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الجریدة الرسمیة عدد  الصادرة بتاریخ 23 رجب 1430 ( 16 یولیو2009 )5752
 

 

قرار لوزیر االقتصاد و المالیة  رقم 2338.08 صادر في  محرم 1430 (31 دیسمبر 2008)9

المتعلق بتصنیف و تخصیص مؤن عن دیون عمالء جمعیات السلفات الصغیرة.
 

 
الوزیر االقتصاد و المالیة،

 
بناء على القانون رقم  18.97  المتعلق بالسلفات الصغیرة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.99.16  بتاریخ 18 من شوال 1419 ( 5 فبرایر

1999 )؛ و ال سیما المادتین 16 و 20 منھ؛
 

و على قرار وزیر المالیة و الخوصصة  رقم 1672.07 بتاریخ  9 رجب 1428 ( 25 یولیو 2007 ) المتعلق بالمخطط المحاسبي لجمعیات
السلفات الصغیرة؛

 
وبعد اإلطالع على رأي المجلس االستشاري للسلفات الصغیرة بتاریخ 25 نوفمبر 2008؛

 
قرر مایلي :

المادة1 
یجب على الجمعیات السلفات الصغیرة احترام النسب الدنیا لتصنیف و تخصیص مؤمن عن دیون عمالئھا طبقا للشروط و الكیفیات المحددة في

الملحق المرفق بھذا القرار.
 

المادة 2
ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة.

 
وحرر بالرباط في 9 محرم 1430( 31دیسمبر2008 ).

 
اإلمضاء : صالح الدین المزوار.
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القواعد المتعلقة بتصنیف و تخصیص مؤمن
عن دیون عمالء جمعیات السلفات الصغیرة

 

I – القواعد المتعلقة بتصنیف دیون عمالء جمعیات السلفات الصغیرة:
المادة 1

تنقسم دیون العمالء إلى فئتین :
 

-         الدیون السلیمة؛
-         الدیون المعلقة األداء.

المادة 2

تعتبر دیونا سلیمة الدیون التي یتم سدادھا بصفة عادیة عند حلول آجالھا و التي عقدت على أطراف مقابلة تتوفر على القدرة
على الوفاء بالتزاماتھا الفوریة أو المستقبلیة أو ھما معا و ال تستدعي القلق.

كما تصنف كدیون سلیمة الدیون المھیكلة و التي یتم استردادھا بصفة اعتیادیة.
 

المادة 3

و تعتبر دیونا معلقة األداء الدیون التي تتضمن خطر عدم استرداد كلي أو جزئي، نظرا لتدھور القدرة على السداد الفوري أو
المستقبلي للطرف المقابل أو ھما معا.

تصنف كدیون معلقة األداء :
 

-         الدیون على العمالء التي لم یتم سداد استحقاق واحد منھا على األقل منذ أكثر من 15 یوما؛
-         جاري القروض الذي یمكن الستیفائھ الكلي أو الجزئي، بغض النظر عن كل استحقاق غیر مؤدى، أن یتعثر

العتبارات ترتبط بالقدرة على السداد للمدین أو العتبارات أخرى.
 

II.القواعد المتعلقة بتخصیص مؤمن عن دیون عمالء جمعیات السلفات الصغیرة .
 

المادة 4

یجب تكوین مؤن على الدیون المعلقة األداء تساوي على األقل المستویات التالیة:
-         الدیون التي تتضمن على األقل استحقاق غیر مؤدى ألزید من 15 إلى 30 یوما: %25
-         الدیون التي تتضمن على األقل استحقاق غیر مؤدى ألزید من 30 إلى 90 یوما: %50

-         الدیون التي تتضمن على األقل استحقاق غیر مؤدى ألزید من90 إلى 180 یوما: %75
-         الدیون التي تتضمن على األقل استحقاق غیر مؤدى ألزید من 180 یوما: %100

فیما یخص جاري القروض التي یشك في تغطیة الكلیة أو الجزئیة، یجب تخصیص مؤمن لتغطیتھ كلیا. أما الدیون المتعثرة
العتبارات ترتبط بالقدرة على السداد للمدین فتخصص لھا مؤن حسب درجة المخاطر التي تمثلھا بالنسبة للمؤسسة.
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المادة 5

تكون المؤمن عن الدیون المعلقة األداء بعد خصم األصاریف المرصودة و المبالغ المغطاة عند االقتضاء من طرف صندوق
الضمان في حالة و جود مثل ھذا الصندوق.

 
المادة 6

ال یمكن استرجاع المؤن المكونة طبقا لمقتضیات المادة الرابعة أعاله المتعلقة بدیون كانت موضوع إعادة ھیكلة، إال بعد
انقضاء أجل ثالثة استحقاقات ابتداء من تاریخ استحقاق أول تسدید متفق علیھ و شریطة أن ال تكون ھذه الدیون قد سجلت أي

استحقاق غیر مؤدى خالل ھذه الفترة.
 

III:األحكام المتعلقة بكیفیات التسجیل.
المادة 7

تبین استحقاقات الدیون التي لم یتم استیفاؤھا في الوقت المناسب و الدیون المعلقة األداء في الحسابات المطابقة لھا في المخطط
PCAMC.() المحاسبي لجمعیات السلفات الصغیرة

 
المادة 8

تحدد جمعیات السلفات الصغیرة الدیون المعلقة األداء المترتبة على القروض الموزعة في كل سنة محاسبیة.
 

المادة 9

یجب أن تقید المؤمن الالزمة لتغطیة الدیون المعلقة األداء في أجل أقصاه تاریخ حصر القوائم التركیبیة السنویة و نصف
السنویة.

 
المادة 10

عندما تستنزل األصاریف الخاصة بالدیون المعلقة األداء، فإنھا تقید في حساب " األصاریف المرصودة ". و ال یمكن احتسابھا
ضمن العائدات إال بعد تحصیلھا الفعلي.

 
VI: أحكام مختلفة و انتقالیة -

المادة 11

تعتبر الدیون المعلقة األداء ألزید من 180 یوما و جاري القروض الذي یتعذر استیفاؤه غیر قابلة لالستیفاء و یتم إدراجھا في
البند المناسب من حسابات العائدات و التكالیف في نھایة السنة المحاسبیة.

 

المادة 12

تشكل المعاییر المنصوص علیھا في قواعد تصنیف الدیون معاییرا دنیا. و تعمل جمعیات السلفات الصغیرة، عندما تتوفر على
عناصر معلومات أخرى، على تصنیف ھذه القروض و تخصیص المؤن التي تراھا مناسبة.
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المادة 13

یمكن لبنك المغرب، نظرا للمعلومات التي تجمعھا خاصة خالل المراقبة في عین المكان و المراقبة على الوثائق التي تقوم بھا،
أن تطلب من جمعیات السلفات الصغیرة أن تقوم بتصنیف، في بند الدیون المعلقة األداء، القروض الممنوحة للطرف المقابل و

تخصیص مؤن مناسبة لتغطیتھا.
 

المادة 14

تدخل ھذه المقتضیات حیز التنفیذ انطالقا من السنة المحاسبیة 2009، باستثناء مقتضیات البند األول من الفقرة األولى من
المادة 4 أعاله التي یرجأ تطبیقھا إلى ینایر 2010.

 
 
 
 

 


