�سطة البنك ح�سب متطلبات معيار اإيزو 9001، ن�سخة 2000. واعتمد 

هذا الإجناز على دينامية مزدوجة: حتديد حماور توجه �سيا�سة اجلودة بالبنك وحتديد وتنفيذ العنا�رش التي متكن من التحكم 

يف جميع العمليات امل�سرتكة وحت�سينها.

2 - أنشطة تتعلق باالستقرار املالي
املايل وكذا يف  النظام  لدى خمتلف مكونات  �سليمة  اإىل �سمان طريقة عمل  الأبعاد يحيل  املايل مفهوم متعدد  ال�ستقرار 

عالقاتها مع بع�سها البع�ض ودون التعر�ض ل�سدمات بالغة. وعالوة على وجود بنية حتتية قانونية مالئمة و�سوق مايل 

فعال، فالأمر يتطلب وجود موؤ�س�سات مالية �سلبة ونظام اأداء وت�سوية مالئم.

وقد اأبانت التطورات الأخرية التي طراأت على امل�ستوى الدويل اأن البنوك املركزية فاعل رئي�سي يف احلفاظ على ال�ستقرار 

العرتاف  اأجل  من  الأ�سعار  ا�ستقرار  على  الأخريين،  العقدين  تركيز مهمتها، خالل  اإعادة  فيه  الذي متت  الوقت  املايل، يف 

با�ستقالليتها.  

وعلى الرغم من اأن القانون الأ�سا�سي لبنك املغرب ل يخوله ب�سكل وا�سح ممار�سة وظيفة ال�ستقرار املايل، فلي�ض با�ستطاعته 

مراعاة لكونه �سلطة نقدية وم�رشفا على النظام البنكي ومنظما لأنظمة الأداء، جتاهل هذا البعد دومنا تقوي�ض مهامه الأ�سا�سية. 

اأو�سع لال�ستقرار املايل وقام بالعديد من الأ�سغال يف هذا  اإطار منظور  البنكي يف  اأدرج ن�ساطه املتعلق بالإ�رشاف  اأنه  كما 

ال�سدد. وتعتمد اجلهود التي يبذلها بنك املغرب، يف هذا املجال على تعزيز الت�ساور مع املنظمني الآخرين للقطاع املايل.

اأ- اإطار الرقابة املاكرو احرتازية

م�ستوى  على  ه�سا�سة  وجود  عن  تن�ساأ  اأن  ميكن  التي  تلك  فهناك  املايل.  ال�ستقرار  عدم  ملخاطر  املحتملة  امل�سادر  تتعدد 

املوؤ�س�سات املالية، ل�سيما منها تلك ذات الأهمية النظامية، والتي مبو�سعها اأن تنتقل اإىل موؤ�س�سات اأو مكونات اأخرى للقطاع 

اّلتي  و  اأ�سواق معّينة  ا�سطرابات يف  اأو  اقت�سادية  املاكرو  التوازنات  انعدام  اأي�سا عن  تنتج  اأن  احلقيقي. وميكن  اأو  املايل 

مبقدرتها اأن توؤثر على متانة املوؤ�س�سات املالية.

ويفر�ض تداخل الأن�سطة البنكية مع اأن�سطة الفاعلني الآخرين يف املجال املايل تبني منهجا �ساما و حتليال معّمقا للتفاعالت 

املمكنة بني خمتلف الفاعلني ق�سد فهم قنوات انتقال العدوى اأثناء حدوث الأزمات. كما اأنه من ال�رشوري التوفر على اأدوات 

ت�سمح بالتحديد املبكر للمخاطر امل�سرتكة وتتبعها وحتليل تاأثرياتها على القطاعني املايل والقت�سادي.

من هذا املنظور، انكب بنك املغرب خالل �سنة 2008 على اإعداد اإطار للرقابة املاكرو احرتازية للقطاع البنكي يرتكز على 

ثالثة حماور رئي�سية: موؤ�رشات املتانة املالية، اختبارات ال�سغط املرتبطة مبدى التاأثر باملخاطر واختبارات  ال�سغط على 

امل�ستوى الكلي.
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1 - موؤ�رشات املتانة املالية
يتم تتبع متانة النظام املايل ب�سكل عام بالعتماد على جمموعة من العنا�رش الكيفية واملوؤ�رشات الكمية املرتبطة بالعوامل 

التي متار�ض تاأثريا حا�سما على نزاهة النظام املايل. وقد اأعد �سندوق النقد الدويل دليال، موجها للبلدان الع�سوة، ي�ستمل على 

لئحة املوؤ�رشات الكمية الأكرث اأهمية والتي يجب تطبيقها، مع التعريف بها وحتديدها ح�سب الأولوية التي ميليها ال�ستقرار 

املايل.

)املنظومة  الرقابي  الإطار  ومالئمة  بجودة  اأ�سا�سا،  وتتعلق  املايل.  للنظام  التحتية  البنية  على  الكيفية  العنا�رش  وترتكز 

الت�سنيف وخم�س�سات  الخ(، ومالءمة املعايري املحا�سبية )مبا يف ذلك قواعد  الإ�رشاف،  املوؤ�س�ساتية والتنظيمية، وعملية 

الديون( والتعهدات ب�ساأن ال�سفافية املالية وكذلك فعالية اجلهاز الق�سائي.

من  كبرية  جمموعة  وكذلك  اقت�سادية  ماكرو  ومتغريات  جممعة  احرتازية  ميكرو  معامالت  بني  الكمية  املوؤ�رشات  وجتمع 

ال�ستحفاظات،  اأ�سواق  ال�سندات،  �سوق  البنوك،  بني  ما  النقدي  )ال�سوق  الأ�سا�سية  الأ�سواق  و�سعية  تعك�ض  التي  املوؤ�رشات 

الأ�سهم،...(، الهادفة اإىل ر�سد اأي تراكم لالختاللت داخل النظام املايل.

وتعك�ض املعامالت امليكرو احرتازية املجمعة، على اخل�سو�ض، خمتلف املخاطر التي تتعر�ض لها املوؤ�س�سات املالية، مبا يف 

ذلك جودة اأ�سولها، ومالءمة اأموالها الذاتية، وو�سعية �سيولتها وكذلك مردوديتها ومدى تاأثرها مبخاطر ال�سوق. وبالن�سبة 

لتلك التي يعتربها �سندوق النقد الدويل اأ�سا�سية، ويبلغ عددها 12، فهي تهم املعامالت الحرتازية للموؤ�س�سات املخول لها 

بالو�سعية  تتعلق  التي  املعامالت  من  عبارة عن جمموعة  فهي  تكميلية  امل�سماة  املوؤ�رشات  اأما  العموم.  من  الودائع  تلقي 

املالية، و بن�ساط وبنية ح�سيلة هذه املوؤ�س�سات و اأي�سا موؤ�س�سات مالية اأخرى. ولقد مت اإمتامها باإ�سافة معطيات عن بع�س 

امل�ستخدمني والقطاعات القت�سادية اخلا�سة.

وميزان  الفائدة،  واأ�سعار  ال�رشف  اأ�سعار  وتقلب  والت�سخم،  القت�سادي،  )النمو  اقت�سادية  املاكرو  املتغريات  يخ�ض  وفيما 

الأداءات، وارتفاع القرو�ض واأ�سعار الأ�سول، ...( فيتم اختيارها ح�سب قدرتها على ر�سد اأي تراكم لالختاللت على م�ستوى 

النظام املايل.

ب�سكل كبري نظام  التي يعتمد عليها  و   )3 الإطار رقم  )انظر  اأ�سا�سية  التي تعترب  املوؤ�رشات  بنك املغرب حاليا على  ويتوفر 

اإ�سافية. ويتعني ا�ستكمال هذه املنظومة  امل�ساعدة على تنقيط موؤ�س�سات الئتمان )SANEC(، وكذلك على عدة موؤ�رشات 

مبعطيات اأخرى تتعلق باملقاولت، والأ�رش والقطاع العقاري.
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االإطار رقم 3: املوؤ�رشات االأ�سا�سية للمتانة املالية 2005 -2008 ن�ساط �ملغرب )بالن�سبة �ملئوية(

2008  2007  2006  2005  

مالءمة االأموال الذاتية

11.2  10.6  12.3  11.5 معامل املالءة 

9.6  9.2  11.0  10.0 الأموال الذاتية الأ�سا�سية/ جمموع املخاطر  

13.9  18.2  25.8  40.9 القرو�ض  املعلقة الأداء �سافية من املخ�س�سات/الأموال الذاتية   

جودة االأ�سول

  6.0   7.9  10.9  15.7 الديون املعلقة الأداء/جمموع القرو�ض 

التوزيع القطاعي للقرو�س/جمموع القرو�س 

  6.9    5.4   6.6  7.3 ال�سلفات املمنوحة للقطاع الأويل  

12.5  12.6   7.4  6.2 ال�سلفات املمنوحة للبناء والأ�سغال العمومية 

15.9  17.4  19.1  20.3 ال�سلفات املمنوحة لل�سناعة التحويلية 

  3.0    2.8    3.4   3.9 ال�سلفات املمنوحة لالإدارة العمومية واجلماعات املحلية 

  6.5    6.5    6.7   7.8 ال�سلفات املمنوحة للتجارة 

  2.6    2.3    2.3  3.0 ال�سلفات املمنوحة لل�سياحة 

26.5  28.4  28.6  6.0 الأ�رش 

26.1  24.6  25.9  25.5 ال�سلفات املمنوحة للخدمات الأخرى و�سلفات خمتلفة  

النتيجة واملردودية

1.2  1.5  1.3  0.5 متو�سط العائد على لالأ�سول 

16.7  20.6  17.4  6.3 متو�سط العائد على الأموال الذاتية 

78.1  75.9  76.1  80.4 هام�ض الفائدة/الناجت ال�سايف البنكي 

47.8  46.5  48.0  50.0 التحمالت العامة لال�ستغالل   

ال�سيولة    

18.6  22.7  27.4  29.0 الأ�سول ال�سائلة/جمموع الأ�سول 

24.7  29.5  36.8  40.0 الأ�سول ال�سائلة/ اخل�سوم ق�سرية الأجل 

مدى �لتاأثر بخطر �ل�سوق

6.5  8.2  7.2  15.8 الأو�ساع املفتوحة ال�سافية بالعمالت/الأموال الذاتية 

2 - �ختبار�ت �ل�سغط �ملرتبطة مبدى �لتاأثر باملخاطر
ت�ستعمل مناذج اختبارات ال�سغط عادة كاأدوات لتقييم تاأثري التطور الغري الإيجابي للظرفية القت�سادية اأو بع�ض مكونات 

البنكي والبنوك ب�سكل فردي.  النظام  الفائدة( على مردودية، ومالءة و�سيولة  ال�رشف، �سعر  )�سعر  اأو املايل  النقدي  ال�سوق 

كما ميكنها  تقييم مناعة النظام البنكي اأمام بع�ض ال�سدمات املبنية على فر�سيات قد تكون اأحيانا متطرفة ولكن واردة 

الحتمال.



46 

اجلـزء الأول الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2008

يف هذا الإطار، طور بنك املغرب منوذجا لختبارات ال�سغط م�ستوحاة من املقاربة التي حددها �سندوق النقد الدويل، والتي 

متكنه من حتليل تاأثري تفاقم خماطر الئتمان، وال�سيولة وال�سوق.  

خماطر الئتمان: توؤخذ �سيناريوهات متعددة بعني العتبار من اأجل تقييم تاأثري بع�ض ال�سدمات على مالءة البنوك، والتي 

تتخذ �سكل تخفي�ض لل�سمانات اململوكة بن�سبة %20، اأو الت�سنيف التدريجي للقرو�ض ال�سليمة �سمن خمتلف فئات الديون 

املعلقة الأداء. ويتم القيام اأي�سا بعمليات حماكاة بالن�سبة لبع�ض املخاطر القطاعية )الفالحة، والن�سيج، والبناء، وال�سياحة، 

الخ...( اأو لبع�ض الأطراف املقابلة اخلا�سة ككبار املدينني.

خماطر ال�سيولة: تهدف املحاكاة اإىل تقييم القدرة الذاتية للبنوك على مقاومة ال�سدمة املتعلقة بعمليات ال�سحب اجلماعية 

للودائع خالل خم�سة اأيام متتالية دون اللجوء اإىل اأخذ قرو�ض من البنك املركزي.

خماطر ال�سوق: يخترب النموذج التاأثريات على مردودية ومالءة البنوك الناجتة عن تغريات يف �سعر الفائدة ب200± نقطة 

اأ�سا�ض وتقلب �سعر ال�رشف مبقدار %20 مقارنة مع الأورو والدولر.

3 - اختبارات ال�سغط الكلي
 بالإ�سافة اإىل منظومة اختبارات ال�سغط املرتبطة مبدى التاأثر باملخاطر، مت تعزيز الأدوات التحليلية عرب اختبارات ال�سغط 

البنكي باملتغريات  الن�ساط  االئتمان ي�سمح بربط تطور جممعات  اأول منوذج خا�س مبخاطر  الغاية، مت و�سع  الكلي. لهذه 

القت�سادية، والنقدية واملالية. وقد اأعطيت الأولوية لتاأريخ، على مدى ثالث عقود تقريبا، معطيات عن الديون املعلقة الأداء 

اخلا�سة بالبنوك وكذلك لنمذجة هذا املتغري مقارنة مع الناجت الداخلي الإجمايل، واأ�سعار الفائدة والت�سخم.

ب - عملية التن�سيق بني االأعمال التي يقوم بها منظموا القطاع املايل وامل�رشفون عليه  

يثري توزيع مهمة مراقبة القطاع املايل بني عدة �سلطات خمتلفة ومتخ�س�سة ح�سب خمتلف املكونات ق�سية التن�سيق بني 

اأعمالها، اأخذا بعني العتبار التداخل املتزايد لالأن�سطة البنكية مع الأن�سطة املتعلقة بالتاأمينات و�سوق الر�ساميل. 

تتزايد من خالل وجود  اأ�سحت متعددة وما فتئت  الأخرى  املالية  البنوك واملوؤ�س�سات  الروابط بني  فاإن  كما كان منتظرا، 

م�ساهمات متقاطعة بينها وعمليات التاأمني البنكي وخماطر الطرف املقابل.

  

واعتبارا لكونها مكونا رئي�سيا يف النظام املايل املغربي، نظرا لوزنها ودورها يف الو�ساطة املالية، فاإن البنوك هي اأي�سا 

�سندات متداولة.  �سكل  يتخذ  الواقع،  اأ�سولها وخ�سومها، يف  اأن جزءا متزايدا من  الر�ساميل، حيث  �سوق  رئي�سية يف  فاعلة 

وموازاة مع ذلك، فقد اأ�سبح �سوق الر�ساميل مهما، كما يت�سح ذلك من تطور اأ�سواق الديون والأ�سهم.

  

ويف �سوء هذه التطورات، اأر�سى امل�رشع منظومة للتن�سيق بني اأعمال اأجهزة الرقابة والتي حتتاج اإىل املزيد من التعزيز.

1 - جلنة التن�سيق بني اأجهزة الرقابة يف القطاع املايل 
اليقظة  الأعمال املتعلقة بالإ�رشاف �رشطني ل منا�ض منهما عند ممار�سة مهمة  ي�سكل كل من تقا�سم املعلومات وتن�سيق 
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يف ما يتعلق بال�ستقرار املايل. و يعّد غياب ال�سفافية املالية اأو ا�ستحالة توفر ال�سلطة الحرتازية على معطيات موثوق بها 

لتلبية احتياجاتها فيما يخ�ض املراقبة املجمعة عائقا للقيام بتقييم جيد ملخاطر املجموعات البنكية والتكتالت املالية. 

وقد �سلطت الأزمة املالية الدولية يف هذا ال�ساأن ال�سوء على العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن مثل هذه النقائ�ض.

  

)CDVM( ومديرية  املنقولة  القيم  املغرب، وجمل�ض  بنك  م�سوؤولية م�سرتكة بني  املايل  النظام  تعترب مراقبة  املغرب،  يف 

التاأمينات واالحتياط االجتماعي )DAPS( التابعني لوزارة املالية، واملكلفني، كل يف جماله، ب�سمان ال�سري اجليد للقطاع 

الذي يتكلف مبراقبته. ومنذ �سنة 2006، تتم عملية الت�ساور بني هذه املوؤ�س�سات يف اإطار جلنة التن�سيق بني اأجهزة الرقابة 

يف القطاع املايل. وهي جلنة مزودة بنظام داخلي يحكم اأ�ساليب عملها والعالقات بني اأع�سائها.

 

خالل �سنة 2008، عقدت اللجنة 3 اجتماعات كر�ستها اأ�سا�سا لدرا�سة تاأثريات الأزمة الدولية على القطاع املايل والتدابري 

التي من املحتمل اتخاذها للتحكم فيها. ومتحورت الق�سايا الأخرى ب�سكل خا�ض حول تنفيذ التو�سيات ال�سادرة عن مهمة 

تقييم القطاع املايل التي متت �سنة 2007 من طرف �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وحول اآفاق تنمية القطاع املايل 

واإر�ساء قانون نقدي ومايل.

 

2 - متارين ملحاكاة اأزمة نظامية 
لختبار قدرتها على الرد بفعالية، يف اإطار جماعي  من�سق، اإزاء اأزمة نظامية توؤثر على جميع مكونات القطاع املايل، قررت 

ال�سلطات الثالث املكلفة بالإ�رشاف على القيام، بت�ساور مع وزارة املالية، بتمارين ملحاكاة الأزمة النظامية.

  

مت القيام بالتمرين الأول، يف اأبريل 2009، مب�ساعدة البنك الدويل. وبذلك يكون املغرب اأول بلد يف منطقة ما ي�سّمى بال�رشق 

الأو�سط و�سمال  اإفريقيا يقوم مبثل هذا التمرين الذي يهدف اإىل م�ساعدة البلدان التي مت انتقاوؤها لتطوير اأو حتيني منظومة 

تدبريها للمخاطر النظامية. 

اأزمة نظامية لختبار قدرتهم  �سيناريو  اإطار حماكاة  الرقابة يف  اأجهزة  القرار يف  التمرين يف و�سع كبار �سانعي  ومتثل 

على معاجلة الآثار الناجمة عن �سدمة كربى وتقييم درجة التن�سيق بينهم خالل جميع مراحل حل الأزمة. و�ستمكن الدرو�ض 

امل�ستفادة من هذا التمرين من القيام بالإ�سالحات الالزمة لتقوية اإطار الرقابة املالية

ت - نظام �سمان الودائع 

بالن�سبة للموؤ�س�سات املالية ب�سفة عامة، والبنوك على وجه اخل�سو�ض، تعترب ثقة العموم �رشطا لزما ل�ستمرارية اأن�سطتها. 

اإمكانية  من  وتيقنهم  وحذرة  �سليمة  بطريقة  املوؤ�س�سات  هذه  اأعمال  ت�سيري  طريقة  عن  الزبناء  ر�سى  من  الثقة  هذه  وتنبع 

ا�ستعادة اأموالهم املوَدعة، يف حالة وقوع م�ساكل خطرية يف هذه املوؤ�س�سات.

  

اأحدث املغرب، يف اإطار تنفيذ القانون البنكي ل�سنة 1993، ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع )FCGD(، الذي دخل حيز 

التطبيق يف �سنة 1996. ويهدف هذا ال�سندوق اإىل حماية م�سالح املودعني يف حال عدم توفر ودائعهم.

  

ويف نهاية دجنرب 2008، و�سل املبلغ  الرتاكمي ملوارد ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع اإىل  7،4 مليار درهم، اأي �سعف 

الع�سوة،  %86 منها، من م�ساهمات املوؤ�س�سات  الرئي�سية لل�سندوق، يف حوايل  2004. وتاأتي املوارد  ما كان عليه �سنة 
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بينما يتكون الباقي من منتجات التوظيفات. وقد ارتفع الدخل ال�سايف بر�سم ال�سنة املالية 2008 اإىل 200 مليون درهم، 

اأي بزيادة بن�سبة %32 من �سنة اإىل اأخرى. واإىل حد ال�ساعة، مل يتم اللجوء اإىل ال�سندوق اجلماعي ل�سمان الودائع.

  

دوليا، كانت اأنظمة �سمان الودائع يف قلب تدبري الأزمة املالية. وللحفاظ على الثقة يف الأ�سواق، ا�سطرت العديد من البلدان 

تعديل هذه الأنظمة من خالل الرفع من م�ستوى �سمان الودائع.

  

ويتابع بنك املغرب عن كثب هذه التطورات وكذا التطورات التنظيمية واملمار�سات يف هذا املجال و�سي�ستخل�ض منها الدرو�ض 

ملا من �ساأنه تعزيز ال�ستقرار املايل.



اجلزء الثاني

بنية النظام البنكي وأنشطته ونتائجه
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 I. بنية النظام البنكي

رغم الأزمة القت�سادية واملالية الدولية، قامت البنوك يف �سنة 2008 بالت�رشيع من وترية تطوير �سبكتها وطنيا ودوليا، 

اأو عرب  حيث تو�سع وجودها يف املنطقة ل �سيما يف جنوب ال�سحراء الإفريقية عرب فتح وكالت جديدة اأو مكاتب متثيلية 

اقتناء فروع بنكية.

1 - ارتفاع عدد البنوك بوحدتني في سنة 2008

يف �سنة 2008، تو�سع نطاق مراقبة بنك املغرب نتيجة منح العتماد لبنكني جديدين و5 و�سطاء يف جمال حتويل الأموال. 

وهكذا، انتقل عدد املوؤ�س�سات اخلا�سعة من 78 اإىل 84 موؤ�س�سة موزعة بني 18 بنكا، و37 �رشكة متويل، و6 بنوك حرة، و13 

جمعية للقرو�ض ال�سغرى، و7 �رشكات متخ�س�سة يف حتويل الأموال، و�سندوق ال�سمان املركزي، و�سندوق الإيداع والتدبري 

وامل�سالح املالية لربيد املغرب.

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

20042005200620072008

1716161618البنوك

 مبا فيها:

 البنوك التي ميتلك الأجانب غالبية 

راأ�سمالها

55557

البنوك التي متتلك الدولة غالبية 

راأ�سمالها

65555

4036363737 �رشكات التمويل

2219192020�رشكات قرو�ض ال�ستهالك

87777�رشكات قرو�ض الإيجار

22222�رشكات قرو�ض العقار  

22222�رشكات الكفالة

22222�رشكات �رشاء الفواتري

44433�رشكات تدبري و�سائل الأداء

11---�رشكات اأخرى

5752525355جمموع عدد موؤ�س�سات االئتمان

66666البنوك احلرة

1212131413جمعيات القرو�س ال�سغرى

27�رشكات الو�ساطة يف حتويل االأموال

33333موؤ�س�سات اأخرى

7873747884 املجموع
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وتعزز ال�ستثمار الأجنبي يف القطاع البنكي، بعد الرتخي�ض ملجموعتني بنكيتني اإ�سبانيتني مهمتني لفتح فروع يف املغرب. 

وعلى اإثر ذلك، اأ�سبحت املوؤ�س�سات الأجنبية تتحكم يف �سبعة بنوك و10 �رشكات للتمويل وتتوفر على ح�س�ض مهمة يف 5 

بنوك اأخرى و5 �رشكات للتمويل.

وانخف�ست م�ساهمة الدولة يف القطاع البنكي، بفعل موا�سلة فتح راأ�سمال البنوك العمومية يف وجه امل�ستثمرين اخلوا�ض. 

و احل�سيلة اإىل حدود دجنرب 2008، هي اأّن الدولة مازالت متتلك الأغلبية يف 5 بنوك و4 �رشكات متويل ومتلك م�ساهمات 

قليلة يف بنكني و5 �رشكات متويل.

كما اأّنه يف  نهاية �سنة 2008، بلغ عدد موؤ�س�سات الئتمان املدرجة يف البور�سة 14 موؤ�س�سة، من بينها 6 اأبناك؛ وهو ما 

ميثل %27 من ر�سملة البور�سة. 

 2 - حتسن مؤشرات انتشار التعامل البنكي

اإمكانياته ويتميز ب�سعف  2008، واإن كان ل يزال دون م�ستوى  عرف معدل نفاذ اخلدمات املالية ارتفاعا ملحوظا �سنة 

تركيبة �سبكته. وقد تاأكد هذا التطور من خالل الدرا�سات التحليلية التي قام بها جمل�ض البحث يف العالقات الدولية، املوجود 

الت�سنيف، يتقدم املغرب  . وهكذا وح�سب هذا 
1
الإدماج املايل الدول ح�سب معيار  مقره يف نيودلهي والذي تقوم بت�سنيف 

العديد من الدول التي لها نف�ض امل�ستوى من حيث التنمية مثل ال�سيلي، والكويت، وم�رش واإفريقيا اجلنوبية.

وقد قامت البنوك يف �سنة 2008 بفتح 390 وكالة جديدة، 

مقابل 301 �سنة 2007، مما رفع عدد ال�سبابيك البنكية اإىل 

3.138 �سباكا.

عدد �سبابيك البنوك وبريد املغرب

عدد ال�سكان لكل �سباك

الر�سم البياين رقم 1: تطور موؤ�رشات التعامل البنكي

اأما يف ما يخ�ض الكثافة البنكية، املح�سوبة من خالل ن�سبة العدد الإجمايل لل�سكان اإىل عدد ال�سبابيك البنكية، فقد ارتفعت 

لت�سل اإىل 9.900 ن�سمة لكل �سباك و6.300 مع الأخذ بعني العتبار �سبكة بريد املغرب التي ت�سمل لوحدها 1.762 �سباكا. 

وبلغت الكثافة البنكية، حم�سوبة بناء على عدد ال�سكان الذين تفوق اأعمارهم 15 �سنة من�سوبا اإىل عدد ال�سبابيك 7.000 ن�سمة 

لكل �سباك، وبحوايل 4.500 ن�سمة اإذا ما مّت الأخذ بعني العتبار ال�سبكة الربيدية. 

1 ين�سر هذا الموؤ�سر �سنويا  ويح�سب وفقا لمجموعة من المعايير كحجم الودائع وعدد الوكالت بالن�سبة لكل 1.000 ن�سمة. 
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ومع ذلك، فاإن الكثافة البنكية ل تزال تتميز بعدم التوازن؛ حيث تبلغ 5.800 ن�سمة لكل �سباك بنكي يف املناطق احل�رشية 

و112.000 يف املناطق القروية، مقابل 6.100 ن�سمة يف الو�سط احل�رشي و126.00  يف الو�سط القروي �سنة 2007.

وحت�سنت ن�سبة انت�سار التعامل البنكي، التي ت�ساوي عدد احل�سابات املفتوحة لدى البنوك من�سوبا اإىل العدد الإجمايل لل�سكان، 

بنقطتني لت�سل اإىل %29. واإىل %43 اإذا اأخذنا بعني العتبار احل�سابات املفتوحة لدى بريد املغرب. وبناء على عدد ال�سكان 

الذين تفوق اأعمارهم 15 �سنة، بلغت ن�سبة انت�سار التعامل البنكي %34، وهو ما ميثل حت�سنا بواقع ثالث نقط مقارنة مع 

ال�سنة املا�سية.

اأما التوزيع اجلهوي لل�سبكة البنكية، فلم يعرف تغيريا ملحوظا  مقارنة مع ال�سنة املا�سية. وهكذا، وكما يتبني من الر�سم 

البياين رقم 2 اأ�سفله، ل تزال منطقة الدار البي�ساء الكربى تعرف اأعلى كثافة بنكية، ب�سباك لكل 3.600 ن�سمة. وهذا ما جعلها 

ت�ستقطب %40 من الودائع املتلقاة و%64 من القرو�ض املوزعة.

 

والقرو�ض  املتلقاة  الودائع  مثلت  وقد  ن�سمة.   5.200 لكل  ب�سباك  الثانية  املرتبة  الرباط-�سال-زمور-زعري  جهة  وحتتل 

املمنوحة يف هذه اجلهة %15 و%12 من املجموع على التوايل.

وتاأتي املنطقة ال�رشقية يف املرتبة الثالثة ب�سباك لكل 5.300 ن�سمة. وقد ا�ستقطبت %9 من الودائع و%2 فقط من القرو�ض 

املمنوحة.

12.200 ن�سمة و%2 من الودائع املتلقاة و%1،4 من القرو�ض  وتاأتي جهة دكالة–عبدة يف املرتبة الأخرية ب�سباك لكل 

املمنوحة.

ومن جهة اأخرى، انتقل عدد ال�سبابيك الأوتوماتيكية البنكية من 3.159 اإىل 3.629 وحدة، تعود %55 منها لثالثة بنوك. 

وياأتي هذا النمو باملوازاة مع التطور الذي عرفه ا�ستعمال البطاقات البنكية التي ارتفع عددها باأزيد من 3 ماليني خالل 5 

�سنوات، لي�سل اإىل 5،1 مليون بطاقة. ول تزال عمليات �سحب النقود متثل اأهم العمليات املنجزة، حيث ارتفع عددها بن�سبة 
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91 مليون، وهو ما يوازي مبلغ 78 مليار درهم، اأي بزيادة بن�سبة 15،7%. اإىل  %16،3 لي�سل 

اأما يف ما يخ�ض عمليات الأداء، فقد ارتفع عددها بن�سبة %21 لي�سل اإىل 6،7 مليون عملية بقيمة 4،1 مليار درهم، وهو ما 

ميثل ارتفاعا بواقع 26،4%.

3 - تعزيز البنوك حلضورها على املستوى اجلهوي والقاري

اأبانت البنوك، خالل ال�سنوات الأخرية، عن قدرة كبرية على تطوير اأن�سطتها واإيجاد دعامات النمو الالزمة ل�سمان ا�ستمرارية 

و�سمال  اأوربا،  يف  ل�سيما  الدويل،  ال�سعيد  على  ح�سورها  لتعزيز  مهما  جمهودا  الرئي�سية  املوؤ�س�سات  بذلت  فقد  مداخيلها. 

اإفريقيا، واإفريقيا الو�سطى واإفريقيا الغربية.

وتهدف هذه ال�سرتاتيجية، التي يدعمها بنك املغرب، اإىل �سمان قرب اأكرب من املغاربة املقيمني يف اخلارج ومواكبة ناجعة 

للفاعلني القت�ساديني، مع متكني البنوك من اأن تكون فاعال مرجعيا يف املنطقة.

ومتيزت �سنة 2008 بالرتخي�ض لإن�ساء عدة فروع و�رشاء موؤ�س�سات بنكية يف البلدان التي تتميز باإمكانيات منو كبرية.

واإجمال، كانت البنوك تتوفر، حتى نهاية 2008، على 13 موؤ�س�سة تابعة، و39 وكالة وفرعا و60 مكتبا متثيليا بالإ�سافة 

اإىل م�ساهمات مهمة يف العديد من موؤ�س�سات الئتمان الأجنبية.

4 - ارتفاع عدد مستخدمي القطاع البنكي

بلغ عدد العاملني مبوؤ�س�سات الئتمان واملوؤ�س�سات املعتربة يف حكمها، حتى نهاية دجنرب 2008، حوايل 39.200 م�ستخدما 

منهم %75 يعملون يف البنوك، و%17 يف جمعيات القرو�ض ال�سغرى و%7 يف �رشكات التمويل.

الوكالت  �سبكة  تو�سع  عن  الناجمة  احلاجيات  وملواجهة 

وظهور مهن واأورا�ض جديدة مرتبطة بتطور اأنظمة املعلومات 

وتدبري املخاطر، توا�سل البنوك  تعزيز �سفوف م�ستخدميها، 

�سواء من حيث العدد اأو النوعية. وهكذا، واإىل غاية 31 دجنرب 

اأي  29.412 م�ستخدما،  ي�سغل  البنكي  القطاع  2008، كان  
بزيادة %7،2 مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.

التمويل  �رشكات  م�ستخدمي  عدد  ارتفع  اأخرى،  جهة  ومن 

بن�سبة %7،5 ليبلغ 2.798 �سخ�سا، يعملون على اخل�سو�ض 

القر�ض  و�رشكات   )62%( ال�ستهالك  قرو�ض  ب�رشكات 

الإيجاري )13%(.

الر�سم البياين رقم 3: تطور عدد م�ستخدمي البنوك، و�رشكات التمويل 

وجمعيات القرو�س ال�سغرى

جمعيات القرو�ض ال�سغرى البنوك

�رشكات التمويل
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5 - ارتفاع طفيف في متركز نشاط االئتمان 

التمركز  ال�سنة املا�سية، تعزز م�ستوى  البنكي. ومقارنة مع  النظام  اأهمية يف  الأكرث  التمركز ح�سب وزن املوؤ�س�سات  يقا�ض 

ب�سكل طفيف. وقد كان هذا الرتفاع اأكرب بالن�سبة للقرو�ض مقارنة بالودائع.

1.5 - متركز ن�ساط �لبنوك
ن�سبيا  عاليا  يزال  ل  الذي  التمركز  م�ستوى  تعزيز  اإىل  الأخرية  ال�سنوات  �سهدته  الذي  الهيكلة  واإعادة  التجميع  م�سل�سل  اأدى 

مقارنة مع البلدان املتقدمة ومماثال ملا تعرفه البلدان املوجودة على نف�ض امل�ستوى من التنمية.

 

وهكذا، متتلك البنوك الثالث الأوىل %65 من جمموع الأ�سول، 

 .2007 �سنة  مع  مقارنة  نقطة   1،6 بواقع  زيادة  م�سجلة 

اخلم�ض  للبنوك  بالن�سبة   80،9% اإىل  احل�سة  هذه  وترتفع 

الأوىل، اإذ مل تعرف تغيريا يذكر مقارنة مع ال�سنة املا�سية.

البنوك الثالث الأوىل

الر�سم البياين رقم 4: متركز جمموع االأ�سول

)بالن�سبة املئوية(

البنوك اخلم�ض الأوىل

اأعلى من  الذي يكون عادة  الودائع،  اأما يف ما يخ�ض متركز 

للبنوك  بالن�سبة  واحدة  بنقطة  تعزز  فقد  القرو�ض،  متركز 

 83،4% يف  م�ستقرا  وظل   68% اإىل  لي�سل  الأوىل  الثالثة 

بالن�سبة للبنوك اخلم�سة الأوىل.

الر�سم البياين رقم 5: متركز الودائع

)بالن�سبة املئوية(

البنوك الثالث الأوىل البنوك اخلم�ض الأوىل
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الأوىل  الثالث  البنوك  ح�سة  بلغت  القرو�ض،  م�ستوى  وعلى 

�سجلت  بينما  نقطة   1،7 بواقع  ارتفاع  يف   ،60،9% منها 

ح�سة البنوك اخلم�ض الأوىل ارتفاعا بواقع نقطة واحدة لت�سل 

اإىل 78،7%.

البنوك الثالث الأوىل البنوك اخلم�ض الأوىل

الر�سم البياين رقم 6: متركز القرو�س

)بالن�سبة املئوية(

ويت�سح من حتليل ن�سبة التمركز، ح�سب نوعية امل�ساهمني، اأن ح�سة البنوك التي ميتلك اخلوا�ض املغاربة اأغلبية راأ�سمالها قد 

تعززت من حيث جمموع الأ�سول والقرو�ض. فقد كانت هذه البنوك تتوفر، يف نهاية 2008، على %62 من جمموع ال�سبابيك 

البنكية، و%53،1 من جمموع الأ�سول، و%65،6 من الودائع و%57،3 من القرو�ض. اأما البنوك التي ميتلك الأجانب غالبية 

راأ�سمالها، فقد كانت متتلك %24،2 من جمموع ال�سبابيك، و%21،4 من جمموع الأ�سول، و%20،9 من الودائع و24،4% 

ال�سبابيك، و%25،5 من  %13،8 من  راأ�سمالها فتتوفر على  اأغلبية  الدولة  التي متتلك  البنوك  القرو�ض. ويف ما يخ�ض  من 

جمموع الأ�سول، و%13،5 من الودائع و%18،3 من القرو�ض.

الر�سم البياين رقم 7: التمركز ح�سب نوعية امل�ساهمني )بالن�سبة املئوية(

ال�سبابيك

البنوك التي ميتلك فيها الأجانب غالبية راأ�سمالهاالبنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية راأ�سمالها

البنوك التي ميتلك القطاع اخلا�ض املغربي غالبية راأ�سمالها

الأ�سول الودائع القرو�ض

ويتم قيا�ض التمركز اأي�سا من خالل موؤ�رش هريفيندال-هري�سمان، الذي ميثل جمموع مربعات ح�س�ض البنوك يف ال�سوق.
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ويبني موؤ�رش هريفيندال-هري�سمان اأن م�ستوى التمركز، رغم 

ارتفاعه، ل يزال معتدل بالن�سبة للقرو�ض. وهذا ينطبق على 

اأي�سا. وعلى العك�ض من ذلك،  كان م�ستوى  جمموع الأ�سول 

التمركز مرتفعا بالن�سبة للودائع، على غرار ال�سنوات املا�سية.

جمموع الأ�سول جمموع الودائع  جمموع القرو�ض 

الر�سم رقم 8: التمركز البنكي ح�سب موؤ�رش هريفيندال-

هري�سمان

2.5 - متركز ن�ساط �رشكات �لتمويل
خالل ال�سنوات الأخرية، تراجعت حركة اإعادة الهيكلة التي عرفها قطاع �رشكات قرو�ض ال�ستهالك منذ نهاية الت�سعينيات. 

لذلك من ال�رشوري موا�سلة عقلنة هذا القطاع ملواجهة املتطلبات اجلديدة املتعلقة بالإطار الحرتازي وتعزيز املناف�سة.

الذي  ال�رشاء  االإيجار مع خيار  ن�ساط  ارتباطا برتاجع   ،2008 �سنة  اال�ستهالك  ن�ساط �رشكات قرو�س  انخف�س متركز  وقد 

متار�سه بع�س ال�رشكات، بينما ظل ن�ساط �رشكات القر�س االإيجاري م�ستقرا.

الأوىل  واخلم�سة  الثالثة  ال�رشكات  ح�س�ض  وانخف�ست 

املخت�سة يف قرو�ض ال�ستهالك �سمن جمموع الأ�سول بواقع 

%60 و%74 على التوايل. اإىل  4 نقط لت�سل 

مالية  ملوؤ�س�سات  التابعة  ع�رش  الثالثة  ال�رشكات  ثقل  وتعزز 

بنقطة واحدة لت�سل ح�ستها اإىل 97%.

�رشكات قرو�ض الإ�ستهالك الثالثة الأوىل

�رشكات قرو�ض الإ�ستهالك اخلم�سة الأوىل

الر�سم رقم 9: متركز االأ�سول ل�رشكات قرو�س اال�ستهالك 

)بالن�سبة املئوية(
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ومل تتغري ح�س�ض �رشكات القر�ض الإيجاري الثالثة واخلم�سة 

الأوىل �سمن جمموع اأ�سول القطاع اإذ ظلت م�ستقرة يف 59% 

و%86 على التوايل.

الر�سم البياين رقم 10: متركز جمموع اأ�سول �رشكات 

القر�س االإيجاري

ال�رشكات الثالثة الأوىل املخت�سة يف القر�ض الإيجاري

ال�رشكات اخلم�سة الأوىل املخت�سة يف القر�ض الإيجاري 

3.5 - متركز ن�ساط �لبنوك على �أ�سا�س جممع
يبدو م�ستوى التمركز على اأ�سا�ض جممع مرتفعا مقارنة مع م�ستوى التمركز امل�سجل على اأ�سا�ض فردي. وهكذا، فقد تعززت 

ح�س�ض املجموعات البنكية الثالثة واخلم�سة الأوىل بواقع 4 نقط، حيث بلغت %62 و%82 على التوايل. 

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

قرو�س التجهيز وت�سهيالت اخلزينة 

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

200620072008200620072008200620072008200620072008

585860646364636566565862البنوك الثالث الأوىل

797980838383848585767882البنوك اخلم�ض الأوىل

يعك�ض حتليل التمركز ح�سب نوعية القر�ض ا�ستقرارا �سامال بالن�سبة للقرو�ض العقارية وقرو�ض ال�ستهالك وارتفاعا طفيفا 

والتجهيز،  اخلزينة  قرو�ض  %60 من  الأوىل  الثالثة  املجموعات  وتغطي  التجهيز.  وقرو�ض  اخلزينة  قرو�ض  م�ستوى  على 

و%64 من القرو�ض العقارية و%66 من قرو�ض ال�ستهالك. وارتفعت ح�سة املجموعات اخلم�سة الأوىل �سمن هذه القرو�ض 

اإىل %80، %83 و%85على التوايل. 
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II. نشاط البنوك ونتائجها

متيز املحيط الدويل، خالل �سنة 2008، بتفاقم الأزمة املالية وانتقال اآثارها اإىل القت�ساد احلقيقي عرب العامل، مما اأدى اإىل 

تراجع النمو القت�سادي.

الظرفية  م�ستفيدا من   ،2008 �سنة  اأداء جيدا يف  اأن يحقق  البنكي  النظام  ا�ستطاع  املتدهور،  املحيط  الرغم من هذا  وعلى 

القت�سادية الوطنية الإيجابية.

1 - منو نشاط البنوك بشكل مطرد وإن بوتيرة أقل مقارنة مع سنة 2007  

اأدى ارتفاع حجم ن�ساط البنوك، يف ما يخ�س االأ�سول، اإىل تعزيز ن�ساط القرو�س الذي ظل متجها نحو االرتفاع. اأما يف ما 

يتعلق باخل�سوم، فقد ا�ستفاد تطور الن�ساط من منو املوارد القارة على اخل�سو�س. 

ويتم حتليل هذه التطورات بناء على احل�سيلة التي ت�ستعر�س ن�ساط البنوك داخل املغرب، بينما تظل ح�سة الن�ساط املمار�س 

عرب الفروع يف اخلارج حمدودا يف اأقل من 2%.

1.1 - ارتفاع اأقوى يف ا�ستخدامات البنوك نتيجة التزايد امل�ستمر للقرو�س
هذه  ظل  ويف  املا�سية.  ال�سنة  يف   21،6% مقابل   16،7% بن�سبة  درهم،  مليار   764 البالغ  البنوك،  اأ�سول  جمموع  ارتفع 

الظروف، بلغت ن�سبة جمموع اأ�سول البنوك اإىل الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية %111 مقابل 106%.

تطور ا�ستخدامات البنوك )داخل املغرب(
 )مباليني الدرهم(

 
200620072008االأ�سول1

2008/2007

التغري )%) 

5203.5 193157 248152 119ديون على موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها

72924.5 493447 256359 276ديون على الزبناء

0797.2 717124 495115 116حمفظة ال�سندات

4.5-452 86272 97775 78    مبا يف ذلك  اأذينات اخلزينة

2568.5 06315 21914 13قيم م�ستعقرة

31046.3 19919 01313 13اأ�سول اأخرى

89416.7 665763 231654 538جمموع االأ�سول
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على  الديون  بهيمنة  تتميز  البنوك  ا�ستخدامات  بنية  مازالت 

اإىل  لت�سل  نقطة   3،7 بواقع  ح�ستها  تزايدت  التي  الزبناء 

على  الديون  ح�سة  انخف�ست  الوقت،  نف�ض  ويف   .58،6%
موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها بواقع 2،6 نقطة لتبلغ 20،6% 

اإىل  نقطة   1،5 بواقع  ال�سندات  حمفظة  ح�سة  تقل�ست  كما 

.16،2%

 ديون على الزبناء
58.6%

الر�سم البياين رقم 11: بنية ا�ستخدامات البنوك

حمفظة ال�سندات

 16.2%

 اأ�سول اأخرى
4.6%

ديون على موؤ�س�سات الئتمان 

ومثيالتها

20.6%

1.1.1 - ارتفاع اأدنى يف الديون على موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها                                                                                                             
ارتفعت الديون على موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها بن�سبة %3،5 حيث و�سلت قيمتها اإىل 157،5 مليار درهم، مقابل 27،6% 

يف ال�سنة املا�سية. ويعزى هذا التطور اإىل تراجع القرو�ض ما بني البنوك والودائع لدى البنك املركزي.

التي  بالعملة،  الديون املقومة  ارتفعت  121،8 مليار درهم، بينما  وتزايدت الديون املقومة بالدرهم بن�سبة %3 حيث بلغت 

كانت متثل %23 من جمموع الديون على موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها، بن�سبة %5،1 لت�سل اإىل حوايل 36 مليار درهم.

وتقل�ست الديون على البنوك املحلية بن�سبة %15 لت�سل اإىل 12 مليار درهم، و يعزى هذا التقّل�ض بالأ�سا�ض اإىل انخفا�ض 

5،5 مليار والقيم  اإىل  %11،4 لت�سل  القرو�ض املالية بن�سبة  6،4 مليار، و كذا  اإىل  %5،4 لت�سل  ت�سهيالت اخلزينة بن�سبة 

امل�ستلمة امل�ستحفظة التي تراجعت  بدورها من 1،6 مليار درهم اإىل 500 مليون درهم.

اأما يف ما يتعلق بالديون على البنوك الأجنبية، التي مل تتجاوز ح�ستها %12 من جمموع الديون على موؤ�س�سات الئتمان 

ومثيالتها، فقد انخف�ست بواقع %14،5 لت�سل اإىل 17،7 مليار درهم، حيث اتخذت البنوك تدابري للتقلي�ض ب�سكل اأكرب من 

املخاطر املرتبطة بالأطراف املقابلة الأجنبية، وذلك يف �سياق الأزمة املالية الدولية.

كما تراجعت الودائع لدى البنك املركزي، التي تتكون اأ�سا�سا من املوجودات بر�سم الحتياطي الإلزامي، بن�سبة %8،4 لتبلغ 

ارتباطا بتقلي�ض ن�سبة هذا الحتياطي من %15 اإىل %12 طبقا لقرار جمل�ض البنك ال�سادر بتاريخ 23 دجنرب  54،6 مليار، 
.2008

ويف املقابل، ارتفعت القرو�ض املمنوحة ل�رشكات التمويل بن�سبة %22،8 لتبلغ 51،6 مليار درهم، منها 18،4 مليارا على 

�سكل ت�سهيالت اخلزينة و33،2 مليارا كقرو�ض مالية، وهو تطور يعك�ض دينامية طلب الأ�رش واملقاولت ال�سغرى واملتو�سطة 

على القرو�ض .

وارتفعت الديون على املوؤ�س�سات املماثلة، من جانبها، بن�سبة %64،7 لتبلغ 20،5 مليار درهم، وهو التطور الذي ا�ستفادت 

منه البنوك احلرة اأ�سا�سا وجمعيات القرو�ض ال�سغرى واإن بدرجة اأقل.
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2.1.1 - توا�سل منو القرو�س ب�سكل مطرد، واإن بوترية اأدنى من �سنة 2007
2008 )مبا يف ذلك القرو�ض املمنوحة  2007، تراجعت وترية منو القرو�ض �سنة  بعد الرتفاع ال�ستثنائي امل�سجل �سنة 

ل�رشكات التمويل(، واإن ظلت مرتفعة. و�سجل املبلغ اجلاري الإجمايل للقرو�ض ارتفاعا بن�سبة %23 مقابل %29 �سنة 2007، 

ليبلغ 519،3 مليار درهم، نتيجة للطلب عليها من الأ�رش واملقاولت على حد �سواء ونظرا للمناف�سة القوية التي عرفها القطاع. 

وقد بلغت ن�سبة هذا املبلغ اجلاري مقارنة اإىل الناجت الداخلي الإجمايل، بالأ�سعار اجلارية، %75، مقابل %69 �سنة من قبل.

وقد اأدى تزايد القرو�ض بوترية اأ�رشع من وترية تنامي املوارد املتلقاة اإىل ارتفاع معامل ال�ستخدام بواقع 9 نقط  لي�سل 

اإىل 91%.

وارتفعت القرو�ض املقومة بالعمالت الأجنبية، والتي متثل %2 من املبلغ اجلاري الإجمايل للقرو�ض، بن�سبة %30 لتبلغ 

10،8 مليار درهم.

ومن جهة اأخرى، تعززت ح�سة القرو�ض لأمد متو�سط وطويل 

منوا  عرفت  حيث  للزبناء  املمنوحة  القرو�ض  جمموع  �سمن 

تزايدت  وهكذا،  الأجل.  الق�سرية  القرو�ض  منو  من  اأ�رشع 

اإىل  لت�سل  نقط   2،5 بواقع  الأجل  املتو�سطة  القرو�ض  ح�سة 

%28،2، بينما  ظلت ح�سة القرو�ض الطويلة الأجل م�ستقرة 
اأما القرو�ض لأمد ق�سري فقد انخف�ست ح�ستها  يف 25،4%. 

بواقع 0،8 نقطة لتبلغ 40،4%.

منحاها  وا�سلت  التي  الأداء،  املعلقة  القرو�ض  ح�سة  وبلغت 

زالت  وما  املا�سية.  ال�سنة  خالل   7،9% بدل   6% التنازيل، 

ا�ستثنينا  ما  واإذا   .75% م�ستوى  يف  باملوؤن  تغطيتها  ن�سبة 

فقد  اأ�سهمها،  اأغلبية  العمومي  القطاع  ميتلك  التي  البنوك 

%4،3 وت�سل  لتبلغ  الأداء  القرو�ض املعلقة  انخف�ست ح�سة 

ن�سبة تغطيتها باملوؤن اإىل 82%.

الر�سم البياين رقم 12: توزيع القرو�س بوا�سطة الدفع ح�سب اآجال 

ا�ستحقاقها 

 القرو�ض الطويلة الأجل
25.4%

 القرو�ض املعلقة الأداء
6.0%

القرو�ض الق�سرية الأجل 

 القرو�ض املتو�سطة الأجل  40.4% 
28.2%

وعلى غرار ال�سنوات املا�سية، �سجل تنوع كبري يف حمفظة القرو�ض، وهو ما يظهر من خالل توزيع القرو�ض ح�سب قطاعات 

الأن�سطة.
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الر�سم البياين رقم 13: التوزيع القطاعي للقرو�س بوا�سطة الدفع )%(

 الأن�سطة املالية
13.1%

 التجارة
6.5%

 النقل والت�سالت
4.5%

  الفندقة
2.6%

البناء والأ�سغال العمومية

12.5%

 قطاع ال�سناعات
18.7%

 القطاع الفالحي

4.1%
  قطاعات اأخرى

11.5%

الأ�رش

26.5%

�سنة  ا�ستقرار  �سبه  بعد   ،12،6% بن�سبة  ارتفاعا  21 مليار درهم، مما ميثل  الفالحي  للقطاع  املقدمة  القرو�ض  بلغ جمموع 

. وقد �سكلت %4،1 من جمموع القرو�ض. ويرتبط هذا النمو على اخل�سو�ض بتح�سن الظرفية يف القطاع الفالحي. 
1
 2007

وعلى الرغم من ارتفاع القرو�ض املمنوحة لقطاع ال�سناعات بن�سبة %25،3، فقد تزايدت ح�ستها بواقع 0،4 نقطة فقط لتبلغ 

القرو�ض املمنوحة لقطاع البناء والأ�سغال العمومية مقارنة ب�سنة 2007 اإذ و�سلت اإىل 12،5%،  %18،7. ومل تتغري ح�سة 
مببلغ جاري بقيمة 65 مليار درهم.

وتظل الأ�رش من بني امل�ستفيدين الرئي�سيني من القرو�ض البنكية، حيث بلغت ح�ستها %26،5. وا�ستفادت من مبلغ جاري 

بقيمة 137،6 مليار درهم، %72 منه عبارة عن قرو�ض لل�سكن. و�سمن هذه القرو�ض، بلغت ح�سة املغاربة املقيمني باخلارج 

.9%

القرو�ض املمنوحة،  %13 من  الأن�سطة املالية على  التمويل، ح�سل قطاع  القرو�ض املمنوحة ل�رشكات  وارتباطا بارتفاع 

مببلغ جاري يف ارتفاع بن�سبة %13 لي�سل اإىل 68،3 مليار درهم.

وقد ا�ستفاد القطاعان اخلا�ض والعمومي على حد �سواء من تنامي القرو�ض. وهكذا ارتفع املبلغ اجلاري للقرو�ض املمنوحة 

للقطاع اخلا�ض )املقاولت والأ�رش( بن�سبة %22 ليبلغ 488 مليار درهم، وميثل %94 من جمموع القرو�ض. وهذا املبلغ 

اجلاري يوازي %71 من الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية، مقابل %65 يف ال�سنة املا�سية. ويعزى هذا الرتفاع 

اإىل الظرفية االقت�سادية اجليدة، واحلفاظ على اال�ستثمار يف القطاعات الواعدة وتليني �رشوط منح القرو�س. 

1 تم تحيين اأرقام �سنة 2007
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القطاع اخلا�ض                                   القطاع العمومي

الر�سم البياين رقم 14: توزيع القرو�س بوا�سطة الدفع بني القطاع اخلا�س والقطاع العمومي )مبليارات الدراهم(

ارتفع املبلغ اجلاري للقرو�ض املمنوحة للقطاع العمومي بن�سبة %35،8، لي�سل اإىل 31 مليار درهم، وهو ما ميثل %4 من 

الناجت الداخلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية. وقد نتج عن خمتلف خمططات التنمية القطاعية التي اعتمدتها احلكومة، والتي 

يتم تفعيلها ب�رشاكة بني القطاعني العمومي واخلا�ض، تزايد يف احتياجات املقاولت والإدارات العمومية اإىل التمويل.

3.1.1 - تغري بنية حمفظة ال�سندات بفعل تطبيق املعايري الدولية لرفع التقارير املالية
اأدت عمليات اإعادة الت�سنيف التي قامت بها البنوك خالل �سنة 2008، بغية مالءمة القواعد املحا�سبية مع املعايري الدولية 

 ،27% مرة،   لأول  امل�ستعملة  التداول،  بلغت ح�سة حمفظة  وهكذا،  ال�سندات.  بنية حمفظة  تغري  اإىل  املالية،  التقارير  لرفع 

على ح�ساب حمفظة التوظيف التي انخف�ست ح�ستها لت�سل اإىل %32 مقابل %50 �سنة 2007 وحمفظة ال�ستثمار التي مل 

تتجاوز ح�ستها %28 عو�ض %39. كما عززت حمفظة امل�ساهمة ح�ستها بنقطتني اإذ بلغت 13%.
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االإطار رقم 4: تعريف حمفظات االأ�سهم ح�سب املعايري الدولية لرفع التقارير املالية

مبجرد �رشاء ال�سندات، يجب ت�سنيفها، ح�سب هدف موؤ�س�سة الئتمان من عملية ال�رشاء هذه، �سمن اإحدى الفئات املذكورة 

يف املخطط املحا�سبي ملوؤ�س�سات الئتمان: �سندات التداول، اأو �سندات التوظيف، اأو �سندات ال�ستثمار اأو �سندات امل�ساهمة.

ف�سندات التداول يف الأ�سل:

- ت�سرتى اأو تباع بنية اإعادة بيعها اأو اإعادة �رشائها على املدى الق�سري بهدف حتقيق الربح،

- توجد يف ملكية موؤ�س�سة الئتمان يف اإطار ن�ساطها ك�سانع لل�سوق، حيث اإن ت�سنيف �سندات التداول رهني باإجراء عدد 

مهم من املعامالت على خمزون ال�سندات اأخذا بعني العتبار فر�ض ال�سوق،

- ت�سرتى اأو تباع يف اإطار تدبري متخ�س�ض للمحفظة التي ت�سمل اأدوات م�ستقة، و�سندات اأو اأدوات اأخرى يتم تدبريها 

معا، وت�سري اإىل توجه حديث نحو جني الأرباح على املدى الق�سري،

- مو�سوع تعهد بالبيع يف اإطار عملية مفا�سلة.

وتدخل يف عداد �سندات التوظيف ال�سندات ذات العائد الثابت اأو املتغري واململوكة بهدف توظيفها ملدة غري حمدودة مع 

اإمكانية بيعها يف اأي وقت. وعادة ما يتعلق الأمر ب�سندات مل ت�سنف �سمن فئة اأخرى.

فئة  �سابقا �سمن  تكون  اأو  ت�سرتى  التي  وهي  ثابت  ا�ستحقاق  باأجل  مرتبطة  دين  �سندات  فهي  ال�ستثمار  �سندات  اأما 

»�سندات التوظيف«، مع نية وا�سحة يف امتالكها حتى حلول اأجل ا�ستحقاقها.

اأما �سندات امل�ساهمة، فهي �سندات يعترب امتالكها الأمد طويل مفيدا لن�ساط موؤ�س�سة االئتمان ومتثل جزءا، مملوكا ب�سكل 

مبا�رش اأو غري مبا�رش، من الراأ�سمال.  

 7،7% اإثر ارتفاع حمفظة موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، تعزز املبلغ اجلاري ملحفظة ال�سندات بن�سبة  وعلى 

ليبلغ 125،5 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفا�ض حمفظة �سندات اخلزينة بواقع %4،5، لت�سل اإىل 72،5 مليار، مما 

اإىل تراجع الكتتابات ال�سافية  %9،5. ويعزى هذا النخفا�ض  اإىل   11،6% جعل ح�ستها �سمن ال�ستخدامات ترتاجع من 

ال�سوق  اأموال خارجية مما �سمح لها بتخفي�ض ديونها يف  التمويل وتعبئة  اإىل  للبنوك، مقارنة مع تقلي�ض حاجة اخلزينة 

الداخلي.

تطور حمفظة ال�سندات ح�سب املبالغ االإجمالية
)مباليني الدراهم(

200620072008
2008/2007
  التغري %

589 33�سندات التداول

30.3-703 39240 74558 63�سندات التوظيف

22.2-158 16435 76445 40�سندات ال�ستثمار

09623.3 05216 85013 12�سندات امل�ساهمة وال�ستخدامات املماثلة

5467.7 608125 359116 117جمموع حمفظة ال�سندات

وبلغت قيمة حمفظة التداول، املكونة بن�سبة %44 من �سندات اخلزينة و%53 من �سندات امللكية، 33،6 مليار درهم. وتراجعت 

حمفظة التوظيف بواقع %30،3 لتبلغ 40،7 مليار، وكانت %62 منها عبارة عن �سندات اخلزينة، و%18 منها عبارة عن 
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�سندات دين اأخرى و%20 منها عبارة عن �سندات ملكية. كما انخف�ض املبلغ اجلاري ملحفظة ال�ستثمار، التي متثل �سندات 

اخلزينة %92 منها، اإىل 35،2 مليار درهم، م�سجلة بذالك تراجعا بواقع 22،2%.

اأما بالن�سبة ملحفظة امل�ساهمات، فقد ارتفعت بن�سبة %23،3 لتبلغ 16،1 مليار درهم. وتتكون من امل�ساهمات يف املقاولت 

التابعة بن�سبة %65. وبلغت امل�ساهمات واملخ�س�سات اململوكة يف موؤ�س�سات الئتمان املوجودة يف اخلارج حوايل 32% 

من املجموع  اأي 4،8 مليار درهم ، ممثلة اأقل من %9 من الأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك.

وت�ساعفت املوؤن لنخفا�ض قيمة حمفظة ال�سندات تقريبا لتبلغ 1،5 مليار درهم، موازاة مع الت�سحيحات التي عرفتها اأ�سعار 

ال�سندات املدرجة يف البور�سة.

2.1 - انتعا�س موارد البنوك املعو�س عنها 
ملواجهة الطلب املتزايد على القرو�س، واحرتام ال�رشوط القانونية وموا�سلة برامج التو�سع على امل�ستويني الداخلي والدويل، 

وا�سلت البنوك تطوير جمع املوارد القارة، ل�سيما الودائع لأجل والديون الثانوية، مع تعزيز اأموالها الذاتية. ونتيجة لذلك، 

تغريت بنية املوارد ب�سكل طفيف مقارنة مع ال�سنة املا�سية. وهكذا، انخف�ست الودائع امل�ستلمة من الزبائن بواقع 3،8 نقطة 

لت�سل اإىل %74،9؛ فيما ارتفعت ح�سة الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها بحوايل نقطة واحدة لت�سل اإىل 7،7%. 

اأما ح�سة الديون ال�سندية فقد بلغت %5،9، اأي بزيادة 2،4 نقطة فيما اأ�سبحت ن�سبة الأموال الذاتية  متثل %7،3 من املوارد 

مقابل %6،9 �سنة  قبل ذلك.

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

200620072008عنا�رش اخل�سوم
2008/2007
  التغري %

92233.2 24558 35744 30ديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها

29411.1 171572 036515 436ودائع الزبائن 

20797.6 87745 61722 12الديون ال�سندية

01377.5 03532 02318 11الإ�سدارات من �سندات الدين 

194172.5 84213 15944     الديون الثانوية

40022.2 33755 65745 39     الأموال الذاتية

45929.9 06423 94118 12خ�سوم اأخرى

4.0-612 9718 6238 6النتيجة ال�سافية

89416.7 665763 231654 538جمموع اخل�سوم

1.2.1 - ارتفاع جلوء البنوك اإىل البنك املركزي ارتباطا بتقل�س �سيولتها
املقومة  الديون  %33. وتزايدت  بواقع  ارتفاعا  59 مليار درهم، م�سجلة  الئتمان ومثيالتها  الديون جتاه موؤ�س�سات  بلغت 

التي بلغت  الديون املقومة بالعملة،  ارتفعت  %38،7 يف حني  بالدرهم، التي و�سل مبلغها اجلاري اإىل 45،4 مليار، بواقع 

ح�ستها %23، بواقع %17،5 لتبلغ 13،6 مليار درهم.
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وقد زاد النق�ض يف ال�سيولة الذي توا�سل خالل �سنة 2008 من حاجة البنوك اإىل اأموال البنك املركزي. وهكذا �سهدت �سنة 

16،5 مليار درهم. 2008، تزايد الت�سبيقات التي منحها بنك املغرب للبنوك مبا يقارب ال�سعف لتبلغ 

وموازاة مع ذلك، انخف�ست القرتا�سات يف ما بني البنوك بن�سبة %15،9 لت�سل اإىل 18،3 مليار، منها 6،7 مليار يف �سكل 

ت�سهيالت اخلزينة، و5،6 مليار كاقرتا�سات مالية و6 ماليري كقيم ممنوحة لال�ستحفاظ.

اأما القرتا�سات من موؤ�س�سات الئتمان الأجنبية ، التي مل ت�سل ح�ستها اإىل %13، فقد احتفظت مب�ستوى 7،3 مليار درهم. 

و�سمن هذا املجموع، بلغ جمموع الإقرتا�سات لدى املوؤ�س�سات املالية الدولية، التي وا�سلت انخفا�سها، 2،2 مليار درهم، 

اأي برتاجع بواقع 4،9%.

2.2.1 - ا�ستمرار تزايد الودائع بوترية اأدين مقارنة بتزايد القرو�س
%11، وهو ما ميثل انخفا�سا مقارنة مع  572 مليار درهم، منوا بن�سبة  الزبائن، والتي بلغت  الودائع امل�ستلمة من  عرفت 

الن�سبة امل�سجلة �سنة 2007، مع بقائها يف نف�ض امل�ستوى امل�سجل خالل ال�سنوات اخلم�ض الأوىل من العقد احلايل. ويعزى  هذا 

النمو اإىل ارتفاع الودائع بفائدة التي �سكلت %44،5 من املجموع، مقابل %41،2 �سنة قبل ذلك. ومقارنة مع الناجت الداخلي 

الإجمايل بالأ�سعار اجلارية، مثلت الودائع %83، مقابل %84 �سنة 2007.

اأما الودائع املقومة بالعمالت الأجنبية والودائع املقومة بالدرهم فقد بلغت ما يوازي %1 و%2 على التوايل من جمموع 

ودائع الزبناء.

وتعك�ض بنية الودائع انخفا�سا يف ح�سة الودائع حتت الطلب 

بواقع 3،3 نقطة لت�سل اإىل %54،7 لفائدة الودائع لأجل التي 

 .30،8% اإىل  ارتفعت  اإذ  نقطة   3،4 بواقع  ح�ستها  تعززت 

واحتفظت ح�سابات الدخار، التي ت�سكل مكونا عرف منذ زمن 

با�ستقراره، بح�سة 11،4%.

ومن حيث احلجم، تزايدت الودائع حتت الطلب بن�سبة 4،6% 

بن�سبة  لأجل  الودائع  وتنامت  درهم  مليار  اإىل313  لت�سل 

ح�سابات  عرفت  كما  درهم.  مليار   176،5 لتبلغ   24،8%
الدخار، التي بلغت 65،5 مليار، زيادة بن�سبة 10،6%.

ودائع لأجل   ح�سابات حتت الطلب دائنة     

ودائع اأخرى ح�سابات الدخار                    

الر�سم البياين رقم 15: تطور ح�سة خمتلف فئات الودائع �سمن 

املجموع )%(

ويعك�ض توزيع الودائع ح�سب الفاعلني القت�ساديني ارتفاع ح�سة الوكالء املاليني على ح�ساب ح�سة املغاربة املقيمني يف 

اخلارج. يف هذا ال�ساأن، حاز الأفراد على ح�سة %44،2 من جمموع الودائع، متبوعني بالفاعلني القت�ساديني غري املاليني 

الفاعلون  اأما  العام.  املجموع  من   19،9% ودائعهم  حجم  ميثل  الذين  باخلارج  املقيمني  املغاربة  ثم   ،%28،7 بن�سيب 

القت�ساديون املاليون، فقد ارتفعت ح�ستهم بواقع 2،2 نقطة لت�سل اإىل 7،2%.
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ودائع الأفراد ودائع املغاربة املقيمني يف اخلارج 

ودائع الفاعلني القت�ساديني غري املاليني الآخرين ودائع الفاعلني القت�ساديني املاليني 

الر�سم البياين رقم 16: بنية الودائع ح�سب فئات الفاعلني االقت�ساديني )%(

وبلغت ودائع املغاربة املقيمني يف اخلارج 113،7 مليار درهم، م�سجلة بذالك ارتفاعا بن�سبة %7 بعد اأن و�سلت اإىل 9،8% 

خالل ال�سنة املا�سية. ويت�سكل %60 منها من الودائع حتت الطلب، و%36 منها من الودائع لأجل و%4 منها من الودائع 

ودائع  %4 من جمموع  للتحويل  القابل  وبالدرهم  بالعمالت  املقومة  الودائع  ومثلت ح�سة  لالدخار.  �سكل ح�سابات  على 

املغاربة املقيمني يف اخلارج.

3.2.1 - تزايد اللجوء اإىل االقرتا�سات ال�سندية
تتكون الديون ال�سندية من �سندات الدين ومن الديون الثانوية. وقد تزايد مبلغها اجلاري ب�سعفني، خالل �سنة واحدة، لي�سل 

اإىل 45،2 مليار درهم، اأي %5،9 من جمموع خ�سوم البنوك.

و�سجل املبلغ اجلاري ل�سندات الدين التي مت اإ�سدارها، والتي بلغت قيمتها 32 مليار درهم، ارتفاعا ملحوظا بلغ %77،5 يعزى 

27 مليار. ويف املقابل، وا�سل املبلغ اجلاري لالقرتا�سات  اأ�سا�سا اإىل تزايد �سهادات الإيداع باأكرث من ال�سعف لت�سل اإىل 

ال�سندية انخفا�سه لل�سنة الثالثة على التوايل، وتراجع بواقع %33 لي�سل اإىل 1،6 مليار، بينما انخف�ست �سندات الدين الأخرى 

بن�سبة %5،1 لتبلغ 2،8 مليار درهم.

ارتباطا على  13 مليار درهم، وذلك  اإىل  4،8 مليار درهم  انتقل مبلغها اجلاري من  فقد  الثانوية،  بالديون  يتعلق  ويف ما 

اخل�سو�س بهدف ا�ستيفاء ال�رشوط التنظيمية املتعلقة باالأموال الذاتية.
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االإطار رقم 5: تعريف الديون الثانوية واحلدود االحرتازية

1- تعريف الديون الثانوية
اإل بعد  ال�سندات، ول ميكن ت�سديدها، يف حالة ت�سفية املوؤ�س�سة،  اإ�سدار  الديون الثانوية عبارة عن موارد متاأتية من 

ت�سديد ديون الدائنني الآخرين. وت�ستمل على فئتني: الديون الثانوية ملدة حمدودة والديون الثانوية ملدة غري حمدودة. 

وبالن�سبة للديون الأوىل، يكون لها يف الأ�سل اأجل ا�ستحقاق حمدد يف حني اأن الثانية لي�ض لها اأجل ا�ستحقاق حمدد ول 

ميكنها، عند القت�ساء، اأن ت�سدد اإل مببادرة من املوؤ�س�سة املقرت�سة.

وطبقا ملقت�سيات املن�سور رقمG/2006/24  املتعلق بالأموال الذاتية التي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار عند ح�ساب 

املعامالت الحرتازية ملوؤ�س�سات الئتمان، فاإن الديون الثانوية ت�سكل جزءا من الأموال الذاتية التكميلية والتكميلية 

الإ�سافية ح�سب مدتها الأ�سلية وبع�ض احلدود الحرتازية.

وتتكون الأموال الذاتية التكميلية من الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستويني الأول والثاين.

وت�سكل الديون الثانوية ملدة غري حمدودة واملدفوعة كليا جزءا من الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الأول، بينما 

تت�سمن الديون الثانوية التي تكون ملدة اأ�سلية تفوق اأو ت�ساوي 5 �سنوات، واملدفوعة كليا، الأموال الذاتية من امل�ستوى 

الثاين مع احرتام احلد الحرتازي.

ومن جانب اآخر، ت�سمل الأموال الذاتية التكميلية الإ�سافية، واملكونة فقط ملواجهة املتطلبات بر�سم خماطر ال�سوق من 

جهة، الديون الثانوية ملدة اأ�سلية تفوق اأو ت�ساوي �سنتني وغري املغطاة ب�سمانات واملدفوعة كليا، ومن جهة اأخرى 

الديون الثانوية ملدة اأ�سلية تفوق اأو ت�ساوي خم�ض �سنوات وغري املاأخوذة بعني العتبار، يف الأموال الذاتية التكميلية، 

ب�سبب احلد الحرتازي.

2- احلدود االحرتازية
- ل يجوز اإدخال الأموال الذاتية الإ�سافية يف ح�ساب الأموال الذاتية اإل يف حدود الأموال الذاتية الأ�سا�سية.

- مبلغ الديون الثانوية ملدة اأ�سلية تفوق اأو ت�ساوي خم�ض �سنوات، املاأخوذ بعني العتبار يف ح�ساب الأموال الذاتية 

التكميلية، ل يجوز اأن يتجاوز %50 من جمموع الأموال الذاتية الأ�سا�سية. ويتقل�ض هذا املبلغ تبعا خل�سم �سنوي 

بواقع %20، خالل ال�سنوات اخلم�سة الأوىل التي ت�سبق اأجل ال�ستحقاق النهائي.

4.2.1 - موا�سلة البنوك تدعيم اأموالها الذاتية
لال�ستجابة للمتطلبات التنظيمية اجلديدة، التي تن�ض على رفع معامل املالءة بواقع %10 ابتداء من دجنرب 2008، قامت 

 55 %22 لتبلغ  اأموالها الذاتية التي �سجلت ارتفاعا بن�سبة  2007، بتعزيز  البنوك، مدفوعة بالنتائج اجليدة املحققة �سنة 

الت  مليار درهم. ويعزى هذا النمو اإىل تزايد الحتياطيات بن�سبة %22،5 والراأ�سمال بن�سبة %6 وكذلك اإىل انخفا�ض امُلَرحَّ

من جديد بعجز. ومقارنة مع جمموع الأ�سول، بلغت الأموال الذاتية %7،3، بزيادة بواقع 0،4 نقطة.
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3.1 - ارتفاع ملمو�س لتعهدات خارج احل�سيلة ارتباطا بتطبيق مقت�سيات اتفاقية بازل 
الثانية

و/اأو  الئتمان  ملوؤ�س�سات  املمنوحة  بالتمويل  التعهدات  من  اأ�سا�سا  البنوك  لدى  املوجودة  احل�سيلة  خارج  تعهدات  تتكون 

الزبائن اأو امل�ستلمة منهم، وهي يف �سكل اعتمادات موؤكدة على اخل�سو�ض. كما ت�سمل اأي�سا التعهدات بال�سمان املمنوحة 

ملوؤ�س�سات الئتمان و/اأو الزبائن اأو امل�ستلمة منهم، وكذلك التعهدات املرتبطة بعمليات ال�رشف واملنتجات امل�ستقة.

التعهدات بالتمويل  الثانية، التي تعتمد مفهوما وا�سع النطاق للجزء غري امل�ستعمل من  اأثرت مقت�سيات اتفاقية بازل  وقد 

املمنوحة، يف طريقة ح�ساب هذه التعهدات، م�ساهمة  بذالك يف ارتفاع  ملحوظ ملبلغها.

التعهدات  ارتفاع  يف  املخاطر  توزيع  ومعامل  ال�سيولة  مبعاِمل  املتعلقة  التنظيمية  املتطلبات  �ساهمت  اأخرى،  جهة  ومن 

بالتمويل وبال�سمان التي ا�ستلمتها البنوك.

%75 خالل  %30، مقابل  73،3 مليار درهم، بن�سبة  التعهدات بالتمويل املمنوحة، والتي بلغت  ال�سياق، ارتفعت  ويف هذا 

بواقع  ارتفاعا  ميثل  ما  وهو  مليار،   70،5 للزبائن  املمنوحة  التعهدات  اإجمايل  و�سل  املبلغ،  هذا  و�سمن  املا�سية.  ال�سنة 

اأما بالن�سبة للتعهدات لفائدة موؤ�س�سات الئتمان، فقد ت�ساعفت تقريبا لت�سل اإىل حوايل 3 ماليري درهم.  .28،4%

اأما التعهدات بال�سمان، فقد عرفت زيادة بن�سبة %24 لت�سل اإىل 84 مليار درهم، مبا يف ذلك 58،6 مليار مت التو�سل بها 

من الزبائن والباقي من موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها.

التعهدات  ارتفعت  ذلك،  مع  وموازاة   .41% بواقع  ارتفاعا  م�سجلة  درهم،  مليار   5،1 امل�ستلمة  بالتمويل  التعهدات  وبلغت 

بال�سمان امل�ستلمة،  بن�سبة %21 لت�سل اإىل 55،6 مليار درهم.

56 مليار درهم.  ليبلغ   2،4% بواقع  انخف�ض  والبيع، فقد  ال�رشاء  بالعملة عند  البنوك املقومة  وبالن�سبة لإجمايل تعهدات 

اإىل  لي�سل   .1،2% بواقع  الآجلة  العمليات  مبلغ  ارتفع  بينما  مليار،  وتراجعت العمليات بالناجز بواقع %12،4 لتبلغ 13،2 

43،2 مليار درهم. 

ال�رشف  خيارات  برتاجع  ارتباطا  درهم،  ماليري   6 لتبلغ   44% بن�سبة  امل�ستقة  باملنتجات  املتعلقة  التعهدات  وتقل�ست 

بن�سبة %63 اإىل 3،8 مليار. وقد قدمتها البنوك لفائدة الفاعلني القت�ساديني لتغطية خماطر ال�رشف املرتبطة بعملياتها 

التجارية اأو خماطر التمويل اخلارجي.  

2 - تسجيل نتائج جيدة على مستوى البنوك على الرغم من تراجعها 
الطفيف 

2007، وخا�سة ب�سبب تباطوؤ  اأنها تراجعت على العموم مقارنة مع �سنة  حققت جميع البنوك نتائج �سافية مربحة، رغم 

ارتفاع العائد البنكي ال�سايف وانخفا�ض نتيجة ال�ستغالل غري البنكية.

ويعر�ض الر�سم البياين التايل هذه التطورات و ذالك خالل حتليل اأهم الأر�سدة الو�سيطة للتدبري.
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النتيجة ال�سافية النتيجة اجلارية   النتيجة الإجمالية لال�ستغالل   العائد ال�سايف البنكي 

الر�سم الياين رقم 17: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري لدى البنوك مباليني الدراهم 

1.2 - ارتفاع العائد ال�سايف البنكي بوترية اأدنى 
ارتفع العائد ال�سايف البنكي، الذي بلغ 27،2 مليار درهم، بن�سبة %4،7 مقابل %17،6 خالل ال�سنة املا�سية. ويعزى هذا 

التدين اإىل التباطوؤ الذي عرفته ن�سبة منو هام�ض الفائدة وهام�ض العمولت وكذا اإىل انخفا�ض نتيجة عمليات ال�سوق.

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

الر�سم البياين رقم 18: تطور ح�سة هام�س �لفائدة، وهام�س �لعمولت ونتيجة عمليات �ل�سوق يف �لعائد �ل�سايف �لبنكي للبنوك

بلغ هام�ض الفائدة، الذي ميثل %78 من العائد ال�سايف البنكي، 21،3 مليار درهم، يف ارتفاع بن�سبة %10،7، مقابل 15،2%، 

ارتباطا بنمو الفوائد املوؤداة بواقع %27 والفوائد املتلقاة بن�سبة 14%.

وتراجع الناجت ال�سايف للفوائد بر�سم العمليات املنجزة مع موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها بن�سبة %19 ليبلغ 1،7 مليار، بفعل 

ارتفاع الفوائد املوؤداة بن�سبة %46، وهو ما ميثل ثمانية اأ�سعاف وترية منو الفوائد امل�ستلمة.

ويف ما يخ�ض العمليات املنجزة مع الزبائن، فقد اأفرزت ناجتا �سافيا للفوائد بقيمة 16،6 مليار درهم، يف ارتفاع بن�سبة 

%30. ويرتبط هذا التطور بنمو الفوائد املح�سل عليها بن�سبة %27 لت�سل اإىل 24،8 مليار درهم والفوائد املمنوحة بن�سبة 
8،2 مليار درهم. %21 لتبلغ 
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اأما النتيجة ال�سافية للفوائد بر�سم �سندات الدين، فقد تراجعت بن�سبة %35،5 لت�سل اإىل 3،4 مليار درهم نتيجة باخل�سو�ض 

لنخفا�ض الفوائد واملنتوجات املماثلة بر�سم �سندات الدين اململوكة )مبا يف ذلك فائ�ض قيمة تفويت �سندات الدين( بن�سبة 

%20،7 لت�سل اإىل 5،2 مليار درهم، الذي واكبه ارتفاع للتحمالت بر�سم �سندات الدين امُل�سدرة بن�سبة %70 لتبلغ 1،4 مليار 
درهم.

وو�سل هام�ض العمولت، الذي ارتفع بن�سبة %4،7 مقابل %28،7 �سنة من قبل، اإىل 3،6 مليار درهم، مما ميثل %13،3 من 

العائد ال�سايف البنكي، حيث متيزت �سنة 2007 بن�ساط اأكرب على م�ستوى البور�سة وجمال اال�ست�سارة.

و�سجلت العمولت املح�سل عليها مقابل تقدمي اخلدمات، والتي ارتفعت بواقع %6،3 لت�سل اإىل 3،6 مليار درهم، تطورات 

خمتلفة ح�سب مكوناتها. فارتباطا بنمو عمليات فتح ح�سابات جديدة للزبناء واأدوات الكتتاب، ارتفعت العمولت اخلا�سة 

اإىل  %18،6 لت�سل  العمولت املتعلقة بتدبري احل�سابات بواقع  1،1 مليار فيما تزايدت  %15،7 لتبلغ  الأداء بن�سبة  بو�سائل 

701،8 مليون درهم. وقد مثل هذان النوعان من العمولت اأكرث من ن�سف العمولت املح�سل عليها. وبلغت العمولت املتعلقة 
وعلى   .24% بن�سبة  ارتفاع  يف  درهم،  مليون   373 املجموع،  من   10% مثلت  التي  بالقرو�ض،  اخلا�سة  اخلدمات  بتقدمي 

العك�ض، عرفت العمولت املح�سل عليها بر�سم العمليات املتعلقة بال�سندات وبر�سم اأن�سطة ال�ست�سارة وامل�ساعدة، والتي تاأثرت 

بتباطوؤ اأن�سطة البور�سة �سنة 2008، تراجعا ملحوظا حيث انخف�ست الأوىل بن�سبة %21 لتبلغ 156 مليون درهم والثانية 

بن�سبة %33 لتبلغ 110 مليون درهم.

وعرفت العمولت ال�سافية عن التعهدات بالتمويل وال�سمان  بدورها منوا بواقع %9،7 لت�سل اإىل 713 مليون درهم بينما 

انخف�ست العمولت عن عمليات ال�رشف بواقع %13 لتبلغ 208 مليون درهم.

وتراجعت نتيجة عمليات ال�سوق بفعل تاأثري خمتلف الت�سحيحات التي عرفتها القيم واملوؤن املتعلقة بها نتيجة انخفا�ض 

اأ�سعار الأ�سول املالية، بن�سبة %16 لت�سل اإىل 2،3 مليار درهم، مما قل�ض ح�ستها �سمن العائد ال�سايف البنكي بواقع 2،2 

نقطة اإىل %8،6. ويرجع هذا الأداء ال�سلبي على اخل�سو�ض اإىل انخفا�ض نتيجة العمليات املرتبطة ب�سندات التوظيف من 1،6 

مليار اإىل 354 مليون درهم.

2.2 - انخفا�س النتيجة االإجمالية لال�ستغالل بالن�سبة للبنوك يف غياب نتائج ا�ستثنائية
بلغت التكاليف العامة لال�ستغالل، مدفوعة بتوا�سل ال�ستثمارات املنبثقة من ا�سرتاتيجية تو�سع العديد من البنوك، 13 مليار 

%13 �سنة من قبل. واأخذا بعني العتبار تباطوؤ منو العائد ال�سايف البنكي، ارتفع  % مقابل   7،7 اأي بزيادة بن�سبة  درهم، 

معامل ال�ستغالل بواقع 1،3 نقطة لي�سل اإىل 47،8%.

 6،6 %5،4 لت�سل اإىل  وتزايدت التحمالت املتعلقة بامل�ستخدمني، والتي متثل %51 من جمموع التحمالت العامة، بن�سبة 

مليار درهم. و يعزى ذالك اإىل تعزيز �سفوف امل�ستخدمني يف البنوك. كما ارتفعت التحمالت اخلارجية اأي�سا بواقع 10،4%  

اأما يف ما يخ�ض املخ�س�سات ل�ستخمادات امل�ستعقرات غري املج�سدة واملج�سدة، فقد عرفت زيادة  4،5 مليار.  اإىل  لت�سل 

بن�سبة %8،4 لت�سل اإىل 1،3 مليار درهم.
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املعامل املتو�سط لال�ستغالل                      النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

الر�سم البياين رقم 19: تطور النتيجة االإجمالية لال�ستغالل واملعامل املتو�سط لال�ستغالل لدى البنوك

انخف�ست النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، التي بلغت 14،6 مليار درهم، بواقع %6،7، حيث اإن نتيجة �سنة 2007 كانت قد 

ارتفعت بفعل العمليات املتعلقة بامل�ستعقرات املالية. ودون الأخذ بعني العتبار هذه النتيجة ال�ستثنائية، �سجلت النتيجة 

الإجمالية لال�ستغالل منوا  بحوايل 1%.

3.2 - تر�جع طفيف يف �لنتيجة �جلارية و�لعائد �ل�سايف على �إثر �رتفاع تكلفة �ملخاطر
ارتفاع  اإثر  2،3 مليار درهم  لتبلغ   91% الأداء بن�سبة  للديون املعلقة  ا�سرتدادات املوؤن  ال�سافية من  ارتفعت املخ�س�سات 

املخ�س�سات بواقع 808 مليون درهم وانخفا�ض ا�سرتدادات املوؤن مبا قدره 263 مليون درهم.

اأما يف ما يتعلق بباقي املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن، فقد بلغت 445– مليون درهم، مقابل 1،5 مليار يف �سنة 

اأرباعها املخ�س�سات بر�سم املوؤن لال�ستثمار. 2007؛ وقد همت ثالثة 

وقد امت�ض جمموع هذه املخ�س�سات %12،4 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل %9،9 �سنة من قبل.

وانخف�ست النتيجة اجلارية بواقع %1،5، لتبلغ 12،8 مليار درهم فيما انتقلت النتيجة غري اجلارية، التي ظلت �سلبية، من 

330 اإىل 197 مليون درهم.
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املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن للديون والتعهدات 

بوا�سطة التوقيع املعلقة الأداء

باقي املخ�س�سات ال�سافية من ال�سرتدادات

جمموع املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن ن�سبة 

اإىل النتيجة الإجمالية لال�ستغالل

الر�سم البياين رقم 20: تطور تكلفة خماطر لدى البنوك

ويف املح�سلة، بلغت النتيجة ال�سافية للبنوك 8،6 مليار درهم، م�سجلة انخفا�سا بن�سبة %4، مقارنة مع نهاية �سنة 2007. 

وهكذا، بلغ عائد الأ�سول %1،20 مقابل %1،48 وتراجع عائد الراأ�سمال من %20،62 اإىل 16،69%.  

وارتفع الربح ال�سايف املرتاكم للبنوك بواقع %10،5 بفعل تاأثره بفوائ�ض القيمة ال�سثنائية التي حققتها بع�ض البنوك �سنة 

.2007

4.2 - ا�ستمرار انخفا�س الهام�س االإجمايل للو�ساطة
انخف�ض الهام�ض الإجمايل للو�ساطة لدى البنوك، الذي ميثل الفرق بني متو�سط ربحية ال�ستخدامات ومتو�سط تكلفة املوارد، 

بواقع 42 نقطة اأ�سا�ض ليبلغ %3،18، ب�سبب الأثر املزدوج لنخفا�ض ربحية ال�ستخدامات بواقع 24 نقطة اأ�سا�ض لي�سل اإىل 

.1،93% اأ�سا�ض ليبلغ  18 نقطة  %5،11 وارتفاع متو�سط تكلفة املوارد بواقع 

وحققت الديون على الزبناء ربحية بلغت %5،85، يف ارتفاع بواقع 3 نقط اأ�سا�ض، بينما تزايد متو�سط تكلفة الودائع بواقع 

.1،52% اإىل  اأ�سا�ض لي�سل  11 نقطة 
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ربحية ال�ستخدامات الهام�ض الإجمايل للو�ساطة        متو�سط تكلفة املوارد 

الر�سم البياين رقم 21: تطور الهام�س االإجمايل للو�ساطة لدى البنوك )%(

الفرق  ي�ساوي  الذي  الإجمايل،  البنكي  الهام�ض  وبلغ 

ال�ستخدامات،  ومعدل  البنكي  ال�سايف  العائد  بني 

%3،78، يف انخفا�ض بواقع 0،49 نقطة. وقد امت�سته 
وتكلفة   2% مقابل   1،8% بن�سبة  العامة  امل�ساريف 

�سنة   0،20% بدل    0،31% بن�سبة  الئتمان  خماطر 

.2007
الهام�ض البنكي الإجمايل امل�ساريف العامة/متو�سط ال�ستخدامات

املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن 

للديون املعلقة الأداء/متو�سط ال�ستخدامات

الر�سم البياين رقم 22: تطور العائد ال�سايف البنكي وامل�ساريف 

العامة وااملخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن للديون املعلقة 

االأداء، مقارنة مع متو�سط اال�ستخدامات )بالن�سبة املئوية(



75 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2008

III. نشاط شركات التمويل ونتائجها 

يف ظل حميط اقت�سادي وطني م�سجع، وا�سل ن�ساط �رشكات التمويل، خالل �سنة 2008، ديناميته مدعوما بالطلب املتزايد 

على القرو�ض.

1 - تواصل منو نشاط شركات التمويل بوتيرة مطردة

1.1 - تنامي ا�ستخدامات �رشكات التمويل بنف�س الوترية امل�سجلة لدى البنوك
يف نهاية �سنة 2008، ارتفع حجم ن�ساط �رشكات التمويل، الذي بلغ يف املجموع  74،3 مليار، بن�سبة %17 مقابل 25% 

مقابل   17% بواقع  ارتفاع  يف  مليار،   72،7 بقيمة  للقرو�ض  اإجماليا  جاريا  مبلغا  ال�رشكات  هذه  وحققت  ذلك.  قبل  �سنة 

%18،7 خالل ال�سنة املا�سية. ومثل املبلغ اجلاري للديون املعلقة الأداء %9،1 من القرو�ض، يف انخفا�ض بواقع 1،1 نقطة. 
وقد متت تغطية %84 من هذه الديون باملوؤن.

وبقي م�ستوى ن�ساط �رشكات قرو�س اال�ستهالك يف م�ستوى مرتفع، مدعوما بطلب االأ�رش، على الرغم من تراجعه مقارنة مع 

ال�سنة ال�سابقة. فقد بلغ جمموع اأ�سول هذه ال�رشكات 38 مليار درهم، يف ارتفاع بن�سبة %13،7، مقابل 25،7%.

تطور ا�ستخدامات �رشكات قرو�س اال�ستهالك 

)مباليني الدراهم(

1
200620072008االأ�سول

 2008/2007
التغري %

28.5-214868 5261ديون على موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها

69816.2 86834 67229 24ديون على الزبناء

16.4-082 4747 1488 6مبا يف ذلك عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء

233348345.0حمفظة ال�سندات

5856016304.8قيم م�ستعقرة

5.9-371 4571 8351اأ�سول اأخرى

05013.7 47338 62033 26املجموع

مقابل   14،8% بن�سبة  درهم  مليار   38،4 والبالغ  ال�رشكات  هذه  وزعتها  التي  للقرو�ض  الإجمايل  اجلاري  املبلغ  وارتفع 

ال�رشيبية  املقت�سيات  بتاأثري  ارتباطا  ال�رشاء  خيار  مع  الكراء  ن�ساط  تراجع  اإىل  التباطوؤ  هذا  ويعود   .2007 �سنة   17،9%
اجلديدة الواردة يف قانون املالية ل�سنة 2008. وهكذا، انخف�ض املبلغ اجلاري اخلا�ض بهذا اجلزء بواقع %16،4 ليبلغ 7 

ماليري درهم، بعد اأن حقق ارتفاعا بن�سبة %37،8 �سنة 2007.

وطبقا للمعطيات ال�سادرة عن اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل، فقد عرفت ال�سلفات غري املخ�س�سة، التي متثل %60 من 

22 مليار درهم. وتتاألف يف معظمها من �سلفات �سخ�سية. كما ارتفع  %14 لت�سل اإىل  قرو�ض ال�ستهالك، ارتفاعا بن�سبة 

منه،   10% املنزيل  التجهيز  وقرو�ض  منه   90% ال�سيارات  �رشاء  قرو�ض  الذي متثل  املخ�س�سة،  للقرو�ض  اجلاري  املبلغ 

بن�سبة %24 لي�سل اإىل 13،7 مليار درهم. 

خال�سة من ال�ستخمادات والموؤن  1



76 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2008

وبلغ املبلغ اجلاري للديون املعلقة الأداء 4،5 مليار، وهو ما ميثل ن�سبة %11،8 مقابل %12،6 �سنة  قبل ذلك. وو�سلت ن�سبة 

تغطية هذه الديون باملوؤن اإىل 84%.

  

كما عرف حجم ن�ساط �رشكات القر�س االإيجاري، الذي و�سل اإىل 32 مليار درهم، ارتفاعا بن�سبة %21 ، مقابل %24،8 يف 

ال�سنة ال�سابقة .

تطور ا�ستخدامات �رشكات القر�س االإيجاري

)مباليني الدراهم(

1
200620072008االأ�سول

 2008/2007
التغري % 

30020.4 15830 69125 20م�ستعقرات بر�سم القر�ض الإيجاري

7470745.7ديون اأخرى على الزبناء

3531323.2حمفظة ال�سندات

61830.7 2381 4271اأ�سول اأخرى

02420.9 49732 22726 21املجموع

وعرفت عمليات القر�ض الإيجاري اخلا�ض باملنقولت، التي 

تبلغ ح�ستها %74، زيادة بن�سبة %19 لت�سل اإىل 22 مليار 

درهم. 

وتزايد ن�ساط القر�س االإيجاري العقاري بواقع %25،2 ليبلغ 

8 ماليري درهم، ارتباطا بنمو العقارات املخ�س�سة للمكاتب.

الر�سم البياين رقم 23: تطور عمليات القرو�س االإيجارية 

املنقولة والعقارية لدى �رشكات قرو�س االإيجار )مباليني الدراهم(

القرو�ض الإيجارية العقارية            القرو�ض الإيجارية املنقولة

اأما يف ما يخ�ض الديون املعلقة الأداء لدى �رشكات القر�ض الإيجاري، فقد بلغت 1،8 مليار درهم، وهو ما ميثل %5،6 مقابل 

% يف ال�سنة ال�سابقة. وقد متت تغطية %82 من هذه الديون باملوؤن.   6،4

2.1 - االقرتا�س من البنوك هو امل�سدر االأ�سا�سي ملوارد �رشكات التمويل 
ل يزال القرتا�ض من البنوك يهيمن على موارد �رشكات التمويل، حيث بلغت ح�سته %71، بينما وا�سلت ح�سة �سندات الدين 

امل�سدرة منحاها التنازيل اإذ بلغت 5%.

خال�سة من ال�ستخمادات والموؤن  1



77 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2008

)مباليني الدراهم(تطور موارد �رشكات قرو�س اال�ستهالك 

200620072008اخل�سوم 
 2008/2007
التغري(%) 

09620.0 74026 96921 15ديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان ومثالتها و ومثيالتها

13.7-473541467ديون جتاه الزبناء

9.4-318 5582 4052 3�سندات دين م�سدرة

99521.4 2903 8613 2اأموال ذاتية

69373384815.7خ�سوم اأخرى

6.2-326 6114 2194 3النتيجة ال�سافية

05013.7 47338 62033 26املجموع

ويتكون اأكرث من ثلثي موارد �رشكات قرو�ض ال�ستهالك من القرتا�سات من البنوك؛ حيث ارتفع املبلغ اجلاري لهذه الأخرية 

بن�سبة %20 لي�سل اإىل 26 مليار درهم. وتراجع املبلغ اجلاري ل�سندات الدين امل�سدرة، الذي ميثل %6 من املوارد، بن�سبة 

2،3 مليار درهم.  اإىل  % لي�سل   9،4

وتعززت الأموال الذاتية، دون الأخذ بعني العتبار نتيجة ال�سنة املالية، بواقع %21،4 لتبلغ 4 ماليري درهم ، اأي 10،5% 

من اإجمايل الأ�سول.

)مباليني الدراهم(تطور موارد �رشكات القر�س االإيجاري 

200620072008اخل�سوم
 2008/2007
التغري(%) 

98725.2 75325 44420 15ديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها

552205750265.9ديون جتاه الزبناء

12.0-460 6601 2781 2�سندات دين م�سدرة

63017.5 3871 2141 1اأموال ذاتية

15.4-780 1041 4512 1خ�سوم اأخرى

2883884177.5النتيجة ال�سافية

02420.9 49732 22726 21املجموع

ارتفعت الديون البنكية التي ح�سلت عليها �رشكات القر�ض الإيجاري، والتي مثلت حوايل %81 من املوارد، بن�سبة 25،2 % 

لت�سل اإىل 26 مليار درهم. اأما �سندات الدين امل�سدرة، التي و�سل مبلغها اجلاري اإىل 1،5 مليار دولر، فقد انخف�ست بواقع 

 .12%

كما ارتفعت الأموال الذاتية، دون الأخذ بعني العتبار نتيجة ال�سنة املالية، بن�سبة %17،5 لت�سل اإىل 1،6 مليار دولر، ومتثل 

%5 من اإجمايل الأ�سول، وهو نف�ض امل�ستوى الذي حققته خالل ال�سنة ال�سابقة. 
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2 - تطور متباين في األرصدة الوسيطة للتدبير لدى شركات التمويل 

الر�سم البياين رقم 24: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري لدى �رشكات التمويل 

مباليني الدراهم

العائد ال�سايف البنكي النتيجة الإجمالية لال�ستغالل  النتيجة اجلارية   النتيجة ال�سافية  

على الرغم من تباطوؤ وترية منو العائد ال�سايف البنكي، حققت �رشكات التمويل، يف نهاية �سنة 2008، ربحا �سافيا اإجماليا 

بقيمة 1،5 مليار درهم، يف ارتفاع بن�سبة %18، مقابل %15،2 �سنة من قبل.

  

وارتفع العائد ال�سايف البنكي، البالغ 4،1 مليار درهم، بن�سبة %10 مقابل %16. وبلغت التكاليف العامة لال�ستغالل 1،7 

مليار درهم، بزيادة قدرها %11 ، مما اأ�سفر عن متو�سط معامل ال�ستغالل بن�سبة %40، دون تغيري مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.

  

وقد و�سلت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، التي ارتفعت بن�سبة %9،7، اإىل 2،6 مليار درهم، وامت�ست املخ�س�سات ال�سافية 

من ا�سرتدادات املوؤن %13 بعد %14 �سنة 2007.

  

و�سجلت اخل�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن اخلا�سة بالقرو�ض املعلقة الأداء، عند حتليلها ب�رشف النظر عن غريها، 

ارتفاعا بواقع %50 لتبلغ 318 مليون درهم ، مقابل انخفا�ض بن�سبة %38 يف ال�سنة املا�سية.

  

وبلغ عائد اأ�سول �رشكات التمويل %2، وهو نف�ض امل�ستوى امل�سجل �سنة 2007، بينما انخف�ض عائد الراأ�سمال بواقع 1،3 

نقطة لي�سل اإىل 22،4%. 

اأما جممعات نتيجة �رشكات التمويل، فقد تطورت ب�سكل متباين ح�سب نوعيتها و يتعلق الأمر هنا بكل من �رشكات قرو�ض 

ال�ستهالك و �رشكات القرو�ض الإيجارية.
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العائد ال�سايف البنكي النتيجة الإجمالية لال�ستغالل  النتيجة اجلارية   النتيجة ال�سافية  

الر�سم البياين رقم 25: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري لدى �رشكات قرو�س اال�ستهالك

حققت �رشكات قرو�ض ال�ستهالك عائدا �سافيا بنكيا بقيمة 2،6 مليار درهم، يف ارتفاع بواقع %13 مقابل %11،4. ويعزى 

هذا التطور اإىل منو هام�ض الفائدة وهام�ض العمولت، وذلك على الرغم من الرتاجع الوا�سح لعمليات الكراء مع خيار ال�رشاء. 

%14 بعد منو   اأي بزيادة بن�سبة  1،8 مليار درهم،  الفائدة  القطاع، فقد بلغ هام�ض  التي ي�سهدها  ورغم املناف�سة املتزايدة 

الفوائد املح�سل عليها بن�سبة %17 والفوائد املمنوحة بن�سبة %23. وارتفع هام�ض العمولت، من جانبه، بن�سبة %77 لي�سل 

اإىل 221 مليون درهم، وهو ما ي�ساوي %8 من العائد ال�سايف البنكي. 

وانخف�ست نتيجة عمليات الكراء مع خيار ال�رشاء بواقع %9 لتبلغ 521 مليون درهم، بعد زيادة بن�سبة %14 خالل ال�سنة 

املا�سية، ارتباطا بانخفا�ض املبلغ اجلاري لهذه العمليات.

وبلغت التكاليف العامة لال�ستغالل 1،1 مليار درهم، يف ارتفاع بن�سبة %11،4 ، مقابل %16،6، حيث ي�سّجل متو�سط معامل 

ال�ستغالل ن�سبة %41،3. وهكذا، ارتفعت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، البالغة 1،6 مليار، بن�سبة %14،6 بدل %4،8 �سنة 

.2007
  

وبعد انخفا�ض املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن بن�سبة %4 �سنة 2007، عرفت زيادة بواقع %32 لتبلغ 287 

مليون درهم، ممثلة بالتايل حوايل %18 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل. اأما املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن، 

فقد بلغت وحدها 263 مليون درهم، اأي بزيادة %72 مقابل تراجع بوترية 36%.

  

اأما النتيجة ال�سافية، فقد بلغت 848 مليون درهم، يف ارتفاع بوترية %15،7 مقابل %5،8. وحقق عائد الأ�سول 2،2%، 

دون تغيري مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة بينما بلغ عائد الراأ�سمال 21،4 % مقابل 23،3%.
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العائد ال�سايف البنكي النتيجة الإجمالية لال�ستغالل  النتيجة اجلارية   النتيجة ال�سافية  

الر�سم البياين رقم 26: تطور االأر�سدة الو�سيطة للتدبري لدى �رشكات القر�س االإيجاري

على الرغم من ارتفاع ن�ساط �رشكات القر�س االإيجاري، فقد تراجع عائدها ال�سايف البنكي بن�سبة %4،7 لي�سل اإىل 938 

التمويل، وانخفا�ض  اإعادة  ارتباطا بارتفاع تكلفة   ،23% الفوائد املمنوحة بواقع  التطور عن منو  مليون درهم. ونتج هذا 

القر�ض  نتيجة عمليات  تزايدت  املقابل،  القوية جدا. ويف  املناف�سة  ب�سبب  املح�سل عليها، وذلك  الفوائد  %8،5 يف  بن�سبة 

الإيجاري، البالغة 2 ماليري درهم، بن�سبة 9،5 % بدل من 19%.

  

وبلغت التكاليف العامة لال�ستغالل 250 مليون درهم، وهو ما ميثل ارتفاعا بن�سبة %7،4، مقابل %8،1. وهذا ما اأ�سفر عن 

بلوغ متو�سط معامل ال�ستغالل ن�سبة %27 بزيادة 3 نقط مقارنة مع �سنة 2007. 

وتراجع العائد ال�سايف البنكي بن�سبة %7،7 لي�سل اإىل 688 مليون درهم وبلغ اإجمايل املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات 

املوؤن 49 مليون مقابل 92 مليون درهم، مما جعله ميت�ض %7،2 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل مقابل %12،3. وبلغت 

املخ�س�سات ال�سافية من ا�سرتدادات املوؤن اخلا�سة بالقرو�ض املعلقة الأداء وحدها، التي بلغت 61 مليون درهم، اأي زيادة 

بواقع %33 بعد انخفا�ض بن�سبة %56 �سنة 2007.

اأما بالن�سبة للنتيجة ال�سافية ل�رشكات القر�ض الإيجاري، فقد بلغت 417 مليون درهم، يف ارتفاع بواقع %7،5، مقابل34،7%. 

وبالتايل، بلغ عائد الأ�سول %1،3 مقابل %1،5 �سنة 2007 بينما تراجع عائد الراأ�سمال اإىل %25،6، بدل %28 �سنة 2007.
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IV. نشاط البنوك احلرة ونتائجها

عرف جمموع اأ�سول البنوك احلرة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 21 مليار درهم، زيادة بحوايل %60، مما جعلها متثل قرابة 

%3 من جمموع ح�سيلة البنوك. 

 االإطار رقم 6 : االإطار املنظم للبنوك احلرة 

تخ�سع البنوك احلرة ملقت�سيات القانون رقم 58-90 املتعلق باملناطق املالية احلرة.

 )offshore( القانون، تعترب موؤ�س�سًة بنكية حرة كل �سخ�ض معنوي يوجد مقره يف منطقة مالية حرة  لهذا   وطبقا 

تو�سيع  املقيمني. وقد مت  للتحويل، مع غري  قابلة  اأجنبية  بنكية، بعمالت  وميار�ض ب�سورة معتادة ورئي�سية عمليات 

ن�ساطها لي�سمل بع�ض العمليات مع املقيمني املرخ�ض لهم وفقا لقانون ال�رشف.

 وت�ستفيد البنوك احلرة، التي ُتعتمد بقرار من وزير املالية وبعد ا�ست�سارة بنك املغرب، من اأنظمة �رشيبية وجمركية 

خا�سة متنحها عدة مزايا. 

 وهي تخ�سع منذ �سنة 2006، مبوجب القانون البنكي، ملراقبة بنك املغرب. 

وقد متيزت بنية ا�ستخدامات البنوك احلرة، خالل �سنة 2008، بانخفا�ض ح�سة الديون على الزبناء التي تراجعت اإىل 48% 

من املجموع، مقابل %56 �سنة 2007. وو�سل مبلغها اجلاري اإىل 10 ماليري درهم رغم اأنه ارتفع بن�سبة 35%. 

ويف ما يخ�ض الديون امل�ستحقة على موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها، والتي تعززت ح�ستها بواقع 9 نقط لت�سل اإىل %38، فقد 

ارتفعت باأكرث من ال�سعف لت�سل اإىل 8 ماليري درهم. اأما املبلغ اجلاري للقرو�ض املعلقة الأداء لدى البنوك احلرة، فقد بلغ 

حوايل 28 مليون درهم، اأي %0،28 من اإجمايل القرو�ض. كما عرفت العمليات على ال�سندات زيادة بواقع %46 لت�سل اإىل 

2،8 مليار درهم، اأي حوايل %13 من اإجمايل ال�ستخدامات، دون تغيري ملحوظ مقارنة مع �سنة 2007.
  

وارتفع اإجمايل الديون جتاه البنوك، الذي بلغت ح�سته %91 من جمموع املوارد، بن�سبة %63 لي�سل اإىل اأكرث من 19 مليار 

درهم، مقابل زيادة بواقع %12 �سنة 2007. اأما الودائع املتلقاة من الزبناء، والبالغة 1،4 مليار درهم، فقد منت بن�سبة 21% 

وبلغت ح�ستها �سمن جمموع املوارد قرابة %7 مقابل %8،5 �سنة 2007. 

وبلغت التعهدات بالتمويل املمنوحة 21 مليون درهم، اأي يف ارتفاع بن�سبة %16 مقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة. وموازاة 

مع ذلك، انخف�ست التعهدات بال�سمان بن�سبة %16 لت�سل اإىل ملياري درهم. وبلغت التعهدات بالتمويل امل�ستلمة 1،6 مليار 

7،5 مليار درهم، م�سجلة  85 مليون �سنة قبل ذلك. ويف ما يتعلق بالتعهدات بال�سمان امل�ستلمة، فقد بلغت  درهم، مقابل 

زيادة بن�سبة %51 مقارنة مع ال�سنة املالية ال�سابقة.

  

%2،3 باملقارنة مع �سنة  105 مليون درهم، م�سجلة بذالك زيادة بن�سبة  النتيجة ال�سافية املرتاكمة للبنوك احلرة  وبلغت 

.2007



82 

اجلـزء الثاين الإ�رشاف البنكي - التقرير ال�سنوي  2008

V. نشاط جمعيات القروض الصغرى و نتائجها 

تباطاأت وترية منو ن�ساط قطاع القرو�س ال�سغرى �سنة 2008، لت�سع بذلك حدا مل�ستويات النمو ال�ستثنائية امل�سجلة خالل 

ال�سنوات الأخرية. و قد واكب هذا التطور منو يف القرو�ض املعلقة الأداء والقيم غري املوؤداة.

  

فقد عرف املبلغ اجلاري للقرو�ض املمنوحة  للزبناء، الذي ميثل %80 من جمموع الأ�سول، منوا حمدودا بواقع %3 لي�سل 

اىل 5،7 مليار درهم، مقابل زيادات بن�سبة %125 و %58 على التوايل خالل �سنتي 2006 و2007. و يرتبط هذا التباطوؤ 

اأ�سا�سا بارتفاع ن�سبة املحفظة ذات املخاطر، ال�سيء الذي دفع باجلمعيات اإىل التقلي�ض من ن�ساطها.

  

وبالفعل، ارتفعت القرو�ض املعلقة الأداء بن�سبة 131 % لت�سل اإىل ما يقارب 300 مليون درهم. وانتقلت ح�ستها يف اإجمايل 

القرو�ض من %2،4 اإىل %5،3 وبلغت تغطيتها باملوؤن 68%.

  

ويعزى هذا التدهور باخل�سو�ض اإىل �سعف اآليات املراقبة واأنظمة املعلومات، واإىل حجم الديون املتبادلة وكذا اإىل التغيريات 

التي طراأت على تكوين حمفظات اجلمعيات.

  

%21 قبل �سنتني.  %40، مقابل  وبالتايل، تراجع حجم القرو�ض الت�سامنية لفائدة القرو�ض الفردية، التي بلغت ح�ستها 

وباملثل، بلغت ن�سبة متويل قرو�س ال�سكن االجتماعي، وهو ن�ساط مت الرتخي�س له موؤخرا، %14 من املحفظة الإجمالية.

  

وعلى الرغم من انخفا�ض عدد الزبناء الن�سيطني بن�سبة %11، لي�سل عددهم اإىل حوايل 1.250.000 م�ستفيد، انتقل متو�سط 

املبلغ اجلاري للقرو�ض لكل زبون من 2.400 درهم اىل 5.000 درهم بني �سنتي 2006 و2008. يف نف�ض الوقت، �سجلت 

املحفظة تراجع ح�سة الن�ساء من الزبناء من %60 اإىل %54 خالل نف�ض الفرتة.

  

وارتباطا برتاجع ن�ساط القطاع، فاإن ن�سبة الديون لدى املوؤ�س�سات املالية، اأي ما يعادل %75 من جمموع املوارد، مل ترتفع 

%82 من هذه  اأن البنوك املحلية ت�ساهم بن�سبة  2007. و مبا  %71 �سنة  5 مليار درهم، مقابل  %7 لت�سل اإىل  اإل بن�سبة 

الديون، فاإنها ما تزال ت�سكل املمول الرئي�سي لهذه اجلمعيات املخت�سة يف توزيع القرو�ض ال�سغرى.

  

وبف�سل اإ�سدار جمعيتني لديون ثانوية، ارتفعت الأموال الذاتية ومثيالتها بن�سبة %12 لت�سل اإىل1،4 مليار درهم، ممثلة بذلك 

%20 من جمموع املوارد.
  

ويف املقابل، انخف�ض الربح ال�سايف للقطاع بواقع %91، ليبلغ 25 مليون درهم، بفعل العجز الرتاكمي جلمعيتني، والذي 

بلغ 113 مليون درهم.
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VI. نشاط البنوك و نتائجها على أساس مجمع
 

ابتداء من فاحت يناير 2008، اأ�سبحت موؤ�س�سات الئتمان ملزمة با�ستعمال املعايري املحا�سبية الدولية )املعايري املحا�سبية 

الدولية / املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية)IAS/IFRS(( من اأجل اإعداد ح�ساباتها املجمعة. وقد كان لتطبيق هذه 

املعايري اأثر ملحوظ على بنية احل�سيالت البنكية وتطور البنود الرئي�سية لالأ�سول واخل�سوم.

 

البنكي، بياناتها  النظام  اأ�سول  اإجمايل  %90 من  2008، ن�رشت ثمان جمموعات بنكية، التي متثل ما يقارب  ففي �سنة 

املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 
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)IFRS ( االإطار رقم 7 : �لآثار �لرئي�سية لعملية �لنتقال �إىل �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية

بع�ض  تقييم  يف   ،)IFRS( املالية  التقارير  لإعداد  الدولية  املعايري  تطبيق  اإثر  لوحظت  التي  التغيريات،  اأبرز  تتجلى 

الأ�سول ح�سب قيمتها احلقيقية، و يف طرق تقلي�ض القرو�ض والديون، كما تتجلى يف تو�سيع نطاق التجمع.

البنكية تعديال يف بنيتها وزيادة ملمو�سة يف مبالغها الإجمالية. فقد انخف�ست ح�سة  وهكذا، فقد عرفت احل�سيالت 

فاإن  ذلك،  ومع  نتيجة.  لكل  العادلة  القيمة  ح�سب  املالية  الأدوات  لفائدة  ا�ستحقاقها  اأجل  اإىل  املح�سلة  التوظيفات 

القرو�ض والديون على الزبناء، التي يتم تقييمها بالتكلفة امل�ستخمدة ح�سب طريقة معدل الفائدة الفعلي، ل تزال تهيمن 

على ال�ستخدامات.

 اأما الر�ساميل الذاتية، فلم تعرف اأي تطور يذكر، بفعل حمايدة الآثار الإيجابية وال�سلبية لعمليات اإعادة املعاجلة ب�سكل 

اإجمايل.

 القيمة العادلة: يق�سد بالقيمة العادلة املبلغ الذي ميكن اأن تبادل به الأ�سول اأو اخل�سوم امل�سددة، بني اأطراف مطلعة، 

موافقة، وتعمل يف ظل �رشوط املناف�سة الطبيعية.

 التكلفة امل�ستخمدة: يق�سد بالتكلفة امل�ستخمدة لالأ�سول اأو اخل�سوم املالية املبلُغ الذي تقا�ض على اأ�سا�سه الأ�سول اأو 

اخل�سوم املالية اأثناء املحا�سبة الأولية، ناق�ض الت�سديدات الأ�سا�سية، زائدة اأو ناق�سة من امل�ستخمدات الرتاكمية التي 

حتت�سب بوا�سطة طريقة معدل الفائدة الفعلي، وناق�ض الفرق بني هذا املبلغ الأويل واملبلغ عند ال�ستحقاق، وناق�ض اأي 

تخفي�ض ناجت عن انخفا�ض القيمة اأو عن خ�سارة. 

نطاق �لتجمع : يق�سد بنطاق التجمع املجموع الذي ت�سكله موؤ�س�سات الئتمان املجمعة، والفروع، والوحدات اخلا�سعة 

للمراقبة ب�سكل م�سرتك وتلك التي تخ�سع لتاأثري مهم، وكذلك الوحدات املتخ�س�سة اأيا كان �سكلها القانوين والبلد حيث 

متار�ض ن�ساطها.

 ويق�سد بالوحدة املتخ�س�سة وحدة اأن�ساأت لتحقيق هدف حمدود وحمدد: على �سبيل املثال، القيام بالإيجار، باأن�سطة 

تتعلق بالبحث والتنمية، اأو ت�سنيد لالأ�سول املالية.

 ويعترب فرع موؤ�س�سة ما داخال يف نطاق التجمع حتى واإن كانت اأن�سطته تختلف عن اأن�سطة الوحدات الأخرى للمجموعة.

طرق انخفا�ض القيمة: ل تنخف�ض قيمة الأ�سول املالية اإل يف حالة وجود موؤ�رش مو�سوعي لنخفا�ض القيمة ناجم 

عن حدث اأو عدة اأحداث وقعت بعد املحا�سبة الأولية لالأ�سول، ال�سيء الذي مينع انخفا�ض قيمة الأ�سول املالية اأثناء 

حما�سبتها الأولية.

 اأما بالن�سبة للقرو�ض والديون، التي تقا�ض بالتكلفة امل�ستخمدة، فيتم القيام باختبار مزدوج لنخفا�ض القيمة: الختبار 

الفردي )بالن�سبة لالأ�سول التي مت حتديدها: مبلغ اخل�سارة الذي يجب معاينته يف نتيجة ال�سنة املالية هو الفرق بني املبلغ 

اجلاري املدرج يف املحا�سبة وتدفقات اخلزينة املقدرة والتي مت حتيينها ح�سب املعدل الفعلي الذي يتم ح�سابه اأثناء 

 املحا�سبة الأولية(، والختبار اجلماعي )يتم جتميع الأ�سول الأخرى، التي مل تنخف�ض قيمتها اأثناء الختبار الفردي، يف 

حمفظات متجان�سة ا�ستنادا اإىل خ�سائ�ض خماطر الئتمان املماثلة وتتم معاينة الفرق بني التدفقات التي مت حتيينها 

يف الأ�سل والتدفقات املحينة يف النتيجة(. 
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1 - استمرار حتسن النشاط على أساس مجمع  

تبني من خالل درا�سة احل�سيالت املجمعة لثماين جمموعات بنكية، التي مت ح�رشها يف نهاية دجنرب 2008، اأن اإجمايل 

التجزئة، واإدماج  799 مليار درهم، ارتباطا على اخل�سو�س بدينامية ن�ساط  اإىل  %22،3 لي�سل  الأ�سول قد ارتفع بن�سبة 

فروع جديدة وتطوير ن�ساط بع�س البنوك يف اخلارج.

اإجمايل  نتيجة ح�سة حمدودة يف  لكل  العادلة  بالقيمة  املالية  االأ�سول  - متثل   1.1
االأ�سول

)مباليني الدراهم(تطور ا�ستخدامات البنوك، على اأ�سا�س جممع 

التغري(%) 20072008بنود االأ�سول

19738.4 32639 28الأ�سول املالية بالقيمة العادلة لكل نتيجة

9.0-000 25743 47الأ�سول املالية املتاحة للبيع

76014.4 49281 71القرو�ض و الديون على موؤ�س�سات الئتمان  ومثيالتها

24530.9 759498 380القرو�ض و الديون على الزبناء

9961.8 43031 31التوظيفات املح�سلة اإىل غاية اأجل ا�ستحقاقها

73611.2 216104 94اأ�سول اأخرى

93422.3 480798 653جمموع االأ�سول

االأ�سول املالية بالقيمة العادلة لكل نتيجة: ت�سمل الأدوات املالية اململوكة بهدف التداول، مبا يف ذلك امل�ستقات با�ستثناء 

م�ستقات التغطية، اأو اأدوات مالية مت تقييمها، بالختيار، بالقيمة العادلة لكل نتيجة. حيث  يتم تقييم هذه الأ�سول ح�سب 

القيمة العادلة وت�سجل التغيريات �سمن النتائج. ي�سمل هذا البند اأ�سا�سا اأذينات اخلزينة و�سندات موؤ�س�سات التوظيف اجلماعي 

يف القيم املنقولة. وقد بلغت قيمة هذا البند 39 مليار، م�سجلة معدل منو بواقع %38،4، ارتباطا بعمليات ال�رشاء يف هذه 

الفئة من طرف بع�ض البنوك وبعملية تو�سيع نطاق التجمع.
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االأ�سول املالية املتاحة للبيع : هي تلك الأ�سول التي مل ت�سنف �سمن القرو�ض والديون الأخرى، اأو تلك التوظيفات اململوكة 

اأو الأ�سول املالية التي مت تقييمها ح�سب القيمة احلقيقية لكل نتيجة. وتتاألف هذه الأ�سول من  اإىل غاية اأجل ا�ستحقاقها 

�سندات امل�ساهمة غري املجمعة، من باقي ال�سندات امل�ستعقرة ومن الأ�سول املالية التي ل تندرج يف اإطار الفئات الأخرى. 

العادلة  القيمة  تقييمها لحقا ح�سب  يتم  الأ�سلية. كما  اأثناء حما�سبتها  العادلة  القيمة  الأ�سول ح�سب  تقييم هذه  يكون  و 

بينما حتت�سب التغريات يف الر�ساميل الذاتية اإىل غاية النتهاء من اإدراجها حيث تتم معاينة نتائجها. وقد تراجعت الأ�سول 

املذكورة  بن�سبة %9 لت�سل اإىل 43 مليار درهم و يعزى هذا بالأ�سا�ض اإىل انخفا�ض اأ�سعار الأ�سهم.

  

البنكية،  العمليات  بر�سم  املحوزة،  والديون  القرو�ض  جميع  ومثيالتها: وت�سمل  االئتمان  موؤ�س�سات  على  والديون  القرو�س 

والديون الثانوية والديون الناجتة عن عمليات الإيجار والتمويل التي متت مع موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها. وقد  بلغت هذه 

القرو�ض ما قدره 81،8 مليار درهم، بزيادة بن�سبة 14،4 %.

  

اقرتا�سات الزبناء وديونهم: ي�سمل هذا البند جميع القرو�ض والديون على العنا�رش القت�سادية، دون موؤ�س�سات الئتمان. كما 

ت�سمل اأي�سا الديون الثانوية، والديون الناجتة عن عمليات �رشاء الفواتري وعمليات التاأجري التمويلي. كما توؤخذ بعني العتبار 

الديون املتعلقة باإعادة التاأمني والت�سبيقات املقدمة للموؤَّمنني. وقد بلغت هذه القرو�ض ال�سافية من املوؤن، التي يتم ح�سابها 

 .31% بن�سبة  بزيادة  اأي  درهم،  مليار   498،3 قدره  ما  الفعلي،  الفائدة  معدل  با�ستعمال طريقة  امل�ستخمدة  التكلفة  ح�سب 

ويعزى هذا التطور اإىل اإدماج فروع جديدة ل تندرج يف نطاق التجمع ل�سنة 2007 واإىل النمو امل�ستمر لن�ساط االئتمان.

  

 )IFRS  ( و قد عرفت ن�سبة انخفا�ض قيمة القرو�ض والديون على الزبناء، املحددة طبقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية

 عرب اإجراء الختبارين الفردي واجلماعي لقيا�ض مدى انخفا�ض القيمة، بواقع %4 لت�سل اإىل 23 مليار درهم. ويرجع هذا 

التطور اإىل الأثر امل�سرتك لإدماج انخفا�سات القيمة امل�سجلة لدى بع�ض الفروع واإلغاء الديون.

  

�لتوظيفات �ملح�سلة �إىل غاية �أجل �ل�ستحقاق : ت�سمل الأ�سول املالية ذات اآجال ا�ستحقاق حمددة والتي تعتزم املوؤ�س�سة 

اأجل ال�ستحقاق. و يتم قيا�ض هذه الأ�سول  ح�سب التكلفة امل�ستخمدة با�ستعمال طريقة  وت�ستطيع الحتفاظ بها اإىل غاية 

معدل الفائدة الفعلي. وقد �سجل مبلغها زيادة بن�سبة %2 لي�سل اإىل 32 مليار درهم.

2.1 - م�ساهمة الفروع يف تعزيز موارد البنوك

)مباليني الدراهم(تطور موارد البنوك على اأ�سا�س جممع 

التغري(%) 20072008بنود اخل�سوم

93614.7 5592 2اخل�سوم املالية بالقيمة العادلة لكل نتيجة

00753.5 77758 37الديون جتاه موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها

81017.4 237577 492الديون جتاه الزبناء

64278.9 80433 18�سندات الدين التي مت اإ�سدارها

96016.7 96713 11املوؤن التقنية وعقود التاأمني

44213.5 14461 54الر�ساميل الذاتية-ح�سة املجموعة

4996.6 9129 8  مبا فيها النتيجة ال�سافية

13742.1 99251 35اأ�سول اأخرى

93422.3 480798 653جمموع اخل�سوم
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البنك  جتاه  الديون  با�ستثناء  الئتمان  موؤ�س�سات  جتاه  الديون  جميع  ت�سمل  ومثيالتها:  االئتمان  موؤ�س�سات  جتاه  الديون 

وقد  الأخرى«.  »اخل�سوم  بند  حتت  املوؤجلة  الثانوية  والديون  الربيدية  ال�سيكات  وم�سلحة  العامة  واخلزينة   املركزي، 

�سجلت زيادة بواقع %53،5، لت�سل اإىل 58 مليار درهم.

  

اأذينات  وكذا  ومثيالتها،  الئتمان  موؤ�س�سات  دون  القت�سادية،  العنا�رش  جتاه  الديون  جميع  ت�سمل  الزبناء:  جتاه  الديون 

ال�سندوق والقيم املمنوحة لال�ستحفاظ. كما تاأخذ اأي�سا بعني العتبار، الديون النا�سئة عن عمليات اإعادة التاأمني واخل�سوم 

الثانوية  الديوَن  ي�سمل  ال  البند  هذا  اأن  اإال  اال�ستثمار،  على عقود  املدفوعة  باالأق�ساط  املتعلقة  تلك  املوؤمنني، ال�سيما  جتاه 

والديون على �سكل �سندات الدين. وقد بلغت الديون على الزبناء 577،8 مليار درهم، م�سجلة ن�سبة منو بلغت %17،4، مما يدل 

على اأهمية م�ساهمة موارد بع�ض الفروع يف اخلارج.

  

املوؤن التقنية لعقود التاأمني: تهّم مبلغ التزامات �رشكات التاأمني املدرجة يف نطاق التجمع. وقد ارتفعت هذه  املوؤن بن�سبة 

14 مليار درهم. اإىل  %16،7 لت�سل 
  

الذاتية،  الأ�سهم  خ�سم  بعد  املرتبطة،  والحتياطيات  الراأ�سمال  ت�سمل  املجموعة:  املحا�سبية-ح�سة  الذاتية  الر�ساميل 

والحتياطيات املجمعة، واملكا�سب اأو اخل�سائر الكامنة اأو املوؤجلة، و نتيجة ال�سنة املالية. 

الفردي،   الراأ�سمال  تكون  التي  ال�سندات  من  وغريها  الفردية  واحل�س�ض  الأ�سهم،  قيمة  اخل�سو�ض  على  البند  هذا   وي�سمل 

واملبالغ البديلة لها اأو املماثلة لها.

 وقد تعزز بند »الر�ساميل الذاتية املحا�سبية -ح�سة املجموعة« بن�سبة 13،5 لت�سل اإىل 61،4 مليار درهم، مرتبطة يف ذالك 

بنمو راأ�ض املال والحتياطيات املرتبطة بواقع %14،2، و كذا الحتياطيات املجمعة بن�سبة %24 والنتيجة ال�سافية بواقع 

 .6،6%

2 - حتسن أداء مؤشرات املردودية على أساس مجمع
  

باأن   ،2008 نهاية دجنرب  التي مت ح�رشها يف  الثمانية،  البنكية  للمجموعات  املجمعة  النتيجة  يبدو من خالل ح�سابات 

املردودية التي حتققت كانت موجهة ب�سكل اأف�سل مقارنة بتلك التي مت ح�سابها على اأ�سا�ض فردي. ويعزى هذا التطور اأ�سا�سا 

اإىل الرتفاع امللمو�ض يف العائد ال�سايف البنكي واإىل التحكم يف تكلفة املخاطر.
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العائد ال�سايف البنكي النتيجة الإجمالية لال�ستغالل  النتيجة ال�سافية -ح�سة املجموعة 

الر�سم البياين رقم 29: تطور العائد ال�سايف البنكي، النتيجة االإجمالية لال�ستغالل والنتيجة ال�سافية 

املعدة من طرف البنوك على اأ�سا�س جممع

العائد ال�سايف البنكي : ارتفع هذا العائد بن�سبة %17 لي�سل اإىل 34 مليار درهم، اأي اأكرث من ثالث اأ�سعاف ن�سبة منو العائد 

ال�سايف البنكي املحت�سب على اأ�سا�ض فردي، مما يعك�ض مدى م�ساهمة الأن�سطة البنكية دوليا واأن�سطة الفروع غري البنكية. 

ويبني هام�ض الفائدة نتيجة �سداد القرو�ض والقرتا�سات للر�ساميل، يف �سكل فوائد، مبا يف ذلك املنتجات والتحمالت التي 

 20% الهام�ض بن�سبة  ارتفع هذا  18 و39. وقد  الدولية رقم  تاأخذ �سكل فوائد حمددة وفقا ملقت�سيات املعايري املحا�سبية 

لي�سل اإىل 26 مليار درهم، اأي %76 من العائد ال�سايف البنكي.

  

يق�سد بهام�ض العمولت ناجت العمولت املوؤداة مقابل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة والعمولت املوؤداة مقابل اخلدمات 

املقدمة من طرف ثالث با�ستثناء العمولت التي تاأخذ �سكل فوائد مثل العمولت على ملفات القرو�ض، والعمولت على  جتميع 

القرو�ض وبع�ض العمولت على التعهدات. وقد تزايد هذا الهام�ض، الذي ميثل %16 من العائد ال�سايف البنكي، بواقع 19،4% 

لي�سل اإىل 5،4 مليار درهم.

اأما نتيجة عمليات ال�سوق، فيق�سد بها جمموع املكا�سب واخل�سائر ال�سافية على الأدوات املالية ح�سب القيمة العادلة لكل 

نتيجة على الأدوات املالية املتاحة للبيع.  وتتكون هذه النتيجة من الأرباح واملداخيل الأخرى لهذه الأدوات، ومن تغريات 

القيمة العادلة لالأ�سول واخل�سوم املالية ح�سب القيمة العادلة لكل نتيجة، اإ�سافة اإىل فائ�ض اأو ناق�ض قيمة بيع هذه الأدوات 

املالية ل�سيما امل�ستعقرات املالية التي يتم اإدراجها الآن يف العائد ال�سايف البنكي. وقد بلغت ح�سة نتيجة عمليات ال�سوق 

البنكي، اأي بانخفا�ض بن�سبة %4،5 لت�سل اإىل 2،8 مليار درهم، نتيجة اأ�سا�سا لنخفا�ض اأ�سعار  ال�سايف  العائد  % من   8
الأ�سهم.

  

التحمالت العامة لال�ستغالل )مبا يف ذلك املخ�س�سات لال�ستخمادات وانخفا�ض قيمة امل�ستعقرات املج�سدة وغري املج�سدة(: 

بلغت 16،4 مليار درهم، م�سجلة زيادة بن�سبة %20. ونتج عن هذه التحمالت معامل ا�ستغالل بواقع %48، اأي مزدادا ب 1،3 

نقطة مقارنة مع امل�ستوى املحقق �سنة قبل ذلك. وبالتايل، ففقد ارتفعت النتيجة الإجمالية لال�ستغالل بن�سبة %14 لت�سل 

اإىل 17،7 مليار درهم.
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تكلفة املخاطر : ت�سمل املخ�س�سات وال�سرتدادات لنخفا�ض قيمة التوظيفات املحوزة اإىل غاية اأجل ا�ستحقاقها، والأ�سول 

املتاحة للبيع، والقرو�ض والديون، وموؤن التعهدات بوا�سطة التوقيع، واخل�سائر الناجمة عن الديون غري املح�سلة، وال�سرتدادات 

على الديون واخل�سومات املحت�سبة اأثناء اإعادة هيكلة الديون. وقد بلغت تكلفة هذه املخاطر 717 مليون درهم، م�سّجلة بذالك 

انخفا�سا بن�سبة %17، و اقت�رشت ح�ستها على ن�سبة %4 من النتيجة الإجمالية لال�ستغالل، مقابل 5،5 % �سنة 2007. 

النتيجة ال�سافية -ح�سة املجموعة: بلغت 9،5 مليار، م�سجلة زيادة بن�سبة %6،6، اأي اأن عائد الأ�سول بلغ ن�سبة %1،2 فيما 

بلغ عائد الراأ�سمال ن�سبة 15،5%.





اجلزء الثالث

تطور اخملاطر البنكية
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تطور اخملاطر البنكية

و�سيا�سات  عمليات  اإىل  اللجوء  ت�ستوجب  خمتلفة  خماطر  اإىل  لأن�سطتها،  ممار�ستها  اإطار  يف  الئتمان،  موؤ�س�سات  تتعر�ض 

يخ�ض   فيما  كبريا  تقدما  البنكي  النظام  حقق  الأخرية،  ال�سنوات  فخالل  اخل�سائر.  من  التقليل  ق�سد  مالئمة   تدبري 

تدبري املخاطر والتحكم فيها، كما يتبني من خالل موؤ�رشات املتانة املالية. ولقد تعزز هذا التحول باخل�سو�ض من خالل 

الإطار الحرتازي الذي مت اإعداده، خا�سة اتفاقية بازل 2، ومنظومة الرقابة ال�ستباقية املرتكزة على نظام امل�ساعدة على 

.)SANEC( تنقيط موؤ�س�سات الئتمان

   

البنكي وت�ستدعي درا�سات حتليلية  بالن�ساط  اأ�سا�سية ترتبط  الفائدة خماطر  االئتمان و�سعر  ت�سكل خماطر  ال�سياق،  يف هذا 

منا�سبة وتتبعا خا�سا.

  

وتُهّم التطورات الآتية الديوَن البنكية لالأ�رش وخماطر �سعر الفائدة. لهذا، فقد عزز بنك املغرب خالل ال�سنوات الأخرية نظامه 

تقارير  واإعداد  والكيفية  الكمية  املعلومات  جلمع  اآليات  على  احل�سول  طريق  عن  خ�سو�سا  املخاطر  هذه  مبراقبة  املتعلق 

خا�سة.

االإطار رقم 8 : اال�ستق�ساءات التي اأجراها بنك املغرب يف اإطار تتبع خماطر االئتمان

1 – اال�ستق�ساء املتعلق بالقرو�س العقارية:
 �سعيا اإىل ا�ستيعاب تطور املخاطر املرتبطة بتمويل القطاع العقاري، اأجنز بنك املغرب �سنة 2008، ا�ستق�ساءه ال�سنوي 

اأكرث تف�سيال حول املوؤ�رشات واملخاطر املرتبطة بالن�ساط العقاري. وقد �سمل هذا  الرابع لدى البنوك جلمع معطيات 

ال�ستق�ساء ت�سع بنوك متلك ح�سة من ال�سوق تقدر بن�سبة 95%. 

2 – اال�ستق�ساء املتعلق بقرو�س اال�ستهالك:
اأمام التطور الذي تعرفه قرو�ض ال�ستهالك، ويف اإطار تتبع مديونية الأ�رش، اأجرى بنك املغرب ا�ستق�ساءه ال�سنوي الرابع 

لدى �رشكات قرو�ض ال�ستهالك من اأجل جمع معطيات حول هذه الفئة من القرو�ض وحول نوعية امل�ستفيدين. وقد �سمل 

ال�ستق�ساء اخلا�ض ب�سنة 2008 ما جمموعه 14 موؤ�س�سة متتلك %88 من ح�س�ض ال�سوق ، اأي ما يوازي 1.194.991 

ملفا. 

3 – �ل�ستق�ساء �ملتعلق ب�رشوط منح �لقرو�س:
و�سعيا اإىل �سمان فهم اأف�سل ل�رشوط متويل املقاوالت واالأ�رش، اأجنز بنك املغرب ا�ستق�ساء لدى 9 بنوك متتلك 90% 

من ح�س�ض ال�سوق. وميكن هذا ال�ستق�ساء من ا�ستكمال املعطيات الكمية حول الئتمان من خالل معطيات نوعية حول 

العنا�رش التي تاأخذها البنوك بعني العتبار يف قراراتها املتعلقة مبنح القرو�ض وكذا العوامل التي توؤثر على طلبها. 

كما يهدف ال�ستق�ساء اأي�سا اإىل ت�سليط ال�سوء على عملية انتقال تاأثريات ال�سيا�سة النقدية.
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I. مخاطر االئتمان 

يف هذا الف�سل، �ستتم معاجلة مو�سوع خماطر الئتمان من خالل حتليل املديونية البنكية لالأ�رش يف �سّقيها: قر�ض ال�سكن 

وقر�ض ال�ستهالك من جهة، وتطور الديون املعلقة الأداء من جهة اأخرى. 

1- تطور الديون البنكية لألسر
  

�سجلت الديون البنكية لالأ�رش ارتفاعا بن�سبة %15 لتبلغ 176 مليار درهم، اأي بحوايل ن�سف املعدل امل�سجل يف ال�سنة ال�سابقة. 

%35 ال�سنة ال�سابقة. وقد �سكلت هذه الديون %33 من جمموع القرو�ض املمنوحة من طرف موؤ�س�سات الئتمان، مقابل 

ديون الأ�رش )مباليري الدراهم(  تطور الديون البنكية لالأ�رش )بالن�سبة املئوية(  

الر�سم البياين رقم 30: تطور الديون البنكية لالأ�رش

وقد تعززت ح�سة القرو�ض البنكية املمنوحة لالأ�رش يف الدخل الوطني الإجمايل املتاح بنقطة واحدة لت�سل اإىل %24، اأي  

اأقل من امل�ستوى الذي حققته دول مثل فرن�سا )%71( واأملانيا )%90( والوليات املتحدة )%140(، واأعلى مما  مب�ستوى 

 . 
1
�سجلته بع�ض دول املنطقة مثل تون�ض )21%(

وتتكون الديون البنكية لالأ�رش من قرو�ض ال�سكن بن�سبة %56 ومن قرو�ض ال�ستهالك بن�سبة 39% . 

1.1 - تطور قرو�س ال�سكن 
القت�ساد  لنمو  الرئي�سية  املحركات  كاأحد  موقعه  بذلك  معززا  قويا،  تو�سعا  العقاري  القطاع  �سهد  الأخرية،  ال�سنوات  خالل 

املغربي.

  

�سنة  املغرب،  يف  ا�ستفاد،  اأنه  اإل  الدولية،  واملالية  القت�سادية  الأزمة  جوهر  العقاري  القطاع  فيه  �سكل  الذي  الوقت  ففي 

ال�سكن وبفعل تنوع املنتجات  العجز يف  للتقلي�ض من  العمومية  ال�سلطات  التي تبذلها  2008، من منو قوي بفعل اجلهود 
املالية املعرو�سة، اإ�سافة اإىل املناف�سة القوية  بني البنوك.

1   اأرقام خا�سة ب�سنة 2007
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1.1.1 - ا�ستمرار منو قرو�س ال�سكن، واإن بوترية اأقل مقارنة مع �سنة 2007
عزز النمو امل�ستمر لطلب الأ�رش دينامية متويل القطاع العقاري. ومع ذلك، يتبني من خالل حتليل نتائج ال�ستق�ساء رقم 1، 

الوارد يف الإطار 8، والذي خل�ض اإىل ا�ستمرار نف�ض التوجهات املالحظة خالل ال�سنوات الأخرية، ت�سجيل بع�ض النحرافات 

خالل �سنة 2008 قد متتد اإىل �سنة 2009.

  

والإنعا�ض  ال�سكن  )قرو�ض  العقارية  للقرو�ض  اجلاري  املبلغ  ارتفع  البنوك،  طرف  من  املقدمة  املحا�سبية  الوثائق  ح�سب 

2007، وبلغت ح�سته يف  %46 امل�سجلة يف نهاية �سنة  %27،5 مقابل  اأي بواقع  153 مليار درهم،  اإىل  العقاري( لي�سل 

املبلغ اجلاري للقرو�ض %31، اأي نف�ض امل�ستوى امل�سجل خالل �سنة 2007. 

فقد �سجل املبلغ اجلاري لقرو�ض ال�سكن، الذي ي�سكل %64 من اإجمايل القرو�ض العقارية، ارتفاعا بن�سبة %15 لي�سل اإىل 98 

مليار درهم، ممثال بذلك %14 من الناجت الداخلي الإجمايل، وهي نف�ض الن�سبة امل�سجلة �سنة 2007، اأي مبعدل اأقل مما حققته 

.
1
البلدان الأوروبية جلنوب البحر الأبي�ض املتو�سط مثل ا�سبانيا )62 %(، وفرن�سا )%35( وايطاليا )20%(

  

، فقد حققت مبلغا جاريا بقيمة 16 مليار درهم، اأي بن�سبة 16 % من املبلغ اجلاري 
2
اأما قرو�ض ال�سكن التي تدعمها الدولة

الإجمايل.

اأنه مل  اإل   ،15% اأي بن�سبة  32 مليار درهم، على وترية منوه القوية،  اإنتاج قرو�ض ال�سكن، البالغ  2008، حافظ  ويف �سنة 

يكن يف نف�ض م�ستوى الرتفاعات ال�ستثنائية امل�سجلة خالل ال�سنتني املا�سيتني. وقد هّمّ ما يقارب %15 من هذا الإنتاج 

القرو�َض املدعومة من طرف الدولة.

  

وارتباطا بارتفاع اأ�سعار الأ�سول العقارية، عاد متو�سط اإجمايل القرو�ض لريتفع من جديد لي�سل اإىل 357 األف درهم بدل 

من 287 األف يف ال�سنة املا�سية. وهمت هذه الزيادة كال من القرو�ض التي تدعمها الدولة، التي انتقلت يف املتو�سط من 162 

األف اإىل 175 األف درهم، والقرو�ض احلرة، التي ارتفع مبلغها يف املتو�سط مبا قدره 95 األف درهم ليبلغ 436 األف درهم. 

موازاة مع ذلك، بلغ عدد امل�ستفيدين من قرو�ض ال�سكن 91 األف، برتاجع بن�سبة %7، مقابل زيادة بواقع %8 �سنة قبل ذلك. 

تنا�سب  يعك�ض غياب عرو�ض كافية  الدولة، مما  تدعمها  التي  والقرو�ض  احلرة  القرو�ض  النخفا�ض كال من   هذا 
ّ

وقد م�ض

نوعية الطلبات التي قد ت�سدر عن الزبناء القادرين على الوفاء بالتزاماتهم املالية.

  

انتظار  ال�رشاء، يف  الأ�رش عن  �سكل متاطل  التوجهات، حيث  8 هذه  الإطار  الواردة يف   3 رقم  ال�ستق�ساء  نتائج  اأكدت  وقد 

انخفا�ض حمتمل لأ�سعار الأ�سول العقارية، اأحد اأبرز العوامل التي �ساهمت يف هذا التطور.

  

ون�سبيا، �سجلت اأكرب ن�سبة من قرو�س ال�سكن املوزعة يف جهتي الدار البي�ساء والرباط اللتني ا�ستفادتا من حوايل %57 من 

املجموع، واإن بانخفا�ض بواقع 7 نقط مقارنة مع �سنة 2007.

1  اأرقام  معتمدة في نهاية �سنة 2007
.)HBM( و قرو�ض ال�سكن باأ�سعار رخي�سة )2  ت�سمل  كاّل من القرو�ض  التي ت�ستفيد من �سندوق ال�سمان )فوجاريم ، فوجالوج ، فوجاليف
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2.1.1 - ل تز�ل قرو�س �ل�سكن ت�ستفيد من �رشوط متويل �إيجابية.
مالية  مب�ساهمات  تطالبهم  مازالت  البنوك  اأن  اإال  الزبناء،  ل�سالح  االإيجابي  تطورها  ال�سكن  قرو�س  منح  �رشوط  وا�سلت 

�سخ�سية جد مرتفعة. 

تقل  فائدة  باأ�سعار  املمنوحة  القرو�ض  ن�سبة  بلغت  اإذ   ،2008 �سنة  النخفا�ض خالل  الفائدة يف  اأ�سعار  ا�ستمرت  وعموما، 

عن%6 ما ي�ساوي %50، مقابل %44 �سنة 2007 و%15 �سنة 2006.

الر�سم البياين 31: تطور اأ�سعار الفائدة املطبقة على قرو�س ال�سكن

اأقل من 4% بني %4 و6% بني %6 و8% بني %8 و10% بني %10 و12% اأكرث من 12%

اأما القرو�ض املمنوحة ب�سعر فائدة يفوق %8، فقد بلغت %19 مقابل 21 % �سنة 2007.

ومن حيث الإنتاج، انخف�ض متو�سط �سعر الفائدة املطبق على قرو�ض ال�سكن، خالل �سنة 2008، بواقع 12 نقطة اأ�سا�ض لي�سل 

اإىل %5،23، وذلك بالرغم من الرتفاع الطفيف الذي لوحظ خالل الف�سل الثالث من �سنة 2008. 

ثابت.  ب�سعر  املمنوحة  القرو�ض  ل�سالح  تراجعت  فقد  متغري،  فائدة  ب�سعر   2008 �سنة  املمنوحة  القرو�ض  يخ�ض  ما  ويف 

وهكذا، بلغت ح�ستها 33 % مقابل 51 % �سنة 2007. وبالتايل، فقد انخف�ست بواقع 13 نقطة لت�سل اإىل 36 % من حيث 

مبلغها اجلاري. ويعزى هذا النخفا�ض بالأ�سا�ض، اإىل ال�سيا�سات التي تبنتها البنوك يف جمال تدبري الأ�سول واخل�سوم واإىل 

حذر الزبناء حت�سبا لأي تغري يف التوجهات.

  

وعرفت ح�سة قرو�ض ال�سكن التي يرتاوح اأجلها الأويل بني 10 �سنوات و20 �سنة زيادة بن�سبة نقطتني لت�سل اإىل %49، يف 

حني ل تزال قرو�ض ال�سكن التي يزيد اأجلها عن 30 �سنة، �سئيلة.
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اأقل من 5 �سنوات بني 5 و10 �سنوات  بني 10 و20 �سنة  اأكرث من 20 �سنة 

الر�سم البياين 32: تطور املدة االأولية لقرو�س ال�سكن

ظل متو�سط الأجل الأويل لقرو�ض ال�سكن م�ستقرا يف 17،7 �سنة.

ح�سب ما ورد يف معطيات 6 بنوك )71 % من ح�سة ال�سوق(، فاإن ح�سة قرو�ض ال�سكن التي تقل فيها امل�ساهمات املالية 

ال�سنتني  املنحى املالحظ خالل  ي�سكل تغيريا يف  2008، مما  �سنة   21% اإىل   33% تراجعت من  قد   ،10% ال�سخ�سية عن 

املا�سيتني. 

3.1.1 - ال تزال تكلفة املخاطر املرتبطة بقرو�س ال�سكن م�ستقرة
حافظ املبلغ اجلاري لقرو�ض ال�سكن املعلقة الأداء على م�ستواه امل�سجل خالل ال�سنة املا�سية حيث بلغت ح�سته من اإجمايل 

قرو�ض ال�سكن %5 يف متم �سنة 2008. يف املقابل، بلغ معدل تغطية هذه القرو�ض باملوؤن %32، بانخفا�ض بواقع 3 نقط، 

علما باأن املوؤن املكونة تاأخذ بعني العتبار قيمة الرهون العقارية التي هي يف حوزة البنوك. 

2.1 - تطور قرو�س اال�ستهالك
خالل ال�سنوات الأخرية، �سهدت قرو�ض ال�ستهالك، التي تعترب الرافعة الأ�سا�سية لتطوير ا�ستهالك الأ�رش، تو�سعا كبريا، كما 

اأنها ل تزال ت�سكل املكون الثاين للديون البنكية لالأ�رش.

  

1.2.1 – منو قرو�س اال�ستهالك بوترية اأ�رشع مقارنة مع قرو�س ال�سكن
وا�سلت قرو�ض ال�ستهالك منوها خالل �سنة 2008، وت�سكل قرو�ض ال�سكن اإحدى العوامل الكامنة وراء هذا التو�سع.
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قرو�ض ال�ستهالك          قرو�ض ال�سكن

الر�سم البياين رقم 33: تطور املبالغ اجلارية ال�سليمة لقرو�س اال�ستهالك وال�سكن )مباليري الدراهم(

 ،
1
ارتفع املبلغ اجلاري لقرو�ض ال�ستهالك املمنوحة من طرف موؤ�س�سات الئتمان بن�سبة %16 لي�سل اإىل 69 مليار درهم

مقابل 30 % �سنة من قبل، اأي ما يعادل %13 من جمموع القرو�ض املمنوحة للزبناء. ومبقارنة هذا املبلغ اجلاري مبجّمع 

»ا�ستهالك الأ�رش«، جند اأن ن�سبته بلغت %17، مقابل %16 �سنة 2007.

وبلغت ن�سبة احليازة، وهي العالقة بني عدد ملفات القرو�ض وعدد الأ�رش، حوايل %21، اأي اأقل من الن�سبة امل�سجلة يف فرن�سا 

والتي بلغت 34%.

  

اأما متو�سط املبلغ اجلاري لقرو�ض ال�ستهالك للفرد الواحد، فقد تعزز لي�سل اإىل 2.208 درهم )ما يعادل 198 اأورو(، مقابل 

الأوروبية مثل بولونيا  الدول  اأقل مما حققته بع�ض  ال�سنة املا�سية، وهو م�ستوى  اأورو( يف   175 1.954 درهم )ما يعادل 
 .

2
)620( وهنغاريا )472( وليتوانيا )308(

2.2.1 – مل تطراأ تغيريات ملحوظة على نوعية امل�ستفيدين من قرو�س اال�ستهالك 
بالرغم من املناف�سة احلادة بني البنوك، ل تزال ال�رشكات املتخ�س�سة يف قرو�ض ال�ستهالك تت�رشف يف ما يقرب من ثالث 

اأخما�ض  قرو�ض ال�ستهالك.

1 بما في ذلك الإمكانية  الممنوحة لالأفراد لل�سحب من الح�سابات على المك�سوف. 
2 الأرقام المعتمدة في نهاية �سنة 2007
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ال�سيارات التجهيزات املنزلية  القرو�ض ال�سخ�سية  البطاقات  املجموع 

الر�سم البياين 34: متو�سط اإجمايل ملفات القرو�س ح�سب نوعية القرو�س )بالدرهم(

املبلغ اجلاري الإنتاج 

خالل  منحت،  قد  ال�ستهالك  قرو�ض  �رشكات  اأن   ،8 رقم  الإطار  يف  الوارد   2 رقم  ال�ستق�ساء  معطيات  خالل  من  يتبني 

2007 و7 مليار مقارنة  4 مليار مقارنة مع �سنة  اأي بزيادة قدرها  19 مليار من القرو�ض اجلديدة،  2008، حوايل  �سنة 

املا�سية.  ال�سنة  يف  األف   24 مقابل  درهم،  األف   22،6 ملف  لكل  اجلاري  املبلغ  متو�سط  بلغ  وبذلك،   .2006 �سنة   مع 

اأن  اإل  للقرو�ض،  تقدمي �سيغ خمتلفة  ال�ستهالك  قرو�ض  وا�سلت �رشكات  للزبناء،  املتزايدة  الحتياجات  تلبية  اإىل  و�سعيا 

القرو�ض ال�سخ�سية تظل الأكرث ا�ستعمال.

  

الفئة الجتماعية واملهنية ومكان  الدخل،  ال�سن،  الزبناء ح�سب عدة معايري:  ومتكن معطيات ال�ستق�ساء من حتديد نوعية 

ال�سكن.

التي  ال�ستهالك،  قرو�ض  من  ال�ستفادة  ن�سبة  عرفت  فقد 

ت�ساوي عدد ملفات القرو�ض مقارنة بعدد ال�سكان املذكورين 

بالن�سبة   35% ليبلغ  نقط   3 بواقع  تراجعا  العينة،  يف 

�سنة،  و49   40 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأ�سخا�ض 

اأعمارهم  الذين تفوق  ارتفع بالأ�سا�ض عدد امل�ستفيدين  فيما 

50 �سنة، لت�سل ن�سبتهم اإىل %35 ، مقابل %33 �سنة 2007.
 

تزايدا  ال�سباب  ديون  تعرف  البلدان حيث  بع�ض  وعلى عك�ض 

دون  الأ�سخا�ض  ن�سبة  ا�ستقرار  املغرب  ي�سجل  متوا�سال، 

الثالثني وامل�ستفيدين من قرو�ض ال�ستهالك، يف حوايل8%. 

ب�سفة  املغاربة  اأن  يبني  املنخف�ض  امل�ستوى  هذا  اأن  يبدو  و 

عامة، ل يلجئون اإىل القرو�ض اإل عند تكوين اأ�رشتهم اأو عند 

�سمانهم لدخل منتظم.

30�سنة  اأقل من  30و39�سنة  40و49�سنة   ما بني  50 و59�سنة  ما بني  ما بني  60 �سنة فما فوق  

الر�سم البياين 35: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب العمر

كما هو احلال بالن�سبة لتوزيع عدد ملفات القرو�ض ح�سب ال�سن، فيظهر جلّيا من خالل توزيع املبالغ اجلارية ح�سب نف�ض 

املعيار متركز هذه املبالغ لدى الأ�سخا�ض املرتاوحة اأعمارهم ما بني 40 و49 �سنة، بن�سبة 34%.
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 ويبني الر�سم البياين رقم 36 اأدناه اأن %60 من القرو�ض مت منحها لالأ�سخا�ض الذين يبلغ دخلهم اأقل من 4.000 درهم، 

مقابل %62 �سنة 2007، بينما عرفت ح�سة الأ�سخا�ض ذوي دخل يفوق 9.000 درهم زيادة بواقع 3 نقط لت�سل اإىل 15%.

د< من 3000 درهم 3000-<=د<4000 درهم  4000-<=د<5000 درهم  5000-<=د<7000 درهم  7000-<=د<9000 درهم  د>9000 درهم 

الر�سم البياين 36: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب الدخل

من خالل توزيع املبالغ اجلارية ح�سب الدخل، يتبني اأن حوايل %44 من القرو�ض تتمركز لدى الأ�سخا�ض الذين يقل دخلهم 

عن 4.000 درهم، اأي بانخفا�ض بواقع 4 نقط مقارنة مع �سنة 2007، بينما ارتفعت ح�سة الأ�سخا�ض ذوي الدخل الأعلى 

من 9.000 درهم، لت�سل اإىل %30، مقابل 26%.

الر�سم البياين 37: توزيع عدد ملفات القرو�س ح�سب الفئة االجتماعية واملهنية

 املوظفون
36%

املاأجورون

44%

املهن احلرة

6%

احلرفيون والتجار

5%

املتقاعدون

9%

ي�سكلون  الذين  للموظفني،  املخ�س�سة  احل�سة  اأن  واملهنية  الجتماعية  الفئة  ح�سب  القر�ض  ملفات  عدد  توزيع  من  يت�سح 

نة ن�سبيا، ت�ستمر يف منحاها التنازيل، اإذ تراجعت من %52 �سنة 2004 اإىل %36 �سنة 2008. �رشيحة موؤَمَّ

موازاة مع ذلك، تنامت ح�سة املاأجورين بواقع 3 نقط لت�سل اإىل %44 خالل نف�ض الفرتة، ولكن دون تغيري مقارنة مع �سنة 

2007. اأما بالن�سبة حل�سة احلرفيني والتجار، فقد ارتفعت بواقع نقطتني، لت�سل اإىل %5، فيما ا�ستفاد املتقاعدون من 9%، 
بارتفاع بواقع 7 نقط مقارنة مع �سنة 2004 وبواقع 3 نقط من �سنة لأخرى.
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اأن  اإل  جديدة.  �رشائح  واإدراج  ن�ساطها  لتطوير  ال�ستهالك  قرو�ض  �رشكات  تتهجها  التي  ال�سيا�سة  الجتاهات  هذه  وتعك�ض 

القر�س ملاأجوري  ال�رشكات قد جعلت �رشوط منح  اأن هذه  اأبانت   2009 �سنة  الأوىل من  بال�سهور  املتعلقة  ال�ستق�ساءات 

القطاعات احل�سا�سة اأكرث �رشامة ب�سبب الأزمة القت�سادية الدولية.

   

يتبني من الر�سم البياين رقم 38 اأنه، كما هو ال�ساأن بالن�سبة 

يف  والرباط  البي�ساء  الدار  جهتي  ت�ستمر  ال�سكن،  لقرو�س 

بن�سبة  ال�ستهالك  قرو�ض  من  ح�سة  اأكرب  على  ال�ستحواذ 

3 نقط من �سنة لأخرى. اأي بزيادة بواقع   ،49%

الر�سم البياين 38: توزيع عدد ملفات القر�س ح�سب املوقع 

اجلغرايف

الدار البي�ساء الكربى

جهات اأخرى

دكالة-عبدة

تادلة-اأزياللاجلهة ال�رشقية 

طنجة-تطوان

�سو�ض-ما�سة-درعة

فا�ض-بوملان

مكنا�ض-تافياللت

مراك�ض-تان�سيفت-احلوز

الرباط-�سال-زمور -زعري 

القرو�ض  بني  العالقة  حتدد  التي  املديونية،  ن�سبة  تعترب 

املمنوحة للزبون ومداخيله امل�رشح بها للموؤ�س�سة املقر�سة، 

املتو�سط، يف  ا�ستقرت، يف  فقد  املدخول.  متنا�سبة عك�سا مع 

حدود %47، بزيادة نقطتني مقارنة مع �سنة 2007 وبواقع 

باملداخيل  يتعلق  ما  يف   2004 �سنة  مع  مقارنة  نقطة   12
الأقل من 3.000 درهم، يف املقابل، بالكاد تبلغ هذه الن�سبة 

%11 يف ما يخ�ض املداخيل التي تزيد عن 20.000 درهم.

املداخيل )بالدرهم(                        ن�سبة املديونية )بالن�سبة املئوية(

الر�سم البياين 39: ن�سبة املديونية واملداخيل 

 

3.2.1 - ا�ستقرار معدل القرو�س املعلقة االأداء ب�سكل عام
%11،8. و قد مكنت معطيات ال�ستق�ساء  الأداء امل�سجل من طرف �رشكات قرو�ض ال�ستهالك  القرو�ض املعلقة  بلغ معدل 

رقم 2 املذكورة اأعاله من حتديد نوعية الزبناء ذوي الديون املعلقة الأداء ح�سب اأعمارهم ومداخيلهم و فئاتهم الجتماعية 

واملهنية. وكما تبني من خال�سات ال�ستق�ساءات ال�سابقة، فاإن املداخيل العليا والدنيا هي التي متثل اأكرب ن�سبة من الديون 

املعلقة الأداء.
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الأداء يف م�ستواها امل�سجل خالل  الديون املعلقة  ظلت ن�سبة 

ال�سنة املا�سية بالن�سبة لكل الفئات من الأعمار، با�ستثناء فئة 

الأ�سخا�ض الذين تقل اأعمارهم عن 30 �سنة، حيث ارتفع هذه 

الن�سبة لديهم بواقع 4 نقط لي�سل اإىل 14%.

اأقل من 30 �سنة ما بني 30 و39 �سنة  ما بني 40 و49 �سنة  50 �سنة فما فوق 

الر�سم البياين 40: تطور معدالت الديون املعلقة االأداء 

ح�سب ال�سن

د>3000درهم 4000>=اد>5000درهم 3000>=د>4000درهم  5000>=د>7000درهم  7000>=د>9000درهم  9000>=د>20000درهم  د<=20000درهم 

الر�سم البياين 41: تطور معدل الديون املعلقة االأداء ح�سب الدخل

عرف معدل الديون املعلقة الأداء ارتفاع ملحوظا، خا�سة لدى الفئات ذوي الدخل الأقل من 3.000 درهم، اإذ انتقل من 13% 

اإىل %17 و كذا بالن�سبة للفئات ذوي الدخل الذي يفوق 20.000 درهم،  حيث انتقل من %11 اإىل 13%.

الديون قد انخف�ست لدى  اأن ن�سبة هذه  الفئة الجتماعية واملهنية  الأداء ح�سب  الديون املعلقة  ويت�سح من خالل ت�سنيف 

املاأجورين من %7 اإىل %6، بينما ارتفعت، بالن�سبة للماأجورين واحلرفيني ، اإىل %16 و%15، مقابل %12 خالل ال�سنة 

املا�سية.

2 - تطور الديون املعلقة األداء بالنسبة ملؤسسات االئتمان

1.2 - ا�ستمرار املبلغ اجلاري للديون املعلقة االأداء يف منحاه التنازيل
اإذ ميكن مقارنتها باملبلغ اجلاري الإجمايل للقرو�ض ومبلغ  الأداء من جوانب خمتلفة.  الديون املعلقة  ميكن حتليل تطور 

املوؤن والأموال الذاتية املحا�سبية، ويتم ح�ساب متركز هذه الديون ح�سب حجمها.      
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من  وللمزيد  الئتمان،  املحا�سبية ملوؤ�س�سات  الأو�ساع  من  امل�ستخل�سة  الأرقام  اإىل  ا�ستنادا  الآتية  التطورات  اإعداد  وقد مت 

التدقيق، يتم اللجوء اإىل الت�رشيحات ال�سنوية لهذه املوؤ�س�سات واخلا�سة بالديون املعلقة الأداء التي ي�سل مبلغ كل دين منها 

اإىل 500.000 درهم.

فقد وا�سل املبلغ اجلاري للديون املعلقة الأداء بالن�سبة ملوؤ�س�سات الئتمان )البنوك و �رشكات التمويل( منحاه التنازيل ل�سنته 

الرابعة  بف�سل ا�ستمرار عملية ت�سفية احل�سابات، وعمليات التح�سيل، وجتديد خمزون القرو�ض اإىل جانب حتكم اأف�سل يف 

املخاطر. بذلك، انخف�ض املبلغ بن�سبة %4،7، اأي بواقع 37،8 مليار درهم، ممثال %6،4 من اإجمايل املبلغ اجلاري للقرو�ض، 

مقابل %8،2 �سنة من قبل. وقد متت تغطية هذه الديون بوا�سطة املوؤن بن�سبة %77، اأي بنف�ض امل�ستوى امل�سجل �سنة 2007.

اأما بالن�سبة للبنوك، فقد بلغ حجم الديون املعلقة الأداء 31 مليار درهم، اأي بانخفا�ض بواقع %6،4 مقارنة مع �سنة 2007 

وبواقع %35 منذ 2004. وبلغ معدل تغطية هذه الديون باملوؤن ن�سبة 75،3%.

الر�سم البياين 42: تطور الديون املعلقة االأداء واملوؤن ون�سبة التغطية لدى البنوك

ن�سبة التغطية                        املوؤن املخ�س�سة للديون املعلقة الأداء                       الديون املعلقة الأداء 

43، فاإن الديون املعلقة  كما يت�سح من خالل الر�سم البياين 

الأداء قد تراجعت بن�سبة %7،9 لتبلغ %6. وبا�ستثناء البنوك 

التي ميتلك القطاع العمومي غالبية راأ�سمالها، فقد بلغت هذه 

الن�سبة 4،3%.  

الديون  اأن  الذاتية املحا�سبية، يتبني  الأموال  ومبقارنتها مع 

مقابل   ،13،9% بلغت  قد  املوؤن  من  ال�سافية  الأداء  املعلقة 

.2007 %18،2 �سنة 
ح�سة الديون املعلقة الأداء ال�سافية من املوؤن �سمن الأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك

ن�سبة الديون املعلقة الأداء

الر�سم البياين 43: ن�سبة الديون املعلقة االأداء وح�سة الديون املعلقة 

االأداء ال�سافية من املوؤن �سمن االأموال الذاتية املحا�سبية للبنوك 

)بالن�سبة املئوية(
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2.2 - ال يزال متركز  الديون املعلقة االأداء للبنوك لدى خمتلف ال�رشائح م�ستقرا ن�سبيا
500.000 درهم،  الوحدة فيها  التي يفوق مبلغ  الأداء،  الديون املعلقة  للبنوك حول  ال�سنوية  الت�ساريح  من خالل درا�سة 

يتبني لنا مدى متركز الديون ونوعية امل�ستفيدين.

ففي نهاية 2008، �سكلت هذه الديون %67،4 من املبلغ اجلاري الإجمايل للديون املعلقة الأداء لدى البنوك، مقابل 70% 

�سنة من قبل. كما تراجع عدد املدينني بواقع 902 لي�سل اإىل حوايل 6.500. اأما متو�سط املبلغ اجلاري، ح�سب كل مدين، فقد 

بلغ 3،2 مليون درهم، اأي تقريبا نف�ض م�ستوى ال�سنة ال�سابقة.

ويتم حتليل متركز الديون املعلقة الأداء، كما يف الر�سم البياين رقم 44 اأ�سفله، ا�ستنادا اإىل التق�سيم املعتمد يف الن�سو�ض التي 

مت مبوجبها تطبيق مقت�سيات اتفاقية بازل الثانية يف املغرب.

عدد الديون املعلقة الأداء ح�سة الديون املعلقة الأداء 

الر�سم البياين 44: توزيع الديون املعلقة االأداء لدى البنوك ح�سب حجم الديون

 3،7% اأي   ،238 15 مليون درهم، والبالغ عددهم  الفردية  الذين تتجاوز مديونيتهم  الزبناء  اإجمايل ديون  وهكذا، فقد بلغ 

من جمموع الدائنني، مقابل 257 �سنة 2007، ما قدره 8،9 مليار درهم. ومتت تغطية هذا املبلغ، الذي ميثل %42،5 من 

جمموع الديون املعلقة الأداء التي مت تفح�سها، مقابل %40،6، بواقع 6،6 مليار من املوؤن، اأي بن�سبة 74%.

اأما الزبناء الذين ترتاوح مديونيتهم الفردية ما بني 1 و15 مليون درهم، فقد بلغ عددهم 3.080، اأي %47،4 من جمموع 

الدائنني، مقابل 3.427 �سنة 2007. و ارتفع مبلغ ديونهم بواقع 9،9 مليار درهم، بانخفا�ض بواقع 1،2 مليار. ومتت تغطية 

هذا املبلغ، الذي مثل %46،9 من اإجمايل الديون املعلقة الأداء التي مت تفح�سها، مقابل %48،2 �سنة 2007،  مبا قدره 7،3 

مليار درهم من املوؤن، اأي بن�سبة 74،6%.

اأما بخ�سو�ض الزبناء الذين ترتاوح مديونيتهم الفردية ما بني 0.5 و1 مليون درهم، فقد بلغ عددهم 3.181، اأي %49 من 

جمموع الدائنني، مقابل 3.717 �سنة 2007. وو�سل جمموع ديونهم 2،2 مليار درهم، اأي 10،5 % من اإجمايل الديون املعلقة 

الأداء التي مت تفح�سها، مقابل %11،12 �سنة 2007. وقد متت تغطية هذه الأخرية باملوؤن بواقع 1،4 مليار درهم، اأي بن�سبة 

.64،3%
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واإذا اأخذنا بعني العتبار جمموع الديون املعلقة الأداء، مع تكملة تلك التي تندرج �سمن ال�رشائح املذكورة اأ�سفله )0،5 اإىل 

1مليون درهم، 1 اإىل 15 مليون درهم والتي تتجاوز 15 مليون درهم( بالديون التي تقل عن 0،5 مليون درهم، فاإن ت�سنيف 
هذه الديون ح�سب جمموعات املبالغ �سيكون كما يلي:

• متثل الديون املعلقة الأداء التي يفوق الواحد منها ما 15 مليون درهم ن�سبة %28،7، بعد اأن �سجلت ن�سبة %28،3 �سنة 	

،2007

• اأما الديون التي يرتاوح قيمة كل دين منها ما بني 1 و15 مليون درهم، فتمثل %31،6، مقابل 33،6%،	

• ومتثل الديون التي تقل  قيمة الواحد منها عن 1 مليون درهم متثل %39،7، مقابل 38،1%.	
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II. مخاطر سعر الفائدة 

يق�سد مبخاطر �سعر الفائدة تعر�ض الو�سعية املالية للموؤ�س�سات البنكية لآثار التطورات ال�سلبية لأ�سعار الفائدة. ذلك اأن هذه 

املوؤ�س�سات، من خالل دورها كو�سيط مايل، تعمل على متويل الأ�سول الطويلة الأمد بودائع اأو بتمويالت اأخرى غالبا ما تكون 

ق�سرية الأمد، مما يعر�سها هيكليا ملخاطر �سعر الفائدة.

القيمة  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  الفائدة.  النتائج من خالل هام�ض  الفائدة على ح�ساب  �سعر  انعكا�ض جت�سيد خماطر  ويتجلى 

احلالية لالأ�سول واخل�سوم والعمليات خارج احل�سيلة، و كذا الأموال الذاتية، قد مت تغريها بفعل تطور اأ�سعار الفائدة على قيم 

التدفقات امل�ستقبلية املتوقعة ملختلف هذه العنا�رش. لذلك، فاإن اأي تعر�س مفرط ملخاطر �سعر الفائدة، اإذا مل يتم التحكم فيه 

ب�سكل جيد،  اأو يف حالة تدبري �سعر الفائدة ب�سكل �سعيف، قد يعر�ض التوازن املايل للموؤ�س�سات البنكية للخطر.

عالوة على ذلك، يعترب اإر�ساء منظومٍة ناجعٍة لتدبري املخاطر، من �ساأنها الإبقاء على خماطر �سعر الفائدة يف م�ستويات حذرة، 

عامال اأ�سا�سيا ل�سمان املتانة البنكية.  

االإطار رقم 9: م�سادر خماطر الفائدة

تتعر�ض املوؤ�س�سات البنكية على العموم لأربعة م�سادر ملخاطر �سعر الفائدة، ويتعلق الأمر بخطر مراجعة �سعر الفائدة، 

وخطر تغري منحى �سعر الفائدة، واخلطر الأ�سا�سي واخلطر املرتبط بالبنود الختيارية.

1 - خطر مراجعة �سعر الفائدة: ينتج هذا اخلطر عن الفوارق يف اأجل ال�ستحقاق )بالن�سبة لالأ�سعار الثابتة( واإعادة 
جتديد ال�رشوط )بالن�سبة لالأ�سعار املتغرية( املتعلقة باأو�ساع االأ�سول واخل�سوم وخارج احل�سيلة اخلا�سة مبوؤ�س�سة ما. 

�ض املدخول والقيمة القت�سادية ملوؤ�س�سة ما اإىل تغريات 
ّ
اإذ ميكن ملثل هذه الفوارق، اأثناء تطور �سعر الفائدة، اأن تعر

غري متوقعة. وهكذا، قد تتعر�ض اأي موؤ�س�سة قامت بتمويل قر�ض طويل الأجل ب�سعر ثابت باإيداع ق�سري الأجل، يف حالة 

ارتفاع اأ�سعار الفائدة، اإىل انخفا�ض يف املدخول املنتظر من هذه العملية كما يف قيمته الذاتية.

2 - خطر تغري منحى �سعر الفائدة: قد توؤدي الفوارق يف عمليات مراجعة �سعر الفائدة اأي�سا اإىل تغري ت�سكل منحى �سعر 
الفائدة لدى املوؤ�س�سة. وين�ساأ هذا اخلطر عندما تكون للتغريات غري امل�سبقة للمنحى اآثار �سلبية على مدخول املوؤ�س�سة 

اأو على قيمتها القت�سادية.

3 - اخلطر االأ�سا�سي: ينتج هذا اخلطر عن ارتباط غري كامل عند تعديل اأ�سعار الفائدة املح�سلة واملوؤداة على خمتلف 
املنتجات، التي تتوفر، مع ذلك، على خ�سائ�ض املراجعة التي تتوفر يف الأ�سعار املماثلة.

اأنواع  اأو اخليارات املخفية: ي�سمل هذا اخلطر، من �سمن ما ي�سمله، خمتلف  4 - اخلطر املرتبط بالبنود االختيارية 
اللتزامات التي تت�سمن بنودا للتنازل لفائدة املدين اأو الدائن، والقرو�ض التي ت�سمل حق الت�سديد امل�سبق لفائدة املدين، 

اإىل جانب خمتلف اأدوات التوظيف دون اأجل ا�ستحقاق حمدد حيث ميكن للمودع اأن يقوم بعمليات �سحب يف اأي وقت، 

وغالبا دون اأن يكون ملزما باأداء غرامات.
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1 - اإلطار التنظيمي

نظرا لتنوع خماطر �سعر الفائدة، مل حتدد ال�سلطات الحرتازية تنظيما كميا للحد من التعر�ض لهذه املخاطر. ذلك اأن مدى 

الفائدة  �سعر  خماطر  طبيعة  على  يعتمد  كما  وبا�سرتاتيجيتها،  للموؤ�س�سة  املالية  بالبنية  رهينا  يبقى  موؤ�س�سة  اأي  تعر�ض 

املتعر�ض لها وفر�سيات القيا�ض الأ�سا�سية )اتفاقيات الت�رشيف، خيارات خفية(.

  

الأنظمة  ومتانة  يتجلى يف جودة  الفائدة  �سعر  املرتبطة مبخاطر  ال�سعوبات  من  للحماية  يتخذ  اإجراء  اأول  فاإن  وبالتايل، 

الداخلية للت�سيري واملراقبة. ويف اإطار الركن الثاين، اأكدت جلنة بازل على حدة هذه املخاطر واأ�سدرت جمموعة من التو�سيات 

ل�سمان تدبري �سليم لتلك املخاطر.

يف املغرب، يرتكز الإطار التنظيمي ملخاطر �سعر الفائدة على: 

- دورية بنك املغرب املتعلقة باملراقبة الداخلية ال�سادرة �سنة 2002 واملحينة �سنة 2007، التي حتث البنوك على اإر�ساء  

منظومة منا�سبة لتدبري خماطر �سعر الفائدة؛ 

- التعليمة املتعلقة مبنظومة تدبري اخلطر ال�سامل ل�سعر الفائدة، ال�سادرة �سنة 2007، يف اإطار تنفيذ الركن الثاين لتفاقية 

بازل الثانية، والتي تفر�س �رشوط جديدة يف هذا ال�ساأن؛ 

2008 والتي حتدد قواعد تبليغ البنوك لتقارير من�سقة بخ�سو�ض تعر�سها  - الدورية رقم DSB/01 ال�سادرة يف دجنرب 

ملخاطر �سعر الفائدة.

التي  الفائدة  البنكية اعتماد ممار�سات �سليمة لتدبري خماطر �سعر  الن�سو�ض، يتعني على املوؤ�س�سات  طبقا ملقت�سيات هذه 

التي تدخل يف نطاق خارج  والأدوات  الديون والقرتا�سات  تدبري  التالية يف  الأ�سا�سية  املبادئ  الأقل تطبيق  تتطلب على 

احل�سيلة:

- رقابة منا�سبة من طرف الهيئة الإدارية وهيئة الت�سيري؛ 

- �سيا�سات واإجراءات مالئمة لتدبري خماطر �سعر الفائدة؛ 

- اأنظمة لقيا�ض ومراقبة خماطر �سعر الفائدة؛ 

- نظام مالئم للمراقبة الداخلية.

2 - آلية تدبير مخاطر سعر الفائدة
  

اعتبارا لتطور �سعر الفائدة يف ال�سوق وللتغريات الهيكلية املالحظة على م�ستوى ح�سيالت البنوك، جلاأت هذه الأخرية، خالل 

�سنة 2008، اإىل تعزيز تدبري الأ�سول واخل�سوم كاأحد م�ساريعها ذات الأولوية.

  

بالن�سبة لالإ�سرتاتيجية التي تخ�ض تدبري خماطر �سعر الفائدة، فقد �سهدت �سنة 2008 بذل جمهودات نحو �سياغتها، اإل اأن 

هذه اجلهود ت�ستدعي تعميمها من اأجل حكامة اأف�سل لهذه املخاطر.

  

وقد مت احلد من اإمكانية التعر�ض ملخاطر �سعر الفائدة عن طريق قوانني داخلية تبني احلد املقبول من املخاطر من طرف 

اأكرب يف عملية الإ�رشاف على الإنتاج التجاري. وم�ستقبال، يتوجب على  اإدراج تدبري هذه املخاطر ب�سكل  املوؤ�س�سة، كما مت 

املوؤ�س�سات اأن تاأخذ يف العتبار اآثار الت�سعري، خا�سة يف ما يتعلق بتدبري خماطر الئتمان.
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االإطار رقم 10 : قيا�س خماطر �سعر الفائدة

 يعترب اأ�سلوب فجوات )فوارق( �سعر الفائدة اأحد اأكرث الطرق انت�سارا لقيا�ض خماطر �سعر الفائدة.

 ولتطبيق هذا الأ�سلوب، حتدد البنوك الفجوات عن طريق تفكيك املبالغ اجلارية وتدفقات فوائد الأ�سول واخل�سوم ح�سب 

اآجال ال�ستحقاق والأ�سعار.

 بالن�سبة للبنود التي ل ميكن حتديد اأجل ا�ستحقاقها اأو �سعرها اأو هما معا ب�سكل وا�سح، ل�سيما الودائع حتت الطلب، 

واحل�سابات يف الدفاتر، والأموال الذاتية، فاإن البنوك تلجاأ اإىل اأ�ساليب اإح�سائية، ت�سمى اتفاقيات الت�رشيف، لتحديد 

احتمال توفر هذه العنا�رش. وتبني هذه التفاقيات التوقعات التي قامت بها املوؤ�س�سات، طبقا لال�سرتاتيجيات املتبعة، 

كما تبني التغريات املتوقعة للمحيط القت�سادي اأو ال�سلوكات املنتظرة من الزبناء، واخلا�سة بكل موؤ�س�سة.

 ومبجرد اإنهائها لعملية التفكيك، ت�رشع البنوك يف اإجراء درا�سات حتليلية تعتمد املحاكاة من اأجل قيا�ض تاأثري �سدمة 

�سعر الفائدة.

وقد اعتمدت معظم البنوك اأ�سلوب تقييم خماطر �سعر الفائدة الذي يرتكز على حتديد الفجوات بني الأ�سول واخل�سوم امل�سنفة 

املوؤ�س�سات  اأن قامت بع�ض  بعد  الت�رشيف،  اتفاقيات  اإعادة �سياغة  البنوك على  ا�ستحقاقها. كما عملت هذه  ح�سب نوعية 

بتحاليل اإح�سائية لإعداد منوذج لأداء ال�ستخدامات واملوارد غري املرتبطة باأجل ا�ستحقاق. اإل اأن هذه التفاقيات تبقى قابلة 

اإىل النت�سار املحدود للبيانات التاريخية للمعطيات امل�ستعملة، وكذا الأعمال الإح�سائية  اإىل تباينها، و  للتح�سني بالنظر 

اأن  اأي�سا اإىل غياب عمليات الختبار املعاك�ض التي من �ساأنها  الإ�سافية التي ت�ستخدم كقاعدة ملعايرة النماذج، وبالنظر 

ت�سمح مبراقبة النتائج املح�سلة.

  

وعادة ما تتطلب اأعمال التح�سني التي يتم القيام بها اإن�ساء ور�سات كربى خا�سة باأنظمة املعلومات مع اإر�ساء اأدوات خا�سة 

بتدبري الأ�سول واخل�سوم )ALM( تكون اأكرث اندماجا من اأجل احلد من املعاجلات اليدوية.

3 - نوعية مخاطر سعر الفائدة بالنسبة للبنوك 

ال�سنوات  خالل  �سجلت  اأنها  رغم  البنكية  احل�سيبة  يف  الغالبية  احل�سة  بفوائد  امل�سحوبة  غري  الطلب  حتت  الودائع  متثل 

 الأخرية تراجعا اأمام اللجوء امللحوظ لأدوات ال�سوق مثل �سواهد الإيداع، والقرتا�سات ال�سندية وكذلك اإعادة التمويل لدى 

البنك املركزي.
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الر�سم البياين رقم 45: تطور ح�سة الودائع حتت الطلب مقارنة مع جمموع احل�سيلة

الفائدة،  �سعر  2008، والذي يقا�ض بطريقة فجوات  �سنة  الفائدة، يف نهاية  اأ�سعار  البنكي ملخاطر  القطاع   يختلف تعر�ض 

يف و�سع ثابت، اأي دون احت�ساب الإنتاج اجلديد للقر�ض، من اأفق زمني اإىل اآخر.

الر�سم البياين رقم 46: نوعية خماطر �سعر الفائدة بالن�سبة للبنوك يف نهاية 2008

)العينة الرتاكمية لثماين بنوك متثل 85 يف املائة من جمموع ح�سيلة القطاع البنكي(
الفجوة باآلف الدراهم

التعر�ض يف حالة 

ارتفاع اأ�سعار الفائدة

D/D 2 to 7D 8 to 15D 16 to 30J 1 to 3 M 3 to 6 M 6 to 12 M 1 to 2 Y 2 to 3 Y 3 to 4 Y 4 to 5 Y 5 to 7 Y 7 to 10 Y 10 to 15 Y 15 to 20 Y Up to 20Y

التعر�ض يف حالة 

انخفا�ض اأ�سعار الفائدة

التعر�ض يف حالة 

ارتفاع اأ�سعار الفائدة

ال�ستحقاقات

على املدى الق�سري جدا )اأقل من �سهر واحد(، تتعر�ض ح�سيلة القطاع البنكي لبع�ض اخل�سائر يف حالة ارتفاع �سعر الفائدة، 

مما يعك�ض بالأ�سا�ض املخاطر املرتبطة مبراجعة اأ�سعار الفائدة اخلا�سة باملوارد البنكية ذات الأمد الق�سري جدا.

  

اأما على املدى الق�سري )ما بني �سهر واحد و12 �سهرا( ، في�سبح اجتاه املنحى معكو�سا، اإذ يرتفع م�ستوى التعر�ض للمخاطر 

اأ�سعار الفائدة خا�سة بفعل اخل�سائر املحتملة الناجمة عن تقلي�ض الفوائد املوؤداة عن القرو�ض مبعدل  يف حالة انخفا�ض 

متغري، ل�سيما قرو�ض ال�سكن.

  

وعلى املدى املتو�سط )ما بني �سنة و7 �سنوات(، ت�سبح احل�سيالت البنكية معر�سة للخ�سارة يف حالة انخفا�ض اأ�سعار الفائدة، 

مما قد يوؤثر �سليبيا على الربح املتوقع اأثناء اإعادة جتديد املبلغ اجلاري للقرو�ض ب�سعر فائدة ثابت.
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اأما على املدى الطويل، فاإن نوعية املخاطر تختلف وتعك�ض ب�سكل قوي الفر�سيات املعتمدة لت�رشيف الودائع حتت الطلب. 

غري اأن الطابع الإجمايل للقطاع ي�سمل حالت متنوعة على م�ستوى البنوك، اإذا ما متت درا�ستها ب�سكل فردي.

4 - تأثير مخاطر سعر الفائدة

 لقيا�ض مدى �سمود البنوك اأمام ال�سدمات ال�ستثنائية على م�ستوى اأ�سعار الفائدة، ميكن اعتماد طريقة حماكاة �سدمات 

�سعر الفائدة اأو اختبارات ال�سغط.

  

ويتم  اإجراء اختبارات ال�سغط هاته ا�ستنادا اإىل تقارير موحدة، وتتجلى هذه الختبارات يف حتديد كمية تاأثري حترك ال�سعر 

+/200- نقطة اأ�سا�ض على العائد ال�سايف البنكي ملدة 12 �سهرا وكذلك على القيمة القت�سادية حل�سيالت البنوك.

  

وبناء على نتائج اختبارات ال�سغط، تتعر�ض البنوك، يف حالة حترك ال�سعر بواقع +/200- نقطة اأ�سا�ض، اإىل خ�سائر ترتاوح 

ح�سب حجم الفجوات ما بني %0،1 و %5،3 من العائد ال�سايف البنكي وعلى املدى الطويل، هذه اخل�سائر تختلف من موؤ�س�سة 

اإىل اأخرى  حيث يظل م�ستواها اأقل من احلد الأق�سى الذي ي�سل اإىل 20 % من الأموال الذاتية التي تن�ض عليها جلنة بازل.



امللحقـات
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امللحق 1

 الهيكل التنظيمي ملديرية االإ�رشاف البنكي
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امللحق 2

الئحة موؤ�س�سات االئتمان

البنوك

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

174، �سارع حممد اخلام�ض الدار البي�ساءالبنك العربي
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�ض البنك ال�سعبي لفا�ض تازة

9، �سارع حممد اخلام�ض، العيونالبنك ال�سعبي للعيون
�سارع عبد الكرمي اخلطابي، مراك�ضالبنك ال�سعبي ملراك�ض- بني مالل

4، زنقة الإ�سكندرية، مكنا�ضالبنك ال�سعبي ملكنا�ض
113، �سارع امل�سرية، النا�سورالبنك ال�سعبي للنا�سور- احل�سيمة

�سارع الدرفويف، وجدةالبنك ال�سعبي لوجدة

3، �سارع طرابل�س، الرباطالبنك ال�سعبي للرباط
76، �سارع حممد اخلام�ض، طنجةالبنك ال�سعبي لطنجة-  تطوان 

)CDG Capital( ساحة موالي احل�سن، عمارة املامونية، الرباط�سندوق الإيداع والتدبري راأ�سمال�

2، �سارع اجلزائر، الرباطالقر�ض 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�ض العقاري وال�سياحي
48-58، �سارع حممد اخلام�ض الدار البي�ساءم�رشف املغرب

اأكدال الرباط�سندوق التجهيز اجلماعي 1، زنقة واد بهت 
اأنفا، الدار البي�ساءميديا فينان�ض  3، �سارع باب من�سور، ف�ساء باب 

55، �سارع عبد املومن، الدار البي�ساءال�رشكة العامة لالأبناك
36، زنقة الطاهر ال�سبتي، الدار البي�ساءالحتاد املغربي لالأبناك 

بنكو�ساباديل

مركز توين �سنرت، الربج الغربي، الطابق 12 زاوية �سارع الزرقطزين و�سارع امل�سرية، 

20100، الدار البي�ساء
20100، الدار البي�ساءلكيك�سا 3 بالنطا )زاوية الروداين(  219، �سارع الزرقطوين، 
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 �رشكات قرو�س اال�ستهالك

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

اأفينيون، الدار البي�ساءال�سلف ال�سعبي  3، زنقة 
البنك املغربي للتجارة اخلارجية- قر�ض 

 )BMCI Credit Conso(  ال�ستهالك

30، �سارع اجلي�ض امللكي، الدار البي�ساء

30، �سارع اجلي�ض امللكي، الدار البي�ساء�سيتيليم املغرب
207، �سارع الزرقطوين، الدار البي�ساءدار ال�سلف �ض.م

32، �سارع املقاومة، الدار البي�ساءدياك �سلف 
18، زنقة روكروي، بلفيدير، الدار البي�ساءفينا كريد )املجموعة املالية لل�رشاء بالقرو�ض(

RCI FINANCE MAROC S.Aساحة باندونغ �ض. ب. 13700  ، الدار البي�ساء�

زينيث ميلينيوم، عمارة 8، �سيدي معروف،  الدار البي�ساء�سلفني 

20 ، �سارع مكة، الدار البي�ساء�سلف امل�ستقبل �ض.م
ال�رشكة الإفريقية الوفاق لل�رشاء والتمويل 

بالقر�ض«�سلف« 

اأبو احل�سن الأ�سعري، الدار البي�ساء 12، زنقة 

29، �سارع مولي يو�سف، الدار البي�ساء�رشكة قرو�ض ال�ستهالك »ت�سليف« 
161، �سارع احل�سن الثاين، الدار البي�ساء�سوفاك كريدي )�رشكة متويل ال�رشاء بالقرو�ض(

�ساحة رابعة العدوية، اإقامة قي�س اأكدال الرباط�رشكة التمويل اجلديد بالقر�ض«فناك« 

20100، الدار البي�ساءاإكدوم   127، ملتقى �سارع الزرقطوين وزنقة ابن بريد 
 »SONAC«  سوناك�

)ال�رشكة الإفريقية ال�سمالية  للقرو�ض(
29، �سارع حممد اخلام�ض، فا�ض

79، �سارع مولي احل�سن الأول، الدار البي�ساء�رشكة تنمية عمليات ال�رشاء بالقر�ض »اأكريد« 
ال�رشكة اجلهوية لقرو�ض ال�ستهالك«�سوريك – 

كريدي«

256، �سارع الزرقطوين، الدار البي�ساء

1، �ساحة باندونغ، الدار البي�ساء�رشكة ال�سفاء للتمويل والقرو�ض »�سفاكريد«

  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�ض الدار البي�ساءمغرب فاكتورينغ 
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 �رشكات القر�س االإيجاري

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

3، زنقة اأفينيون، الدار البي�ساءال�سعبي ليزينغ 
زاوية زنقة نورماندي وابن فار�ض، الدار البي�ساءب.م.�ض.ي. ليزينغ

ال�رشكة املغربية لإيجار املعدات - مغرب 

ليزينغ 

اإقامة املنار، �سارع عبد املومن ، الدار البي�ساء

 »CDML« 201، �سارع الزرقطوين، الدار البي�ساءليزينغ م�رشف املغرب
55، �سارع عبد املومن، الدار البي�ساء�سوجيلي�ض املغرب 

45، �سارع مولي يو�سف، الدار البي�ساءمغرب باي 
1، حمج احل�سن الثاين، الدار البي�ساءوفاباي

 �رشكات الكفالة

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

 » CMM « 12، �ساحة 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،  الدار البي�ساءمركز النقديات ما بني البنوك

26، زنقة امل�سجد، الدار البي�ساءانرتبنك
 15، زنقة اإدري�ض احلريزي، الدار البي�ساءوفا كا�ض

 �رشكات اأخرى

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

�ساحة موالي احل�سن ع. دليل، الرباطجايدة 
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امللحق 3

الئحة البنوك احلرة 2008

عنوان املقر الرئي�سيا�سم املوؤ�س�سة

58، �سارع با�ستور، طنجةالبنك التجاري الدويل- بنك حر 

 زاوية �سارع حممد اخلام�ض 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�ض، طنجةال�رشكة العامة احلرة بطنجة

املنطقة احلرة، ميناء طنجة، �ض ب 513 ، طنجةالبنك املغربي للتجارة اخلارجية- بنك حر

زنقة �سيليني، �سيدي البخاري، طنجةالبنك احلر الدويل ملجموعة ال�سعبي- بنك حر 
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امللحق 4

الئحة جمعيات القرو�س ال�سغرى

جمعية الأمانة لتنمية املقاولت ال�سغرى )الأمانة(

جمعية الكرامة للقرو�ض ال�سغرى )الكرامة(

 )AIMC( جمعية الإ�سماعيلية للقرو�ض ال�سغرى

)AMSSF(  اجلمعية املغربية للت�سامن بال حدود

)AMOS(  اجلمعية املغربية واد �رشو للقرو�ض ال�سغرى

 )ATIL(  اجلمعية التطوانية للمبادرات ال�سو�سيو مهنية

 )FBPMC(  موؤ�س�سة البنك ال�سعبي للقرو�ض ال�سغرى

موؤ�س�سة »اأر�سي«

موؤ�س�سة ال�سمال للقرو�ض ال�سغرى

)FONDEP(  موؤ�س�سة التنمية املحلية وال�رشاكة

موؤ�س�سة زاكورة  للقرو�ض ال�سغرى

توادا

املوؤ�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

15، زنقة ادري�ض احلريزي، الر البي�ساءوفاكا�ض

�سارع احل�سن الثاين، اإقامة اأح�سن دار، عمارة ب، رقم 3 و4 - الرباطاأورو�سول

TENOR DISTRIB22، �سارع مولي يو�سف، الدار البي�ساء

212، �سارع حممد اخلام�ض، اإقامة اإليت، الطبق الثاين مكتب 211، جليز، مراك�ض�سمان كا�ض
QUICK MONEY18/16 جتزئة التوفيق ف�ساء جيت، بيزن�ض كال�ض، �سيدي معروف، الدار البي�ساء

CASH ONE10 مار�ض، مربوكة، الدار البي�ساء 345، �سارع 
MEA  للخدمات املالية

)MEA FINANCES SERVICES(

اإقامة هادي رقم 27، زنقة �سليم ال�رشقاوي، الطابق ال�ساد�ض، الدار البي�ساء
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امللحق 6

احل�سيلة الرتاكمية للبنوك )*(

اإىل غاية 31 دجنرب 2008

باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08االأ�سول

903 795 55661 199 62قيم يف �ل�سندوق  ولدى �لبنوك �ملركزية و�خلزينة �لعامة وم�سلحة  �ل�سيكات �لربيدية

821 515 29799 766 93ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها

088 462 95522 866 28. حتت الطلب 

733 053 34277 899 64. لأجل

883 538 761446 133 359ديون على الزبناء

377 529 755179 760 153. ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض ال�ستهالك

671 692 159100 390 84. قرو�ض التجهيز

976 563 796143 321 105. قرو�ض عقارية

859 752 05122 661 15. قرو�ض اأخرى

653 741 6161 115 1ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

192 610 32874 986 58�سندات التداول والتوظيف

582 167 46640 343 35. اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

379 868 1428 684 7. �سندات دين اأخرى 

231 574 72025 958 15. �سندات امللكية

394 952 20411 552 9اأ�سول اأخرى

516 127 83635 149 45�سندات اال�ستثمار

613 285 68332 519 40. اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

903 841 1532 630 4. �سندات دين اأخرى 

628 389 68615 167 12�سند�ت �مل�ساهمة و��ستخد�مات مماثلة

062 154 1151 420ديون ثانوية

702 008333 245م�ستعقر�ت ممنوحة يف �إطار �لقرو�س �لإيجارية  و�لكر�ء

300 879 5602 589 2م�ستعقرات غري جم�سدة

512 052 57612 272 11م�ستعقرات جم�سدة

566 091 543763 598 656جمموع االأ�سول

* ح�سيلة حمت�سبة على اأ�سا�ض فردي و�سافية من ال�ستخمادات واملوؤن
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باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08اخل�سوم

754107البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية

490 915 82856 361 43ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان ومثيالها

639 502 5129 151 11. حتت الطلب 

851 412 31647 210 32. لأجل

913 682 925572 404 516ودائع الزبناء

016 857 250312 565 299. ح�سابات حتت الطلب دائنة

714 507 97965 203 59. ح�سابات الدخار

834 746 597176 987 141. ودائع لأجل

349 571 09917 648 15. ح�سابات دائنة اأخرى

793 013 22832 035 18االإ�سدارات من �سندات الدين 

351 556 75027 599 12. �سندات دين قابلة للتداول

855 657 7131 483 2 اقرتا�سات �سندية

587 799 7652 951 2اإ�سدارات اأخرى من. �سندات  الدين 

228 866 15319 617 14خ�سوم اأخرى

622 041 6383 056 3موؤن  للمخاطر والتحمالت

402 536738 320 1موؤن مقننة

145 293 1372 133 2دعم واأموال عمومية مر�سدة واأموال خا�سة بال�سمان

197 194 66613 841 4ديون ثانوية

788 788361 361فو�رق �إعادة �لتقييم

904 672 67436 067 30احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال

754 076 81017 120 16الراأ�سمال

0000 350-م�ساهمون.  راأ�سمال غري مدفوع )-(

342 373-608 362 2-مرحل من جديد )-+/(

00نتائج �سافية يف انتظار التوزيع )+/-(

565 607 0148 989 8النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية )+/-(

566 091 543763 598 656جمموع اخل�سوم
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باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08خــارج احل�سيلة

699 779 022158 794 127�لتز�مات ممنوحة

523 071 5193 285 1التزامات متويل ممنوحة لفائدة موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها   

302 321 88771 459 56التزامات متويل ممنوحة  لفائدة الزبناء

532 724 72025 234 22التزامات �سمان لفائدة موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها  

049 397 19058 751 46التزامات �سمان لفائدة الزبناء

اتفاقيات اإعادة ال�رشاء

293 706265 062 1�سندات اأخرى متوقع ت�سليمها

832 543 95060 984 50التزامات حم�سلة

223 122 8075 630 3التزامات متويل حم�سلة من موؤ�س�سات الئتمان  ومثيالتها  

132 803 34652 549 45التزامات �سمان حم�سلة من موؤ�س�سات الئتمان ومثيالتها  

620 375 6262 483 1التزامات �سمان حم�سلة من الدولة وخمتلف موؤ�س�سات ال�سمان

اتفاقيات اإعادة البيع

857 171242 321�سندات اأخرى متوقع حت�سيلها
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امللحق 7

 البيان الرتاكمي الأر�سدة التدبري اخلا�سة بالبنوك )*(

من فاحت يناير اإىل 31  دجنرب 2008

باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08

967 594 46633 970 28فو�ئد وعائد�ت مماثلة   )+(

133 269 57012 664 9فو�ئد وتكاليف مماثلة )-(

834 325 89621 305 19هام�س الفائدة

808 84297 28عائدات عن امل�ستعقرات  اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء )+(

929 98778 13تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء )-(

879 85518 14نتيجة عمليات القر�س االإيجاري والكراء

780 843 1023 657 3عمولت حم�سلة )+(

153 841232 200عمولت مدفوعة )-(

627 611 2613 456 3هام�س الربح على العموالت

685 0598نتيجة العمليات على �سندات التداول )+/-(

693 487375 655 1نتيجة العمليات على �سندات التوظيف  )-/+(

867 315 4251 158 1نتيجة عمليات ال�رشف  )+/-(

084 97075 8نتيجة العمليات على امل�ستقات  )+/-(

329 365 8822 822 2نتيجة عمليات �ل�سوق

504 192 5761 432 1عائدات بنكية اأخرى )+(

419 306 1151 011 1تكاليف بنكية اأخرى )-(

754 207 35527 021 26العائد ال�سايف البنكي

510 724200 697 1نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية  )-/+(

183 519491 305عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي )+(

203 187247 226تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي  )-(

086 031 79513 136 12التكاليف العامة لال�ستغالل )-(

158 621 61614 661 15النتيجة االإجمالية  لال�ستغالل

خم�س�سات �سافية من ا�سرتدادات املوؤن اخلا�سة بالقرو�ض واللتزامات بوا�سطة 

التوقيع املعلقة الأداء )+/-(

-1 192 031-2 318 979

510 089337 475 1-خم�س�سات اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن )-/+(

689 639 49612 994 12النتيجة اجلارية

731 58-277 329-النتيجة غري اجلارية

393 973 2063 676 3ال�رشائب على النتائج  )-(

565 607 0138 989 8النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية

* حمت�سب على اأ�سا�ض فردي 
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امللحق 8

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات قرو�س اال�ستهالك

يف  31 دجنرب 2008

باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08االأ�سول

قيم يف �ل�سندوق ولدى �لبنوك �ملركزية و�خلزينة �لعامة وم�سلحة �ل�سيكات 

الربيدية
107 09889 080

969 645867 213 1ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها

358 862738 433  . حتت الطلب 

611 783129 779  . لأجل

422 580 20227 394 21ديون على الزبناء

092 108 05526 658 20  . ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض ال�ستهالك 

046 918266 173  . قرو�ض للتجهيز

474 97536 43  . قرو�ض عقارية

810 169 2541 518  . قرو�ض اأخرى

992 45ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

881 017293 155�سندات التداول والتوظيف

030 1671 1  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

000 000291 152  . �سندات دين اأخرى 

851 8501 1  . �سندات امللكية

382 282 3551 350 1اأ�سول اأخرى

2626�سندات اال�ستثمار

  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

2626  . �سندات دين اأخرى 

986 256188 178�سند�ت �مل�ساهمة و��ستخد�مات مماثلة

ديون ثانوية

911 071 1677 474 8م�ستعقر�ت ممنوحة يف نطاق �لقرو�س �لإيجارية و�لكر�ء

833 648319 297م�ستعقرات غري جم�سدة

598 607309 302م�ستعقرات جم�سدة

080 050 02138 473 33جمموع االأ�سول
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باآلف الدراهم

31/12/2008 31/12/2007 اخل�سوم

البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية 

643 095 00526 740 21 ديونا جتاه موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها

670 194 7942 759 1   . حتت الطلب 

973 900 23 211 980 19   . لأجل

099 450467 541 ودائع الزبناء

  . ح�سابات دائنة حتت الطلب

  . ح�سابات الدخار

  . ودائع لأجل

099 467 450 541   . ح�سابات دائنة اأخرى

288 318 3282 558 2 االإ�سدارات من �سندات الدين 

518 261 4122 495 2   . �سندات دين قابلة للتداول

770 91656 62   . اقرتا�سات �سندية

 . الإ�سدارات الأخرى من �سندات الدين 

625 795 3 853 186 4 خ�سوم اأخرى

776 156 292 132 موؤن عن املخاطر والتحمالت

134 73 898 91 موؤن مقننة

منح واأموال عمومية مر�سدة واأموال خا�سة لل�سمان 

082 300 061 200 ديون ثانوية

فو�رق �إعادة �لتقييم

050 991 1 268 603 1 احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال 

764 751 1 548 487 1 الراأ�سمال

م�ساهمون.  راأ�سمال غري مدفوع )-(

177 252 528 198 مرحل من جديد )-+/(

نتائج �سافية يف انتظار التوزيع  )+/-(

442 848 790 732 النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  )+/-( 

080 050 38 021 473 33 جمموع 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 2008

باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08

005 935 7112 504 2فوائد وعائدات مماثلة )+( 

730 094 0071 890فوائد وتكاليف مماثلة )-( 

275 840 7041 614 1هام�س الفائدة   

679 057 1534 381 3عائدات من امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء)+(  

190 536 5313 807 2تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء )-( 

489 622521 573نتيجة عمليات القرو�س االإيجارية والكراء   

510 220243 147عمولت حم�سلة )+( 

565 61422 22عمولت مدفوعة )-( 

945 606220 124الهام�س على  العموالت   

502 8464نتيجة العمليات على �سندات التداول )+/-( 

70259 3نتيجة العمليات على �سندات التوظيف )-/+( 

147-137-نتيجة عمليات ال�رشف )+/-( 

نتيجة العمليات على املنتجات امل�ستقة )+/-( 

414 4114 4نتيجة عمليات �ل�سوق   

445 56763 26عائدات بنكية اأخرى )+( 

275 4238 6تكاليف بنكية اأخرى )-(

293 642 4872 337 2العائد ال�سايف البنكي  

2-095 14نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية )-/+(

706 23288 61عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي)+( 

194 9831 2تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي )-( 

256 090 8901 978التكاليف العامة لال�ستغالل )-( 

547 639 9411 430 1النتيجة االجمالية لال�ستغالل  

خم�س�سات �سافية من ا�سرتدادات املوؤن اخلا�سة بالقرو�ض واللتزامات بوا�سطة 

التوقيع املعلقة الأداء )+/-( 

-152 899-263 044

561 23-515 64-خم�س�سات اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن

942 352 5271 213 1النتيجة اجلارية  

029 5605 9-النتيجة غري اجلارية  

531 177509 471ال�رشائب على النتائج )-( 

440 790848 732النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  
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امللحق 10

احل�سيلة الرتاكمية ل�رشكات القر�س االإيجاري

اإىل غاية 31 دجنرب 2008

باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08االأ�سول

 356 2 120قيم يف �ل�سندوق ولدى �لبنوك �ملركزية و�خلزينة �لعامة وم�سلحة �ل�سيكات �لربيدية 

965 268 224 142ديون م�ستحقة على موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها 

924 230 576 96  . حتت الطلب 

 041 38 648 45  . لأجل

541 73 264 70ديون على الزبناء

178 12 462 14  . ت�سهيالت اخلزينة وقرو�ض ال�ستهالك 

  . قرو�ض التجهيز

685 36 265 39  . قرو�ض عقارية

 678 24 537 16  . قرو�ض اأخرى

ديون مكت�سبة عن طريق �رشاء الفواتري

501 257�سندات التداول والتوظيف

  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

501 257  . �سندات دين اأخرى 

  . �سندات امللكية

 968 279 1 652 024 1اأ�سول اأخرى

27 27�سندات ال�ستثمار

27 27  . اأذينات اخلزينة والقيم املماثلة

  . �سندات دين اأخرى 

 933 30 058 31�سند�ت م�ساهمة و��ستخد�مات مماثلة

ديون ثانوية

 066 300 30 098 158 25م�ستعقر�ت ممنوحة يف نطاق �لقرو�س �لإيجارية و�لكر�ء

 982 45 934 46م�ستعقرات غري جم�سدة

 993 21 194 23م�ستعقرات جم�سدة

 332 024 32 828 496 26جمموع االأ�سول
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باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08اخل�سوم

البنوك املركزية واخلزينة العامة وم�سلحة ال�سيكات الربيدية  

252 987 25825 753 20ديون جتاه موؤ�س�سات االئتمان ومثيالتها

252 909 0621 007 1  . حتت الطلب 

000 078 19624 746 19  . لأجل

440 089750 205ودائع الزبناء

  . ح�سابات دائنة حتت الطلب

  . ح�سابات الدخار

149 375601 34  . ودائع لأجل

291 714149 170  . ح�سابات دائنة اأخرى

188 460 3571 660 1االإ�سدارات من �سندات الدين 

823 399 8471 195 1  . �سندات الدين القابلة للتداول

365 67560 120  . اقرتا�سات �سندية

835 343  الإ�سدارات الأخرى من �سندات الدين  

942 571 1021 859 1خ�سوم اأخرى

005 342138 134موؤن للمخاطر والتحمالت

605 60515 57موؤن مقننة

دعم واأموال عمومية مر�سدة واأموال خا�سة لل�سمان 

139 85854 52ديون ثانوية

فو�رق �إعادة �لتقييم

133 672668 546احتياطيات ومكافاآت مرتبطة بالراأ�سمال 

027 027742 742الراأ�سمال 

435 17-م�ساهمون.  راأ�س مال غري مدفوع )-(

539 375219 115مرحل من جديد )-+/(

نتائج �سافية يف انتظار التوزيع  )+/-(

062 578417 387النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  )+/-(

332 024 82832 496 26جمموع 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 2008

باآلف الدراهم

31/12/0731/12/08

081 29913 14فوائد وعائدات مماثلة )+( 

981 115 0751 906فوائد وتكاليف مماثلة )-( 

900 102 1-776 891-هام�س الفائدة   

797 677 36110 217 9عائدات من امل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء )+(  

651 626 9428 342 7تكاليف متعلقة بامل�ستعقرات اخلا�سة بالقرو�ض الإيجارية والكراء )-( 

146 051 4192 874 1نتيجة عمليات القرو�س االإيجارية والكراء   

056 5043 2عمولت حم�سلة )+( 

186 71712 5عمولت مدفوعة )-( 

130 9-213 3-الهام�س على  العموالت   

نتيجة العمليات على �سندات التداول )+/-( 

23نتيجة العمليات على �سندات التوظيف )-/+( 

21-نتيجة عمليات ال�رشف )+/-( 

نتيجة العمليات على  امل�ستقات )+/-( 

224-نتيجة عمليات �ل�سوق   

888484 5عائدات بنكية اأخرى متنوعة  )+(  

414 8421تكاليف بنكية اأخرى متنوعة )-( 

210 474938 984العائد ال�سايف البنكي  

480 3-نتيجة العمليات على امل�ستعقرات املالية )-/+( 

774 34713 10عائدات اأخرى لال�ستغالل غري البنكي)+( 

995 92713 12تكاليف اأخرى لال�ستغالل غري البنكي )-(  

629 337249 232التكاليف العامة لال�ستغالل )-(  

360 077688 746النتيجة االإجمالية  لال�ستغالل  

بوا�سطة  واللتزامات  بالقرو�ض  اخلا�سة  املوؤن  ا�سرتدادات  من  �سافية  خم�س�سات 

التوقيع املعلقة الأداء )+/-(  

-45 563-61 145

737 54511 46-خم�س�سات اأخرى �سافية من ا�سرتدادات املوؤن

952 969638 653النتيجة اجلارية  

182 65210 1-النتيجة غري اجلارية  

072 739232 264ال�رشائب على النتائج )-(  

062 578417 387النتيجة ال�سافية لل�سنة املالية  
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امللحق 12

ح�سيلة �ل�سندوق �جلماعي ل�سمان �لود�ئع

يف 31 دجنرب 2008

املبالغ بالدرهماخل�سوماملبالغ بالدرهماالأ�ســـول

 498,26 220 188 6م�ساهمات موؤ�س�سات الئتمان 097,26 310 376 5�سندات التوظيف

 088,08 252 014 1الحتياطيات 000,00 900 103�سندات التوظيف م�سمونة من طرف الدولة

 283,33 501 200النتائج ال�سافية لل�سنة املالية 789,57 675 746 1قيم م�ستلمة لال�ستحفاظ   

 949,29 999 10ح�سابات ت�سوية »اخل�سوم« 558,48 022 4ح�ساب جاري ببنك املغرب

 982,58 574ت�سبيقات بر�سم ال�رشائب على   النتائج

 986,39 711 5الدولة – فائ�ض ال�رشائب على النتائج

 387,50 88�رشيبة القيمة امل�سافة  القابلة لال�سرتداد

 157,52 743الدولة – دائنة �رشيبة القيمة امل�سافة  

 859,66 946 175ح�سابات ت�سوية »الأ�سول«

 818,96 973 413 7جمموع اخل�سوم 818,96 973 413 7جمموع االأ�سول
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