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كلمة السيد الوالي

كلمة السيد الوايل

والشكوك  النقدية  السياسات  التجارية، وتشديد  التوترات  بتنامي  ارتباطا  العاملي  النمو  بتباطؤ  تتميز  دولية  يف سياق ظرفية 

املحيطة بخروج بريطانيا من االتحاد األورويب، تباطأت وترية منو االقتصاد الوطني إىل %3 بعد %4,2 يف السنة السابقة، مام 

يعكس تباطؤ القيمة املضافة الفالحية إىل %4 وغري الفالحية إىل 2,6%. 

فقد ظل نشاط االئتامن البنيك يف املغرب ضعيفا، السيام بالنسبة للمقاوالت، إذ مل يتجاوز منوه %0,7، فيام تباطأت نسبة مخاطر 

القروض بشكل طفيف إىل 7,3%.

املتنوع عىل املستويني  البنيك بشكل إجاميل عىل مردوديته بفضل منوذج أنشطته  القطاع  الظرفية، حافظ  وبالرغم من هذه 

القطاعي والجغرايف. فقد أنهت املجموعات البنكية التسع السنة املالية 2018 عىل وقع ارتفاع نتيجة صافية-حصة املجموعة 

بنسبة %4,4 بعد %9,2 سنة 2017، مام يعكس منوا معتدال للعائد الصايف البنيك وانخفاض تكلفة املخاطر. وبقي عائد األصول 

مستقرا عند %0,9 فيام تزايد عائد األموال الذاتية مبقدار 0,6 نقطة إىل 10,8%. 

وعىل مستوى الرسملة، ظلت أساسيات االقتصاد متينة، حيث أفرزت، عىل أساس فردي، نسبة مالءة قدرها %14,7 ومعدل 

األموال الذاتية من الصنف 1 قدره %10,9، مع نسب دنيا بلغت 12 و%9. وتبلغ هذه النسب، عىل أساس مجمع، 13,8% 

و%10,8 عىل التوايل.

ويف هذا السياق، واصل بنك املغرب حرصه عىل جودة محافظ االئتامن الخاصة بالبنوك وعىل متوينها. كام صاحبت اعتامٓد 

إصالح املعيارIFRS 9 املتعلق باألدوات املالية مقتضياٌت انتقالية تهدف إىل تسوية تأثري التطبيق األول لهذا املعيار عىل األموال 

الذاتية االحرتازية عىل مدى 5 سنوات. وباملوازاة مع ذلك، تواصلت األشغال بشأن مراجعة قواعد تصنيف الديون ومتوينها، 

وكذلك معالجة األصول املسرتدة من ِقبل البنوك بواسطة تقنيات اإليفاء العيني والبيع االسرتدادي.

ويف إطار تدابري مواكبة إصالح نظام الرصف واالنتقال به إىل نظام أكرث مرونة، عزز بنك املغرب إطار اإلرشاف عىل مخاطر السوق وسعر 

الفائدة اإلجاميل، السيام من خالل إجراء مهامت مراقبة موضوعاتية وإعداد تقرير تنظيمي قصد تحسني عملية تتبع هذه املخاطر. 

عىل مستوى املراقبة العابرة للحدود، وسع بنك املغرب منظومة التعاون الخاصة به، عرب توقيع اتفاقية يف مجال املراقبة البنكية 

مع البنك املركزي املوريتاين ومراجعة االتفاقية املربمة مع بنك تونس املركزي، ليصل بذلك العدد اإلجاميل لالتفاقيات املربمة إىل 

13 اتفاقية مع ما مجموعه 24 دولة. وميَكِّن هذا اإلطار من عقد مجمع للمرشفني وتبادل املعلومات وإجراء مهامت للمراقبة 

املشرتكة. كام واصل البنك حواره مع نظريه يف االتحاد النقدي لغرب إفريقيا من أجل اإلعداد لتمرين محاكاة أزمة عابرة للحدود.
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الفاعلني يف  ويف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واصل بنك املغرب تعزيز إطار اإلرشاف واملراقبة، مع مواكبة 

عملية مطابقتهم للمتطلبات الجديدة واعتامد مقاربة تقوم عىل املخاطر. وخالل هذه السنة، شكلت املنظومة الوطنية ملكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب موضوع تقييم من قبل مجموعة العمل املايل للرشق األوسط وشامل إفريقيا، والتي سيتم اعتامد 

تقريرها يف شهر أبريل 2019.

ويف سياق الرقمنة املتزايدة للخدمات البنكية، انكب بنك املغرب عىل تدبري مخاطر الهجامت اإللكرتونية من طرف البنوك. ويف 

هذا الصدد، قام بدراسة التقارير املعدة حول اختبارات االخرتاق التي أجرتها املؤسسات املالية وبإجراء مهامت مراقبة تتعلق 

بسالمة أنظمة املعلومات ومخطط استمرارية النشاط. كام قام البنك مبطالبة البنوك بتوسيع مجال تغطية هذه التجارب وتعزيز 

كفاءات فرقها يف هذا املجال.

ومن أجل املساهمة يف عملية االنتقال نحو اعتامد اقتصاد أخرض، انخرط بنك املغرب يف الشبكة الدولية للبنوك املركزية وهيئات 

التجارب  تبادل  تشجيع  12 دجنرب 2017، قصد  أُحِدثت يف  التي  للبيئة،  احرتاما  أكرث  نظام  إىل  املايل  النظام  لتحويل  اإلرشاف 

واملامرسات يف مجال استيعاب املخاطر البيئية وآثارها عىل النظام املايل. ومبوازاة ذلك، تابع البنك نقاشاته مع البنوك بخصوص 

تنفيذ االلتزامات املتعهد بها يف إطار خارطة الطريق املعدة يف ضوء الدورة 22 ملؤمتر األطراف، والتي ترمي إىل ضامن متايش 

القطاع املايل مع رهانات التنمية املستدامة.

ويف مجال حامية زبناء الخدمات البنكية، شدد بنك املغرب مراقبته بخصوص احرتام املقتضيات القانونية والتنظيمية املرتبطة بهذا 

الشأن، وعمل عىل إضفاء الحيوية عىل املركز املغريب للوساطة البنكية. وقد وضع بنك املغرب هذا املجال ضمن أولوياته، ويرتقب 

أن يسفر ذلك عن تعزيز إمكانية مقارنة أسعار البنوك وفعالية نظام الحركية البنكية املعتمد من خالل االتفاق فيام بني البنوك.

ويف ما يتعلق بضامن الودائع، عمل بنك املغرب عىل إعداد دفرت للتحمالت خاص بالرشكة املكلفة بتدبري الصناديق الجامعية 

لضامن الودائع، وكذا املنشورات املتعلقة برشوط أداء املساهامت لهذه الصناديق وبطرق تدبري مواردها.

ومتيزت السنة ببدء 5 بنوك و3 نوافذ تشاركية نشاطها. ووصلت التمويالت العقارية والخاصة بالسيارات، باملرابحة، مع متم 

سنة 2018، إىل حوايل 4,5 مليار درهم مقابل ودائع تحت الطلب أقل قيمة، أي 1,7 مليار درهم. وواصل بنك املغرب مواكبته 

لهؤالء الفاعلني يف عملية منح عالمة الجودة للعقود املتعلقة باملنتجات، من طرف املجلس العلمي األعىل، وهي العقود التي 

البطاقات، وودائع االستثامر واإلجارة، وكذا  العقارية، والعقد حامل  املرابحة  السوق، السيام برسم  املتوفر يف  العرض  ستكمل 

أدوات إعادة التمويل عىل شكل وكالة باالستثامر. وتم تعزيز منظومة التقنني من خالل إعداد نصوص احرتازية تتعلق باألموال 

الذاتية ومبعدل املالءة. كام عمل بنك املغرب مع باقي الرشكاء عىل إكامل مكونات منظومة املالية التشاركية السيام عىل الصعيد 

الجبايئ والصكوك.
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أبرز أحداث سنة 2018

انعقاد االجتامع الخامس للجنة مؤسسات االئتامن، برتكيبتها املصغرة.24 يناير :

 زيارة دراسية للسيد وايل البنك، مرفوقا بوفد يتكون من عدد من مديريات بنك املغرب وأقسامه، ومن بينها 8 فرباير :

إفريقيا )BCEAO(، من أجل جرد حصية  لبلدان غرب  املركزي  البنك  البنيك، إىل محافظ  مديرية اإلرشاف 

التعاون بني البنكني املركزيني خالل السنتني األخريتني.

مشاركة بنك املغرب، بأبوظبي، يف االجتامع الثامن للمجموعة اإلقليمية لالستقرار املايل.28 فرباير :

تنظيم بنك املغرب، بالرباط، لندوة إقليمية خصصت ملامرسات الرقابة بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل 4 أبريل :

اإلرهاب، بالتعاون مع بنك فرنسا.

انعقاد لقاء مبالقة بإسبانيا بني بنك املغرب وبنك إسبانيا حول النوع، شاركت فيه مديرية اإلرشاف البنيك.26 أبريل :

مشاركة بنك املغرب يف الجلسة العامة السابعة والعرشين ملجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل 28 أبريل :

إفريقيا )GAFIMOAN(، ببريوت.

املنطقة 3 ماي : املالية يف  اإلصالحات  »تأثري  عنوان  تحت  األورومتوسطية  الندوة  يف  بباريس،  املغرب،  بنك  مشاركة 

األورومتوسطية«، برشاكة مع البنك الدويل، ومركز التكامل املتوسطي، وبنك فرنسا.

النقد 9 ماي : لصندوق  التابعة  املرصفية  للرقابة  العربية  للجنة  والثالثني  الحادي  االجتامع  يف  املغرب  بنك  مشاركة 

العريب، املنعقد بأبوظبي.

تنظيم بنك املغرب لالجتامع الرابع ملجَمع املرشفني عىل مجموعة البنك املغريب للتجارة الخارجية.9 ماي :

تنظيم بنك املغرب لالجتامع الرابع ملجَمع املرشفني عىل مجموعة البنك الشعبي للمغرب.10 ماي :

مشاركة بنك املغرب يف لقاء مع البنك املركزي لإلمارات العربية املتحدة، لعرض تجربة املغرب يف مجال متويل 25 يونيو :

املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة.

مشاركة بنك املغرب يف مؤمتر رابطة املراقبني املرصفيني األفارقة، املنظم برشاكة بني بنك جنوب إفريقيا املركزي 25 يونيو :

وجمعية البنوك املركزية اإلفريقية.

انعقاد االجتامع الثالث عرش للجنة االستقرار املايل التابعة لبنك املغرب.26 يونيو :

انعقاد االجتامع السابع للجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية.5 يوليوز :

انعقاد االجتامع السادس للجنة مؤسسات االئتامن، برتكيبتها املوسعة.13 يوليوز :



9 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

انعقاد االجتامع السابع للجنة مؤسسات االئتامن، برتكيبتها املصغرة.17 يوليوز :

انعقاد لجنة إفريقيا، برئاسة السيد وايل بنك املغرب، ومبشاركة رؤساء املجموعات البنكية املتواجدة بإفريقيا.19 يوليوز :

انعقاد االجتامع السنوي لبنك املغرب مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.24 يوليوز :

مشاركة بنك املغرب، برشم الشيخ يف مرص، يف االجتامع العادي الواحد واألربعني ملجلس املحافظني بجمعية 8 غشت :

املصارف املركزية اإلفريقية.

مشاركة بنك املغرب، بأبوظبي، يف االجتامع التاسع للمجموعة اإلقليمية لالستقرار املايل.4 شتنرب :

مشاركة بنك املغرب، بسويش يف روسيا، يف الدورة العارشة من املنتدى العاملي حول سياسات اإلدماج املايل، 5 شتنرب :

املنظم برشاكة بني االئتالف من أجل اإلدماج املايل وبنك روسيا.

مشاركة بنك املغرب، بعامن يف األردن، يف الدورة العادية الثانية واألربعني ملجلس محافظي املصارف املركزية 17 شتنرب :

ومؤسسات اإلصدار العربية.

انعقاد االجتامع الثنايئ بني بنك املغرب وأعضاء بعثة تقييم املنظومة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل 19 شتنرب :

اإلرهاب، بالبحرين، من قبل املجموعة اإلقليمية ملجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

والذي خصص لدراسة تقرير التقييم.

مشاركة بنك املغرب، ببازل، يف االجتامع السابع عرش للجمعية العمومية السنوية ويف املؤمتر السنوي للجمعية 15 أكتوبر :

الدولية ألنظمة ضامن الودائع.

تنظيم بنك املغرب برشاكة مع املعهد اإلفريقي لتحويل األموال، بالرباط، لورشة عمل حول »مناذج تنظيم 16 أكتوبر :

وإعداد سياسات تهدف إىل تحسني تأثري تحويالت األموال عىل النمو االقتصادي واالجتامعي«.

مشاركة بنك املغرب يف االجتامع السنوي ملجَمع املرشفني عىل مجموعة الرشكة العامة، الذي نظمته بفرانكفورت 17 أكتوبر :

سلطة املراقبة االحرتازية وحل األزمات.

مشاركة بنك املغرب يف االجتامع السنوي ملجَمع املرشفني عىل مجموعة القرض الفالحي، الذي نظمته بباريس 17 أكتوبر :

سلطة املراقبة االحرتازية وحل األزمات.

اجتامع السيد وايل بنك املغرب مع مجلس املجموعة املهنية لبنوك املغرب.24 أكتوبر :

تنظيم بنك املغرب لورشة عمل أوىل حول موضوع متويل سلسلة التوريد، بالتعاون مع الرشكة املالية الدولية.24 أكتوبر :

تنظيم بنك املغرب، بالرباط، لندوة حول اقتسام التجربة بشأن الخدمات املالية الرقمية، بالتعاون مع االئتالف 29 أكتوبر :

من أجل الشمول املايل.
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تحت 30 أكتوبر : لندوة  املغرب،  بنك  مع  بشكل مشرتك  بالرباط،  املعلوماتية،  األنظمة  لسالمة  العامة  املديرية  تنظيم 

عنوان »متانة الفضاء اإللكرتوين : مقاربة جديدة من أجل كسب رهان املخاطر اإللكرتونية«.

تنظيم بنك املغرب لالجتامع الخامس ملجَمع مراقبي مجموعة التجاري وفابنك.14 نونرب :

مشاركة بنك املغرب، بتونس، يف االجتامع الخامس ملحافظي البنوك املركزية التحاد املغرب العريب.16 نونرب :

مشاركة بنك املغرب يف الجلسة العامة الثامنة والعرشين ملجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل 27 نونرب :

إفريقيا، املنعقدة ببريوت.

ثانية حول مناذج 5 دجنرب : لورشة عمل  األموال،  لتحويل  اإلفريقي  واملعهد  املغرب  بنك  بني  بالرباط،  تنظيم مشرتك، 

تنظيم وإعداد سياسات تهدف إىل تحسني تأثري تحويالت األموال عىل النمو االقتصادي واالجتامعي للدول«.

مشاركة بنك املغرب يف االجتامع الثالث والثالثني ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية، املنعقد بجدة.6 دجنرب :

مشاركة بنك املغرب يف االجتامع الثاين والثالثني للجنة العربية للرقابة املرصفية التابعة لصندوق النقد العريب، 11 دجنرب :

املنعقد بأبوظبي.

انعقاد االجتامع الرابع عرش للجنة االستقرار املايل التابعة لبنك املغرب.25 دجنرب :

انعقاد االجتامع الثامن للجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية.25 دجنرب :
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

األرقام الرئيسية للنظام البنيك

1 - بنية النظام البنيك 
: 86- عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

: 24الـبـنـوك	 
: 5من بينها البنوك التشاركية	 
: 28رشكات التمويل	 
: 6البنوك الحرة	 
: 13جمعيات القروض الصغرى	 
: 13مؤسسات األداء	 
: 2مؤسسات أخرى	 

- الشبكة :

 باملغرب :  - 6.503 وكالة بنكية، أي مبعدل شباك لكل 5.400 نسمة	 

- 7.289 شباكا بنكيا آليا

بالخـارج : 45 رشكة تابعة و15 فرعا تضم حوايل 1.427 وكالة بنكية.	 

- مجموع مستخدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها: 55.753.

2 - مؤرشات نشاط البنوك ومردوديتها - عىل أساس فردي
2016120172018املبلغ مباليري الدراهم

1.1991.2711.341مجموع الحصيلة

775800854قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(2

854901928ودائع الزبناء

109115121األموال الذاتية )دون احتساب أرباح السنة املالية(

45,146,047,2العائد الصايف البنيك

23,323,523,8النتيجة اإلجاملية لالستغالل

9,210,811,1النتيجة الصافية

%4,35%4,53%4,86متوسط مردود االستخدامات

%1,37%1,38%1,50متوسط كلفة املوارد

%50,7%50,6%49,3متوسط معامل االستغالل

)ROA( 0,9%0,9%0,8عائد األصول%

)ROE( 9,5%9,5%8,6عائد األموال الذاتية%

%7,3%7,5%7,6نسبة الديون املعلقة األداء

%69%71%69معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن

1 أرقام تمت مراجعتها من تأثير عملية استثنائية. 
2 بما في ذلك القروض الممنوحة لشركات التمويل.
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األرقام الرئيسية للنظام البنكي

بنية موارد البنوك - 2018بنية استخدامات البنوك - 2018 

  ديون تجاه مؤسسات االئتامن 
والهيئات املعتربة يف حكمها

 ديون عىل الزبناء
 محفظة السندات

 أصول أخرى

13,6%

59,5%

21,0%
5,9%

  ديون تجاه مؤسسات االئتامن 
والهيئات املعتربة يف حكمها

 ودائع الزبناء
 ديون سيادية

 األموال الذاتية املحاسبية
 خصوم أخرى

9,7%

69,2%

7,9%

9,0%
4,2%

3 - مؤرشات نشاط رشكات التمويل ومردوديتها 
(*)201620172017املبالغ مباليري الدراهم

(*)2018 معدل

106113112117مجموع الحصيلة

 949999105قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

5,86,05,45,7العائد الصايف البنيك

3,63,73,43,6النتيجة اإلجاملية لالستغالل

1,61,71,51,4النتيجة الصافية

%9,2%8,7%9,4%9,4نسبة الديون معلقة األداء

)ROA( 1,2%1,3%1,5%1,5عائد األصول%

)ROE( 13,3%14,3%15,5%15,8عائد األموال الذاتية%

)*( دون احتساب رشكات تدبري وسائل األداء التي استفادت سنة 2018 من الرتخيص كمؤسسات أداء

حصة كل فئة من رشكات التمويل يف إجاميل األصول 

 رشكات القرض اإلجاري
 رشكات قروض

 رشكات متويل أخرى

11%

42% 47%
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

4 - مؤرشات نشاط جمعيات القروض الصغرى ومردوديتها :
201620172018املبالغ مباليري الدراهم

7,47,67,9مجموع الحصيلة

6,46,66,8جاري القروض )اإلجاميل(

%3,0%3,3%2,9نسبة الديون معلقة األداء

0,210,180,19النتيجة الصافية

5 - مؤرشات نشاط البنـوك الـحـرة ومردوديتها :
201620172018املبالغ مباليري الدراهم

48,142,741,0مجموع الحصيلة

18,218,517,7جاري القروض )اإلجاميل(

5,66,56,4ودائع الزبنـاء

0,460,50,5 النتيجة الصافية

أساس  ومردوديتها عىل  التسع  البنكية  املجموعات  نشاط  6 -  مؤرشات 
مجمع 
201620172018املبالغ مباليري الدراهم

1.4321.5401.611مجموع الحصيلة

9249691.029قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

9731.0381.074ودائع الزبناء

124130128األموال الذاتية - حصة املجموعة

646769العائد الصايف البنيك

313233النتيجة اإلجاملية لالستغالل

12,213,313,9النتيجة الصافية - حصة املجموعة

%52,6%51,5%50,8متوسط معامل االستغالل

)ROA( 0,9%0,9%0,8عائد األصول%

)ROE( 10,8%10,2%9,8عائد األموال الذاتية%





 الباب األول
بنية مؤسسات االئتمان ونشاطها ومردوديتها
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

1 - تطور املشهد البنيك
متيز املشهد البنيك سنة 2018 بانطالق نشاط البنوك التشاركية املرخص لها سنة 2017 ومنح الرتاخيص األوىل يف إطار القانون 

األسايس ملؤسسات األداء املؤهلة ملزاولة نشاط خدمات األداء املستندة إىل حسابات األداء.

1.1 - بنية النظام البنيك واملساهمني

بشكل عام، ظل عدد مؤسسات االئتامن والهيئات الخاضعة لرقابة بنك املغرب 86 مؤسسة. فقد بقي عدد البنوك مستقرا عند 

24 بنكا. وانخفض عدد رشكات التمويل بواقع 4 مؤسسات نتيجة للرتخيص لـثالث رشكات تدبري وسائل األداء مبزاولة نشاط 

مؤسسات األداء. وشهد قطاع رشكات قروض االستهالك عملية إدماج وضم رشكتني لقروض االستهالك وتغيري نشاط رشكة لقروض 

االستهالك قصد مزاولة نشاط قروض اإليجار.

جدول 1 : تطور عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
201320142015201620172018

191919191919البـنـوك

7 77777البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأساملها)*(

555555البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية رأساملها

55 - - - -البنوك التشاركية

353434333228رشكات التمويل

171616151412رشكات قروض االستهالك

666667رشكات قروض اإليجار

222222رشكات قروض العقار

222222رشكات الكفالة

222222رشكات رشاء وتحصيل الديون

333330رشكات تدبري وسائل األداء

333333رشكات أخرى

666666البنوك الحرة

131313131313جمعيات القروض الصغرى

9101010913مؤسسات األداء

222222مؤسسات أخرى

848484838686املجمـوع

)*( 3 منها تتوفر عىل نافذة تشاركية

متيزت سنة 2018 مبنح لجنة مؤسسات االئتامن الرتخيص إلحدى عرشة مؤسسة أداء لعرض خدمات األداء املستندةإىل حسابات 

األداء، منها 3 رشكات تابعة للبنوك. 
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الباب األول: بنية مؤسسات االئتمان ونشاطها ومردوديتها

اإلطار رقم 1 : وضع مؤسسة األداء

مؤسسات األداء هي املؤسسات املؤهلة لتقديم خدمة أو عدة خدمات لألداء. وميكنها أيضا، يف إطار احرتام املقتضيات الترشيعية والتنظيمية، 

القيام بعمليات الرصف.

تعترب مبثابة خدمات أداء :

عمليات تحويل األموال؛	 

عمليات إيداع وسحب مبالغ نقدية من حساب لألداء ؛	 

إنجاز عمليات األداء بأي وسيلة من وسائل االتصال عن بعد، رشيطة أن يترصف الفاعل بصفته وسيطا فقط ما بني املؤدي ومقدم السلع 	 

والخدمات ؛

إنجاز االقتطاعات الدامئة أو األحادية، وعمليات األداء بواسطة البطاقة وإنجاز التحويالت، إذا كانت هذه األخرية تتعلق بأموال مودعة يف 	 

حسابات لألداء. 

يُقَصد بحساب األداء كل حساب مفتوح يف اسم مستخدم لخدمات األداء، ويستعمل بشكل حرصي ألغراض عمليات األداء.

ال تعترب مبثابة خدمات لألداء عمليات األداء املنجزة بواسطة الشيك، أو الكمبيالة، أو الحوالة الربيدية الصادرة و/أو املؤداة نقدا وكل سند مشابه 

آخر عىل دعامة ورقية. 

ظل الرأسامل األجنبي عىل صعيد القطاع البنيك مهيمنا عىل 7 بنوك و7 رشكات متويل. وبقي عدد املؤسسات التي يهيمن عىل 

رأساملها القطاع العام مستقرا يف 5 بنوك و4 رشكات متويل.

تراجع عدد مؤسسات االئتامن املدرجة يف البورصة، سنة 2018، إىل 10 مؤسسات، منها ستة بنوك، نتيجة لعملية اإلدماج عن 

طريق الضم بني رشكتني متخصصتني يف قروض االستهالك مدرجتني يف البورصة. ومتثل هذه املؤسسات %36 من رسملة البورصة.

وعىل الصعيد الخارجي، قامت مجموعة بنكية برشاء بنك يقع بجزيرة موريس، ويتوفر هذا البنك عىل فرع بنيك يف مدغشقر، 

مام يرفع شبكة املجموعات البنكية املغربية الثالث يف الخارج إىل 45 رشكة تابعة و15 فرعا تتواجد يف 35 دولة، منها 27 يف 

إفريقيا، و7 يف أوروبا ودولة واحدة يف آسيا.

ويتوزع حضور هذه املجموعات يف إفريقيا، من خالل 42 رشكة تابعة و4 فروع، عىل مستوى27 بلدا : 10 بلدان يف غرب إفريقيا 

)8 منها يف منطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا(، و6 بلدان يف وسط إفريقيا، و6 يف رشق إفريقيا، و3 يف منطقة 

املغرب العريب، وبلدان يف إفريقيا االستوائية. وبالنسبة لباقي أرجاء العامل، فإن البنوك املغربية حارضة أيضا، من خالل 3 رشكات 

تابعة و11 فرعا، يف 7 دول أوروبية ويف الصني. كام تتوفر عىل 48 مكتب متثيل يف 11 دولة يقع معظمها يف أوروبا. 
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

2.1 - تـطـور الشبكة البنكية

واصلت وترية تطور الشبكة البنكية تباطؤها لتصل إىل %1,8 سنة 2018، مقابل %1,7 سنة 2017، ما ميثل متوسطا قدره %4 خالل 

الفرتة 2013/2015، و%9 خالل الفرتة 2007/2016. وبلغ عدد الشبابيك البنكية 6.503، أي بـزيادة 115 وكالة إضافية، منها 56 شباكا 

جديدا تم فتحه من قبل البنوك التشاركية. ويعزى سبب هذا التباطؤ إىل تطور القنوات الرقمية عرب األنرتنيت والهاتف املحمول. 

اإلطار رقم 2 : تـطـور الـقـنـوات الـرقـمـيـة 

مع ظهور الوسائل الرقمية، يشهد منوذج توزيع البنك تغريا عىل الصعيد العاملي، من خالل تراجع وترية ارتياد الوكاالت البنكية وتزايد استخدام 

الولوج إىل الخدمات البنكية عن بعد. وأصبحت معظم املعامالت بني البنوك وزبنائها تتم أكرث فأكرث عرب الهاتف املحمول أو املعدات الرقمية 

قصد االستجابة بكل سهولة لالحتياجات من حيث العمليات األساسية )االطالع عىل الحسابات، تحويل األموال، طلب دفرت الشيكات، إلخ...(.

ويف املغرب، انخرطت البنوك يف هذه الدينامية وطورت تطبيقات خاصة بها عىل الهاتف املحمول وشبكة األنرتنيت، كام أنها رشعت يف إغناء 

استعامالت هذه التطبيقات ومسارات الزبون. وباعتامدها عىل التكنولوجيا الرقمية، وتعمل البنوك أيضا عىل عملية تحويل رقمي لشبكاتها 

متر بالخصوص عرب ابتكار أشكال جديدة من الوكاالت مجهزة مبعدات رقمية موجهة للزبناء، وتوجيه مهام الوكالة نحو االستشارة، وهي مهمة 

تشكل قيمة مضافة أكرب سواء بالنسبة للزبون أو البنك.

رسم بياين 2 : عدد الشبابيك اإلضافية املفتوحة سنويارسم بياين 1 : تطور الشبكة البنكية

20142015201620172018

3,63,8

2,3

1,71,8

5 9156 1396 2836 3886 503

20142015201620172018

204
224

144

105
115

  عدد الشبابيك البنكية  تطور عدد الشبابيك البنكية )%(

بلغت الكثافة البنكية 5.400، وهي تحسب بعدد السكان لكل شباك. أما الكثافة التي تحسب بعدد الوكاالت لكل 10.000 

نسمة، فوصلت إىل شباكني، مقابل شباك واحد قبل خمسة عرش سنة. 

وظل التوزيع الرتايب للوكاالت والودائع والقروض مستقرا بشكل إجاميل خالل سنة 2018. حيث التزال جهة الدار البيضاء-سطات 

تحتل املرتبة األوىل بـنسبة %29 من الوكاالت، و%39 من الودائع و%64 من القروض، متبوعة بجهة الرباط-سال-القنيطرة مبا 

قدره %15 من الوكاالت البنكية و%17 من الودائع و%17 من القروض. وتحتل جهة فاس-مكناس املرتبة الثالثة بواقع 11% 

من الوكاالت و%8 من الودائع و%4 من القروض.

ويف ما يتعلق بفتح وكاالت إضافية خالل سنة 2018، الزالت جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكرب حصة، متبوعة بجهة مراكش-

آسفي وجهة فاس-مكناس.
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رسم بياين 3 : حصة كل جهة ضمن مجموع الشبكة البنكية والودائع والقروض )%(

010203040506070

الداخلة -واد الذهب

كلميم-واد نون

العيون-الساقية الحمراء

درعة-تافياللت

بني مالل-الخنيفرة

سوس-ماسة

مراكش-آسفي

الجهة الرشقية

طنجة-تطوان-الحسيمة

فاس-مكناس

الرباط-سال-القنيطرة

الدار البيضاء-سطات

 القروض  الودائع  الشبابيك

ويف املنطقة الحرة لطنجة، تتوفر البنوك عىل 5 رشكات تابعة وفرع واحد، أي دون تغيري باملقارنة مع السنوات السابقة. 

وبخصوص البنوك والنوافذ التشاركية، فقد تطورت شبكة وكاالتها والفضاءات املخصصة لها لتصل إىل 100 وكالة مقابل 44 وكالة 

سنة 2017. ومتثل جهة الدار البيضاء-سطات %37 من هذه الشبكة، متبوعة بجهة الرباط-سال-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-

الحسيمة اللتني متثالن حصة %18 و%10 عىل التوايل. 

رسم بياين 4 : توزيع شبكة البنوك التشاركية حسب الجهات )%(

 الدار البيضاء-سطات
 الرباط-سال-القنيطرة

 طنجة-تطوان-الحسيمة
 الجهة الرشقية

 سوس-ماسة
 فاس-مكناس

 مراكش-آسفي
 جهات أخرى

37

18
10

9

8

7

5
6

ومن جانب آخر، تعززت شبكة مؤسسات األداء بنسبة %12,6 بعد %16,6 سنة 2017، لتصل إىل 4.732 نقطة بيع، منها 880 

وكالة خاصة و3.852 وكيال أبرمت املؤسسات معهم عقود متثيل.

3.1 - تـطـور عدد الحسابات البنكية

مع متم سنة 2018، تباطأ عدد الحسابات البنكية، حيث سجل ارتفاعا سنويا قدره %4,7 ليصل إىل حوايل 27 مليون حساب، 

بعد %6,4 مع نهاية سنة 2017. وبخصوص الحسابات املفتوحة لدى البنوك التشاركية، فقد بلغ عددها حوايل 56 ألف حساب 

مقابل 27 ألفا مع نهاية 2017.
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رسم بياين 5 : تـطـور عـدد الحسـابـات البنكية )%(

20142015201620172018 2013

8,9

7,2

8,0

4,9

6,4

4,7

تزايدت نسبة عدد الخواص الذين يتوفرون عىل حساب بنيك واحد عىل األقل3 إىل عدد السكان البالغني بواقع 4 نقط، من سنة 

إىل أخرى، لتصل إىل %60. وحسب النوع، بلغت هذه النسبة %40 بالنسبة للنساء و%77 بالنسبة للرجال، مقابل %37 و77% 

عىل التوايل يف نهاية سنة 2017، ما يظهر تحسنا لنسبة توفر النساء عىل حساب بنيك.

رسم بياين 6 : عدد السكان الذين يتوفرون عىل حساب 
بنيك واحد عىل األقل حسب النوع )%(

رسم بياين 7 : عدد السكان الذين يتوفرون عىل حساب 
بنيك واحد عىل األقل حسب الفئة العمرية )%(

77

40

الرجالالنساء

24

69

83

60 سنة ف� فوقما ب� 25 و59 سنةما ب� 15و 24 سنة

وحسب الفئات العمرية، يتوفر %24 من األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 15 و24 سنة عىل حساب بنيك، مقابل %23 سنة 

2017. وبلغت هذه النسبة، يف أوساط األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 25 و59 سنة، %69 عوض %56، فيام وصلت بالنسبة 

لألشخاص الذين تفوق أعامرهم %60، %83 بدال من 72%.

4.1 - تـطـور عدد البطاقات والشبابيك البنكية اآللية

تزايد عدد البطاقات البنكية بنسبة %7,2 إىل 15,1 مليون يف نهاية سنة 2018، اليزال معظمها يستعمل لعمليات السحب.

3 املصدر: املصلحة املركزية للحسابات البنكية ببنك املغرب.
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رسم بياين 8 : تـطـور عـدد البطـاقـات البنكية املتداولة )باملاليني(

2009201020112012201320142015201620172018

6,3
7,1

8,0
9,29,8

10,9
11,8

12,9
14,1

15,1

وباملوازاة مع تطور الشبكة البنكية املادية، تعزز عدد الشبابيك اآللية بـمقدار 264 شباكا جديدا، ليصل إىل 7.289 وحدة مع 

نهاية سنة 2018، ما ميثل نسبة منو قدرها %3,8 سنة 2018 مقابل %3 يف السنة السابقة.

وقد نرشت البنوك خالل السنوات األخرية شبابيك آلية متعددة الخدمات تقوم بإنجاز عدة عمليات بنكية يومية كانت تتطلب 

عادة التوجه إىل الوكاالت، مثل إيداع الشيكات واملبالغ النقدية. وبلغ عدد هذه الشبابيك متعددة الخدمات 350 شباكا يف نهاية 

2018، ما ميثل %4,8 من العدد اإلجاميل للشبابيك. 

رسم بياين 10 : عدد الشبابيك البنكية اآللية اإلضافيةرسم بياين 9 : تطور الشبابيك البنكية اآللية

2009201020112012201320142015201620172018

4 1444 544
5 024

5 476
5 8936 2346 5296 8217 0257 289 14,2

9,7
10,6

9,0
7,6

5,8
4,74,5

3,0
3,8

201020112012201320142015201620172018

400

480
452

417

341
295292

204
264

 عدد الشبابيك البنكية اآللية  تطور عدد الشبابيك البنكية اآللية )%(

5.1 - عـدد مستخدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

وصل عدد مستخدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، يف نهاية دجنرب 2018، إىل 55.753 مستخدما، يعمل 

حوايل %75 منهم يف البنوك، و%6 يف رشكات التمويل، و%14 لدى جمعيات القروض الصغرى.

رسم بياين 11 : تطور عدد مستخدمي البنوك باملغرب

2,5

1,4
1,2

1,4

0,6

40 055

40 604

41 071

41 647
41 890

20142015201620172018

 عـدد مستخدمي البنوك  تطور عـدد مستخدمي البنوك )%(
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وتعزز عدد مستخدمي البنوك بـتوظيف 243 متعاونا جديدا، أي بزيادة قدرها %0,6 ليصل إىل 41.890 مستخدما، بعد ارتفاعه 

بواقع %1,4 سنة 2017. وحسب الفئة العمرية، ميثل املستخدمون املرتاوحة أعامرهم بني 25 و35 سنة نسبة %45، فيام يشكل 

املستخدمون املرتاوحة أعامرهم من 35 إىل 50 سنة نسبة %31، وأولئك الذين تفوق أعامرهم 50 سنة نسبة %18. وارتفعت 

نسبة النساء ضمن العدد اإلجاميل للمستخدمني إىل %47 سنة 2018، مقابل %46 يف نهاية 2017.

رسم بياين 12 : تطور عدد مستخدمي رشكـات التمويل

2016

422

2 140

1 589

435

2 189

1 619

435

2 189

778

454

2 200

790

20172017
معّدل4

2018

4
 رشكات قروض االستهالك  رشكات القروض اإليجارية  رشكات متويل أخرى

ومن جانبه، يشغل قطاع رشكات التمويل 3.444 مستخدما، مقابل 3.402 يف السنة املاضية5، ما ميثل زيادة قدرها 42 شخصا 

مقارنة بسنة 2017 )% 1,2 +(، وهمت هذه الزيادة يف معظمها رشكات القروض اإليجارية ورشكات القرض العقاري. 

وسجل عدد مستخدمي رشكات قروض االستهالك منوا قدره %0,5 عوض %4,4 بالنسبة لرشكات قروض اإليجار و%3,3 بالنسبة 

لرشكات القرض العقاري. أما عدد مستخدمي رشكات رشاء وتحصيل الديون، فظل مستقرا.

وتعزز عدد مستخدمي جمعيات القروض الصغرى بنسبة %7,9 سنة 2018 مقابل تطوره بواقع %2,5 سنة من قبل، ليصل إىل 7.830 شخصا.

وتزايد عدد مستخدمي مؤسسات األداء بنسبة %9,1 إىل 2.026 مستخدما6.

6.1 - تـطـور الـتـمـركـز البنيك

1.6.1 - متركز نشـاط البنـوك عىل أساس فردي

خالل سنة 2018، انخفض مستوى التمركز البنيك بشكل طفيف. فقد بلغت حصة البنوك الثالثة األوىل يف مجموع أصول القطاع 

%64,3 سنة 2018، مقابل %65,4 يف السنة السابقة، وحصة البنوك الخمسة الكربى %78,7 عوض 79,4%.

4 ألسباب تتعلق بالمحاسبة، تم تعديل عدد مستخدمي باقي مؤسسات التمويل أخذا في االعتبار عدد مستخدمي شركات تدبير وسائل األداء التي تم الرخيص لها سنة 
2018 مبزاولة نشاط مؤسسات متويل.

5 دون احتساب عدد مستخدمي شركات تدبير وسائل األداء
6 بما في ذلك مؤسسات تدبير وسائل األداء المرخص لها حديثا بمزاولة نشاط مؤسسات األداء.
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رسم بياين 13 : متركز مجموع األصول )%(

2016

65,9

79,8

65,4

79,4

64,3

78,7

20172018

 البنوك الثالثة األوىل  البنوك الخمسة األوىل

لت البنوك الثالثة املحلية الكربى نسبة %65 من الودائع مقابل %65,9 يف السنة السابقة. واستقطبت  من حيث الودائع، حّصٓ

البنوك الخمسة األوىل حصة قدرها %79,9 مقابل %80,3 سنة 2017.

رسم بياين 14 : متركز الودائع )%(

66,1

80,8

65,9

80,3

65,0

79,9

201620172018

 البنوك الثالثة األوىل  البنوك الخمسة األوىل

ويف ما يتعلق بالقروض، بلغت حصة البنوك الثالثة الكربى %63,7 من القروض املوزعة، مقابل %64,1 سنة 2017، فيام مثلت 

البنوك الخمسة الكربى %80,8 من التمويالت بدال من %81,1 سنة من قبل.

رسم بياين 15 : متركز القروض )%(

64,8

81,6

64,1

81,1

63,7

80,8

201620172018

 البنوك الثالثة األوىل  البنوك الخمسة األوىل

حسب مؤرش هرفندال-هريشامن، ظل مستوى متركز مجموع األصول والودائع والقروض لدى البنوك مامثال للمستوى املسجل 

يف السنوات السابقة، أي 0,17، مام يشري إىل اعتدال متركز السوق البنكية. 

وحسب نوع املساهمة يف الرأسامل، تتوفر البنوك ذات رأسامل خاص مملوك يف معظمه للمغاربة عىل %53,5 من الشبابيك، 

وهو تقريبا نفس املستوى املسجل يف السنة املاضية. وتقلصت هذه الحصة مبقدار 1,1 نقطة بالنسبة ملجموع األصول لتصل إىل 

%65,1، وبواقع نقطة واحدة إىل %65,5 بالنسبة للودائع، و0,4 نقطة إىل %64,2 بالنسبة للقروض.
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رسم بياين 17 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2017 )%(رسم بياين 16 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2018 )%(

28,9

17,6

53,5

18,5

16,4

65,1

17,4

17,1

65,5

16,3

19,5

64,2

الشبابيك األصول الودائع القروض

28,7

17,7

53,6

17,5

16,3

66,2

16,6

16,9

66,5

15,3

20,1

64,6

الشبابيك األصول الودائع القروض

 البنوك التي ميتلك القطاع العام غالبية رأساملها  البنوك ذات رأسامل مملوك يف معظمه لألجانب  البنوك ذات رأسامل خاص مملوك يف معظمه للمغاربة

الشبكة وإجاميل  السوق من حيث  استقرار لحصتها يف  البنوك ذات رأسامل خاص مملوك يف معظمه لألجانب شبه  سجلت 

نقطة   0,2 بواقع  طفيف  بشكل  الودائع  حيث  من  السوق  يف  حصتها  وارتفعت  التوايل.  عىل  و16,4%   17,6% أي  األصول، 

إىل%17,1، فيام تقلصت حصتها من حيث القروض مبقدار 0,6 نقطة إىل 19,5%.

وعززت البنوك التي ميتلك القطاع العام غالبية رأساملها حصتها يف السوق من حيث الشبكة لتصل إىل %28,9، ومن حيث 

مجموع األصول إىل %18,5، ومن حيث الودائع إىل %17,4، ومن حيث القروض إىل 16,3%. 

2.6.1 - متركز نشـاط شـركـات الـتـمـويـل

يف نهاية سنة 2018، تقلصت حصة رشكات قروض االستهالك الثالث الكربى يف مجموع أصول القطاع بشكل طفيف إىل 61% 

عوض %62 مع متم سنة 2017. بينام تزايدت حصة الرشكات الخمس األوىل مبقدار نقطة واحدة إىل %86. وتستحوذ 8 رشكات 

تابعة ملؤسسات مالية عىل حوايل %95 من نشاط القطاع. 

رسم بياين 19 : متركز مجموع أصول رشكات قروض اإليجار )%(رسم بياين 18 : متركز مجموع أصول رشكات قروض االستهالك )%(
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 رشكات قروض اإليجارالثالثة األوىل  رشكات قروض اإليجار الخمسة األوىل رشكات قروض االستهالك الثالثة األوىل  رشكات قروض االستهالك الخمسة األوىل

ويف ما يتعلق بقطاع قروض اإليجار، فقد بلغت حصص الرشكات الثالث والخمس األوىل، عىل التوايل، %74 و%96 يف نهاية سنة 

2018، مقابل %75 و%97 سنة من قبل.
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3.6.1 - متركز نشـاط مؤسسات األداء

ارتفعت مساهمة مؤسسات األداء الثالث األوىل يف مجموع تحويالت األموال املنجزة مبقدار 1,7 نقطة إىل %89,2، بينام بقيت 

مساهمة املؤسسات الخمس األوىل مستقرة يف حوايل 98%.

4.6.1 - متركز نشـاط جمعيات القروض الصغرى

بلغت مساهمة جمعيات القروض الصغرى الثالث والخمس يف توزيع القروض، عند نهاية سنة 2018، %92 و%97,9، مقابل 

%91,8 و%97,6 يف السنة السابقة.

5.6.1 - متركز نشـاط البنوك عىل أساس مجمع

عىل أساس مجمع، مل يشهد مستوى متركز نشاط القروض تغريات كبرية مقارنة بسنة 2017، فقد بقيت حصص املجموعات 

البنكية الثالث والخمس األوىل يف مجموع القروض مستقرة عند %64 و%81 عىل التوايل.

جدول 2 : تطور متركز القروض عىل أساس مجمع
 قروض التجهيز وتسهيالت

 الخزينة املمنوحة

للمقاوالت

مجموع القروضقروض االستهالكالقروض العقارية

201620172018201620172018201620172018201620172018

646362646464636565656464املجموعات الثالث األوىل 

838383818181798283818181املجموعات الخمس األوىل

يظهر التحليل حسب الغرض من القرض أن حصة املجموعات البنكية الثالث األوىل تراجعت مبقدار نقطة واحدة إىل 62% 

يتعلق  فيام  عند 83%.  مستقرة  األوىل  الخمس  املجموعات  بقيت حصة  فيام  التجهيز،  وقروض  الخزينة  لتسهيالت  بالنسبة 

بالقروض العقارية ، فقد شهدت هذه األسهم ركوًدا عند %64 و %81 عىل التوايل. وبخصوص قروض االستهالك، ظلت حصة 

املجموعات الثالث األوىل مستقرة يف %65 فيام تزايدت حصة املجموعات الخمس األوىل مبقدار نقطة واحدة إىل 83%. 

2 - نـشـاط الـبـنـوك ومردوديتها عىل أساس فـردي
للمقاوالت. كام سجل تحصيل  منها  املوجهة  القروض، السيام  انكامش  باستمرار  يتميز  البنيك  النشاط  خالل سنة 2018، ظل 

نحو  اتجه هؤالء  املقيمني، حيث  الخواص  ودائع  وتباطؤ  الخارج  املقيمني يف  املغاربة  ودائع  انخفاض  يعكس  تباطؤا  الودائع 

توظيفات بديلة السيام عىل شكل منتجات التأمني البنيك والقيم العقارية7. وتواصلت مردودية القطاع البنيك بالرغم من الظرفية 

7 في سنة 2018، تزايدت توظيفات األسر في القيم المنقولة بنسبة %9,3 والتوظيفات على شكل عقود التأمين على الحياة بنسبة 7,9%.
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االقتصادية غري املواتية، بفضل استفادته من تحسن هامش الفائدة والعموالت املقبوضة عىل تقديم الخدمات. وواصلت نسبة 

مخاطر محفظة القروض ارتفاعها، وإن بوترية أقل، مام ساهم يف تقلص نسبة الديون املعلقة األداء.

تتم دراسة نشاط البنوك عىل أساس الحصيلة التي تبني نشاطها يف املغرب.

1.2 -  يرجع منو النشاط البنيك إىل ارتفاع الديون عىل الزبناء مدعوما بالتمويل 
البنيك لقروض الرضيبة عىل القيمة املضافة 

مع نهاية سنة 2018، بلغ مجموع حصيلة القطاع البنيك 1.341 مليار درهم، أي بارتفاع قدره %5,5، بعد %6 و%4,7 سنتي 

2017 و2016 عىل التوايل. ومن حيث النسبة املئوية من الناتج الداخيل اإلجاميل، مثل مجموع الحصيلة %122، أي بزيادة 

نقطتني مقارنة مع السنة املاضية. وانخفضت حصة أصول البنوك بالعمالت األجنبية بواقع 0,2 نقطة إىل %7,9، ومتثل من بينها 

األصول اململوكة عىل غري املقيمني %4 من مجموع أصول القطاع البنيك.

جدول 3 : تطور استخدامات البنوك )نشاط البنوك يف املغرب( 

)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017 

1711,0 290182 930180 170ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

0427,2 578798 444744 716ديون عىل الزبناء

0632,5 187281 522274 245محفظة السندات

1115,7 203147 343139 118مبا يف ذلك سندات الخزينة

4118,6 37738 20535 31قيم مستعقرة

42913,0 66141 65836 34أصول أخرى

1165,5 341 0931 271 7591 198 1مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

شهدت بنية استخدامات البنوك ارتفاعا يف حصة الديون عىل الزبناء لتصل إىل %59,5، مقابل %58,6 يف السنة السابقة. وعىل 

العكس من ذلك، انخفضت حصة الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها وحصة محفظة السندات مبقدار 

0,6 نقطة إىل %13,6 و%21 عىل التوايل. 
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رسم بياين 20 : بنية أصول البنـوك )%(

201620172018

14,3

59,8

20,5

5,4

14,2

58,6

21,6

5,6

13,6

59,5

21,0

5,9

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون عىل الزبناء  محفظة السندات  أصول أخرى

1.1.2 - تبـاطـؤ الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

بعد ارتفاعها بنسبة %5,5 سنة 2017، تزايدت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بواقع %1 لتصل 

إىل حوايل 182,2 مليار درهم. ويشمل هذا التطور ارتفاع الودائع لدى البنك املركزي، والديون عىل البنوك املحلية وعىل باقي 

مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، من جهة، وانخفاض الديون عىل البنوك األجنبية، من جهة ثانية.

رسم بياين 21 : ديون البنوك عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها )مباليري الدراهم(

18,118,920,4
15,4

27,7
25,0

58,7
55,956,3

52,954,355,3

25,8
23,525,2

ديون عىل

البنوك املحلية

ديون عىل

البنوك األجنبية

القروض املمنوحة

لرشكات التمويل

القروض املمنوحة لباقي

مؤسسات االئت�ن والهيئات

املعتربة يف حكمها

الودائع لدى

البنك املركزي

2018  2017  2016 

بعد تقلصها بنسبة %9,1 يف السنة املاضية، سجلت ودائع البنوك لدى البنك املركزي، بتاريخ اإلقفال، ارتفاعا قدره %7,3 لتصل إىل 

25,2 مليار. وبخصوص القروض املمنوحة من طرف البنوك لرشكات التمويل، فقد عرف مبلغها الجاري ارتفاعا بواقع %0,8 إىل 

56,3 مليار بدل تراجعها بنسبة %4,8 سنة 2017، ما يعكس منو قروض الخزينة بنسبة %9 وانخفاض القروض املالية بنسبة 2,4%.

وسجلت الديون عىل البنوك املحلية، التي بلغت 20,4 مليار، ارتفاعا بنسبة %7,8 بعد تزايدها بواقع %4,5 سنة 2017. ومن ضمن 

هذا املجموع، ارتفعت قروض الخزينة بدون ضامنات بنسبة %40 إىل 10,7 مليار درهم بعد انخفاضها بواقع %5,7 يف السنة 

السابقة، مام يعوض تراجع القروض املالية بنسبة %3,7 إىل 5,2 مليار والقيم املستلمة لالستحفاظ بنسبة %23,2، إىل 4,6 مليار. 
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القروض  الحرة، وجمعيات  البنوك  التي تشمل  املعتربة يف حكمها،  والهيئات  االئتامن  لباقي مؤسسات  املمنوحة  القروض  أما 

غري  االئتامن  مؤسسات  وباقي  الخارج  يف  والفروع  واملقرات  املركزي،  الضامن  والتدبري، وصندوق  اإليداع  الصغرى، وصندوق 

املقيمة، فقد تزايدت بنسبة %1,8 لتصل إىل 55,3 مليار. 

وبعد أن سجلت الديون عىل البنوك يف الخارج منوا كبريا بنسبة %80,1 سنة 2017، وهي السنة التي متيزت بتسبيقات مرتبطة 

بإصالح نظام الرصف، تراجعت هذه الديون بواقع %9,8 لتصل إىل 25 مليار، نتيجة باألساس لرتاجع الديون بالعمالت األجنبية.

وحسب نوع العملة، انخفضت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها املحررة بالعمالت األجنبية بنسبة 

%7,9 لتبلغ حوايل 48,7 مليار درهم، مام يعكس انخفاض التوظيفات لدى البنوك األجنبية. وعىل العكس من ذلك، ارتفعت 

الديون املحررة بالدرهم بنسبة %4,7 إىل 133,4 مليار، بعد انخفاضها بواقع %0,4 سنة 2017.

2.1.2 - واصلت القروض البنكية املمنوحة للقطاع الخاص تباطؤها سنة 2018

وصل املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض 891 مليار درهم، ما ميثل ارتفاعا بنسبة %6,5، بعد تزايد بواقع %3,2 خالل السنة السابقة. 

وهذا التطور ناجم عن عمليات متويل قرض الرضيبة عىل القيمة املضافة التي أنجزت سنة 2018. وباستثناء هذا التمويل، بلغ 

منو القروض %3,3. ونسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل، ميثل هذا املبلغ الجاري %81، مقابل %79 يف السنة املاضية.

اإلطار رقم 3 : تـمـويـل قرض الـرضيبة عىل القيمة املضافة من قبل البنوك 

تم يف شهر يناير 2018 توقيع اتفاقية بني وزارة االقتصاد واملالية، واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، والجمعية املهنية لبنوك املغرب، تنص عىل 

آلية للتسديد تقوم عىل رشاء وتحصيل الديون من شأنها أن متكن املقاوالت الراغبة يف ذلك من إعادة متويل مجموع ديونها املتعلقة بالرضيبة 

عىل القيمة املضافة لدى البنوك.

وقد بلغ مجموع القروض املمنوحة من طرف القطاع البنيك يف هذا اإلطار 27 مليار درهم سنة 2018.

تباطأت وترية منو املبلغ الجاري للقروض املمنوحة للرشكات غري املالية لتصل إىل %0,7، بعد ارتفاعها بنسبة %2,6 سنة 2017 

و%3,4 سنة 2016. ويعكس هذا االرتفاع منوا بواقع %4,4 إىل 51,5 مليار درهم بالنسبة للرشكات العمومية و%0,3 إىل 377,4 

مليار بالنسبة للرشكات الخاصة. 

ويعكس هذا التباطؤ بعض عوامل العرض والطلب. فقد تباطأ الطلب عىل القروض من قبل املقاوالت يف ظل ظرفية اقتصادية 

تتميز بانتعاش بطيء للنمو غري الفالحي، ومتديد آجال األداء وتباطؤ النشاط العقاري. وباملوازاة مع ذلك، تأثر عرض القروض 

بارتفاع مخاطر االئتامن.

وارتفعت القروض املمنوحة لألرس بواقع %4,1 بعد %4 يف السنة املاضية، لتصل إىل حوايل 284 مليار درهم.
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وتسارعت القروض البنكية املمنوحة للقطاع العام من %6.5 سنة 2017 إىل %39,8 سنة 2018، ارتباطا بعمليات متويل قرض 

الرضيبة عىل القيمة املضافة. وبلغت القروض املخولة للقطاع الخاص، من جانبها، 765 مليار درهم، محققة منوا بنسبة 2,4% 

بعد %2,8 يف السنة السابقة.

رسم بياين 23 : القروض البنكية املمنوحة للقطاع العام والقطاع رسم بياين 22 : تطور القروض املمنوحة من طرف البنوك )%(
الخاص )%(

2018 2017 2016

6,5

3,2

3,9

6,5

3,4

3,9

2018 2017 2016

765 746 726

126
90 85

2,72,82,4

15,1

6,5

39,8

 القروض املمنوحة للقطاع الخاص )مباليري الدراهم(  تطور القروض املمنوحة للقطاع الخاص )%( القرض البنيك العام  القرض البنيك باستثناء القروض املالية
 القروض املنوحة للقطاع العام )مباليري الدراهم(  تطور القروض املمنوحة للقطاع العام)%(

حسب قطاع النشاط، يعكس ارتفاع القروض املمنوحة للرشكات منو القروض املخولة للقطاع األوىل بنسبة %12,8 لتصل إىل 

35,5 مليار درهم، مام يرفع حصتها يف مجموع القروض إىل %4 بعد أن كانت قد انخفضت إىل %3,8 يف السنة املنرصمة. 

واستفاد قطاع الصناعات من مبلغ جار للقروض قدره 147 مليار، أي بارتفاع بنسبة %2,5 مقابل انخفاضه بواقع %0,7، وبذلك 

تراجعت حصته يف مجموع القروض مبقدار 0,6 نقطة لتصل إىل %16,5. ويشمل هذا التطور باألساس منو القروض املمنوحة 

للصناعات الغذائية والتبغ بنسبة %12,7، وتلك املوجهة للصناعات االستخراجية بنسبة %11,5، والقروض املخصصة للصناعات 

الكياموية بنسبة %1,7. وعىل العكس من ذلك، لوحظ انخفاض برسم قطاع الطاقة واملاء )%4,6-(، وقطاع النسيج )5,1%-( 

وباقي الصناعات التحويلية )4,5%-(.

ومن جهة أخرى، سجلت القروض املمنوحة لقطاع البناء واألشغال العمومية ولقطاع النقل واالتصال انخفاضات بنسبة %0,8 إىل 

93,7 مليار و%4 إىل 36,2 مليار، عىل التوايل، بعد ارتفاعها بواقع %3,9 و%14 سنة 2017. وتواصل انخفاض القروض املخصصة 

لقطاع الفنادق ليبلغ %7,3 بعد %3,2 يف السنة السابقة، لتصل بذلك إىل 14,1 مليار.

أما القروض املوجهة لقطاع التجارة، فتزايدت بنسبة %1,7 إىل 57,3 مليار درهم، مقابل %8,6 يف السنة املاضية. 
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رسم بياين 24 : التوزيع القطاعي للقروض بواسطة الـدفع من الصندوق املمنوحة من طرف البنوك )%(

2016
4,0

17,8

11,2

6,4
1,9
4,1

13,1

32,4

9,1

3,8

17,1

11,3

6,7
1,8
4,5

12,7

32,6

9,5

4,0

16,5

10,5

6,4
1,6
4,1

12,5

31,9

12,5

20172018

 الفالحة والصيد البحري  الصناعات  البناء واألشغال العمومية  التجارة  الفندقة  النقل واملواصالت  األنشطة املالية  األرس  قطاعات أخرى

بعد انخفاضه الذي بدأ منذ سنة 2013، سجل املبلغ الجاري للقروض القصرية األجل منوا بنسبة %12,9 ارتباطا عىل الخصوص 

بارتفاع الديون املكتسبة عن طريق رشاء وتحصيل الديون. كام تزايدت حصتها يف مجموع القروض مبقدار 1,7 نقطة مئوية 

قروض  بتباطؤ  ارتباطا  بنسبة 2,5%  األجل  املتوسطة  للقروض  الجاري  املبلغ  انخفض  ذلك،  مع  وباملوازاة  إىل 31,4%.  لتصل 

التجهيز، وتراجعت حصتها بواقع %2,2 إىل %24. أما بالنسبة للقروض الطويلة األجل، فارتفع مبلغها الجاري بنسبة 8,3%، 

نتيجة الرتفاع قروض السكن، وبذلك تنامت حصتها مبقدار 0,7 نقطة إىل 37,3%. 

رسم بياين 25 : بنية القروض بواسطة الـدفع من الصندوق املمنوحة من طرف البنوك حسب أجلها )%( 

31,9

25,4

35,1

7,6

29,7

26,2

36,6

7,5

31,4

24,0

37,3

7,3

201620172018

 قروض قصرية األجل  قروض متوسطة األجل  قروض طويلة األجل  ديون معلقة األداء

3.1.2 - تعززت محافظ التداول واالستثامر واملساهمة عىل حساب محفظة التوظيف

مع نهاية سنة 2018، وصل املبلغ اإلجاميل ملحفظة السندات اململوكة للبنوك إىل 282,2 مليار درهم، ما ميثل ارتفاعا بنسبة 

%2,5 بعد %11,5 سنة 2017, وبذلك بلغت حصتها %21 من مجموع االستخدامات البنكية. 
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جدول 4 : تطور محفظة سندات البنوك
)املبلغ اإلجاميل مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017 

8177,4 991157 623146 132سندات التداول

23,9-591 36740 62053 47سندات التوظيف

21613,7 33932 33728 27سندات االستثامر

62010,4 74251 41746 39سندات املساهمة واالستخدامات املامثلة

2442,5 439282 997275 246مجموع محفظة السندات

بنسبة %7,4 لتصل إىل 158 مليار درهم، بعد  تزايدت  التداول  القصدية أن محفظة سندات  املحاسبة  التحليل وفق  ويظهر 

ارتفاعها بواقع %10,8 يف السنة السابقة، مام يعكس ارتفاع عمليات التفاوض حول السندات املنجزة داخل قاعات السوق. 

ويعزى هذا التطور إىل ارتفاع سندات الخزينة بنسبة %9,6 إىل 90,7 مليار، وسندات امللكية بواقع %3,1 إىل 58,5 مليار، وباقي 

سندات الدين بنسبة %14,8 إىل 8,6 مليار. كام تزايدت سندات االستثامر بواقع %13,7 إىل 32,2 مليار، ارتباطا بارتفاع سندات 

الخزينة بنسبة %6,8 وباقي سندات الدين التي تنامت بأكرث من الضعف. ويف املقابل، تراجع املبلغ الجاري ملحفظة سندات 

بنسبة %61، السيام عىل شكل أسهم وحصص يف  امللكية  نتيجة النخفاض سندات  مليار،  إىل 40,6  بنسبة 23,9%  التوظيف 

مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، وسندات الخزينة بنسبة %6,6 وباقي سندات الدين بواقع 20,8%. 

اإلطار رقم 4 : تـعـريـف مـحـافـظ السـنـدات

املحاسبايت  التصميم  عليها يف  املنصوص  الفئات  إحدى  االئتامن، يف  قبل مؤسسة  من  املتوخى  الهدف  السندات، حسب  تصنف  عند رشائها، 

ملؤسسات االئتامن : سندات التداول، سندات التوظيف، سندات االستثامر، سندات املساهمة.

سندات التداول : سندات يتم رشاؤها أو بيعها بنية إعادة بيعها أو إعادة رشائها داخل أجل قصري بهدف تحقيق ربح منها.	 

أي 	  تفوتها يف  أن  للمؤسسة  توظيفها ملدة غري محددة، وميكن  بهدف  امتالكها  يتم  متغري  أو  قار  عائد  ذات  : سندات  التوظيف  سنـدات 

وقت. وبشكل افرتايض، يتعلق األمر بسندات غري مصنفة ضمن أي فئة أخرى.

سـنـدات االستثمـار : سندات دين ذات أجل استحقاق محدد، مشرتاة أو ناجمة عن فئة »سندات التوظيف«، بغرض حيازتها إىل غاية حلول 	 

أجل استحقاقها.

سـنـدات املساهمة : سندات تعترب ملكيتها ملدة طويلة مفيدة لنشاط مؤسسة االئتامن، ومتثل جزءا من الرأسامل، وميكن حيازتها بشكل 	 

مبارش أو غري مبارش.

التزايد بواقع %18,6 املسجل سنة 2017. ويشمل هذا  عرفت محفظة املساهامت منوا بنسبة %10,4 إىل 51,6 مليار، بعد 

تقلصت  آخر،  جانب  ومن  مليار.   20,7 إىل   11,7% بنسبة  منها،  املالية  السيام  الخاصة،  الرشكات  يف  املساهامت  منو  التطور 

املساهامت يف مؤسسات االئتامن املوجودة يف الخارج بنسبة %4,1 إىل 20,9 مليار درهم، أي ما ميثل حوايل %43 من املحفظة 

اإلجاملية للمساهامت و%17,2 من األموال الذاتية املحاسباتية للبنوك. 
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رسم بياين 26 : توزيع محفظة مساهامت البنوك حسب نوعية الطرف املقابل )%(

15,1

44,3

40,5

0,1

13,9

44,7

41,3

0,1

14,9

42,7

42,3

0,1

201620172018

 مساهامت يف مؤسسات االئتامن املغربية والهيئات املعتربة يف حكمها  مساهامت يف مؤسسات االئتامن بالخارج  مساهامت يف مقاوالت خاصة  مساهامت يف مقاوالت عمومية 

ويظهر تفصيل محفظة السندات حسب الطبيعة القانونية ارتفاع سندات الخزينة بنسبة %5,7 إىل 147 مليار درهم، مام يرفع 

حصتها يف املحفظة اإلجاملية إىل %52 عوض %50 سنة 2017. وظلت حصتها يف االستخدامات البنكية مستقرة يف 10,9%. 

ويف ما يتعلق مبحفظة باقي سندات الدين، التي تتكون باألساس من التزامات وسندات دين أخرى قابلة للتداول، فقد سجلت ارتفاعا 

بنسبة %6 لتصل إىل حوايل 20 مليار درهم. وعىل العكس من ذلك، عرفت سندات امللكية اململوكة للبنوك، باختالف أنواعها، انخفاضا 

بواقع %1,8، مقابل تزايدها بنسبة %4,8 سنة 2017، حيث تقلصت حصتها يف املحفظة اإلجاملية مبقدار نقطتني إىل 41%. 

رسم بياين 27 : تطور محفظة سندات البنوك حسب طبيعتها القانونية )مباليري الدراهم(

سندات امللكيةسندات دين أخرىسندات الخزينة

118

139
147

171920

113118116

2018  2017  2016 

ارتفع جاري املؤن عن انخفاض محفظة السندات، التي يخصص حوايل %89 منها لتغطية سندات املساهمة واالستخدامات 

املامثلة، بنسبة %16 ليصل إىل 2,3 مليار درهم.
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2.2 - متيز تطور املوارد البنكية بلجوء متزايد إلعادة التمويل من لدن البنك املركزي

جدول 5 : تطور موارد البنوك )النشاط باملغرب(
)املبلغ اإلجاميل مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017 

24330,0 199130 687100 93ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

8082,9 412927 081901 854ودائع الزبناء

4126,1 354105 03499 87سندات اقرتاض

7386,7 87561 64557 52- سندات الدين املصدرة

6755,3 47943 38941 34- ديون ثانوية

3035,1 428121 792115 108األموال الذاتية

1472,9 83011 25810 12النتيجة الصافية

2033,0 87045 90743 42خصوم أخرى

1165,5 341 0931 271 7591 198 1مجموع الخصوم

يف سياق تزايد الحاجة إىل السيولة البنكية الناجم عن تنامي التداول النقدي وتقلص االحتياطيات الدولية الصافية، ارتفعت 

الديون تجاه مؤسسات االئتامن بنسبة %30، مام يعكس تزايد اللجوء إىل متويل البنك املركزي. وتنامت الديون السندية بنسبة 

%6,1. ومن جانب آخر، تباطأت وترية منو الودائع املحصلة لدى الزبناء إىل %2,9 عوض %5,5 يف السنة السابقة. 

ونتيجة لذلك، وصلت حصة الديون السندية إىل %7,9. وانخفضت حصة الودائع املحصلة مبقدار 1,7 نقطة إىل %69,2 لفائدة 

الديون تجاه مؤسسات االئتامن التي ارتفع وزنها يف املوارد إىل %9,7. أما األموال الذاتية، فظلت حصتها مستقرة يف حوايل 9%.

ومن جهة أخرى، تزايدت املوارد املحررة بالعمالت األجنبية لدى غري املقيمني بنسبة %8,6، لتمثل بذلك %1,4 من مجموع 

املوارد البنكية.

رسم بياين 28 : بـنـيـة خـصـوم الـبـنـوك )%(

2016
7,8

71,2

7,3
9,1
4,6

7,9

70,9

7,8
9,1
4,3

9,7

69,2

7,9
9,0
4,2

20172018

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ودائع الزبناء  ديون سندية  أموال ذاتية محاسبية  خصوم أخرى
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1.2.2 - يعكس ارتفاع الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها لجوءا متزايدا 
إلعادة التمويل لدى البنك املركزي 

بعد ارتفاعها بنسبة %7 سنة 2017، سجلت الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها تزايدا بنسبة 30% 

لتصل إىل 130,2 مليار درهم سنة 2018. ويعزى هذا التطور باألساس إىل لجوء البنوك املتزايد إىل تسبيقات بنك املغرب، بفعل 

التي  األجنبية  بالعمالت  السيولة  وارتفاع مستوى  املتداول  النقد  بتنامي حجم  املرتبط  بالدرهم  البنكية  السيولة  تقلص  تأثري 

تحوزها البنوك منذ سنة 2017. ومن ضمن هذا املجموع، تسارعت الديون املحررة بالدرهم، والتي وصل مبلغها الجاري إىل 

100,7 مليار، بنسبة %38,8، بينام ارتفعت الديون بالعمالت األجنبية، والتي متثل حوايل %23 من املجموع، بواقع 7%.

رسم بياين 29 : توزيع ديون البنوك تجاه مؤسسات االئتامن حسب فئة الطرف املقابل )%(

2016

20,4

24,9

23,6

22,7

8,4

43,1

13,9

17,1

22,0

3,9

56,7

11,1

10,3

16,8

5,1

20172018

 بنك املغرب  مؤسسات االئتامن بالخارج  مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  بنوك مغربية  مؤسسات مغربية أخرى

وتزايدت إعادة التمويل لدى البنك املركزي بشكل كبري بواقع %71,1 لتصل إىل 73,8 مليار، مام يرفع حصتها ضمن الديون تجاه 

مؤسسات االئتامن إىل %56,7. ويتألف هذا املبلغ الجاري من تسبيقات ملدة 7 أيام يف حدود 67 مليار درهم مقابل 39 مليار 

سنة 2017، ومن القروض املضمونة املمنوحة يف إطار برنامج إعادة متويل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة مببلغ 2,3 

مليار مقابل 3,2 مليار سنة 2017. ويتكون الباقي من تسبيقات ملدة 24 ساعة.

ومن جانب آخر، تقلصت الديون بني البنوك بنسبة %0,5 إىل 21,9 مليار، بعد ارتفاعها بواقع %3,6 سنة من قبل، بفعل تأثري 

انخفاض القيم املقدمة لالستحفاظ بنسبة %23,4، وبدرجة أقل، السلفات املالية )%-1,5(. وارتفعت االقرتاضات لدى مؤسسات 

االئتامن يف الخارج بنسبة %4,1 لتبلغ 14,5 مليار.

2.2.2 - سجل تحصيل الودائع تباطؤ ودائع الخواص، السيام املغاربة املقيمني يف الخارج

سنة 2018، بلغ مجموع الودائع املحصلة لدى الزبناء 928 مليار درهم، محققا ارتفاعا قدره %2,9، بعد ارتفاعه بـنسبة 5,5% 

يف السنة السابقة. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط معامل االستخدام، الذي ميثل نسبة القروض إىل الودائع 96%. 
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أما  ارتفاعا بنسبة %3,3 مقابل %5,2 سنة 2017.  الودائع،  التي متثل %98 من مجموع  بالدرهم،  الودائع املحررة  وسجلت 

الودائع املحررة بالعمالت األجنبية، فبعد تزايدها بواقع %20 يف السنة املاضية، شهدت انخفاضا بنسبة %10,7 يبدو أنه مرتبط 

باندثار التوقعات التي كانت سائدة قبل إصالح نظام الرصف واالنتقال به إىل نظام أكرث مرونة الذي تم يف يناير 2018.

الودائع عىل شكل حسابات  بنسبة %2,4 إىل 566,3 مليار درهم. وارتفعت  الطلب  الودائع تحت  تزايدت  الفئات،  وحسب 

االدخار بواقع %3,5 إىل 158,8 مليار، يف سياق تطور سعر الفائدة املؤدى عنها مبقدار 10 نقط أساس إىل %1,94. وسجلت 

الودائع ألجل، التي وصل مبلغها الجاري إىل حوايل 170 مليارا، تزايدا بنسبة %0,9 مدفوعة باألساس بودائع الرشكات العمومية 

والخاصة، بعد تراجعها بنسبة %2,2 يف السنة السابقة. ومن جهة أخرى، واصلت ودائع الخواص ألجل تقلصها يف سياق تدين 

الطابع  القيم املقدمة لالستحفاظ ذات  التي تتكون أساسا من  الودائع  باقي  العكس من ذلك، سجلت  الفائدة. وعىل  أسعار 

املتقلب، منوا بنسبة %24,5، مقابل ارتفاعها بواقع %4,2 سنة 2017، لتصل بذلك إىل 33 مليار درهم.

ونتيجة لذلك، انخفض وزن الودائع تحت الطلب وألجل إىل %61 و%18,3 عىل التوايل، بينام ظلت حصة حسابات االدخار 

مستقرة يف 17,1%.

رسم بياين 30 : تطـور حصص مختلف فئات الودائع لدى البنوك )%(

201620172018

61,0

18,3

17,1

3,6

61,4

18,7

17,0

2,9

59,8

20,1

17,0

3,1

 حسابات تحت الطلب دائنة  ودائع ألَجل  حسابات ادخار  ودائع أخرى

حسب الوحدات االقتصادية، سجلت ودائع الخواص املقيمني ارتفاعا بنسبة %4,6 إىل 473,2 مليار درهم، مقابل %6,4 مع 

متم سنة 2017، بفعل تأثري تزايد الودائع تحت الطلب بنسبة %6,5 والودائع يف حسابات االدخار بنسبة %3,8 التي عوضت 

انخفاض الودائع ألجل بنسبة %6,8 إىل 40,3 مليار املرتبط بتطور أسعار الفائدة عىل الودائع نحو االنخفاض. وبالنسبة لودائع 

املقيمني بالعمالت األجنبية، فقد تقلص ارتفاعها إىل %0,6، بعد تزايدها بواقع %14,6 سنة 2017. وتبقى حصتها ضمن مجموع 

ودائع الخواص املقيمني محصورة يف 1,1%.

نهاية سنة  تباطأت وترية منو ودائعهم بشكل ملموس لتصل إىل %0,9 مع  الخارج، فقد  املقيمني يف  باملغاربة  يتعلق  ويف ما 

2018، بعد تسجيلها ارتفاعات قدرها %5,1 سنة 2017 و%5,5 سنة 2016، لتبلغ حوايل 183 مليار درهم، وذلك ارتباطا برتاجع 

تحويالت املغاربة املقيمني يف الخارج بنسبة 1,5%. 
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رسم بياين 31 : بنية الودائع لدى البنوك حسب فئـات الـوحـدات االقتصادية )%(

2016

50,0

20,3

25,5

4,2

50,3

20,2

24,4

5,1

51,2

19,8

25,1

3,6

20172018

 ودائع الخواص  ودائع املغاربة املقيمني بالخارج  ودائع باقي الوحدات االقتصادية غري املالية  ودائع الوحدات االقتصادية املالية

ومن جهة أخرى، تزايدت ودائع الرشكات الخاصة بنسبة %4 لتصل إىل 181,2 مليار درهم. وسجلت الودائع تحت الطلب، التي 

متثل %71,4 منها، تراجعا قدره %0,6 إىل 129,5 مليار، تم تعويضه بواسطة ارتفاع الودائع ألجل بنسبة %10,4 إىل 26,5 مليار. 

وبخصوص ودائع الرشكات العمومية، التي تتألف يف حدود %50 من التوظيفات املؤدى عنها، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 18,6% 

إىل 25,4 مليار ارتباطا بتحسن خزينتها الناجم عن متويل قروض الرضيبة عىل القيمة املضافة الخاصة بها. 

التأمني ومؤسسات  املنقولة، ورشكات  القيم  الجامعي يف  التوظيف  أساسا من مؤسسات  املتكونة  املالية،  للوحدات  وبالنسبة 

االحتياط االجتامعي، فوصل مجموع ودائعها إىل 36,6 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة %20,4، بعد ارتفاعها بواقع 

%25,8 يف السنة السابقة. وبشكل منفصل، عرفت ودائع مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، والتي تتكون يف حدود 

حوايل %82 من الودائع ألجل، تقلصا بنسبة %30,2 إىل 18,1 مليار. ويرجع هذا االنخفاض الذي يأيت بعد ارتفاع قدره 41,7% 

سنة 2017، إىل تقلص االكتتابات الصافية ملؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة )+19 مليار مقابل +40 مليار سنة 

2017(. وارتفعت ودائع رشكات التأمني، التي متثل %13 من املوارد املحصلة لدى الوحدات املالية، بنسبة %4,5 إىل 4,9 مليار، 

%50 منها عىل شكل ودائع تحت الطلب و%36 عىل شكل ودائع ألجل.

3.2.2 - واصلت البنوك متديد آجال استحقاق مواردها من خالل اللجوء إىل سوق الديون الخاصة

ارتفع املبلغ الجاري اإلجاميل للديون عىل السندات بنسبة %6,1 إىل 105,4 مليار درهم، مام يرفع حصتها يف مجموع املوارد إىل 

حوايل %8. ويشمل هذا النمو تزايد جاري سندات الدين الصادرة بحوايل %6,7 إىل 61,7 مليار، بفضل ارتفاع عمليات إصدار 

شواهد اإليداع بواقع %11,4. ويوجد %72 من هذه الشواهد يف حوزة مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، و18,6% 

منها يف حوزة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، و%8,5 منها يف حوزة الخواص.
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رسم بياين 32 : املبلغ الجاري للديون السندية التي تصدرها البنوك 
)مباليري الدراهم(

رسم بياين 33 : املبلغ الجاري لشهادات اإليداع موزعة حسب نوع 
املكتتبني )%(

0,6 0,9 1,7

7,7 9,0 7,4

43,7
41,5

34,4

53,5

48,0
43,5

إصدارات من

سندات دين أخرى

201620172018شهادات اإليداع ديون ثانوية سندات مصدرة 

9,0

72,0

0,4

18,6

8,0

62,7

1,9

27,4

5,1

70,5

2,5

21,9

 مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  رشكات التأمني ومنظامت االحتياط االجتامعي 2016  2017  2018
 مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة  مكتتبون آخرون

ومن أجل تعزيز نسبة مالءتها بالنظر إىل املتطلبات التنظيمية، واصلت البنوك اللجوء إىل إصدار ديون ثانوية، وإن بوترية أقل 

من تلك املسجلة سنة 2017. فقد ارتفع مبلغها الجاري بنسبة %5,3 إىل 43,7 مليار مع نهاية 2018. وتضم هذه السندات ديونا 

ثانوية دامئة يف حدود 4 ماليري درهم.

4.2.2 - واصلت األمـوال الذاتية للبنوك تطورهـا 

بعد ارتفاعها بنسبة %6,1 سنة 2017، واصلت األموال الذاتية للبنوك تزايدها بواقع %5,1. فقد بلغ مجموعها 121 مليار درهم، ما 

ميثل حصة قدرها %9 من املوارد القارة. واملبلغ اإلضايف من األموال الذاتية ناجم أساسا عن ترحيل نتائجها غري املوزعة.

رسم بياين 34 : تطور األموال الذاتية املحاسبية للبنوك 

201620172018

109115121

9,19,19,0

 األموال الذاتية )مباليري الدراهم(  حصة األموال الذاتية يف مجموع األصول )%( 

3.2 -  تزايدت التعهدات خارج الحصيلة للبنوك ارتباطا بنمو تعهدات التمويل 
والضامن املمنوحة للزبناء

تتكون مخاطر البنوك خارج الحصيلة أساسا من االلتزامات بالضامن وبالتمويل املمنوحة أو املستلمة، وكذا االلتزامات املتعلقة 

بعمليات الرصف وباملنتجات املشتقة.
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رسم بياين 35 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك )مباليري الدراهم( 

2014

194,4

75,3

119,0

202,1

81,4

120,7

236,0

99,8
136,2

268,5

122,1
146,4

298,5

143,4155,1

2015201620172018

 االلتزامات املمنوحة  االلتزامات بالتمويل  االلتزامات بالضامن

البنوك بنسبة %11,2 إىل 298,5 مليار درهم، عوض %13,8 يف السنة السابقة، مام  ارتفعت االلتزامات املمنوحة من طرف 

يعكس منو االلتزامات بالتمويل بواقع %17,4 إىل 143,4 مليار وااللتزامات بالضامن بنسبة %6 إىل 155,1 مليار درهم.

رسم بياين 36 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك لفائدة الزبناء )مباليري الدراهم(

2014

153,3

72,181,3

160,6

78,182,6

185,7

96,888,9

206,5

114,8
91,7

243,1

139,5

103,6

2015201620172018

 مجموع االلتزامات املمنوحة للزبناء  االلتزامات بالتمويل  االلتزامات بالضامن

وتزايدت االلتزامات لفائدة الزبناء، التي متثل %81 من مجموع االلتزامات املمنوحة، بنسبة %17,7 إىل 243,1 مليار درهم. 

ومن ضمن هذا املجموع، سجلت االلتزامات بالتمويل، التي متثل حصة %57، ارتفاعا قدره %21,5 إىل 139 مليار، كام تنامت 

االلتزامات بالضامن بواقع %13 إىل 103,6 مليار درهم.

رسم بياين 37 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك لفائدة مؤسسات االئتامن )مباليري الدراهم(

2014

41,0

3,3

37,7
41,5

3,3

38,2

50,3

3,0

47,3

62,0

7,3

54,755,4

3,9

51,5

2015201620172018

 مجموع االلتزامات املمنوحة مؤسسات االئتامن   االلتزامات بالتمويل  االلتزامات بالضامن

مقابل  مليار،   55,4 إىل  بنسبة 10,7%  يف حكمها  املعتربة  والهيئات  االئتامن  مؤسسات  لفائدة  املمنوحة  االلتزامات  تقلصت 

ارتفاعها بنسبة %23,4 سنة 2017. ويشمل هذا التطور انخفاض االلتزامات بالضامن بنسبة %5,8 إىل 51,5 مليار، وااللتزامات 

بالتمويل بنسبة %47,1 إىل 3,9 مليار.
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رسم بياين 38 : تطور االلتزامات املستلمة من طرف البنوك )مباليري الدراهم(

20142015201620172018

63,663,4

78,3
85,0

90,1

ومن جهة أخرى، ارتفعت االلتزامات املستلمة بنسبة %6,1 إىل 90,1 مليار درهم بفضل تزايد االلتزامات بالضامن بنسبة 5,4% 

إىل 86,7 مليار درهم وااللتزامات بالتمويل بواقع %25,7 إىل 3,5 مليار.

وبعد انخفاضها بنسبة %40,4 يف السنة املاضية، سجلت االلتزامات بالعمالت األجنبية8 عىل عمليات الرصف بالناجز منوا بنسبة 

%51,1 إىل 19 مليار درهم. كام تزايدت االلتزامات الخاصة بعمليات الرصف ألجل بنسبة %20 إىل 97,3 مليار.

رسم بياين 39 : تطور االلتزامات الخاصة بعمليات الرصف واملنتجات املشتقة )مباليري الدراهم(

20142015201620172018

43,8

97,3

19,0

47,4

81,1

12,6

51,6

89,4

21,1

63,9
79,2

11,5

66,4

118,0

9,6

 االلتزامات بالعمالت األجنبية عىل عمليات الرصف بالناجز  االلتزامات بالعمالت األجنبية عىل عمليات الرصف ألجل  االلتزامات الخاصة باملنتجات املشتقة

أما االلتزامات الخاصة باملنتجات املشتقة، املتعلقة بعمليات التغطية أو العمليات املنجزة لفائدة الزبناء، فقد سجلت انخفاضا 

االلتزامات  تراجع  باألساس  التطور  هذا  ويعكس  درهم.  مليار   43,8 إىل حوايل  االفرتايض  الجاري  مبلغها  ليصل  بنسبة 7,6% 

الخاصة بأدوات أسعار الفائدة بنسبة %42,8 إىل 3,8 مليار وااللتزامات الخاصة بباقي األدوات بنسبة %3,5 إىل 18,7 مليار. 

ومن جانبها، ظلت االلتزامات الخاصة بأدوات أسعار الفائدة مستقرة عند 21,2 مليار درهم.

4.2 -  سجلت مردودية البنوك منو العائد الصايف البنيك الذي حد من قوته ارتفاع 
كلفة املخاطر

برسم سنة 2018، حققت البنوك عائدا صافيا رابحا إجامليا، يتم حسابه عىل أساس فردي، قدره 11,1 مليار درهم، مام ميثل 

ارتفاعا بنسبة %2,9، بعد التزايد بواقع %17,6 املسجل يف السنة السابقة. وهذا التطور مرتبط بنمو معتدل للعائد الصايف البنيك 

الذي يضاف إليه ارتفاع كلفة املخاطر.

8 تشمل االلتزامات بالعمالت األجنبية، سواء كانت بالناجز أو ألجل، األحجام عند الرشاء وعند البيع.
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رسم بياين 40 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك )مباليري الدراهم(

النتيجة الصافيةالنتيجة الجاريةالنتيجة اإلج�لية العائد الصايف البن�

11,1 10,8 9,2

16,0 16,8 14,5

23,8 23,5 23,3

47,2 46,0 45,1

 2016 معّدل  2017  2018

1.4.2 - يعكس تطور العائد الصايف البنيك تعزز هامش الفائدة وهامش العموالت

بلغ العائد الصايف البنيك 47,2 مليار درهم، بزيادة قدرها %2,7، مقابل %2 يف السنة السابقة9. وهذا التطور ناجم عن تحسن 

هامش الفائدة وهامش العموالت، فيام انخفضت العائدات الناجمة عن أنشطة السوق. 

رسم بياين 41 : بـنـيـة الـعــائـد الـصـافـي البنـكـي )%(

2016
معّدل

20172018

72

15

13

70

15

15

69

14

17

 هامش الفائدة  هامش العموالت  نتيجة عمليات السوق

سجل هامش الفائدة، الذي يعترب املكون األسايس للعائد الصايف البنيك بحصة %72، ارتفاعا من جديد بنسبة %4,4 إىل 32,2 

مليار درهم، بعد %3,8 سنة 2017.

أما العائد الصايف للفوائد عىل العمليات املنجزة مع الزبناء، والذي يعترب املكون املهيمن لهامش الفائدة، فقد تزايد بنسبة 6,3% 

إىل 31,8 مليار درهم، بفعل تأثري ارتفاع الفوائد املحصلة عىل القروض بنسبة %4,1 إىل 40,3 مليار وانخفاض الفوائد املمنوحة 

عىل الودائع بنسبة %3,1 إىل 8,6 مليار درهم. ويعزى هذا االنخفاض إىل تراجع الفوائد املمنوحة عىل الودائع ألجل بنسبة 

%5,3 نتيجة لتقلص حصتها يف موارد الزبناء.

وسجل العائد الصايف للفوائد عىل العمليات مع مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها تراجعا جديدا بنسبة %12,6 إىل 

1,3 مليار درهم، ارتباطا بارتفاع الفوائد املمنوحة عىل االقرتاضات بواقع 13,4 إىل 2,9 مليار درهم، السيام لدى البنك املركزي.

9 تم تعديل املعطيات الخاصة بسنة 2016 من تأثري عملية استثنائية كانت قد أدت إىل ارتفاع كبري للعائد الصايف البنيك وللنتيجة الصافية للقطاع.



42 

الباب األول: بنية مؤسسات االئتمان ونشاطها ومردوديتها

وبالرغم من بقائه يف مستوى سلبي، انتقل العائد الصايف للفائدة عىل سندات الدين من رصيد قدره 520 مليون إىل 950 مليون 

درهم. ويعكس هذا التفاقم انخفاض الفوائد املحصلة عىل السندات اململوكة بنسبة %8 إىل 2,5 مليار، بينام ارتفعت الفوائد 

املؤداة عىل سندات الدين الصادرة، من جانبها، بنسبة %6,4 إىل 3,5 مليار درهم، ارتباطا بتزايد اإلصدارات بواقع 6,7%. 

وسجل هامش العموالت ارتفاعا بنسبة %5,3 إىل 7,3 مليار بعد التزايد بواقع %9,4 املسجل يف السنة السابقة، مام يعكس منو 

العموالت املحصلة بنسبة 8%. 

ارتفاعا نسبته %7,4 مقابل  الخدمات حوايل 7 ماليري، ما ميثل  العموالت املحصلة عىل تقديم  الصدد، بلغ مجموع  ويف هذا 

%9,6 بفضل منو العموالت عىل تسيري الحسابات بنسبة %3 إىل 1,6 مليار والعموالت عىل وسائل األداء بنسبة %11 إىل 2,7 

بواسطة  واألداءات  بنسبة 7,2%  املتداولة  والبطاقات  بنسبة 4,7%،  الحسابات  بتزايد عدد  مرتبطة  االرتفاعات  مليار. وهذه 

هذه البطاقات بواقع %19. ومن جانبها، تزايدت العموالت عىل مبيعات منتجات التأمني بنسبة %10,4 إىل 343 مليون ارتباطا 

بارتفاع األقساط املحصلة برسم التأمني البنيك بحوايل %8 والعموالت املحصلة عىل تقديم خدمات القروض بنسبة %1,9 إىل 

552 مليون مقابل منو االئتامن بنسبة %6,5. كام تزايدت العموالت عىل عمليات الرصف بنسبة %21,4 إىل 390 مليون درهم، 

مام يعكس أيضا ارتفاع االلتزامات الخاصة بهذا النشاط. ويف املقابل، تراجعت العموالت املحصلة عىل سندات التسيري واإليداع 

بنسبة %9,6 إىل 429 مليون درهم، ارتباطا بضعف املعامالت يف سوق البورصة.

ومن جانب آخر، شهد عائد عمليات السوق انخفاضا جديدا بنسبة %7,2 إىل 6,4 مليار درهم، بعد تدنيه بنسبة %12,7 خالل 

سنة 2017. ويشمل هذا التقلص باألساس انخفاض عائد العمليات عىل سندات التوظيف بنسبة %68,2 إىل 236 مليون درهم، 

ارتباطا بتدين هذه املحفظة، وعائد العمليات عىل سندات التداول بواقع %11,7 إىل 3,4 مليار درهم، نتيجة الرتفاع طفيف 

ألسعار الفائدة عىل السندات. وظل عائد املنتجات املشتقة متوازنا عند 7 ماليني درهم، مقابل 171 مليون درهم سنة 2017. 

أما عائد عمليات الرصف، فارتفع بنسبة %26,8 إىل 2,3 مليار درهم.

2.4.2 - تـعـزز العائد اإلجاميل لالستغالل بشكل طفيف

شهدت تكاليف االستغالل العامة التي بلغت 23,9 مليار درهم منوا متحكام فيه، أي %2,9 عوض %4,6، وهي نفس وترية منو 

العائد الصايف البنيك. كام ظل متوسط معامل االستغالل مستقرا يف 50,7%.

وحسب الفئات، تزايدت تكاليف املستخدمني، التي متثل %47,5 من تكاليف االستغالل العامة، بنسبة %2,9 إىل 11,4 مليار 

درهم، مقابل %4,7 سنة 2017. وتنامت التكاليف الخارجية10، التي متثل %39 من مجموع التكاليف، بنسبة %2,2 إىل 9,2 

مليار درهم مقابل %4,4. ومن جانبها، ارتفعت مخصصات االستخامد ومؤن األصول الثابتة غري املجسدة واملجسدة بنسبة 1,3% 

إىل 2,3 مليار درهم.

10 تتألف التكاليف الخارجية بالخصوص من مصاريف الصيانة واإلصالح، وتعويضات وأتعاب الوسطاء، والنقل والتنقل، ومصاريف اإلشهار.
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رسم بياين 42 : تطور النتيجة اإلجاملية لالستغالل ومتوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك

2018 2017 2016
معّدل

2015 2014 2013

23,8

23,5
23,3

23,7
23,8

21,5

50,7%

50,6%

49,3% 49,1%

46,1%

47,7%

 النتيجة اإلجاملية لالستغالل )مباليري الدراهم(  متوسط معامل االستغالل )%(

ونتيجة لذلك، ارتفع الناتج اإلجاميل لالستغالل بنسبة %1,4 إىل 23,8 مليار درهم، بعد %1 سنة 2017.

3.4.2 - بعد تحسنها سنة 2017، ارتفعت تكلفة املخاطر مجددا

بعد االنخفاض بنسبة %22,8 املسجل سنة 2017، عادت تكلفة املخاطر لالرتفاع من جديد بنسبة %15,9 لتصل إىل 7,8 مليار 

درهم. ومن ضمن هذا املجموع، بلغت تكلفة املخاطر برسم الديون املعلقة األداء 5,6 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 8,7%، 

الحساسة  الديون  لتغطية  العامة  املؤن  بارتفاع  ارتباطا   38,5% بواقع  لالسرتدادات  الصافية  املخصصات  باقي  ارتفعت  فيام 

واألصول العقارية املكتسبة عن طريق الوفاء مبقابل.

ونسبة إىل الناتج اإلجاميل لالستغالل، مثلت تكلفة املخاطر %32,8، مقابل %28,7 يف السنة السابقة. وباملقارنة مع املبلغ الجاري 

للقروض، مثلت %0,9، عوض %0,8 سنة 2017.

رسم بياين 43 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل النتيجة اإلجاملية 
لالستغالل

رسم بياين 44 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل القروض )%(

2016
معّدل

20172018

8,7

6,8
7,8

37,6

28,7

32,8

201620172018

1,1

0,8
0,9

 تكلفة املخاطر )مباليري الدراهم(  تكلفة املخاطر نسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل )%(

أخذا يف االعتبار تطور مخاطر البنوك، تقلصت النتيجة الجارية بنسبة %4,4 إىل 16 مليار درهم، مقابل ارتفاعها بنسبة 15,3% 

سنة 2017. ومن جهة أخرى، تحسنت النتيجة غري الجارية إذ انتقلت من رصيد سلبي قدره 830 مليون إىل رصيد إيجايب قدره 

186 مليون درهم، نظرا لكون سنة 2017 متيزت عىل الخصوص بتسديد بعض البنوك ألعباء رضيبية غري جارية.
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)%( )ROA( رسم بياين 45 : تطور مردودية أصول البنوك)%( )ROE( رسم بياين 46 : تطور مردودية األموال الذاتية للبنوك

0,8

0,90,9

2016
معّدل

20172018

8,6

9,59,5

2016
معّدل

20172018

يف املجمل، بلغت النتيجة الصافية للبنوك 11,1 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة %2,9، بعد %17,6 سنة 2017، وهي السنة التي 

ل فيها انخفاض ملموس لتكلفة املخاطر. وظلت مردودية األصول )ROA( ومردودية األموال الذاتية )ROE( مستقرة يف  ُسجِّ

%0,9 و%9,5 عىل التوايل. 

4.4.2 - تقلص الهامش اإلجاميل للوساطة من جديد

مردودية  نسبة  متوسط  النخفاض  نتيجة  إىل 2,98%  أساس  نقطة   17 مبقدار  البنوك  لدى  للوساطة  اإلجاميل  الهامش  تراجع 

االستخدامات بواقع 18 نقطة أساس، إىل %4,35 باملوازاة مع استقرار متوسط كلفة املوارد يف %1,37. وهذا االنخفاض ناجم 

عن تقلص عائد السندات.

رسم بياين 47 : تطور الهامش اإلجاميل للوساطة الخاص بالبنوك )%(

1,501,381,37

3,363,152,98

4,86
4,534,35

2016
معّدل

20172018

 نسبة مردودية االستخدامات  الهامش اإلجاميل للوساطة  متوسط كلفة املوارد

ويف ما يتعلق بهامش العمليات مع الزبناء تحديدا، فقد بقي مستقرا عند %3,87 بقعل تأثري انخفاض كل من متوسط نسبة 

مردودية القروض مبقدار 6 نقط أساس إىل %4,81 ومتوسط تكلفة الودائع بواقع 7 نقط أساس إىل 0,93%.
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رسم بياين 48 : تطور هامش البنوك عىل العمليات مع الزبناء )%(

1,151,000,93

3,853,873,87

5,004,874,81

201620172018

 نسبة مردودية القروض  متوسط كلفة الودائع  الهامش عىل العمليات مع الزبناء

وتقلص الهامش البنيك اإلجاميل، الذي يقاس بنسبة العائد الصايف البنيك إىل متوسط االستخدامات، مبقدار 8 نقط أساس إىل %3,63. وقد 

تم امتصاصه بالنفقات العامة يف حدود %1,84 مقابل %1,88 سنة 2017 وبتكلفة املخاطر يف حدود %0,60 عوض %0,55 سنة 2017.

رسم بياين 49 : تطور الهامش البنيك اإلجاميل والنفقات العامة وتكلفة املخاطر )%(

0,760,550,60

1,931,881,84

3,92
3,713,63

2016
معّدل

20172018

 الهامش البنيك اإلجاميل النفقات العامة  متوسط االستخدامات املخصصات الصافية من اسرتدادات املؤن  متوسط االستخدامات

3 - نـشـاط الـبـنـوك والنوافذ التشاركية ومردوديتها 
يف نهاية سنة 2018، السنة األوىل الكاملة لنشاط البنوك والنوافذ التشاركية، سجلت هذه األخرية حصيلة إجاملية قدرها 7,3 

مليار درهم مقابل 2,6 مليار يف السنة السابقة. ويعكس هذا التطور ارتفاعا قويا للتمويالت التشاركية. 

جدول 6 : تطور استخدامات البنوك والنوافذ التشاركية 
)مباليني الدراهم(

التغير 20172018
(%) 2018/2017 

31,5-035 5101 1ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

100<472 1824ديون عىل الزبناء

 100<0380شهادات الصكوك

2752988,7قيم مستعقرة

100<131 5871أصول أخرى

32343133,4مبا فيها األمالك املكتسبة يف إطار التمويالت التشاركية

100<316 5547 2مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن
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وصل املبلغ الجاري للتمويالت إىل حوايل 4,5 مليار درهم عند نهاية سنة 2018، أكرث من %90 منها عىل شكل متويالت من نوع 

»املرابحة العقارية« و%8 من نوع »مرابحة السيارات«. ووصلت حصتها من االستخدامات إىل 62%. 

ويضم جاري متويالت املرابحة الهامش املحدد مسبقا من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، والذي يقسط أداؤه عىل مدة التمويل. 

اإلطار رقم 5 : طريقة تقييد التمويل باملرابحة يف الحساب

إن السلع املشرتاة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية من أجل تفويتها للزبناء باملرابحة يتم تقييدها يف الحساب بتكلفة رشائها، التي تتكون 

من مثن الرشاء الذي تضاف إليه مصاريف الرشاء.

عند إبرام عقد املرابحة مع الزبون، يتم شطب السلعة من حساب حصيلة املؤسسة البائعة. ويقيد هامش الربح11 عىل مستوى حساب تسوية 

»هوامش محتسبة مسبقا« بالحساب املدين ويشكل موضوع تقسيط بحسب مدة العقد. وعند إقفال أي حساب مايل الحق، تقيد املؤسسة يف 

الحساب باعتبارها ناتجا، الحصة من الهامش املتعلقة بالسنة املحاسبية املقتطعة من حساب التسوية املذكور.

وبعد خصم مبلغ الهوامش املحتسبة مسبقا، يبلغ جاري متويالت املرابحة 3,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2018.

سجلت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، التي تتألف باألساس من ودائع لدى بنك املغرب، انخفاضا 

بنسبة %31,5، بالتزامن مع تطور نشاط التمويل.

وشهدت سنة 2018 أيضا أول إصدار سيادي لشهادات الصكوك، اكتتبت فيها 4 مؤسسات بنكية تشاركية، مببلغ إجاميل قدره 

حوايل 380 مليون درهم، أي ما ميثل %5 من الحصيلة اإلجاملية. 

رسم بياين 50 : بنية أصول البنوك والنوافذ التشاركية )%(

59

7

11

23

62

14

5
4

15

20172018

 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون عىل الزبناء  شهادات الصكوك  قيم مستعقرة  أصول أخرى

وانخفضت حصة باقي األصول لتصل إىل %15، مقابل %23 يف نهاية 2017، نتيجة بالخصوص لتدين حصة مخزون السلع املشرتاة 

يف إطار التمويالت التشاركية12 مبقدار 7 نقط مئوية13. ونسبة إىل املبلغ الجاري لتمويالت املرابحة، مثل هذا املخزون أقل من 

%10 مع متم سنة 2018، عوض %177 يف السنة السابقة، مام يعكس دينامية تحول مخزون التمويالت. 

11 يحدد مبوجب العقد، وميثل الفرق بني مثن البيع »باملرابحة« للزبون وكلفة رشاء السلعة من طرف املؤسسة.

12 يتعلق األمر مبخزون السلع العقارية املخصصة للبيع يف إطار عقود املرابحة.

13 سجل هذا البند ارتفاعا بنسبة %33 من حيث القيمة. 
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جدول 7 : تـطـور مـوارد الـبـنـوك والنوافذ التشاركية
)مباليني الدراهم(

التغير 20172018
(%) 2018/2017 

100<0431ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
100<665 6711ودائع الزبناء14

22632,8 6762 1األموال الذاتية15 

100<377-175-النتيجة الصافية

100<262 01الوكالة باالستثامر

100<109 3812خصوم أخرى

100<316 5547 2مجموع الخصوم

بالنسبة للموارد، وصل مجموع مبلغ الودائع املحصلة لدى الزبناء إىل 1,7 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته %148 خالل سنة واحدة. 

وانخفضت حصتها يف املوارد، من سنة إىل أخرى، من 26,3 إىل %22,8، بفضل إصدار سندات إعادة التمويل »وكالة باالستثامر«.

رسم بياين 51 : بنية خصوم البنوك والنوافذ التشاركية )%(

20172018

14,9

58,8

26,3

28,8

25,3

17,2

22,8

5,9

 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون عىل الزبناء  وكالة باالستثامر  األموال الذاتية  خصوم أخرى

بعد اعتامد املجلس العلمي األعىل، يف شهر يوليوز 2018، للعقد النموذجي املتعلق بالوكالة باالستثامر، لجأت بعض البنوك إىل هذا 

النوع من إعادة التمويل الذي وصل مبلغه الجاري إىل 1,3 مليار درهم مع نهاية 2018، ما ميثل %17 من مجموع الخصوم. 

اإلطار رقم 6 : تـعـريـف الـوكـالـة باالستثـمـار

الوكالة باالستثامر عقد يضع مبوجبه »املوكل« )رب املال/املوكل( رهن إشارة »الوكيل« )املسري/الوكيل( أمواال قصد استثامرها يف أنشطة متوافقة 

مع أحكام الرشيعة. وال ميكن ضامن الرأسامل املستثَمر وال أجرة املوكل. ويف حال تحقيق أرباح، تؤدى هذه األرباح للموكل بعد خصم أجرة 

التدبري أو مخالفة  الوكيل مقابل تسيريه. ويف حال وقوع خسائر، يتحمل املوكل هذه الخسائر، ما عدا يف حاالت الغش أو اإلهامل أو سوء 

الرشوط التعاقدية.

14 مبا يف ذلك هامش الجدية

15 دون احتساب نتيجة السنة املالية.
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ومن جانب آخر، تزايدت األموال الذاتية، دون احتساب عائد السنة املالية، بنسبة %33، أساسا بفعل تأثري عمليات الزيادة يف 

الرأسامل. أما باقي الخصوم، واملكونة أساسا من املبلغ الجاري للهوامش املحددة سلفا عىل متويالت املرابحة، فقد بلغت 2,1 

مليار درهم، لتمثل بذلك %29 من مجموع الحصيلة.

وقد حققت البنوك والنوافذ التشاركية عائدا صافيا بنكيا قدره 67,2 مليون درهم، وسجلت نتيجة صافية مرتاكمة سلبية مببلغ 

377 مليون درهم، ما يعكس وزن االستثامرات الناجمة عن بدء أنشطتها. ويف هذا الصدد، بلغت التكاليف العامة لالستغالل 

445 مليون درهم.

4 - نـشـاط شـركـات التمويـل ومردوديتها 

1.4 - تسارعت قروض االستهالك املمنوحة من طرف رشكات التمويل

جدول 8 : تطور استخدامات شـركـات التـمويـل
)مباليني الدراهم(

20162017
بعد التصحيح 16
2018/2017

(%)
2018

التغير 
2018/2017

(%) 

17,5-885 9184 2245 8646 4ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

7605,8 974104 00298 27699 94ديون عىل الزبناء

8,5-308 4291 6991 3961 1محفظة السندات 

31926,2 0451 3841 4281 1قيم مستعقرة

89211,9 3734 5584 0344 4أصول أخرى

1644,9 739117 867111 998112 105املجموع 

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

يف نهاية سنة 2018، سجلت مجموع أصول رشكات التمويل ارتفاعا قدره حوايل %5 إىل 117,2 مليار درهم، مقابل %6,5 يف 

السنة السابقة، ومن ضمن هذا املجموع، شهدت القروض املمنوحة للزبناء، التي متثل أكرث من %89 من االستخدامات، ارتفاعا 

بنسبة %5,8 بعد 5%.

رسم بياين 52 : حصة مختلف فئات رشكات التمويل يف مجموع أصول القطاع )%(

45

43

12

45

43

12

47

42

11

201620172018

 رشكات قروض االستهالك  رشكات القرض اإليجاري  باقي رشكات التمويل

16 تم التعديل باملعطيات الخاصة مبؤسسات تدبري وسائل األداء التي استفادت من ترخيص جديد ملزاولة نشاط مؤسسات األداء، والتي جمعت أرقامها عىل مستوى نشاط مؤسسات األداء.
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من حيث مجموع األصول، تعززت حصة رشكات قروض االستهالك مبقدار نقطتني إىل %47، عىل حساب رشكات قروض اإليجار 

وباقي رشكات التمويل التي بلغت حصتها %42 و%11 عىل التوايل.

جدول 9 : تطور استخدامات رشكات قروض االستهالك
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

70361676425,6ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

5328,3 72649 83245 42ديون عىل الزبناء

33116,0 80418 49615 13مبا يف ذلك عمليات الكراء مع خيار الرشاء

100<19717229محفظة السندات

71367588931,8قيم مستعقرة

74012,7 3193 9233 2أصول أخرى 

1649,6 35355 36850 47مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

وسجل نشاط رشكات قروض االستهالك، الذي يقاس مبجموع الحصيلة، تباطؤا بنسبة %9,6 سنة 2018 ليصل إىل 55,2 مليار 

درهم، مقابل %6,3 مع متم سنة 2017. و يف نهاية سنة 2018، بلغ جاري القروض، التي متثل %90 من االستخدامات، 53,6 

مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة %8 عوض %6,3 يف السنة السابقة، وذلك بفضل عمليات الكراء مع خيار الرشاء التي ارتفع 

مبلغها الجاري اإلجاميل بنسبة %18 إىل أكرث من 26 مليار درهم بعد %15 سنة 2017.

رسم بياين 53 : تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب نوع القرض )مباليني الدراهم(

قروض مخصصة أخرىالتجهيز املنزيلالقروض الشخصيةالسيارات

22 769

26 298

29 703

22 321
21 802

21 762

330376402

بطاقات التجديد

150158248221921

2018  2017  2016 

ويف ما يتعلق بالقروض الشخصية17، فقد بقيت مستقرة يف حوايل 22 مليار درهم، بعد انخفاضها بواقع %1,7 سنة من قبل، مام 

يظهر تنامي اللجوء إىل القروض املخصصة لتمويل رشاء السيارات. ومثلت هذه القروض %57 من قروض االستهالك.

17 معطيات الجمعية املهنية لرشكات التمويل. 
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جدول 10 : تطور استخدامات رشكات الـقـرض اإليـجـاري
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

2544,0 38048 14146 44مستعقرات برسم القرض اإليجاري

19722331842,9ديون أخرى عىل الزبناء

93,1-1826818محفظة السندات

18110,0 0741 0341 1أصول أخرى 

7723,8 94549 39047 45مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

وراكمت رشكات القرض اإليجاري، مع متم سنة 2018، مجموع أصول قدره حوايل 50 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3,8% 

مقابل %5,6 يف نهاية 2017. وبذلك تزايد إجاميل مبلغها الجاري بنسبة %4,7 إىل حوايل 52 مليار درهم.

وسجل املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري الخاص باملنقوالت، والتي متثل %65 من املجموع، ارتفاعا بنسبة %5,8 إىل 31,4 

مليار، مقابل %7,9 يف نهاية سنة 2017. فيام تزايد املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري الخاص بالعقار بواقع %1 إىل حوايل 

17 مليار، بعد %0,4 قبل سنة.

رسم بياين 54 : تطور املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري للمنقوالت والعقارات )مباليني الدراهم(

27 510

16 631

29 679

16 700

31 387

16 868

201620172018

 القروض اإليجارية للمنقوالت  القروض اإليجارية للعقارات

من حيث اإلنتاج، شهدت سنة 2018 ارتفاع متويالت رشكات القرض اإليجاري بنسبة %3,3 إىل 15,8 مليار18، %80 منها همت 

القرض اإليجاري الخاص باملنقوالت. وهم هذا التطور متويل كل من العربات النفعية )%4,8(، والسيارات السياحية )10,1%(، 

املكتبية  واملعدات  الحواسيب  الصناعية، ومتويل  واملعدات  اآلالت  تراجع متويل  )%6,6(، يف حني  العمومية  واألشغال  والبناء 

بحوايل %15 و%5,6 عىل التوايل، بعد تحقيق ارتفاع بنسبة %25 و%6 سنة 2017. 

18 معطيات الجمعية املهنية لرشكات التمويل
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رسم بياين 55 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية للمنقوالت 
حسب نوع التجهيز )%(

رسم بياين 56 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية 
حسب نوع املستعقرات املمولة )%(

23

5

37

20

15

25

6

38

15

16

21

6

39

17

17

201620172018

29

18

33

4
16

19

16

28

5

32

18

17

39

3

23

201620172018

 آالت وتجهيزات صناعية  عربات نفعية  حواسيب ومعدات مكتبية
 عربات سياحية  تجهيزات أخرى

 عقارات صناعية  محالت تجارية  مباين املكاتب
 فنادق وترفيه  عقارات أخرى

الصناعية مع تسجيل منو بنسبة حوايل %1 إىل 2,6 مليار درهم،  القرض اإليجاري باألساس للقطاعات  متنح متويالت رشكات 

مقابل %9 قبل سنة. وهم هذا االرتفاع بالخصوص قطاع الصناعات الكياموية وشبه الكياموية )%62(، والصناعات االستخراجية 

)%54,6( والصناعات الغذائية )%8,9(. غري أن حدة هذه لتطورات قد خفت بسبب االنخفاضات املسجلة يف قطاعات إنتاج 

املاء والطاقة )%-68,7( والبناء )%-5,6( والصناعات امليكانيكية والتعدين )%-10( واألنشطة املالية )%-2(.

وسجل إنتاج القرض اإليجاري العقاري منوا بنسبة %8,1 إىل أكرث من 3 ماليري مقابل انخفاض بواقع %4 يف نهاية سنة 2017، وهم هذا 

النمو باألساس متويل العقارات املخصصة للمكاتب )%47,8( واملحالت التجارية )%19,8( وبدرجة أقل، العقارات الصناعية )1%(.

2.4 -  تزايد لجوء رشكات التمويل إىل سوق الدين الخاص وإىل تحصيل الودائع لدى 
الزبناء

تباطأت االستدانة البنكية لرشكات التمويل إىل %0,2 مقابل %1,8 سنة 2017، لتصل بذلك إىل 62,5 مليار درهم، وذلك لفائدة 

إصدارات سندات رشكات التمويل. وقد تزايد املبلغ الجاري لهذه األخرية بنسبة %14,3 إىل 19,8 مليار، بعد %45,2 سنة 2017. 

كام تنامت الديون تجاه الزبناء بواقع %27,1 بعد %16,3 إىل 12,5 مليار، واألموال الذاتية بنسبة %5,4 إىل 10,9 مليار درهم.

جدول 11 : تـطـور مـوارد شـركــات الـتـمـويـل
)مباليني الدراهم(

20162017
بعد التصحيح 19
2018/2017

(%)
2018

التغير 
2018/2017

(%) 

4910,2 36762 65662 80062 63ديون تجاه مؤسسات االئتامن 

47427,1 81812 9589 42110 9ديون تجاه الزبناء

81714,3 33619 33617 94217 11سندات الدين الصادرة

9025,4 34310 71310 38710 10األموال الذاتية

2,2-445 4781 6661 6431 1النتيجة الصافية

3,5-034 39710 53810 8059 8خصوم أخرى

1644,9 739117 867111 998112 105مجموع الخصـوم

19 بالنسبة لسنة 2017، تم تعديل األرقام الخاصة برشكات التمويل مبعطيات مؤسسات تدبري وسائل األداء التي استفادت من ترخيص جديد ملزاولة نشاط مؤسسات األداء، والتي جمعت أرقامها عىل مستوى 

نشاط مؤسسات األداء
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وتظهر بنية املوارد تراجعا جديدا لحصة االستدانة البنكية إىل %53، لفائدة حصص سندات الدين الصادرة والديون تجاه الزبناء 

التي ارتفعت إىل %17 و%11 عىل التوايل، وذلك بهدف تنويع املوارد ومتديد أجل استحقاقها.

رسم بياين 57 : تطور بنيـة مـوارد رشكات التمويل )%(

60

9

11

10

10

56

10

15

9

10

56

9

16

9

10

53

11

17

9

10

20162017
 معّدل

20172018

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون تجاه الزبناء  سندات الدين املصدرة  أموال ذاتية  خصوم أخرى

يتم إصدار سندات رشكات التمويل يف سوق السندات من طرف رشكات قروض االستهالك يف حدود %69، ورشكات القروض 

متبوعة   ،70% حدود  يف  املنقولة  القيم  يف  الجامعي  التوظيف  مؤسسات  قبل  من  اكتتابها  ويتم   .31% حدود  يف  اإليجارية 

مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها )%22( والخواص )8%(.

جدول 12 : تـطـور مـوارد شـركــات قروض االستهالك
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

1380,3 07319 31819 21ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

15218,3 58010 9448 6ديون تجاه الزبناء

39120,5 11713 02011 8سندات الدين الصادرة

1284,2 8836 6845 5األموال الذاتية

2,4-875923901النتيجة الصافية

45414,2 7775 5274 4خصوم أخرى

1649,6 35355 36850 47مجموع الخصـوم

ظلت االستدانة البنكية لرشكات قروض التجهيز مستقرة يف 19 مليار درهم، بعد ارتفاعها بنسبة %10,5 سنة 2017، مام يعني 

تقلص حصتها يف املوارد مبقدار 3 نقط إىل %35. أما املبلغ الجاري لسندات الدين الصادرة، التي ارتفعت حصتها مبقدار نقطتني 

إىل %24، فقد تعزز بنسبة %20,5 إىل 13,4 مليار، فيام ارتفعت الديون تجاه الزبناء، التي تبلغ حصتها %18، بنسبة %18,3 إىل 

10,2 مليار. وبخصوص األموال الذاتية، التي متثل %11,1 من املوارد، فتزايدت بواقع %4,2 إىل 6,1 مليار درهم مقابل 3,5% 

يف السنة السابقة.
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جدول 13 : تـطـور مـوارد شـركــات القرض اإليجـاري
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

1422,8 16136 05135 35ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

51852258311,7ديون تجاه الزبناء

9263,8 7105 7155 3سندات الدين الصادرة

4117,4 1763 0773 3األموال الذاتية

3423844014,3النتيجة الصافية

30910,6 9923 6872 2خصوم أخرى

7723,8 94549 39047 45مجموع الخصـوم

وارتفعت الديون البنكية لرشكات القرض اإليجاري، التي متثل %73 من املوارد، بنسبة %2,8 إىل أكرث من 36 مليار درهم، مقابل 

%0,3. وتزايد املبلغ الجاري لسندات الدين الصادرة بواقع %3,8 عوض %38,6 إىل 5,9 مليار، لتصل حصتها إىل %12. كام 

تزايدت األموال الذاتية املحاسبية بنسبة %7,4 إىل 3,4 مليار درهم، ما ميثل حصة قدرها %7 من املوارد.

3.4 - يظهر العائد الصايف لرشكات التمويل وضعيات متباينة

بعد ارتفاعه بنسبة %1,4 سنة 2017، انخفض العائد الصايف املرتاكم لرشكات التمويل بنسبة %2,3 إىل 1,4 مليار درهم. ويشمل 

هذا التطور وضعيات متباينة، فقد ارتفع العائد الصايف لرشكات القرض اإليجاري والقرض العقاري، بيتام اتجه العائد الصايف 

لرشكات قروض االستهالك، ورشكات الكفالة، ورشكات رشاء وتحصيل الديون نحو االنخفاض. 

رسم بياين 58 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات التمويل )مباليني الدراهم(

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية

لالستغالل

العائد الصايف البن�

5 8465 982

5 379
5 667

3 5993 696
3 403

3 635

2 6752 657
2 3632 383

1 6431 6661 4781 445

 2016   2017 معّدل *  2017   2018 

 *تم تعديل األرقام الخاصة برشكات التمويل مبعطيات مؤسسات تدبري وسائل األداء التي استفادت من ترخيص جديد ملزاولة نشاط مؤسسات األداء، والتي جمعت أرقامها عىل مستوى
نشاط مؤسسات األداء

حققت رشكات التمويل بشكل إجاميل عائدا صافيا بنكيا قدره 5,7 مليار درهم، ما ميثل منوا بنسبة %5,4 مقابل %2,3 سنة 

2017، بفضل ارتفاع هامش العموالت بواقع %9,1 ونتيجة عمليات القرض اإليجاري بنسبة 5,2%.
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وارتفعت التكاليف العامة لالستغالل الخاصة برشكات التمويل بنسبة %3 إىل 2,1 مليار درهم، مقابل %2,7 يف السنة املنرصمة، 

مام يعني انخفاض متوسط معامل االستغالل مبقدار نقطة واحدة إىل %37. ووصل العائد اإلجاميل لالستغالل الخاص بهذه 

الرشكات إىل 3,6 مليار، مسجال نسبة منو قدرها %6,8 مقابل %2,7 سنة من قبل. وقد امتصت هذا النمٓو تكلفُة املخاطر يف 

حدود %34، عوض %30,6 سنة 2017.

وتقلص متوسط عائد أصول رشكات التمويل مبقدار0,1 نقطة إىل %1,2، وتدىن متوسط عائد األموال الذاتية بواقع نقطة واحدة 

إىل 13,3%. 

رسم بياين 59 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك )مباليني الدراهم(

3 2433 2823 437

1 9591 9992 078

1 4521 4681 446

875923901

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية

لالستغالل

العائد الصايف البن�

2018  2017  2016 

حسب الفئة، حققت رشكات قروض التجهيز عائدا بنكيا صافيا قدره 3,4 مليار درهم، ما ميثل ارتفاعا بنسبة %4,7 بعد تزايده 

بواقع %1,2 سنة 2017. وهذا النمومرتبط بارتفاع هامش الفائدة بنسبة %2,3 ونتيجة عمليات القرض اإليجاري بواقع 0,6%، 

وهو تطور أقل حدة من تزايد التمويالت، مام يشري إىل تراجع الهوامش يف سياق من املنافسة يتميز مبنح قروض تسمى بدون 

فائدة. ومن جهة أخرى، تزايد هامش العموالت بنسبة %11,8 بعد %7 سنة 2017.

اإلطار رقم 7 : القرض املجاين / قرض بدون فائدة

يُعرِّف القانون 31-08، الذي ينص عىل تدابري لحامية املستهلك، القرض املجاين بأنه قرض يسدد دون أداء فوائد.

وتنص مقتضيات هذا القانون عىل أنه عندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه ال يجوز للمورد أن يطلب من 

البيع  نقدا يف نفس مؤسسة  أو خدمة مامثلة  به فعال عند رشاء سلعة  املعمول  املتوسط  السعر  يزيد عىل  نقديا  مبلغا  املكرتي  أو  املقرتض 

بالتقسيط خالل الثالثني يوما األخرية قبل بدء اإلشهار أو العرض. ويجب عىل املورد، باإلضافة إىل ذلك، أن يقرتح سعرا لألداء نقدا يقل عن املبلغ 

املقرتح يف حالة الرشاء بالقرض املجاين أو باإليجار.

ومن جهة أخرى، يجب أن يشري كل إشهار مبحالت البيع يتضمن عبارة »قرض مجاين« أو يقرتح امتيازا مامثال إىل مبلغ الخصم املستفاد منه يف 

حالة األداء نقدا. يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة »قرض مجاين« بكل منتوج أو سلعة أو خدمة عىل حدة.

وارتفعت التكاليف العامة لالستغالل الخاصة بهذه الرشكات بنسبة %6 مقابل %1,1، لتصل إىل 1,4 مليار درهم، مام أسفر عن 

متوسط معامل االستغالل قدره %41 عوض %40 سنة 2017. ونتيجة لذلك، ارتفعت النتيجة اإلجاملية لالستغالل بنسبة 4% 

إىل 2,1 مليار، بدال من %2 يف السنة املاضية.
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وارتباطا بارتفاع الديون املعلقة األداء، تزايدت تكلفة املخاطر بحوايل %19 مقابل %4,7، لتصل إىل 632 مليون درهم. وهو 

ميثل قرابة %30 من النتيجة اإلجاملية لالستغالل، عوض %27 سنة 2017. ويشري هذا التطور إىل ارتفاع املخصصات الصافية من 

اسرتدادات املؤن الخاصة بالقروض املعلقة األداء بواقع %19,8 إىل 630 مليون درهم، بينام تراجعت باقي املخصصات الصافية 

من االسرتدادات بنسبة %4,3 إىل 2,1 مليون درهم.

وبناء عليه، انخفضت النتيجة الجارية بنسبة %1,5 مقابل ارتفاعها بواقع %1,1. أما النتيجة غري الجارية، فبالرغم من بقائها 

سلبية، انتقلت من %9,9 إىل 32,2 مليون درهم، ارتباطا بتكاليف ناجمة عن عمليات تقويم رضيبي.

النتيجة الصافية التي حققتها رشكات قروض االستهالك 901 مليون درهم، أي بانخفاض  وبالنظر إىل هذه التطورات، بلغت 

بنسبة %2,4 بعد ارتفاع بنسبة %5,5 يف السنة املاضية. مام أسفر عن متوسط مردودية األصول قدره %1,6، مرتاجعا مبقدار 0,2 

نقطة مقارنة مع سنة 2017، وعن متوسط مردودية األموال الذاتية قدره %14,7 عوض %15,7 سنة 2017.

رسم بياين 60 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات القرض اإليجـاري )مباليني الدراهم(

1 324
1 406

1 529

966
1 041

1 163

598620663

342384401

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية

لالستغالل

العائد الصايف البن�

2018  2017  2016 

حققت رشكات القرض اإليجاري عائدا صافيا بنكيا قدره 1,5 مليار، مسجلة ارتفاعا بنسبة %8,8 بعد تزايدها بنسبة %6,1 سنة 

2017، بفعل تأثري ارتفاع هامش الفائدة )مبا يف ذلك نتيجة عمليات القرض اإليجاري( بواقع %8,6 إىل 1,5 مليار، عوض %6,7 يف 

السنة السابقة. أما هامش العموالت، فبالرغم من بقائه سلبيا، تراجع من سنة إىل أخرى من 7 ماليني إىل 4 ماليني درهم.

وارتفعت التكاليف العامة لالستغالل الخاصة بهذه الرشكات بنسبة %1,1، لتصل إىل 372 مليون درهم مقابل تزايدها بواقع 

النتيجة  تزايدت  الظروف،  إىل %24,3. ويف ظل هذه  نقطة  االستغالل مبقدار 1,8  إىل تحسن متوسط معامل  أدى  %2، مام 

اإلجاملية لالستغالل بنسبة %11,7 لتصل إىل 1,2 مليار درهم، مقابل %7,8 سنة من قبل. 

وارتباطا بارتفاع نسبة املخاطر، عرفت تكلفة املخاطر الخاصة برشكات القرض اإليجاري تزايدا بنسبة %18,8، بعد ارتفاعها بواقع 

%14,4 سنة 2017، لتصل إىل 500 مليون درهم، ما ميثل %43 من النتيجة اإلجاملية لالستغالل، مقابل %40,4 سنة 2017.
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وبناء عليه، تزايدت النتيجة الصافية اإلجاملية لرشكات القرض اإليجاري بنسبة %4,3 إىل 401 مليون درهم، عوض %12,2 سنة 

2017. وبذلك ظل متوسط عائد األصول مستقرا يف %0,8 ، فيام بلغ متوسط عائد األموال الذاتية إىل 11,9%.

ومن جانب آخر، ارتفعت النتيجة الصافية لرشكات القروض العقارية بنسبة %5,2 لتصل إىل 106 مليون درهم. بينام انخفضت 

نتيجة رشكات رشاء وتحصيل الديون، وحققت رشكات الكفالة بشكل إجاميل عجزا.

5 - نـــشـاط الـبـنـوك الـحـرة ومـردوديتهــا
اإلطار رقم 8 : اإلطــار املنظم للبنـوك الـحـرة

تشجيع  إىل  تهدف  تحفيزية  تدابري  عىل  ينص  والذي  الحرة،  املالية  باألسواق  املتعلق   90-58 رقم  القانون  ملقتضيات  الحرة  البنوك  تخضع 

املستثمرين األجانب عىل االستقرار يف املغرب يف املناطق الحرة الصناعية.

إن البنوك املستقرة يف املنطقة الحرة لطنجة هي فروع/رشكات تابعة للبنوك املغربية املحلية. وهي تنجز عمليات بنكية، بالعمالت األجنبية 

القابلة للتحويل، مع غري املقيمني. كام ميكنها أن متول دورة االستغالل بالعمالت األجنبية الخاصة بالرشكات املقيمة، وكذا االستثامر عندما يكون 

بالعمالت األجنبية.

وتدبري  الودائع  األموال، وتحصيل  وتحويل  واالستثامر،  الخارجية  التجارة  بتمويل عمليات  البنوك  بها هذه  تقوم  التي  األنشطة  أهم  وتتعلق 

الخزينة.

ومنذ انطالقها سنة 1992، كانت البنوك الحرة خاضعة لنظام جبايئ استثنايئ يف ما يتعلق بالرضيبة عىل الرشكات، وهو النظام التي تم حذفه 

مبوجب قانون املالية انطالقا من سنة 2019.

يف نهاية سنة 2018، سجل حجم نشاط البنوك الحرة، الذي يقاس مبجموع الحصيلة مقوما بالدرهم، انخفاضا جديدا بنسبة 4% 

إىل 41 مليار درهم، بعد تدنيه بواقع %11,3 يف السنة السابقة. ويعزى هذا التقلص إىل تراجع الديون عىل مؤسسات االئتامن 

بنسبة %7 إىل 19 مليار والديون عىل الزبناء بنسبة %4,5 إىل 17,7 مليار درهم.

ووصل املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء إىل 57 مليون درهم، ما ميثل %0,3 من القروض. 

جدول 14 : تطور استخدامات البـنـوك الـحـرة
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

7,0-087 52419 18120 25ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

4,5-704 53617 14718 18ديون عىل الزبناء

9511,7 9012 4842 4محفظة السندات

21975,2 2776961أصول أخرى 

4,0-961 65740 08942 48مجموع األصول

 بنود صافية من االستخامدات واملؤن
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وأخذا يف االعتبار هذه التطورات، بقيت حصة الديون عىل الزبناء ومحفظة السندات مستقرة عند %43 و%7 عىل التوايل. بينام 

انخفضت حصة الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها مبقدار نقطة واحدة إىل 47%.

رسم بياين 61 : بـنـيـة استـخدامـات البنـوك الحـرة )%(
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 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون عىل الزبناء  محفظة السندات  عمليات أخرى

سجلت ديون البنوك الحرة تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، والتي متثل %79 من مواردها، تراجعا بنسبة 

لدى  الديون يف حدود %67 من موارد محصل عليها  وتتألف هذه  السابقة.  السنة  مليار مقابل %15,8 يف  إىل 32,4   6,5%

مؤسسات االئتامن باملغرب، ويف حدود %33 لدى مؤسسات االئتامن األجنبية.

وتراجعت الودائع املحصلة لدى الزبناء، والتي تشكل حصة قدرها %16 من املوارد، بنسبة %1,7 بعد ارتفاعها بواقع %16 سنة 2017 إىل 

6,4 مليار. وتعود ملكية أكرث من ثلث هذه الودائع إىل غري املقيمني، والباقي متلكه الرشكات املستقرة باملنطقة الحرة لطنجة.

جدول 15 : تـطـور مـوارد البـنـوك الـحـرة
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

6,5-375 61932 09234 41ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

1,7-389 5006 6026 5ودائع الزبناء

13,3-643641555األموال الذاتية

64183,0 7528971خـصوم أخرى

4,0-961 65740 08942 48مجموع الخصوم

انخفضت األموال الذاتية املحاسبية للبنوك الحرة، التي بلغت 555 مليون درهم يف نهاية دجنرب 2018، بنسبة %13,3 مقارنة مع 

سنة 2017. ويتم تغطية املخاطر التي تتعرض لها أنشطة البنوك الحرة أساسا بواسطة األموال الذاتية للبنوك األم.

بزيادة نسبتها %86، مام يشري إىل منو  أي  الحرة 613 مليون درهم،  البنوك  املمنوحة من طرف  بالتمويل  االلتزامات  بلغت 

االلتزامات لفائدة الزبناء بنسبة %148 إىل 562 مليون، وتقلص االلتزامات لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

بأكرث من %50 إىل 52 مليون درهم.
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وتزايدت االلتزامات بالضامن املمنوحة بنسبة %8 إىل 1,5 مليار درهم، مقابل %31 يف متم سنة 2017، مام يعكس ارتفاع 

بواقع %14 إىل 796,7 مليون درهم  املعتربة يف حكمها  االئتامن والهيئات  بأمر من مؤسسات  املمنوحة  بالضامن  االلتزامات 

املستلمة،  الضامن  التزامات  مليون درهم. وبخصوص  إىل 690  بنسبة 1,5%  الزبناء  بأمر من  املمنوحة  بالضامن  وااللتزامات 

فبلغت 12,4 مليار درهم. 

رسم بياين 62 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك الحرة )مباليني الدراهم(

687
744736

641
708690

612

744
694

464473489

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية

لالستغالل

العائد الصايف البن�

2018  2017  2016 

يف نهاية سنة 2018، سجلت البنوك الحرة عائدا صافيا بنكيا مببلغ 736 مليون درهم، بانخفاض نسبته %1 مقابل ارتفاعه بنسبة 

%8,4 سنة 2017، وذلك بالخصوص بفعل تأثري انخفاض نشاط االئتامن وتقلص نتيجة عمليات السوق، نتيجة لرتاجع عائدات 

محفظة التوظيف.

ومن جهة أخرى، عرفت النتيجة الصافية التي حققتها البنوك الحرة ارتفاعا بحوايل %3,3 إىل 489 مليون درهم، بعد االنخفاض 

بنسبة %2 املسجل سنة 2017، ارتباطا برتاجع التكاليف غري العادية.

6 - نـــشـاط جمعـيـات الـقـروض الصغـرى 
يتكون قطاع القروض الصغرى من شبكة تضم 1.767 نقطة بيع، أي بزيادة بنسبة %0,6 مقارنة بسنة 2017، بينام يبلغ عدد 

الزبناء 890.000 زبونا، ما ميثل انخفاضا بواقع %3,8. ونصف هؤالء الزبناء تقريبا نساء. 

جدول 16 : تطور استخدامات جمعيات القروض الصغرى
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

79265580623,1ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

6082,7 4376 2346 6ديون عىل الزبناء

7,9-201251231قيم مستعقرة

18322727119,4أصول أخرى 

9164,6 5707 4107 7مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن
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وصل مجموع املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض املمنوحة للزبناء من طرف جمعيات القروض الصغرى إىل حوايل 6,8 مليار درهم، 

محققا ارتفاعا بنسبة %2,5، بعد تزايده بواقع %3,7 سنة من قبل. وبذلك وصل متوسط املبلغ الجاري إىل 8.000 درهم، أي بزيادة 

1.000 درهم مقارنة مع سنة 2017. وحوايل %92 من القروض ممنوحة من طرف الجمعيات الثالث الكربى.

ومتثل القروض املمنوحة للمقاوالت الصغرية %88 من مجموع القروض، ما ميثل انخفاضا مبقدار نقطة واحدة باملقارنة مع سنة 

2017. ويرتكز حوايل %76 من القروض يف الوسط الحرضي، مقابل %70 يف السنة السابقة. كام ارتفعت حصة القروض الفردية 

مبقدار 3 نقط، لتنتقل من %70 إىل 73%.

وبخصوص الديون املعلقة األداء، فقد تقلص مبلغها الجاري بنسبة %8 إىل حوايل 204 مليون درهم، بعد ارتفاعه بنسبة 20% 

سنة 2017، مام يفرز نسبة مخاطر قدرها %3، عوض %3,3 سنة من قبل. وهذا التحسن مرتبط عىل الخصوص بعمليات شطب 

الديون املعلقة األداء. وتعززت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن إىل %86 عوض %82 سنة 2017. 

وسجلت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، التي تتكون باألساس من ودائع لدى البنوك، ارتفاعا بنسبة 

%23,1 إىل 806 مليون درهم، أي ما ميثل 10 من مجموع األصول.

جدول 17 : تـطـور مـوارد جمعيـات الـقـروض الصغـرى
)مباليني الدراهم(

التغير 201620172018
(%) 2018/2017

0883,8 9384 9893 3ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

8462,4 7802 6632 2األموال الذاتية واملامثلة

75885298215,2خـصوم أخرى

9164,6 5707 4107 7مجموع الخصوم

وتزايدت ديون جمعيات القروض الصغرى تجاه مؤسسات االئتامن، التي متثل أكرث من نصف مواردها، بنسبة %3,8 إىل 4 ماليري 

درهم، بعد انخفاضها بنسبة %1,3 يف السنة السابقة. وتتكون هذه الديون يف حدود %88 من ديون تجاه البنوك املحلية.

وتعززت األموال الذاتية لهذه الجمعيات بنسبة %2,4 إىل حوايل 2,9 مليار درهم، ما ميثل %36 من املوارد.

وقد أنهى قطاع جمعيات القروض الصغرى السنة املالية 2018 محققا ربحا صافيا مببلغ 188 مليون درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 

%5 بعد انخفاض بنسبة %15 سنة 2017، ما يفرز متوسط عائد االصول قدره %2,4 ومتوسط عائد األموال الذاتية قدره 6,6%.
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7 - نـــشـاط مـؤسسـات األداء ومـردوديتهـا 
برسم سنة 2018، حققت مؤسسات األداء حصيلة إجاملية قدرها حوايل 2,3 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة %19,8 مقارنة بسنة 

2017. وبلغت أموالها الذاتية20 666 مليون درهم مقابل 632 مليون. ومبوازاة ذلك، تزايد مستوى مديونية القطاع بنسبة 40% 

إىل 626 مليون، ارتباطا بالحاجة إىل متويل استثامرات تتعلق ببدء نشاط بعض الفاعلني أو توسيعه.

وارتفع حجم التحويالت التي متر عرب مؤسسات األداء بنسبة %14,6 إىل 26,3 مليار درهم. وأنجزت هذه التحويالت بواسطة 

منصات ملراسلني يف الخارج )فاعلني يف مجال تحويل األموال(.

وقد أنجزت تحويالت األموال املستلمة عىل املستوى الدويل من قبل مؤسسات األداء املتخصصة يف مجال تحويل األموال يف 

حدود %87 ومن طرف البنوك بنسبة 13%.

ويظهر توزيع تحويالت األموال21 حسب املصدر، هيمنة حصة أوروبا )%64(، التي تعززت مبقدار 3 نقط عىل حساب حصة دول 

الخليج )%20(. أما حصة أمريكا الشاملية والقارة اإلفريقية، فبقيت مستقرة من سنة إىل أخرى، يف %9 و%5 عىل التوايل.

رسم بياين 63 : توزيع التحويالت املستلمة حسب املصدر )%( 
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 أوروبا  مجلس التعاون الخليجي  أمريكا الشاملية  إفريقيا  باقي العامل

ومتثل الدول املُصّدرة العرش األوىل %83 من التحويالت. 

رسم بياين 64 : توزيع التحويالت حسب البلد املصدر )%( 
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 فرنسا  إسبانيا  إيطاليا  اململكة العربية السعودية  الواليات املتحدة األمريكية  بلجيكا  اإلمارات العربية املتحدة  الكويت  أملانيا  باقي العامل

والرباط-سال-القنيطرة  الدارالبيضاء-سطات  الكربى  الثالث  الجهات  إىل  النصف،  من  بالنسبة ألكرث  التحويالت،  وُوجِّهت هذه 

وطنجة-تطوان الحسيمة.

20 دون احتساب نتيجة األرباح

21 إن البيانات املتعلقة بالتحويالت، موزعة حسب البلد املنشأ، والبلد املصدر، والجهة واملدينة املرسل إليها، تشمل فقط البيانات الخاصة برشكات تحويل األموال.
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رسم بياين 65 : تطور حصص الجهات املحول إليها )%( 
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 الدارالبيضاء-سطات  الرباط-سال-القنيطرة  طنجة-تطوان-الحسيمة  الجهة الرشقية  مراكش-آسفي  فاس-مكناس  بني مالل-خنيفرة
 سوس-ماسة  درعة-تافياللت  كلميم-واد نون  العيون-الساقية الحمراء  الداخلة -واد الذهب

قبل  من  سنة  مليار   26,5 مقابل   ،2018 سنة  نهاية  مع  مليار   32,7 مجموعها  بلغ  فقد  الوطنية،  بالتحويالت  يتعلق  ما  ويف 

)%+14,6(. %20 من هذا املجموع صادرة من الدار البيضاء. 

رسم بياين 67 : حصة املدن املصدرة للتحويالت الوطنية )%(رسم بياين 66 : حصة املدن املستلمة للتحويالت الوطنية )%(
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عىل مستوى املردودية، ارتفع العائد الصايف البنيك الذي حققته مؤسسات األداء بنسبة %3 إىل 852 مليون درهم، وتزايدت 

نتيجتها الصافية بواقع %8,7 إىل 161 مليون درهم.

8 - نـــشـاط املـجمـوعـات البنكيـة ومـردوديتهـا 
متيزت السنة املالية 2018 ببدء تنفيذ املعيار IFRS 9 املتعلق باألدوات املالية الذي يؤدي إىل إصالح تصنيف هذه األدوات، 

وتدين قيمتها ومراجعة محاسبة التغطية.
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1.8 -  شهدت بنية استخدامات املجموعات البنكية تغريات نتيجة للتصنيف الجديد 
IFRS 9 لألصول الناجم عن املعيار

مع متم سنة 2018، بلغت الحصيلة اإلجاملية للمجموعات البنكية التسع 1.611 مليار درهم، ما ميثل زيادة بنسبة %4,6 عىل 

.IFRS 9 أساس سنوي، بعد %7,6 يف نهاية سنة 2017. ويشمل هذا التطور التأثري املرتتب عن االنتقال إىل املعيار

IFRS 9 اإلطار رقم 9 : تـأثـيـر الـتـطـبـيـق األول للمعيـار

يأيت املعيار IFRS 9 املتعلق باألدوات املالية، والذي دخل حيز التنفيذ يف يناير 2018، تعويضا للمعيار IAS 39 يف ما يتعلق باملحاسبة، وانخفاض 

قيمة األدوات املالية وتقدميها. ويتضمن هذا املعيار ثالثة مكونات :

تصنيف األدوات املالية وتقييمها ؛	 

انخفاض قيمة األدوات املالية ؛	 

محاسبة التغطية.	 

وقد أدى تطبيق هذا املعيار، عىل مستوى القطاع البنيك، إىل تأثري سلبي صاف من الرضائب مؤجل مببلغ 13,2 مليار درهم عىل الرساميل الذاتية 

املحاسبية، الناجمة أساسا عن أخذ النموذج التدريجي للتخفيض الذي يقوم عىل خسائر القرض املتوقعة.

بالقيمة  املالية  باألصول  متبوعة  الزبناء )64%(،  والديون عىل  القروض  باألساس من  البنكية  املجموعات  استخدامات  تتألف 

العادلة حسب النتيجة )%10( واألصول املالية بالقيمة العادلة حسب األموال الذاتية )6%(.

رسم بياين 69 : بنية استخدامات البنوك وفق املعيار IFRS 9 - رسم بياين 68 : بنية استخدامات البنوك - عىل أساس مجمع )%(
عىل أساس مجمع )%(
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10,3
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5,0
3,7

11,4

11,4
6,1

62,4

5,4
3,9

10,8

Déc. 18 Janv. 18

 أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة
 أصول مالية متاحة للبيع

 قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن و الهيئات املعتربة يف حكمها
 قروض وديون عىل الزبناء

 توظيفات محتفظ بها إىل أجل استحقاقها
 أصول أخرى

 أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة
 أصول مالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية 

 قروض وديون عىل الزبناء
 قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن و الهيئات املعتربة يف حكمها

 سندات مستخمدة الكلفة
 أصول أخرى

والتزال ودائع الزبناء مهيمنة عىل املوارد )%66,6(، متبوعة بالديون تجاه مؤسسات االئتامن )%10,6(. أما األموال الذاتية، 

فسجلت حصتها انخفاضا بنسبة %7,9 مقابل %8,4، نتيجة لدخول املعيار IRFS 9 حيز التنفيذ.
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رسم بياين 70 : بنية موارد البنوك - عىل أساس مجمع )%( 

9,4

67,9

3,5
8,7
10,5

9,5

67,4

3,8
8,4
10,9

10,6

66,6

4,4
7,9
10,5

201620172018

 قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن و الهيئات املعتربة يف حكمها  ديون تجاه الزبناء  سندات الدين الصادرة  األموال الذاتية - حصة املجموعة  أصول أخرى

1.1.8 - يعكس ارتفاع استخدامات املجموعات البنكية منو القروض والديون عىل الزبناء

جدول 18 : تطور استخدامات البنوك - عىل أساس مجمع
)مباليني الدراهم(

20162017

يناير 1
2018

أول تطبيق
للمعيار
IFRS9

2018

التغير
يناير 2018
دجنبر 2018

(%)

التغير 
2018/2017

(%) 

4,210,6-451 757166 555173 906150 139أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

    241 345129 108أصول مالية متوفرة للبيع

1,7-391 95891 92  أصول مالية بالقيمة العادلة حسب األموال الذاتية

797 202953 864969 923قروض وديون عىل الزبناء
1 029 

188
7,96,2

قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات 
املعتربة يف حكمها

65 18583 03482 80380 499-2,8-3,1

    352 88247 50توظيفات مملوكة إىل حني أجل استحقاقها

2561,5 34560 59  سندات مستخمدة الكلفة

42710,513,9 976183 021165 018161 144أصول أخرى 

مجموع األصـول
1 432 

200
1 540 

405
1 528 636

1 611 
212

5,44,6

يف نهاية سنة 2018، سجلت القروض والديون عىل الزبناء منوا بنسبة %7,9، عوض %4,9 يف السنة السابقة. وقد أدى تأثري 

التطبيق األول للمعيار الجديد بتاريخ 01 يناير إىل انخفاض الديون عىل الزبناء مببلغ 16,4 مليار درهم، أي بنسبة %-1,7، 

ارتباطا عىل الخصوص بعمليات خفض القيمة بسبب مخاطر االئتامن.
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اإلطار رقم 10 : تـأثـيـر املعيـار IFRS 9 عىل محفظة القروض والديون عىل الزبناء

مبقتىض املعيار IFRS 9 تم إدراج منوذج جديد لتدين قيمة القروض والديون عىل الزبناء يرتكز عىل الخسائر املتوقعة وتتبع تدهور مخاطر 

االئتامن منذ تقييدها يف املحاسبة. ويتضمن هذا النموذج ثالث مراحل من التموين تسمى » bucket« تعكس االرتفاع الكبري ملخاطر االئتامن 

منذ نشأتها.

Bucket 1 : تضم األدوات املالية التي مل تشهد ارتفاعا ملحوظا ملخاطر االئتامن منذ تقييدها األول يف املحاسبة. وتقدر خسائر القرض املتوقعة 	 

عىل الشهور االثني عرش املقبلة.

Bucket 2 : تتعلق باألدوات املالية التي مل تعرف مخاطر االئتامن الخاصة بها ارتفاعا ملحوظا منذ تقييدها األول يف املحاسبة، لكن دون أن 	 

تظهر أي حدث يتعلق بعيب مؤكد. وتقدر خسائر القرض املتوقعة عند أجل االستحقاق.

Bucket 3 : تشمل األدوات املالية التي عرفت حدثا أو عدة أحداث تتعلق بخلل. وتقدر خسائر القرض املتوقعة عند أجل االستحقاق.	 

وأدى تنفيذ املقتضيات الجديدة للمعيار IFRS 9 يف ما يتعلق بتخفيض القيمة، بتاريخ التطبيق األول الذي جرى يف يناير 2018، إىل متوين 

إضايف مببلغ 16,4 مليار درهم، 7,1 مليار درهم منها برسم الشطر األول )Bucket 1(، و8,7 مليار درهم برسم الشطر الثاين )Bucket 2(، و631 

.)Bucket 3( مليون درهم برسم الشطر الثالث

ومن جهة أخرى، أدى التطبيق األول للمعيار IFRS 9 إىل مؤونة إضافية عىل االلتزامات خارج الحصيلة مببلغ 2,2 مليار درهم، وعىل السندات 

مببلغ 848 مليون درهم، وعىل الديون تجاه مؤسسات االئتامن والبنوك املركزية مببلغ 268 مليون درهم. 

وباملوازاة مع ذلك، تزايدت محفظة السندات بالتكلفة املستخمدة، وهي فئة جديدة استحدثت مبقتىض املعيار IFRS 9، خالل 

سنة 2018 بنسبة %1,5 إىل 60,3 مليار درهم.

بواقع %2,8 إىل 80,5  انخفاضا  االئتامن  القروض والديون عىل مؤسسات  بنسبة %27,4 سنة 2017، سجلت  ارتفاعها  وبعد 

مليار درهم. كام تراجعت األصول املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة بنسبة %4,2 وانخفضت األصول املالية بالقيمة العادلة 

حسب األموال الذاتية بنسبة 1,7%. 

اإلطار رقم 11 : مـحـفـظـة الـسـنـدات

يتطلب املعيار IFRS 9 منوذجا جديدا لتصنيف األصول املالية وتقييمها يرتكز عىل معايري طرق التدبري وخصائص التدفقات التعاقدية للخزينة 

الناتجة عن هذه األصول.

ويعوض هذا النموذج الفئات املحاسبية األربع للمعيار السابق IAS 39 )القروض والديون، واألصول اململوكة حتى أجل استحقاقها، واألصول 

املتوفرة للبيع، واألصول بالقيمة العادلة حسب النتيجة( بثالث فئات محاسبية جديدة :

أصول يتم تقييمها بالتكلفة املستخمدة ؛	 

أصول يتم تقييمها بالقيمة العادلة حسب األموال الذاتية ؛	 

أصول يتم تقييمها بالقيمة العادلة حسب النتيجة.	 
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2.1.8 - يعزى ارتفاع املوارد املحصلة إىل ودائع الزبناء وعملية إعادة التمويل يف سوق الدين

جدول 19 : تـطـور مـوارد البـنـوك - عىل أساس مجمع
)مباليني الدراهم(

التغير 2018يناير 201620172018
2018/2017 (%) 

78,4-566553 5602 2292 3خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

78116,6 524170 524146 851146 134ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

6623,4 073 0591 038 0591 038 6111 972ديون تجاه الزبناء

62819,6 07270 07259 59059 50سندات الدين الصادرة

1,5-829 120127 758119 233129 124األموال الذاتية-حصة املجموعة

8664,4 51213 2863 16713 12ومنها النتيجة الصافية

7582,0 294167 432163 686164 146خـصوم أخرى

2124,6 611 6361 528 4051 540 2001 432 1مجموع الخصوم

تباطأت املوارد املحصلة لدى الزبناء إىل %3,4 بعد %6,7 يف السنة السابقة. ومن جهة أخرى، تسارعت الديون تجاه مؤسسات 

االئتامن بواقع %16,6 مقابل %8,7 ارتباطا عىل الخصوص بتزايد اللجوء إىل إعادة التمويل لدى البنك املركزي. وسجلت سندات 

الدين الصادرة منوا واضحا بنسبة %19,6 مقابل %16,8. أما الخصوم املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة، التي تتألف من القيم 

املسلمة لالستحفاظ وأدوات مشتقة، فانخفضت من جديد، حيث انتقلت من 2,6 مليار إىل 553 مليون درهم.

.IFRS 9 وتقلصت األموال الذاتية - حصة املجموعة بنسبة %1,5 إىل 127,8 مليار درهم، ارتباطا بتطبيق املعيار

اإلطار رقم 12 : الـتـأثـيـر عىل األمـوال الذاتية املحاسبية

إن الفروق يف تقييم األصول والخصوم املالية، واملؤن وانخفاض القيمة بسبب مخاطر االئتامن، واألرباح والخسائر، الناجمة عن تطبيق املعيار 

IFRS 9 بأثر رجعي، يتم تقييدها مبارشة كأموال ذاتية بتاريخ 01 يناير 2018، وهو تاريخ أول تطبيق للمعيار الجديد.

وقد أدى التطبيق األول لهذا املعيار إىل انخفاض الرساميل الذاتية املحاسبية مببلغ 13,2 مليار درهم، حيث انتقلت من 153,8 مليار درهم يف 

نهاية دجنرب 2017 إىل 140,5 مليار درهم يف فاتح يناير 2018.

3.1.8 - مل تعرف بنية أنشطة املجموعات البنكية حسب املهن أي تغيري، حيث ظل النشاط البنيك 
مهيمنـا

يشمل نشاط املجموعات البنكية عىل أساس مجمع املهن املرتبطة بالنشاط البنيك يف املغرب وتلك املامرسة بالخارج عن طريق 

الفروع والوكاالت، ومهن التأمني وتدبري األصول، وكذا التمويالت الخاصة. ويهيمن عليها املكون البنيك الذي ساهم بحوايل 91%، 

بالرغم من انخفاضه مبقدار نقطة واحدة مقارنة بالسنة املاضية، لفائدة التمويالت الخاصة التي ارتفعت حصتها إىل %6. بينام 

ظلت حصص أنشطة تدبري األصول والتأمينات مستقرة يف %2 و%1 عىل التوايل.
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رسم بياين 71 : مساهمة مختلف املهن يف مجموع أصول املجموعات البنكية )%(
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 النشاط البنيك  التمويالت الخاصة  نشاط التأمني  أنشطة تدبري األصول

IFRS 9 4.1.8 - تباطأ تطور األنشطة يف الخارج، نتيجة لتأثري تطبيق املعيار الجديد

العابرة  الثالث  البنكية املغربية  بالخارج والتابعة للمجموعات  يف نهاية سنة 2018، سجل مجموع أصول الرشكات املوجودة 

للحدود منوا بنسبة %1,8 إىل 284 مليار درهم، ليساهم يف املتوسط بنسبة %24 يف نشاطها. ويعزى هذا التباطؤ إىل إدخال 

املعيار IFRS 9 وكذا إىل تباطؤ نشاط بعض الرشكات التابعة املوجودة بالخارج. وباملقارنة مع فاتح يناير 2018، تاريخ دخول 

املعيار املذكور حيز التنفيذ، فقد تزايد نشاط الرشكات التابعة املوجودة يف الخارج بنسبة 5%. 

وبالنسبة للقروض، تزايد النشاط البنيك يف الخارج بواقع %1,1 إىل 155,3 مليار درهم، مقابل %13,3 يف السنة السابقة وإىل 

%4,4 دون األخذ بعني االعتبار تأثري التطبيق األول للمعيار IFRS 9. وتقلصت حصته ضمن املحفظة اإلجاملية للنشاط مبقدار 

نقطة واحدة إىل %21. ويرتبط هذا التطور بالظرفية االقتصادية الصعبة السيام يف بلدان وسط إفريقيا.

ويف ما يتعلق بالودائع املحصلة من طرف الرشكات التابعة املوجودة يف الخارج، فقد بلغت 191 مليار، محققة ارتفاعا بنسبة 

%5,6، بعد تزايد بواقع %13,1 يف السنة السابقة، ما ميثل حصة قدرها %24 من مجموع ودائع املجموعات البنكية الثالث.

رسم بياين 72 : مساهمة الرشكات التابعة بالخارج يف البنود الرئيسية للحصيلة الخاصة باملجموعات البنكية الثالث الكربى )%(
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23
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20

22

21

22

23

24

ودائع الزبناء ديون عىل الزبناءمجموع األصول
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5.1.8 - ظلت نسبة الديون املعلقة األداء عىل أساس مجمع مستقرة

يف نهاية سنة 2018، بلغ مجموع الديون عىل الزبناء املعلقة األداء الخاصة باملجموعات البنكية التسع 93 مليار درهم، أي 

بارتفاع نسبته %7,5 مقارنة بنهاية سنة 2017، مام أفرز نسبة مخاطر مستقرة يف %8,4. وبلغت نسبة تغطية هذه الديون 

باملؤن22 %64,5، مقابل 63,1%.

رسم بياين 73 : تطور الديون املعلقة األداء ونسبة املخاطر عىل 
أساس مجمع 

رسم بياين 74 : تطور املؤن ونسبة التغطية عىل أساس مجمع

84
8787

93

8,68,48,48,4

2018 يناير.18 2017 2016

51

5556

60

61636464

2018 يناير.18 2017 2016

 مؤن )مباليري الدراهم(  نسبة التغطية )%( املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(  نسبة املخاطر )%(

مع متم سنة 2018، تم متوين الديون الحساسة التي تستجيب ملعايري IFRS 9 يف حدود %14,4 يف املتوسط. ومن جهة أخرى 

متت تغطية الديون السليمة التي ال تظهر أي مؤرش للهشاشة بواسطة املؤن يف حدود %0,8 يف املتوسط. 

وبالنسبة للديون املعلقة األداء الخاصة بالفروع املتواجدة يف الخارج، السيام يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فقد راكمت 

مبلغا جاريا قدره 15,7 مليار درهم، لتظل بذلك نسبة املخاطر مستقرة يف %9,6. كام بقيت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن 

مستقرة يف 70%.

2.8 - حققت النتيجة الصافية للمجموعات البنكية أداًء جيدا بالرغم من انخفاض 
نتيجة السوق

سجلت النتيجة املجمعة املرتاكمة للمجموعات البنكية التسع، املحصورة يف نهاية سنة 2018، منوا أقل من ذلك املحقق سنة 

2017، مام يعكس تقلص نتائج عمليات السوق. ومن جهة أخرى، تحسنت نتائج نشاط الوساطة والخدمات، وتكلفة املخاطر.

رسم بياين 75 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري عىل أساس مجمع )مباليري الدراهم(

63,667,069,2

31,332,532,8

12,213,313,9

النتيجة الصافية - حصة املجموعة النتيجة اإلج
لية لالستغالل العائد الصايف البن�

2018  2017  2016 

22 تم إعادة حساب املؤن الخاصة بسنتي 2016 و2017 دون أخذ املؤن الجامعية باالعتبار، وذلك ألسباب تتعلق باملحاسبة.
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وبلغ العائد الصايف البنيك 69,2 مليار درهم، بزيادة بنسبة %3,3، مقابل %5,4 يف السنة املاضية. ويعكس هذا التطور تحسن 

هامش الفائدة بنسبة %6,4، مقابل %4,8 يف السنة املنرصمة، وارتفاع هامش العموالت بواقع %6,7، عوض %9,8. بينام سجلت 

األرباح املحققة من عمليات السوق انخفاضا بنسبة %10,6، مقابل ارتفاعها بنسبة %1 يف السنة السابقة، السيام بفعل تقلص 

محفظة السندات واالرتفاع الطفيف ألسعار الفائدة عىل السندات.

رسم بياين 76 : متوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك - عىل أساس مجمع )%(

50,851,552,6

201620172018

ارتفعت التكاليف العامة لالستغالل بنسبة %5,7 إىل حوايل 36,5 مليار درهم، مقابل %7 يف متم سنة 2017. ونتيجة لذلك، تزايد 

متوسط معامل االستغالل مبقدار 1,1 نقطة إىل %52,6، وسجلت النتيجة اإلجاملية لالستغالل منوا بنسبة %0,9 إىل 32,8 مليار درهم.

أما تكلفة املخاطر، فقد انخفضت مجددا بنسبة %5,8 لتبلغ 9,1 مليار، ومتتص %27,7 من النتيجة اإلجاملية لالستغالل، مقابل 

%29,7 يف السنة املنرصمة.

وإجامال، أنهت املجموعات البنكية التسع سنة 2018 عىل وقع نتيجة صافية - حصة املجموعة تبلغ 13,9 مليار، متزايدة بنسبة 

%4,4 مقابل %9,2 سنة 2017. وبقي عائد األصول مستقرا يف %0,9، بينام تزايد عائد األموال الذاتية مبقدار 0,6 نقطة إىل 10,8%.

وحسب املهن، يتبني أن مساهمة النشاط البنيك يف النتيجة الصافية-حصة املجموعة قد وصلت إىل %85، وهو نفس املستوى 

املسجل سنة 2017. وارتفعت مساهمة التمويالت الخاصة مبقدار نقطة واحدة إىل %9، عىل حساب تدبري األصول )4%(.

رسم بياين 77 : مساهمة مختلف املهن يف النتيجة الصافية - حصة املجموعة الخاصة باملجموعات البنكية التسع )%(
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 النشاط البنيك  التمويالت الخاصة  أنشطة التأمني  أنشطة تدبري األصول

حقق النشاط يف الخارج عائدا صافيا بنكيا متزايدا بنسبة %5,8 ليصل إىل 17,9 مليار درهم. وتزايدت مساهمته يف العائد الصايف البنيك 

للمجموعات البنكية الثالث املعنية مبقدار نقطة واحدة إىل %34 ويف النتيجة الصافية-حصة املجموعة مبقدار نقطتني إىل 30%.
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رسم بياين 78 : مساهمة الفروع املتواجدة بالخارج يف البنود الرئيسية لنتيجة املجموعات البنكية الثالث العابرة للحدود )%(
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النتيجة الصافية - حصة املجموعة النتيجة اإلج
لية لالستغالل العائد الصايف البن�
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وبذلك سجلت النتيجة الصافية - حصة املجموعة املحققة يف الخارج من طرف املجموعات البنكية الثالث، ارتفاعا بنسبة 8,2% 

إىل 3,1 مليار درهم. 





 الباب الثاني
اخملاطر البنكية
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خالل سنة 2018، ظلت القروض املوجهة للرشكات ضعيفة، وانخفضت نسبة املخاطر بشكل طفيف. 

ومن جانب آخر، واصلت مخاطر التمركز انخفاضها، وبلغت نسبة املخاطر الكربى إىل األموال الذاتية للبنوك حوايل 2,7 ضعف 

األموال الذاتية، مقابل 4 أضعاف قبل عرش سنوات.

وعززت البنوك قاعدتها املالية، حيث شكلت سنة 2018 سنة استكامل املقتضيات االنتقالية لتطبيق نظام مالءمة األموال الذاتية 

 .III حسب قواعد بازل

ويتطرق هذا الباب فيام ييل ملخاطر االئتامن مبختلف مكوناتها من خالل تحليل تطور مديونية الفاعلني غري املاليني، واألرس 

والرشكات، وتطور الديون املعلقة األداء واملخاطر الكربى. كام يبني هذا الباب تطور مالءة البنوك وسيولتها، وكذا تعرضها ملخاطر 

أسعار الفائدة.

1 - تـطــور املـديـونية البنكية لألرس
ينجز بنك املغرب، منذ سنة 2005، استقصاء لدى البنوك ورشكات قروض االستهالك من أجل تتبع تطور املديونية البنكية لألرس. 

وقد شمل االستقصاء الرابع عرش )14( الخاص بسنة 2018 عينة تضم 11 بنكا و10 رشكات متخصصة يف قروض االستهالك، متتلك 

مجتمعة حصة يف السوق نسبتها %99 بالنسبة لقروض السكن و%98 بالنسبة لقروض االستهالك.

ويُكمل هذا االستقصاء التتبع املنتظم بوترية شهرية لتطور قروض االستهالك والسكن، مع إغناء هذا التتبع بعنارص مرتبطة 

بنوعية املستفيدين من هذه القروض حسب معايري السن والدخل والفئة االجتامعية واملهنية واملوقع الجغرايف.

رسم بياين 79 : تطـور املديـونية البنكية لألسـر
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يف متم دجنرب 2018، سجل املبلغ الجاري للمديونية البنكية لألرس23، الذي وصل إىل 342 مليار درهم، ارتفاعا بنسبة %6,1 مقابل 

%4,4 سنة 2017. ويعزى هذا التطور إىل ارتفاع قروض السكن وقروض االستهالك عىل حد سواء. ومثل هذا املبلغ حوايل 36% 

من قروض مؤسسات االئتامن، وهو نفس املستوى املسجل سنة من قبل. ونسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل، وصل هذا املبلغ 

الجاري إىل %31، أي بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع نهاية سنة 2017.

23 مبا يف ذلك الدين املربم لدى املؤسسات التشاركية عىل شكل مرابحة.
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ووصل متوسط مستوى املديونية لكل أرسة يف نهاية دجنرب 2018، إىل 42.500 درهم، مقابل 41.000 درهم سنة من قبل.

وبقيت حصة قروض االستهالك ضمن املديونية البنكية لألرس مستقرة يف %36 وحصة قروض السكن يف 64%.

ومتلك البنوك حوايل %85 من هذه املديونية، لتبقى هذه النسبة دون تغيري مقارنة مع السنة املاضية.

1.1 - تـمـويـل الـسـكـن

وصل املبلغ الجاري للتمويالت املخصصة للسكن إىل 219 مليار درهم24، أي بزيادة بنسبة %5,5 مقابل %4,2 يف السنة السابقة. 

وضمن هذا املجموع، بلغت متويالت املرابحة العقارية 4,2 مليار درهم.

1.1.1 - خـصـائـص قــروض السـكـن

يف سياق ارتفاع عدد املعامالت العقارية بنسبة %4,5 خالل سنة 2018، سجل إنتاج قروض السكن انخفاضا جديدا بنسبة 3% 

إىل حوايل 27,3 مليار، بعد تقلص بنسبة %2 سنة من قبل. وهم هذا االنخفاض القروض التي تدعمها الدولة )%-10(، بينام 

تزايدت القروض الحرة بواقع 2%.

رسم بياين 80 : تطـور إنتاج قروض السكن وعدد املستفيدين
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القروض  انخفاض  يعكس  مام  زبون،   68.500 حوايل  إىل  بنسبة 4%  جديد  من  املستفيدين  عدد  تراجع  ذلك،  مع  وباملوازاة 

املدعومة من طرف الدولة بنسبة %5 والقروض الحرة بنسبة %2. ونتيجة لذلك، وصل متوسط مبلغ القروض 398.000 درهم، 

ليظل دون تغيري مقارنة بالسنة املنرصمة.

وبذلك وصل املبلغ الجاري اإلجاميل لقروض السكن 215 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة %3,7 مقابل %4,1 يف السنة السابقة. 

ومن ضمن هذا املجموع، شهد جاري القروض الحرة، التي متثل حصة %82، ارتفاعا بنسبة %6,7 عوض %4,7. ومن جانبه، 

مليار   39,3 إىل  بذلك  لتصل  بواقع 1,8%،  بعد منوه  بنسبة 0,9%  الدولة  املدعومة من طرف  للقروض  الجاري  املبلغ  تنامى 

درهم، 21,4 مليار منها برسم القروض املضمونة من صناديق فوغاليف25 وفوغالوج26، و15,8 مليار برسم القروض املضمونة من 

فوغاريم27، و2,1 مليار برسم السكن بسعر منخفض. 

24 مبا يف ذلك التمويالت التشاركية العقارية عىل شكل مرابحة.

25 صندوق ضامن القروض املخصصة لتمويل الحصول عىل امللكية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين.

26 صندوق ضامن قروض السكن لفائدة مستخدمي القطاع العام.

27 صندوق الضامن لذوي الدخل غري املنتظم واملحدود.
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رسم بياين 81 : تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب سعر الفائدة املطبق )%(
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وبلغ متوسط سعر الفائدة املطبق عىل قروض السكن %4,93. وارتفعت حصة القروض املمنوحة بسعر فائدة يرتاوح بني 4% 

و%6 مبقدار 4 نقط إىل %74 مع نهاية 2018، عىل حساب القروض املمنوحة بسعر فائدة يرتاوح بني %6 و%8 التي تقلصت 

حصتها مبقدار 3 نقط إىل 19%.

رسم بياين 82 : توزيع املبلغ الجاري لقروض السكن بني سعر الفائدة الثابت واملتغري )%(
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وتزايدت حصة قروض السكن املخولة بسعر فائدة ثابت من جديد لتصل إىل %98 من حيث اإلنتاج و%94 من حيث املبلغ 

الجاري، أي بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع سنة 2017.

رسم بياين 83 : تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب املدة األصلية )%(
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وسجلت حصة قروض السكن املمنوحة ملدة أصلية تفوق 20 عاما تقلصا جديدا مبقدار نقطتني إىل %55، لفائدة القروض التي 

يرتاوح أجلها بني 10 سنوات و20 سنة. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط املدة األصلية 19,8 سنة، مقابل 20 سنة يف العام املايض.



76 

الباب الثاني: اخملاطر البنكية

2.1.1 - نـوعـيـة وخـصـائـص املستفيدين من قــروض السـكـن

 يتم تحليل نوعية املستفيدين من قروض السكن حسب معايري السن والدخل والفئة االجتامعية واملهنية ومحل اإلقامة.

وحسب معيار السن، استحوذ األشخاص الذين تفوق أعامرهم 40 سنة عىل حوايل %65 من مجموع عدد امللفات، مقابل %29 بالنسبة 

لألشخاص املرتاوحة أعامرهم بني 30 و40 سنة. أما األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 30 سنة، فيمثلون %6 من مجموع عدد امللفات.

رسم بياين 84 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن )%(
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ومن حيث الدخل، استفاد األشخاص الذين يرتاوح دخلهم بني 4.000 و6.000 درهم من %23 من عدد ملفات القروض، أي 

بزيادة مبقدار نقطة واحدة عىل حساب األشخاص الذين يقل دخلهم عن 4.000 درهم، والذين تراجعت حصتهم إىل 31%. 

رسم بياين 85 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل )%(
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وحسب الفئة االجتامعية واملهنية، اليزال األجراء واملوظفون يشكلون الفئات األكرث لجوًء للقروض، بحصص بلغت عىل التوايل 47% 

)%48 سنة 2017( و%34 )%34 سنة 2017(. وميثل الصناع التقليديون والتجار %13 من ملفات القروض )%14 سنة 2017(.

رسم بياين 86 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الفئة االجتامعية واملهنية )%(
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وحسب التوزيع الجغرايف، بلغ مستوى متركز املقرتضني %40 بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات و%19 بالنسبة لجهة الرباط-

سال-القنيطرة، مقابل %39 و%19 عىل التوايل سنة 2017.

رسم بياين 87 : التوزيع الجغرايف لعدد ملفات قروض السكن )%(
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2.1 - تـمـويـل االستهالك

1.2.1 - تـطـور تـمـويـل االسـتـهـالك

 تسارعت نسبة تطور قروض االستهالك28 إىل %7، مقابل %4,8 سنة 2017، ليصل مبلغه الجاري اإلجاميل إىل 123 مليار درهم. ويهم 

هذا التوجه عىل حد سواء القروض املمنوحة من طرف رشكات قروض االستهالك )+8( وتلك املوزعة من طرف البنوك29 )6,3%(.

ومن ضمن هذا املجموع، وصل جاري التمويالت التشاركية عىل شكل مرابحة املخصصة لرشاء السيارات 347 مليون درهم.

رسم بياين 88 : تطور املبلغ الجاري اإلجاميل لتمويل االستهالك )%(
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ويظهر تحليل قروض االستهالك حسب آجالها أن حصة القروض التي يفوق أجلها 5 سنوات قد تعززت مبقدار 3 نقط إىل 75%، 

عىل حساب القروض التي يقل أجلها عن 3 سنوات. وهم متديد األجل هذا كال من رشكات قروض االستهالك والبنوك.

28 مبا يف ذلك التمويالت التشاركية عىل شكل مرابحة لرشاء السيارات

29 مبا يف ذلك الحسابات املكشوفة والقروض األخرى املمنوحة للخواص
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رسم بياين 89 : تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب املدة 
األصلية )%(

رسم بياين 90 : تطور متوسط مبلغ ملفات قروض االستهالك 
)بالدرهم(
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ويصل متوسط مبلغ قروض االستهالك إىل 51.000 درهم، ما ميثل انخفاضا مببلغ 2.000 درهم من سنة إىل أخرى.

2.2.1 - نـوعـيـة وخـصـائـص املستفيدين من قــروض االستهالك

عىل غرار قروض السكن، يتم تتبع نوعية املستفيدين من قروض االستهالك عىل أساس السن والدخل والفئة االجتامعية واملهنية 

ومكان اإلقامة.

فحسب السن، تزايد عدد املستفيدين الذين تقل أعامرهم عن 40 سنة مبقدار نقطتني، ليمثلوا %35 من عدد امللفات، عىل 

حساب املستفيدين األكرب سنا. أما املستفيدون الذين تقل أعامرهم عن 30 سنة فيمثلون %10 من املجموع.

رسم بياين 91 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن )%(
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ومن حيث عدد امللفات، التزال القروض الشخصية متثل النوع األكرث استخداما من قبل جميع الفئات العمرية. وعىل العكس 

من ذلك، متثل البطاقات املتجددة %6 من القروض املربمة من طرف األشخاص الذين تفوق أعامرهم 50 سنة، و%1 فقط من 

طرف األشخاص الذي تقل أعامرهم عم 30 سنة.
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رسم بياين 92 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن ونوع القرض )%(
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 ويتعلق حوايل %23 من ملفات القرض بأشخاص يتوفرون عىل دخل يرتاوح بني 4.000 و6.000 درهم، مقابل %22 يف السنة 

السابقة. وعىل العكس من ذلك، تقلصت حصة األشخاص الذين يفوق دخلهم 10.000 درهم مبقدار نقطتني إىل %22، خالل 

نفس الفرتة. 

رسم بياين 93 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%(
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181819
21

24
22

أك� من 10000 درهممن 6000 إىل 10000 درهممن 4000 إىل 6000 درهمأقل من 4000 درهم

2018  2017  2016 

والتزال القروض الشخصية متثل النوع األكرث استخداما يف أوساط جميع فئات الدخل. ويتوفر األشخاص ذوو الدخل األضعف 

عىل الحصة األكرب من هذه القروض )%75 مقابل %78 سنة 2017(، بينام يحصل األشخاص ذوو الدخل األعىل عىل حصة أكرب 

من القروض املخصصة لرشاء السيارات )%26 مقابل 25%(.

رسم بياين 94 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل ونوع القرض )%(

2
18

75

4

7

17

71

5

16

18

60

6

26

15

55

5

أك� من 10000 درهممن 6000 إىل 10000 درهممن 4000 إىل 6000 درهمأقل من 4000 درهم

 السيارات  التجهيزات املنزلية  القروض الشخصية  البطاقات

وحصل األجراء واملوظفون، يف سنة 2018، عىل حصص تصل إىل %49 و%34 عىل التوايل، مقابل %46 و%36 يف السنة املاضية، 

مام يعكس تعزز حصة األجراء.
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وحسب املوقع الجغرايف، يتبني أن املستفيدين من قروض االستهالك ال يزالون يتمركزون يف التجمعني الحرضيني للدار البيضاء 

)%30( والرباط )19%(.

2 - تـطــور املـديـونية البنكية للشـركـات غري املالية
يف سياق ظرفية تتميز بتحسن بطيء لألنشطة غري الفالحية عىل الصعيد الوطني، تزايدت حدة تباطؤ القروض بواسطة الدفع 

املمنوحة من طرف مؤسسات االئتامن لفائدة الرشكات غري املالية لتصل إىل %1,2، مقابل %2,8 سنة 2017، ما ميثل مبلغا 

جاريا قدره 485,5 مليار درهم. وتراجعت حصتها ضمن مجموع القروض إىل %51، متقلصة مبقدار 3 نقط من سنة إىل أخرى.

رسم بياين 95 : املبلغ الجاري للقروض بواسطة الدفع املمنوحة للرشكات غري املالية )مباليري الدراهم(

2008

303,3326,8351,1
393,8407,4406,7408,1401,4414,9425,8429,0

34,338,741,945,548,748,850,751,252,054,056,5

2009201020112012201320142015201620172018

 جاري القروض املمنوحة من طرف البنوك  جاري القروض املمنوحة من طرف رشكات التمويل

تباطؤا  األخرية،  والتي متثل %88 من مجموع متويالت هذه  الرشكات،  لفائدة  البنوك  املمنوحة من طرف  القروض  وسجلت 

التباطؤ الرشكات الخاصة أكرث من الرشكات العمومية. فبعد  ملموسا إىل %0,7، بعد %2,6 يف السنة السابقة. وقد هم هذا 

ارتفاعه بواقع %2,3 سنة 2017، تباطأ جاري القروض املمنوحة للرشكات الخاصة إىل %0,3 ليصل إىل حوايل 377 مليار. فيام 

ارتفعت القروض املخصصة للرشكات العمومية بنسبة %4,4 عوض %5,3 سنة من قبل، لتصل إىل 51,5 مليار.

ويف ما يتعلق بالقروض املمنوحة للمقاوالت من طرف رشكات التمويل، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة %4,7 إىل 56,6 مليار، مقابل 

%3,9 سنة من قبل، السيام بفضل تزايد عمليات التمويل بواسطة عقود الكراء اإليجاري )%+4,7(.

وتشري البيانات املستقاة من البنوك ومن رشكات التمويل إىل أن حصة القروض املخصصة للمقاوالت الصغرية جدا والصغرية 

واملتوسطة30 بلغت %37 من مجموع القروض املمنوحة للرشكات، ما يعني تحسنها باملقارنة مع السنوات السابقة.

3 - تـطــور املـخـاطـر الكـبـرى للبنـوك
مع متم دجنرب 2018، تزايدت التزامات البنوك إزاء املخاطر الكربى31 بنسبة %3,6 إىل 368 مليار درهم. وخفت حدتها إىل 2,7 

أضعاف أموالها الذاتية، مقابل 2,9 ضعفا سنة 2017. ومن ضمن هذا املجموع، لوحظ نفس هذا املنحى بالنسبة اللتزامات-

الحصيلة، التي وصل مجموعها إىل حوايل 269 مليار درهم والتعرضات خارج الحصيلة، السيام عىل شكل التزامات بالتمويل 

وبالضامن، التي راكمت 99 مليار درهم.

30 محددة عىل أساس رقم معامالت أقل من 175 مليون درهم.

31 مستفيد أو مجموعة من املستفيدين من قرض يفوق مبلغه الجاري أو يعادل %5 من األموال الذاتية للبنك
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رسم بياين 96 : تطور املخاطر الكربى للقروض املمنوحة من طرف 
البنوك - عىل أساس فردي

رسم بياين 97 : تطور املخاطر الكربى للقروض املمنوحة من طرف 
البنوك - عىل أساس مجمع

2018 2017 2016 2015 2014

368
355 355

333

381

2,7
2,9 2,9 2,9

3,4

2018 2017 2016 2015 2014

354 324 320
248

299

2,0 2,0 2,1

1,8

2,2

 الحجم )مباليري الدراهم(  الحجم نسبة إىل األموال الذاتية

يظهر توزيع املخاطر الكربى حسب القطاعات استئثار املجموعات املالية غري البنوك عىل حصة %23، متبوعة بالبنوك )15%(، 

فاملستفيدين العاملني يف قطاع الصناعات االستخراجية )%12(، ثم الصناعة التحويلية )%9( ثم الطاقة )8%(.

4 - تـطــور الديـون املعـلـقـة األداء
ارتباطا بالظرفية االقتصادية، واصلت الديون املعلقة األداء لدى البنوك، عىل أساس فردي، ارتفاعها، وإن بوترية أقل حدة من 

تلك املسجلة خالل السنوات السابقة، لتصل إىل مبلغ جار، محتسب عىل أساس فردي، قدره 65,3 مليار درهم. وبعد فرتة ارتفاع 

قوي بنسبة %16 يف املتوسط من سنة 2010 إىل سنة 2014، نتيجة للصعوبات املرتبطة بالظرفية واملسجلة عىل الخصوص يف 

بعض القطاعات التي تتأثر بالطلب الخارجي، تباطأ تطور حجم الديون املعلقة األداء إىل %6 يف املتوسط خالل الفرتة 2015 

2017- وإىل %3,7 سنة 2018، لتتامىش أكرث مع نسبة تطور االئتامن. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة املخاطر إىل %7,3 يف نهاية 

سنة 2018.

رسم بياين 98 : تطور الديون املعلقة األداء لدى البنوك - عىل أساس 
فردي

رسم بياين 99 : تطور الديون املعلقة األداء لدى البنوك - عىل أساس 
مجمع

20122013201420162018 20152017

35,7
43,9

52,8
61,665,3

57,7

63,0 9,1

23,2
20,2

6,8

3,7

9,1

2,3

20122013201420162018 20152017

48,8
62,5

70,8
83,9

93,1
78,1

86,7
12,6

28,0

13,2

7,4

7,5

10,4

3,3

 الديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(  نسبة منو الديون املعلقة األداء )%(

وارتفع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء، الذي يتم حسابه عىل أساس مجمع، بنسبة %7,5 إىل 93,1 مليار درهم، مام أفرز 

نسبة مخاطر مستقرة يف 8,4%. 
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رسم بياين 100 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء )%(

2012201320142015201620172018

4,9

5,9

6,9
7,47,67,57,3 6,2

7,1
7,7

8,38,68,48,4

 نسبة الديون املعلقة األداء - عىل أساس فردي  نسبة الديون املعلقة األداء - عىل أساس مجمع

وحسب مستوى املخاطر، سجلت الديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها ارتفاعا بنسبة %5,2 إىل 2,8 مليار درهم، وتزايدت الديون 

املتعرثة بواقع %4,8 إىل 56 مليار. ومن جانب آخر، شهد املبلغ الجاري للديون املشكوك يف تحصيلها انخفاضا بنسبة %5,7 إىل 6,4 

مليار. وأدت هذه التطورات إىل تراجع حصة الديون املشكوك يف تحصيلها مبقدار نقطة واحدة إىل %10 لفائدة الديون املتعرثة 

التي ارتفعت حصتها إىل %86. أما حصة الديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها، فبقيت مستقرة يف %4 ما بني سنتي 2017 و2018.

رسم بياين 101 : تطور بنية ديون البنوك املعلقة األداء حسب الفئة - عىل أساس فردي )%(

201620172018

82

13
5

85

11
4

86

10
4

 الديون املعلقة األداء املتعرثة  الديون املعلقة األداء املشكوك يف تحصيلها  الديون املعلقة األداء ما قبل املشكوك يف تحصيلها

وشهدت املؤن الخاصة بالديون املعلقة األداء ارتفاعا بنسبة %1,1، مام أسفر عن نسبة متوين قدرها %69 مع نهاية سنة 2018. 

بالنسبة  بالنسبة للديون املشكوك يف تحصيلها، و18%  الديون املتعرثة، و54%  النسبة %74 يف ما يتعلق بفئة  وبلغت هذه 

للديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها.

رسم بياين 102 : نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها 
البنوك - عىل أساس فردي

رسم بياين 103 : نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها 
البنوك - عىل أساس مجمع

42,7

69

44,7

71

45,2

69

201620172018

51,3

61

54,7

63

55,6

64

60,1

64

2018 يناير 2017*18** 2016*

 مؤن الديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(  نسبة التغطية )%(

* متت إعادة حساب بيانات عامي 2016 و 2017 دون مراعاة األحكام الجامعية ألسباب تتعلق بإمكانية املقارنة.

** تاريخ أول تطبيق للمعيار الدويل للتقارير املالية 9.
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وعىل أساس مجمع، تنامت مؤن املجموعات البنكية بنسبة %9,8، مقابل %6,6 يف السنة السابقة، حيث بلغت 60,1 مليار 

درهم. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية مبقدار نقطة واحدة إىل %64 مقارنة بسنة 2017.

وإضافة إىل املؤن الخاصة، بلغت املؤن ذات الطابع العام املخصصة لتغطية الديون رسيعة التأثر بالظرفية االقتصادية 9,3 مليار 

درهم، أي بزيادة نسبتها 11,1%. 

التمويل بنسبة %11,8 إىل 11,2 مليار درهم، لتصل نسبة  الديون املعلقة األداء الخاصة برشكات  ومن جانب آخر، تزايدت 

املخاطر إىل %9,9، مقابل %9,4 يف السنة املاضية. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود 71%.

1.4 - الـديـون املعلقة األداء عىل األسـر

خالل سنة 2018، سجل املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء الخاصة باألرس لدى البنوك ورشكات قروض االستهالك ارتفاعا بنسبة 

%13,8 إىل 26,7 مليار، مقابل %4,8 سنة من قبل، مام أسفر عن تزايد نسبة املخاطر مبقدار 0,5 نقطة إىل %7,8 من سنة إىل 

أخرى. ويعكس هذا التطور تقلص هذه النسبة لدى األرس املقيمة مبقدار 0,6 نقطة إىل %7,8، وتحسنها بالنسبة لألرس غري 

املقيمة مبا قدره 0,3 نقطة إىل %7,3. وبلغت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن 64%.

رسم بياين 104 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء عىل األرس - عىل أساس فردي )%( 

2012201320142015201620172018

4,3

12,9

5,96,1

12,4

7,26,8

13,2

7,8
6,7

12,2

7,5
6,7

10,6

7,3
6,7

10,2

7,37,4

10,4

7,8

 البنوك  رشكات التمويل  مؤسسات التأمني

تزايد املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء عىل األرس الخاصة بالبنوك بنسبة %14,7 إىل 21,1 مليار، مقابل منو بواقع %5,5 يف 

السنة السابقة، وبذلك وصلت نسبة املخاطر إىل %7,4، عوض %6,7 سنة 2017. وانخفضت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن 

إىل %61، بفعل تأثري عمليات شطب ديون قدمية تم متوينها بالكامل، وبجزء كبري من الديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها 

واملشكوك يف تحصيلها.

وعىل نفس املنوال، ارتقعت الديون املعلقة األداء لدى رشكات قروض االستهالك بنسبة %10,6 إىل 5,6 مليار درهم، مقابل 2,3% 

يف السنة املاضية، لرتتفع بذلك نسبة املخاطر إىل %10,4 مقابل %10,2 سنة 2017. ووصلت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن 

إىل %75، ما يعني انخفاضها ارتباطا مبستوى الضامنات التي تدعمها.
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رسم بياين 105 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء عىل األرس لدى البنوك ولدى رشكات قروض االستهالك حسب فئة القرض- عىل أساس 
فردي )%(

2012201320142015201620172018

4,2

8,5

6,0

9,3

6,4

10,4

6,1

10,0

5,8

9,9

6,0

9,5

6,4

10,2

 قروض السكن  قروض االستهالك

وبذلك بلغت نسبة املخاطر %6,4 يف ما يخص قروض السكن، و%10,2 بالنسبة لقروض االستهالك، مقابل %6 و%9,5 عىل 

التوايل سنة 2017.

2.4 - الـديـون املعلقة األداء عىل الرشكات غري املالية

واصلت الديون املعلقة األداء عىل الرشكات غري املالية تباطؤها، محققة منوا بنسبة %0,4 عوض %1,8 سنة 2017 و%8 سنة 

2016. وبذلك بقيت نسبة القروض املعلقة األداء شبه مستقرة يف %10، ما ميثل مبلغا جاريا قدره حوايل 48,7 مليار. وقد متت 

تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود %72، وهي نفس النسبة املسجلة يف السنة املاضية.

رسم بياين 106 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%( 

6,4
7,0

6,4
7,37,67,3

8,7
8,1

8,7

10,0

8,0

9,7
10,4

8,5

10,210,3

8,9

10,110,1
9,5

10,0

2012201320142015201620172018

 البنوك  رشكات التمويل  مؤسسات االئتامن

وتراجع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء عىل الرشكات غري املالية لدى البنوك بنسبة %0,9 إىل 43,3 مليار، أي أن نسبة 

املخاطر بلغت %10,1 مقابل %10,3 سنة 2017. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود 73%. 

ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الديون أن الديون املعلقة األداء املسجلة يف القطاع األويل تزايدت بنسبة %13,6 ومثلت 10,1% 

من القروض التي استفاد منها هذا القطاع. أما الديون املعلقة األداء عىل رشكات القطاع الصناعي فانخفضت بنسبة %3,7، مام 

أسفر عن نسبة مخاطر قدرها %14,4 مقابل %15,7 سنة 2017. ويف ما يخص الديون املعلقة األداء عىل قطاع البناء واألشغال 

العمومية، الذي يشمل اإلنعاش العقاري، فقد تباطأت إىل %1 مقابل ارتفاعها بواقع %15,6، لتظل بذلك نسبة مخاطر القطاع 

مستقرة يف 7,7%.
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رسم بياين 107 : التوزيع القطاعي للديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%( 

2016
8,3

28,6

16,7
6,8
5,9
18,0

15,7

7,2

29,5

16,4
7,8
6,8

17,0

15,3

7,2

31,2

14,5
8,1

10,8

15,5

12,7

2017*2018

 القطاع األويل  الصناعات التحويلية  البناء واألشغال العمومية  الفنادق  النقل واالتصاالت  التجارة  قطاعات أخرى

*أرقام مراجعة

وبعد ارتفاع ملموس بنسبة %11,6 سنة 2017، تزايد املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء لقطاع التجارة بنسبة %5,1، ما أسفر 

عن نسبة مخاطر قدرها %13,6، مقابل 13,1%.

وتزايدت حدة انخفاض املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء يف قطاع الفندقة من %2,5 إىل %13,7، بينام تحسنت نسبة مخاطر 

القطاع مبقدار 1,5 نقطة إىل 20,6%.

وعىل نفس املنوال، عرفت الديون املعلقة األداء لقطاع النقل واالتصاالت انخفاضا جديدا، وإن بوترية أقل من تلك املسجلة سنة 

2017، أي %14,1. وبذلك بلغت نسبة مخاطر القطاع %7 عوض %7,9 يف السنة السابقة. 

رسم بياين 108 : تطور الديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل 
الرشكات حسب قطاع النشاط - عىل أساس فردي )مباليري الدراهم(

رسم بياين 109 : نسبة الديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل 
الرشكات غري املالية حسب قطاع النشاط - عىل أساس فردي )%(
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ومن جهة أخرى، وصل املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء املستحقة لرشكات التمويل عىل الرشكات غري املالية إىل 5,4 مليار، مسجال 

ارتفاعا بنسبة %11,9 بعد %8,7 سنة 2017. وشكلت هذه الديون %9,5 من مجموع القروض املمنوحة لهذا القطاع، أي بزيادة مبقدار 

0,6 نقطة مقارنة بالسنة املاضية. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود %68، ما يعني انخفاضا بواقع نقطة مئوية واحدة.
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5 - تـطــور سـيـولـة الـبـنـوك
وتراجع  املتداول  النقد  حجم  بتنامي  الخصوص  عىل  ارتباطا  بالدرهم،  السيولة  إىل  البنوك  حاجة  تزايدت   ،2018 سنة  خالل 

احتياطيات الرصف. كام سجل نشاط الوساطة منو القروض بقدر أكرب من منو الودائع. وبذلك ارتفع معامل االستخدام32 مبقدار 

3 نقط أساس ليبلغ %96. ودون احتساب شهادات اإليداع، بلغت هذه النسبة %91 عوض %88 سنة 2017.

رسم بياين 110 : تطور الودائع والقروض ومعامل االستخدام لدى البنوك
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 قروض ممنوحة للزبناء )مباليري الدراهم(  ودائع الزبناء )مباليري الدراهم(  معامل االستخدام )%(

يف هذا السياق، رفع بنك املغرب عمليات ضخ السيولة، السيام بواسطة تسبيقات لـسبعة أيام، التي تزايد مبلغها الجاري من 39 إىل 67 مليار 

سنة 2018، بينام تراجعت القروض برسم عملية إعادة متويل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة من 3,2 إىل 2,3 مليار درهم.

وميثل املبلغ الجاري إلعادة التمويل لدى بنك املغرب %5,5 من خصوم القطاع البنيك. وترتاوح هذه الحصة بحسب البنوك ما 

بني %0,5 إىل 16,8%. 

رسم بياين 111 : املبلغ الجاري للتسبيقات لسبعة أيام وللقروض املضمونة من بنك املغرب )مباليري الدراهم(
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3,2

39,0

4,1
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 التسبيقات ملدة 7 أيام  قروض مضمونة

ووصل املتوسط اليومي لالقرتاضات بدون ضامنات يف السوق ما بني البنوك إىل 8,2 مليار درهم، مرتاجعا بنسبة %5 مقارنة مع 

املتوسط املسجل يف السنة املاضية.

وأفرزت الوضعية الصافية للبنوك يف سوق إعادة الرشاء، دون احتساب العمليات املنجزة مع بنك املغرب، وضعية صافية ُمقرِضة 

مببلغ 16,4 مليار درهم، مقابل 3,3 مليار سنة 2017، بفعل التأثري املزدوج الرتفاع القيم املستلمة لالستحفاظ مببلغ 3,8 مليار 

وانخفاض القيم املسلمة لالستحفاظ مبقدار 9,3 مليار. 

32 نسبة القروض إىل الودائع.
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السنة املالية 2018

وتزايد لجوء البنوك إىل سوق سندات الدين بنسبة %6,1 من حيث املبلغ اإلجاميل، ما ميثل %8 من موارد البنوك، أي دون تغيري 

مقارنة مع سنة 2017. وحسب آجال االستحقاق، تقلصت حصة السندات التي يتجاوز أجل استحقاقها سنتني بواقع 9 نقط إىل 

%43 من املجموع، لفائدة السندات التي يقل أجل استحقاقها عن سنتني، والتي تعززت حصتها إىل 57%.

ومن جهتها، سجلت الديون الثانوية ذات أجل استحقاق أطول، ارتفاعا جديدا بنسبة %5,3، بعد منوها بنسبة %20,6 سنة 

2017، لتصل إىل 43,7 مليار درهم.

وإجامال، تتشكل موارد البنوك من موارد دون أجل استحقاق يف حدود %57، وموارد قصرية األجل بنسبة %23، وموارد متوسطة 

وطويلة األجل بنسبة %20، مقابل نسب %59 و%20 و%21 عىل التوايل سنة من قبل. وتبقى االستخدامات مكونة من استخدامات 

قصرية األجل يف حدود %45، واستخدامات متوسطة وطويلة األجل بنسبة %55، أي دون تغيري مقارنة بالسنة السابقة.

ووصل املبلغ الجاري ألصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق، التي تتكون بالخصوص من القيم املودعة يف الصندوق، والودائع لدى 

بنك املغرب، والقروض ما بني البنوك، وسندات الخزينة املتوفرة، وشهادات اإليداع، مع نهاية سنة 2018، إىل 162 مليار درهم، مقابل 

175 سنة 2017. وبلغت حصة هذه األصول يف مجموع االستخدامات %12,1 سنة 2018 مقابل %13,7 يف السنة السابقة. 

رسم بياين 112 : تـطـور أصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق

138147
184174175162

12,513,3

16,1
14,513,7

12,1

201320142015201620172018

 أصول سائلة وقابلة للتحقيق )مباليري الدراهم(  أصول سائلة وقابلة للتحقيق / مجموع األصول )%(

وسجل معامل السيولة عىل املدى القصري )LCR(33 لدى البنوك مستوى متوسطا بلغ %135، مقابل %152 سنة 2017، وهي 

نسبة أعىل من املستوى املطلوب وقدره %90 سنة 2018. 

رسم بياين 113 : تـطـور معامل السيولة عىل املدى القصري )LCR( لدى البنوك 

70%

143%

80%

152%

90%

135%

201620172018

 الحد األدىن املطلوب  املستوى املالحظ

33 تقيس هذه النسبة كمية األصول السائلة العالية الجودة التي تتوفر عليها البنوك يك تغطي، يف حال حدوث أزمة، سحوبات الخزينة ملدة شهر واحد. 
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6 - تـطــور مـالءة الـبـنـوك

1.6 - تـطـور املـخـاطـر الـصـافيـة الـمـرجـحـة

يف نهاية سنة 2018، ارتفعت املخاطر الصافية املرجحة للقطاع البنيك لتصل إىل 937 مليار درهم، مسجلة تزايدا بنسبة 3% 

مقابل %6 يف متم سنة 2017. وتتألف هذه املخاطر من مخاطر صافية مرجحة برسم مخاطر االئتامن بنسبة %85، وبرسم 

مخاطر التشغيل بنسبة %9، وبرسم مخاطر السوق بنسبة %6، مقابل نسب %84 و%9 و%7، عىل التوايل، سنة من قبل. 

رسم بياين 114 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك 
)مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

رسم بياين 115 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك 
)مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع

وعىل أساس مجمع، بلغت هذه املخاطر 1.284 مليار درهم، موزعة ما بني مخاطر االئتامن بنسبة %85 ومخاطر التشغيل 

بنسبة %10 ومخاطر السوق بنسبة 5%.

1.1.6 - مـخـاطـر االئـتـمـان

 ،»standard« »تتعلق األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر االئتامن، التي تحتسب وفق املقاربة املسامة »املقاربة املعيارية 

باملخاطر املرجحة برسم مخاطر االئتامن - الحصيلة وخارج الحصيلة - املحسوبة بعد تطبيق تقنيات تخفيف املخاطر. وقد 

بلغت هذه األصول 792 مليار درهم، متزايدة بنسبة %3,8 مقابل %5,7 سنة 2017.

رسم بياين 116 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر 
االئتامن )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

رسم بياين 117 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر 
االئتامن )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع
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وعىل أساس مجمع، بلغ مجموع هذه األصول ما يعادل 1.098 مليار درهم، أي بزيادة بواقع %5,2، مقابل %7,5 يف السنة السابقة.

2.1.6 - مـخـاطـر الـســـوق

راكمت األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر السوق، يف نهاية دجنرب 2018، حوايل 59 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة %6,7 بعد 

االرتفاع بنسبة %15,1 املسجل يف السنة السابقة. وعىل أساس مجمع، بلغت هذه املخاطر 63 مليار درهم، ما ميثل انخفاضا بواقع 5%. 
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السنة املالية 2018

رسم بياين 118 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليري 
الدراهم( - عىل أساس فردي

رسم بياين 119 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليري 
الدراهم( - عىل أساس مجمع
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وتتعرض البنوك لهذه املخاطر عىل محفظة سنداتها املخصصة للتداول املسرية من طرف قاعات التداول وتشمل باألساس مخاطر 

سعر الفائدة والفوارق االئتامنية.

وبالفعل، متثل التوظيفات يف أدوات سعر الفائدة %69 من املبلغ الجاري ملحفظة سندات التداول. وتهم باألساس سندات االقرتاض 

املحررة بالدرهم وبالعمالت األجنبية. وتشكل التوظيفات يف الصناديق الجامعية )صناديق التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة( األداة 

الثانية التي تستخدمها البنوك، بينام تشكل صناديق التوظيف يف القيم النقدية وصناديق التوظيف يف السندات الحصة األكرب منها.

3.1.6 - مـخـاطـر الـتـشـغـيـل 

د التعرضات برسم مخاطر التشغيل من ِقبل معظم البنوك وفقا ملقاربة املؤرش األسايس. وقدرت يف 86 مليار، أي بزيادة بنسبة  تُحدَّ

%3,1، ارتباطا بتطور العائد الصايف البنيك. وعىل أساس مجمع، تقدر هذه املخاطر مببلغ 124 مليار درهم، أي بارتفاع بواقع 5%.

رسم بياين 120 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر التشغيل 
)مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

رسم بياين 121 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر التشغيل 
)مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع
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ويتم تغطية هذه املخاطر بواسطة األموال الذاتية التي تعادل %15 من متوسط الناتج الداخيل اإلجاميل للسنوات املالية الثالث 

األخرية بالنسبة للبنوك التي تطبق املقاربة املسامة املؤرش األسايس.

2.6 - تـطـور األمـوال الـذاتيـة االحتـرازية للبنـوك

يف نهاية سنة 2018، بلغ مجموع األموال الذاتية االحرتازية للبنوك 138 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوايل 12 مليار درهم 

مقارنة مع دجنرب 2017. وتتوزع هذه األموال بني األموال الذاتية من الفئة 1 34مببلغ 102 مليار درهم، وتشكل %98 منها األموال 

الذاتية األساسية، واألموال الذاتية من الفئة 2 مببلغ 36 مليار درهم.

34 تتألف من األموال الذاتية األساسية واألموال الذاتية اإلضافية. وتشمل الفئة األوىل رأسامل الرشكة أو املخصصات الصادرة عن املؤسسة، واالحتياطيات، والنتائج الربحية وبعض أدوات األموال الذاتية الخاصة 

باملجموعات التعاضدية. وتشمل الفئة الثانية أدوات مستدامة ميكن أن تتضمن خيار التسديد باملبادرة الحرصية للمقرتض، وميكن مامرسة هذا الخيار وفق رشوط معينة.
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اإلطار رقم 13 : أدوات األمـوال الذاتية االحرتازية

يف إطار تنفيذ املعايري الدولية التفاقية بازل 3، أدرج بنك املغرب، يف املنشور رقم 2013/و/14 املتعلق باألموال الذاتية ملؤسسات االئتامن، األموال 

الذاتية اإلضافية من الفئة 1.

وليك يتم قبول السند ضمن هذه الفئة، يجب أن يستويف الرشوط التالية :

ان يكون السند مستداما ومن درجة أقل من أدوات األموال الذاتية من الفئة 2 )سندات خاضعة ملدة محددة( يف حالة انعدام املالءة؛	 

أال يتضمن أي خيار للتسديد؛ إذ يبقى هذا التسديد رهينا باملبادرة الحرصية للبنك بعد فرتة دنيا متتد لخمس سنوات وبعد موافقة بنك 	 

املغرب ؛

أن يتوفر عىل قدرة المتصاص الخسائر، من حيث املبلغ األصيل، مبجرد أن تصبح نسبة األموال الذاتية األساسية )CET1( أقل من 35%6، وذلك 	 

إما عن طريق التحويل إىل أسهم، أو عن طريق آلية تخفيض القيمة التي تحمل الخسائر لألداة36؛

منح البنك الصالحية الكاملة يك يقوم، يف أي وقت، بإلغاء التوزيعات برسم السندات لفرتة غري محددة وعىل أساس غري تراكمي، قصد متكينه 	 

من الوفاء بالتزاماته ؛

أال يكون مكتسبا من ِقبل البنك أو من أي طرف مرتبط ميارس عليه البنك مراقبة أو تأثريا ملحوظا.	 

وباإلضافة إىل ذلك، ال ميكن أن تنجم التوزيعات لفائدة حاميل هذه السندات سوى عن عنارص قابلة للتوزيع37 وال ترتبط بجودة قرض البنك38.

لقد كانت سنة 2018 آخر سنة من الفرتة االنتقالية املحددة للتطبيق الكامل للنظام الجديد لبازل 3 الذي بدأ تنفيذه منذ 

2014. وبالفعل، خالل الفرتة 2018-2014، تم إنجاز االقتطاعات برسم بازل 3 بشكل تدريجي من أجل متكني البنوك من إجراء 

تعديل تدريجي.

ويعكس تطور نسب األموال الذاتية االقتطاعات األخرية السيام برسم املساهامت يف مؤسسات االئتامن عىل مستوى األموال 

الذاتية األساسية واألموال  الفئة 1. وكانت املساهامت يف مؤسسات االئتامن، حسب بازل 2، تقتطع من األموال  الذاتية من 

الذاتية التكميلية يف حدود %50 عىل التوايل. 

رسم بياين 122 : تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك - عىل 
أساس فردي

رسم بياين 123 : تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك - عىل 
أساس مجمع

14,213,914,7

11,5

98,6
121,8

99,3

125,8
102,0

138,2

10,910,9

201620172018

13,613,313,8

11,2

127,6
155,2

130,8
163,4

138,5

177,3

10,710,8

201620172018

 األموال الذاتية من فئة 1 )مباليري الدراهم(  األموال الذاتية االحرتازية )مباليري الدراهم(  متوسط معدل األموال الذاتية من الفئة 1 )%(  متوسط معدل املالءة )%(

35 مقابل حد أدىن قانوين لنسبة االموال الذاتية األساسية )CET1( وقدره 8%.

36 من شأن خفض القيمة االسمية للسندات أن ميكن البنك من تحقيق عائد استثنايئ يؤدي إىل رفع نتيجته الصافية، مام سيمكنه من تحسني أمواله الذاتية.

37 يتعلق األمر بأرباح السنة املحاسبية املاضية، يضاف إليها األرباح الصافية للخسائر املرحلة واملبالغ االحتياطية املتوفرة القابلة للتوزيع.

38 ال ميكن إعادة تحديد الفائدة بشكل دوري، بحسب نقطة ائتامن البنك، بشكل كيل أو جزيئ.
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وارتفع متوسط معدل املالءة، الذي ميثل نسبة األموال الذاتية إىل مجموع األصول الصافية املرجحة، ليصل إىل %14,7 مقارنة 

مع الحد األدىن القانوين البالغ 12%.

ووصل متوسط األموال الذاتية من الفئة 1 إىل %10,9 علام أن الحد األدىن القانوين هو %9. بينام بلغ متوسط األموال الذاتية 

األساسية املسامة »الرشيحة األساسية األوىل«، والذي ميثل النواة الصلبة لألموال الذاتية، %10,7 مقابل حد أدىن قانوين يبلغ 8%.

وعىل أساس مجمع، سجلت األموال الذاتية االحرتازية من الفئة 1 لدى البنوك ارتفاعا بنسبة %8,5 إىل 177 مليار درهم، و5,9% 

إىل 139 مليار عىل التوايل. وبذلك، وصل متوسط نسبة املالءة إىل %13,8، أي بزيادة مبقدار 50 نقطة أساس، ووصل متوسط 

األموال الذاتية من الفئة 1 إىل %10,8 مقابل %10,7 يف السنة السابقة. 

7 - تـطــور مـخـاطـر سعر الفـائدة
يقصد مبخاطر سعر الفائدة املخاطر الحالية أو املستقبلية التي يتعرض لها الهامش الصايف املتوقع والقيمة االقتصادية لألموال 

الذاتية للبنك، نتيجة للتطورات السلبية ألسعار الفائدة التي تؤثر عىل وضعية محفظة البنك التي تتأثر بسعر الفائدة. 

يتم قياس مخاطر سعر الفائدة املتعلق مبحفظة البنك بواسطة الطريقة املسامة فجوات سعر الفائدة. وتتمثل هذه الطريقة يف 

إجراء ترصيف توقعي لبنود الحصيلة وخارج الحصيلة التي تتأثر بهذا السعر حسب شطر آجال االستحقاق، ثم تحديد تعرض 

صاف بالنسبة لكل أجل من هذه اآلجال.

حسب تطور سعر الفائدة ومدة موارد البنوك واستخداماتها، ميكن أن تتعرض البنوك لخطر سعر الفائدة يف حال انخفاض أسعار 

الفائدة أو ارتفاعها. وخالل سنة 2018، تعرضت معظم البنوك لخطر ارتفاع أسعار الفائدة.

التي تفوق  للبنوك  بالنسبة  للفائدة  الصايف  الهامش  انخفاض  الفائدة إىل  ارتفاع أسعار  القصري، يحتمل أن يؤدي  وعىل املدى 

مواردها القصرية األجل التي تتأثر بسعر الفائدة االستخدامات القصرية األجل التي تتأثر بسعر الفائدة. 

وتتألف االستخدامات واملوارد التي تتأثر بسعر الفائدة عىل املدى القصري من االستخدامات واملوارد التي يكون عائدها قابال 

للتغيري أو للمراجعة من جهة، واالستخدامات واملوارد التي تطبق عليها أسعار فائدة ثابتة والتي يحل أجلها داخل األفق الزمني 

لسنة واحدة.

بإجراء  البنوك  املقبلة، تقوم  السنوات  الفائدة وتوزيعه عىل شكل نسب عىل  لقياس مخاطر سعر  ثابتة  وعىل أساس مقاربة 

سيناريوهات اختبارات ضغط تنظيمية تحايك صدمة موازية ألسعار الفائدة قدرها 200 نقطة أساس. 

ويف نهاية سنة 2018، يحتمل أن يؤدي سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة بهذا القدر إىل انخفاض الهامش الصايف لسعر الفائدة عىل 

املدى القصري، الذي يحتمل أن يبلغ يف املتوسط %-5,32 بالنسبة للبنوك املعرضة لسيناريو تطور أسعار الفائدة هذا. 
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وبالنسبة لباقي البنوك التي قد تتعرض ملخاطر سعر الفائدة عىل املدى القصري يف حال انخفاض هذا السعر، فإن صدمة بحجم 

-200 نقطة أساس قد تؤدي إىل تقلص الهامش الصايف للفائدة الخاص بهذه البنوك بنسبة 2%.

وعىل املديني املتوسط والطويل، فإن سيناريو ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إىل تراجع أو تزايد القيمة االقتصادية 

لالستخدامات واملوارد املرتبطة بإسنادها من حيث سعر الفائدة. وقوة هذا التأثري مرتبطة مبستويات مدة هذه الوضعيات. 

ومع متم سنة 2018، فإن معظم البنوك معرضة عىل املديني املتوسط والطويل ملخاطر يف حال ارتفاع سعر الفائدة ملدة طويلة. 

القيمة  انخفاض  يبلغ  أن  املحتمل  الفائدة موازية ملدة طويلة قدرها +200 نقطة أساس، فمن  ويف حال وقوع صدمة سعر 

بالنسبة  أما  الفائدة.  ارتفاع سعر  للبنوك املعرضة لخطر  بالنسبة  الذاتية %-5,96 سنة 2018 يف املتوسط  االقتصادية لألموال 

للبنوك املعرضة للخطر يف حال انخفاض سعر الفائدة ملدة طويلة، فيحتمل أن يبلغ انخفاض القيمة االقتصادية ألموالها الذاتية 

%-17,90 يف حال وقوع صدمة ألسعار الفائدة قدرها -200 نقطة أساس.



 الباب الثالث
اإلطار القانوني والتنظيمي ملؤسسات االئتمان
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واصل بنك املغرب خالل سنة 2018 أشغاله الرامية إىل مالءمة اإلطار التنظيمي البنيك املغريب مع املعايري الدولية واستكامل 

القانون املطبق عىل الفاعلني الجدد يف املشهد البنيك، السيام البنوك التشاركية ومؤسسات األداء. 

وقد أصدر البنك عرشة املنشورات التي تتعلق عىل الخصوص باإلطار االحرتازي للبنوك التشاركية والهيئات املعتربة يف حكمها، 

وكذا  الخاضعة،  املؤسسات  تسيري  هيئات  عن  املنبثقة  املخاطر  ولجنة  االفتحاص  للجنة  املنظمة  والقواعد  الودائع،  وضامن 

منشورات تطبيقية للقانون البنيك تتعلق بصندوق اإليداع والتدبري، والبنوك الحرة وجمعيات القروض الصغرى. 

وباملوازاة مع ذلك، رافق بنك املغرب البنوك من أجل تنفيذ املعيار املحاسبي »IFRS 9« املتعلق باألدوات املالية، والذي دخل 

حيز التنفيذ يف فاتح يناير 2018. كام واصل البنك أشغاله املتعلقة بإصالح قواعد تصنيف الديون، وبدأ مشاورات مع البنوك 

حول وضع إطار ينظم عمليات الوفاء مبقابل والبيع االسرتدادي.

1 - الـمـالـيـة الـتـشـاركـيـة
يف إطار استكامل األشغال التي أنجزها خالل السنوات السابقة، واصل بنك املغرب العمل من أجل وضع املتطلبات الالزمة إلرساء 

منظومة متكاملة للاملية التشاركية من خالل إعداد إطار احرتازي ومحاسبي وخاص بالحكامة يكون مالمئا، ومواكبة الفاعلني يف 

عملية منح عالمة الجودة للعقود من طرف املجلس العلمي األعىل. 

وعىل الصعيد االحرتازي، أصدر البنك منشورين يتعلقان باألموال الذاتية و بنسبة املالءة، مع مراعاة خصوصيات النشاط البنيك 

التشاريك، السيام يف ما يتعلق باملنتجات واملخاطر الناجمة عنها ، وفقا للمعايري الدولية الصادرة عن مجلس الخدمات املالية 

 .)IFSB( اإلسالمية

)IFSB( اإلطار رقم 14 : مـجـلـس الـخـدمـات املـاليـة اإلسـالمـيـة

يعترب مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هيئة دولية يوجد مقرها بكواالملبور، وتتمثل مهمتها الرئيسية يف إعداد املعايري االحرتازية أو مالءمتها 

مع املالية اإلسالمية. ويتكون املجلس من 180 عضوا ويضم عىل الخصوص 78 مؤسسة تنظيمية من بينها بنك املغرب، و8 مؤسسات دولية 

حكومية من بينها البنك اإلسالمي للتنمية والبنك الدويل.

املقاوالت،  وحكامة  املخاطر،  وتدبري  الذاتية،  األموال  بكفاية  الخصوص  تتعلق عىل  معيارا   18 اإلسالمية  املالية  الخدمات  مجلس  أصدر  وقد 

وحكامة التأمينات اإلسالمية »التكافل« ونظام الحكامة املطابق للرشيعة. 
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1.1 - مـنـشـورات بـنـك الـمـغـرب

1.1.1 - املنشور املتعلق باألموال الذاتية للبنوك التشاركية

التشاركية، يحدد مبوجبه طرق  التمويل  للبنوك ورشكات  الذاتية  باألموال  يتعلق  يوليوز 2018 منشورا  املغرب يف  بنك  أصدر 

تحديد األموال الذاتية التي يتعني اعتامدها من أجل حساب النسب االحرتازية.

2.1.1 - املنشور املتعلق بنسبة مالءة البنوك التشاركية

أصدر بنك املغرب يف يوليوز 2018 منشورا يتعلق باملتطلبات من األموال الذاتية الخاصة مبخاطر االئتامن، ومخاطر السوق 

واملخاطر التشغيلية للبنوك التشاركية.

ويتعني عىل البنوك التشاركية احرتام نسبة من األموال الذاتية من الفئة 1 تعادل %9 ونسبة مالءة تساوي %12، عىل غرار 

البنوك التقليدية. وينص اإلطار االحرتازي املطبق عليها عىل الخصوصيات الرئيسية التالية : 

إدخال معالجة احرتازية خاصة باملنتجات التشاركية املنصوص عليها يف القانون البنيك، أي املرابحة، واإلجارة، والسلم، 	 

واملضاربة، واملشاركة واالستصناع ؛

رضورة تغطية خطر سعر الفائدة املرجعي، وهو الخطر الناجم عن حيازة أصول ذات عائد ثابت مثل عقود املرابحة 	 

املمولة بودائع استثامر ينتظر مالكوها سعر عائد يتامىش مع ذلك املؤدى يف السوق ؛

إدخال املخاطر عىل املخزون املتعلقة مبخاطر حيازة أصول مخصصة إلعادة البيع يف إطار عقد مرابحة أو للكراء يف إطار 	 

عقد إجارة ؛

إدخال معالجة الستخالص حصة املخاطر التي يتحملها أصحاب ودائع االستثامر املطلقة من املخاطر التي تتعرض لها 	 

البنوك التشاركية. 

ويجب تغطية املخاطر التي تتعرض لها النوافذ التشاركية من طرف البنوك التي تحتضن هذه النوافذ، عرب مراعاة الرتجيحات 

الخاصة املطبقة عىل أصول البنوك التشاركية.

3.1.1 - املنشور املتعلق باالستصناع

تم تعديل املنشور املتعلق بالخصائص التقنية وبكيفيات تقديم منتجات التمويل التشاريك، ليتضمن منتج »االستصناع«. وقد 

متت املصادقة عىل املنشور من طرف لجنة مؤسسات االئتامن، يف يوليوز 2018، وُعرِض عىل املجلس العلمي األعىل.

اليشء،  بتسليم  الطرفني  أحد  ويلتزم مبوجبه  التحويل،  أو  الصنع  إىل  يحتاج  به يشء  يُشرتى  »االستصناع« عقد  ويُقصد مبنتج 

مصنوعا أو محوال، مقابل مثن محدد يُدفٓع من ِقبل الطرف اآلخر حسب الكيفية املتفق عليها بني الطرفني.
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4.1.1 - املنشور املتعلق بصندوق الضامن املركزي 

أصدر بنك املغرب، سنة 2018، منشورا يتعلق برشوط وكيفيات مامرسة صندوق الضامن املركزي للعمليات واألنشطة املنصوص 

عليها يف القسم الثالث من القانون 103-12. وينص هذا املنشور عىل اعتامد منوذج »النافذة« املزودة بصندوق مخصص لضامن 

التمويالت التشاركية يكون مستقال من الناحية املالية، وكذا إحداث وظيفة املطابقة لرأي املجلس العلمي األعىل، وفقا ملقتضيات 

املادة 64 من القانون البنيك. 

وقد حصل هذا املنشور عىل رأي باملطابقة أصدره املجلس العلمي األعىل بتاريخ 23 دجنرب 2018.

5.1.1 - أشغال املواكبة الرامية إىل تطوير نشاط املالية التشاركية

1.5.1.1 - حـصـول العقود عىل عالمة الجودة 

واصل بنك املغرب مرافقة البنوك والنوافذ التشاركية يف عملية إعداد العقود النموذجية املتعلقة باملنتجات البنكية التشاركية. 

فقد حصل العقد الخاص بحاميل البطاقات عىل رأي باملطابقة من قبل املجلس العلمي األعىل سنة 2018. كام تم إعداد عقود 

أخرى تتعلق عىل الخصوص مبنتجات اإلجارة املنتهية بالتمليك ووديعة االستثامر املطلقة ألجل، وتم عرضها عىل رأي املجلس 

العلمي األعىل. 

ويجري إعداد الوثائق التعاقدية املتعلقة باالستصناع والسالم، وسيتم عرضها أيضا عىل رأي املجلس العلمي األعىل. 

ومن جهة أخرى، قام بنك املغرب بإعداد اتفاقية حسابات السندات الخاصة بالبنوك والنوافذ التشاركية، والتي متكن من تدبري 

وحفظ األدوات املالية املطابقة لرأي املجلس العلمي األعىل.

ويف ما يتعلق بالسيولة وإعادة التمويل، متيزت سنة 2018 بتصديق املجلس العلمي األعىل عىل عقد الوكالة باالستثامر الذي 

مكن البنوك والنوافذ التشاركية من إعادة التمويل لدى مؤسسات االئتامن.

.2.5.1.1 - اإلطار املنظم ملجموعة نظام املقاصة اإللكرتونية بني البنوك املغربية 

خالل سنة 2018، واصل بنك املغرب مواكبته ملجموعة نظام املقاصة اإللكرتونية بني البنوك املغربية من أجل مالءمتها مع نشاط 

البنوك والنوافذ التشاركية. وقد مكنت األشغال املنجزة من بلورة حلول تهدف إىل مالءمة نظام التأمني املايل لنظام املقاصة 

اإللكرتونية بني البنوك املغربية مع خصوصيات النشاط البنيك التشاريك، السيام يف مجال املساهمة يف صندوق الضامن الدائم.

وقد عرضت الوثائق التعاقدية املتعلقة بطرق االنخراط وبالقانون الداخيل لصندوق الضامن الدائم عىل املجلس العلمي األعىل 

قصد املصادقة عليها.
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3.5.1.1 - الـنـظـام الـضـريبي

واصل بنك املغرب مع املديرية العامة للرضائب الحوار، والنقاش واألشغال التحضريية من أجل مالءمة املنظومة الرضيبية مع 

املنتجات التشاركية، متاشيا مع املعالجات املخصصة للمنتجات التقليدية. ويف هذا اإلطار، ساهم البنك يف إعداد مرشوع مذكرة 

دورية تتطرق لتدابري قانون املالية املرتبطة مبنتجات املالية التشاركية. كام نرش مذكرة دورية تأخذ باالعتبار خصوصيات السكن 

االجتامعي الذي يتم رشاؤه يف إطار عقود املرابحة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ما يتعلق بالرضيبة عىل القيمة املضافة.

4.5.1.1 - الـصـكـوك

شهدت سنة 2018 أول إصدار للصكوك السيادية بعد اعتامد القانون 69.17 القايض بتعديل وتتميم القانون املتعلق بتسنيد 

األصول، كام تم نرش القرار املحدد للمضمون وللخصائص التقنية املتعلقة بشهادات صكوك اإلجارة.

وساهم بنك املغرب أيضا ضمن مجموعة العمل الوزارية املكلفة مبراجعة مرشوع القرار املتعلق بإصدار شهادات صكوك اإلجارة.

2 - ضـمــان الـودائـع

1.2 - املنشور املتعلق برشوط أداء االشرتاكات يف الصندوق الجامعي لضامن الودائع

تنص مقتضيات املادة 130 من القانون رقم 130-12 املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها عىل أنه يجب عىل 

مؤسسات االئتامن املعتمدة لتلقي األموال من الجمهور أن تنخرط يف الصندوق الجامعي لضامن الودائع وأن تساهم يف متويله 

بصورة منتظمة بدفع اشرتاكات وفق الرشوط املحددة مبنشور يصدره وايل بنك املغرب، بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتامن. 

وتطبيقا لهذه املقتضيات، أعد بنك املغرب منشورا جديدا تحت رقم 2018/و/6 يتعلق بطرق متويل وتدبري وتدخل الصندوق 

الجامعي لضامن الودائع. ويحل هذا املنشور محل املنشور رقم 2006/و/22. 

وينص املنشور الجديد بالخصوص عىل ما ييل :

تحديد املستوى األقىص لنسبة االشرتاك السنوية يف %0,25 من الودائع وباقي األموال القابلة للتسديد املحصلة، علام أن 	 

النسبة املعيارية الحالية املعمول بها يف هذا املجال محددة من طرف بنك املغرب يف %0,2 ؛

إمكانية اعتامد مقاربة لحساب االشرتاكات ترتكز عىل نوع املخاطر الخاصة باملنخرطني، داخل حيز ميكن أن يرتاوح بني 	 

%75 و%150 من النسبة املعيارية ؛

إحداث اشرتاك تكمييل بالنسبة لكل منخرط جديد، يتم تقسيمه عىل السنوات الخمس التي تيل االشرتاك ؛	 

إحداث مؤسسات االئتامن ومحافظتها عىل نظام معلومايت ميكنه أن يقدم، يف أي وقت، املعلومات الرضورية حول 	 

الودائع واملودعني من أجل ضامن التعويض يف أحسن الظروف، إذا اقتىض األمر ذلك.

تحديد أجل أقىص للمؤسسات من أجل أداء اشرتاكاتها.	 
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2.2 - املنشور املتعلق بطرق تدبري موارد الصندوق الجامعي لضامن الودائع

أصدر بنك املغرب منشورا يتعلق بطرق تدبري موارد الصندوق الجامعي لضامن الودائع من لدن الرشكة املسرية التي أنشئت 

مبوجب القانون البنيك لسنة 2014، وبتدخالت هذه الرشكة وفقا ملقتضيات املادة 142 من القانون البنيك املذكور. وتتعلق أهم 

مقتضيات هذا املنشور بالعنارص التالية :

تحديد موارد الصندوق الجامعي لضامن الودائع التي تتكون باألساس من اشرتاكات املؤسسات املنخرطة، وعائد 	 

عمليات التوظيف وإصدارات سندات االقرتاض ؛

احرتام املبادئ األساسية لتدبري سليم وحذر للموارد املالية، يستند إىل سياسة استثامر تحدد التوجهات وقواعد التدبري 	 

التي تؤطر عمليات التوظيف ؛

تحديد الطرق التي ميكن بواسطتها للرشكة املسرية أن تتدخل يف ما يتعلق بتعويض املودعني لدى مؤسسات االئتامن. 	 

ومن جهة أخرى، ينص هذا املنشور عىل أنه يجوز للرشكة املسرية املساهمة يف عملية إصالح وضعية مؤسسة ائتامن منخرطة يف 

الصندوق تواجه بعض الصعوبات، يف حدود مبلغ أقىص يحدد بشكل يتناسب مع اشرتاكات املؤسسة املعنية، وحجم الصندوق، 

واملبلغ الرضوري لتعويض املودعني لدى مؤسسة االئتامن املذكورة.

3.2 - دفرت التحمالت الخاص بالرشكة املسرية لصندوق الضامن 

تطبيقا للامدة 132 من القانون البنيك، أعد بنك املغرب دفرت تحمالت خاص بالرشكة املسرية لصندوق الضامن التي يُعَهد إليها 

بتدبري صناديق ضامن الودائع.

وتحدد هذه الوثيقة االلتزامات املتعلقة بسري الرشكة املسرية، وكيفيات مساهمتها يف عملية تقويم صعوبات مؤسسات االئتامن.

كام يحدد القواعد األخالقية الواجب احرتامها من طرف مجلس إدارة الرشكة املسرية، ويحدد أيضا كيفيات تبادل املعلومات بني 

بنك املغرب والرشكة املسرية لصندوق الضامن.

املعتربة يف حكم مؤسسات  الهيئات  املطبقة عىل  الخاصة  الرشوط   -  3
االئتامن

طبقا ملقتضيات املادة 19 من القانون البنيك، أصدر بنك املغرب منشورات تحدد الرشوط الخاصة ببعض أحكام القانون البنيك 

لسنة 2014 املطبقة عىل صندوق اإليداع والتدبري، والبنوك الحرة، وجمعيات القروض الصغرى.

1.3 - املنشور املتعلق بصندوق اإليداع والتدبري

أصدر بنك املغرب، يف يوليوز 2018، املنشور رقم 2018/و/1 الذي يحدد أحكام القانون البنيك املطبقة عىل صندوق اإليداع والتدبري. 

ويندرج هذا النص يف سياق إعداد إطار احرتازي جديد يتالءم مع أنشطة صندوق اإليداع والتدبري ويعكس نوع املخاطر التي يتعرض لها. 
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ويتطرق هذا النص، الذي يلغي قرار وزير املالية والخوصصة رقم 29-07 الصادر يف 5 يناير 2007 واملتعلق بنفس املوضوع، إىل 

الجوانب املحاسبية واالحرتازية والخاصة باملراقبة الداخلية. ومن أهم املستجدات التي أىت بها هذا النص مالءمة األموال الذاتية 

واملالءة املطبقني عىل صندوق اإليداع والتدبري عىل أساس مجمع. 

األموال الذاتية االحرتازية : متت مالءمة بعض املقتضيات التي تدخل يف حساب األموال الذاتية االحرتازية لصندوق 	 

اإليداع والتدبري، أخذا بعني االعتبار الدور الذي يضطلع به كمستثمر مؤسسايت طويل األمد يف مشاريع ذات مردودية 

مؤجلة.

املتطلبات من األموال الذاتية : يفرض هذا املنشور عىل مجموعة صندوق اإليداع والتدبري متطلبات إضافية من األموال 	 

الذاتية برسم مخاطر االستثامر، باإلضافة إىل األموال الذاتية التي تغطي مخاطر االئتامن ومخاطر السوق واملخاطر 

التشغيلية. وتُعرّٓف هذه املخاطر باعتبارها مخاطر ضياع القيمة املرتبط مبرشوع استثامري أو عدة مشاريع استثامرية.

الـمـالءة : يقدم النص مقاربة جديدة لتحديد املالءة تقاس داخل أفق ميتد لخمس سنوات، بهدف دمج االلتزامات 	 

الحالية واملستقبلية للمجموعة باعتبارها مستثمرا.

الـسـيـولـة : ينص املنشور عىل رضورة وضع منظومة لتدبري مخاطر السيولة مُتكِّن من تحديد املصادر املحتملة لهذه 	 

املخاطر، وتضمن قياسها وتدبريها وتتبعها ومراقبتها. 

الحدود القطاعية : يشرتط املنشور تطبيق منظومة داخلية يف هذا املجال.	 

2.3 - املنشور املتعلق بالرشوط الخاصة لتطبيق بعض أحكام القانون البنيك عىل 
البنوك الحرة

أصدر بنك املغرب، يف يوليوز 2018، منشورا يتعلق بالرشوط الخاصة لتطبيق أحكام القانون البنيك عىل البنوك الحرة. ويبقي 

هذا املنشور عىل مقتضيات قرار وزير املالية والخوصصة رقم 33-07 الصادر يف 15 ذي الحجة 1427 واملتعلق باحرتام املتطلبات 

املحاسبية للتصديق عىل الحسابات من طرف مدقق الحسابات. وعىل املستوى االحرتازي، ميدد املنشور إمكانية اإلعفاء من 

احرتام النسب االحرتازية، عىل أساس فردي، رشيطة الحصول عىل موافقة بنك املغرب املسبقة، علام أن املخاطر سيتم تغطيتها 

يف هذه الحالة عىل أساس مجمع من لدن البنك األم.

وينص املنشور رقم 2018/و/2 املتعلق بالرشوط الخاصة املطبقة عىل البنوك الحرة، عىل رشوط جديدة ترتبط برضورة نرش 

وتعقيداته  الحرة  البنوك  نشاط  طبيعة  مع  والحكامة  الداخلية  واملراقبة  املخاطر،  تدبري  منظومة  ومالءمة  الرتكيبية  القوائم 

وحجمه. ويُخِضع املنشور أيضا اإلعفاءات من النسب االحرتازية لعمليات تحيني دورية.

ويشرتط املنشور كذلك رصاحة إعداد منظومة مالمئة للحذر واليقظة الداخلية متكن من التعرف عىل مخاطر غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب، وقياسها والتحكم فيها ومراقبتها.
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عىل  البنيك  القانون  أحكام  بعض  لتطبيق  الخاصة  بالرشوط  املتعلق  املنشور   -  3.3
جمعيات القروض الصغرى

أصدر بنك املغرب، يف يوليوز 2018، املنشور رقم 2018/و/3 املتعلق بالرشوط املحددة لتطبيق بعض أحكام القانون البنيك عىل 

جمعيات القروض الصغرى. وأبقى هذا النص عىل مقتضيات قرار وزير املالية والخوصصة رقم 31-07 الصادر يف 15 ذي الحجة 

1427، مع فرض متطلبات أخرى تتعلق مبالءمة منظومة تدبري املخاطر، واملراقبة الداخلية والحكامة مع طبيعة نشاط جمعيات 

القروض الصغرى، وتعقيده وحجمه.

ويف ما يتعلق مبنظومة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، يشرتط املنشور أن تضع جمعيات القروض الصغرى آلية لليقظة 

مالمئة ومناسبة، متكن من فهم املخاطر جيدا. كام ينص املنشور عىل رضورة توفر هذه املؤسسات عىل منظومة داخلية ملعالجة 

الشكايات التي يتقدم بها الزبناء واالنخراط يف منظومة الوساطة الذي يهدف إىل التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بينها وبني 

الزبناء. 

4 - الـحـكـامـة

1.4 - املنشور املتعلق بلجنة االفتحاص

أصدر بنك املغرب، يف يوليوز 2018، منشورا يتعلق برشوط وكيفيات سري لجنة االفتحاص. ويتضمن هذا املنشور، الصادر تطبيقا 

ألحكام املادة 78 من القانون البنيك، املقتضيات الواردة يف املنشور رقم 14/و/4 املتعلق باملراقبة الداخلية ملؤسسات االئتامن 

الذي ينظم هذه اللجنة، مع األخذ باالعتبار التوصيات الصادرة عن لجنة بازل يف مجال الحكامة البنكية. 

يجب أن تنبثق هذه اللجنة عن مجلس اإلدارة أو، عند االقتضاء، عن مجلس املراقبة، وأن تضم مسريا أو عدة مسريين أو أعضاء 

مستقلني. وتحدد تركيبتها يف 3 مسريين أو أعضاء غري تنفيذيني من هيئة اإلدارة عىل األقل، يكون واحد منهم عىل األقل مستقال. 

ويجب أن تتوفر هذه اللجنة عىل ميثاق معتمد من قبل جهاز التسيري، يحدد مدة الوالية، وتركيبة اللجنة، ونطاق وقواعد عملها. 

وتعقد هذه اللجنة اجتامعاتها بشكل فصيل أو نصف سنوي إذا كان حجم املؤسسة يقتيض ذلك.

وتتمثل املهام الرئيسية للجنة االفتحاص يف :

تقييم مالءمة وفعالية نظام املراقبة الداخلية والتدابري اإلصالحية الرضورية ؛	 

املصادقة عىل ميثاق االفتحاص ومخطط االفتحاص متعدد السنوات وتتبع تنفيذهام ؛	 

الحرص عىل استقاللية مهام املراقبة الدورية، واملراقبة الدامئة، واملطابقة وعىل مالءمة وسائلها البرشية والتقنية ؛	 

اإلرشاف عىل عملية إعداد ومراقبة املعلومات املحاسبية واملالية ؛	 

تقييم وضعية البنك يف ما يتعلق بالقواعد االحرتازية ومنظومة التسيري املرتبطة بها ؛	 

اإلرشاف عىل تعيني مدققي الحسابات أو تغيريهم، وتتبع أعاملهم والحرص عىل استقالليتهم.	 
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الجيد  السري  يعوق  قد  خلل  أو  حادث  أي  وتُطلِعها عىل  أعاملها،  نتائج  التسيري حول  جهاز  إىل  تقريرها  اللجنة  وترفع هذه 

ملنظومات املراقبة الداخلية أو يرض بالوضعية املالية للمؤسسة.

2.4 - املنشور املتعلق بلجنة املخـاطـر

املخاطر.  وتدبري  تحديد  بعملية  املكلفة  اللجنة  سري  وكيفيات  برشوط  يتعلق  منشورا   ،2018 يوليوز  يف  املغرب،  بنك  أصدر 

ويتضمن هذا املنشور، الصادر تطبيقا ألحكام املادة 78 من القانون البنيك، املقتضيات الواردة يف املنشور رقم 14/و/4 املتعلق 

باملراقبة الداخلية ملؤسسات االئتامن الذي ينظم هذه اللجنة، مع األخذ باالعتبار التوصيات الصادرة عن لجنة بازل يف مجال 

الحكامة البنكية. 

يجب أن تنبثق هذه اللجنة عن مجلس اإلدارة أو، عند االقتضاء، عن مجلس املراقبة، وأن تضم مسريا أو عدة مسريين أو أعضاء 

مستقلني. وتحدد تركيبتها يف 3 مسريين أو أعضاء غري تنفيذيني من جهاز التسيري عىل األقل، يكون واحد منهم عىل األقل مستقال. 

ويجب أن تتوفر هذه اللجنة عىل نظام داخيل، معتمد من قبل جهاز التسيري، يحدد مدة الوالية، وتركيبة اللجنة، ونطاق وقواعد 

عملها. وتعقد هذه اللجنة اجتامعاتها بشكل فصيل أو نصف سنوي إذا كان حجم املؤسسة يقتيض ذلك.

وتُعنى لجنة املخاطر عل الخصوص مبا ييل :

الدراسة واإلرشاف عىل تنفيذ االسرتاتيجيات املرتبطة باملخاطر عىل أساس مجمع وكذا حسب نوع املخاطر، واستعراض، 	 

مرة واحدة يف السنة عىل األقل، سياسات املخاطر وآلية اإلقبال عىل املخاطر بالنسبة للمؤسسة ؛

العمل بصفة منتظمة عىل دراسة نتائج اختبارات الضغط املنجزة، والحرص عىل أخذها باالعتبار عند اتخاذ القرارات 	 

املتعلقة بتدبري املخاطر والتخطيط املايل )األموال الذاتية، والسيولة، وامليزانيات( ؛

مد جهاز اإلدارة بآراء حول اإلقبال عىل املخاطر ؛	 

التأكد من تنفيذ جهاز اإلدارة لتوجيهات جهاز التسيري، والحرص عىل بقاء مستوى املخاطر املعرض لها داخل النطاق 	 

املحدد ؛

الحرص عىل استقاللية وظيفة تدبري ومراقبة املخاطر، ومدها باإلمكانيات البرشية والتقنية الكافية، وكذا الحرص عىل 	 

حصولها عىل املعلومات الداخلية والخارجية الرضورية للقيام مبهامها.

5 - األمـوال الـذاتـيـة االحتـرازية
من أجل التخفيف من تأثريات التطبيق األول للمعيار الدويل الجديد IFRS 9 الذي دخل حيز التنفيذ يف فاتح يناير 2018 عىل 

األموال الذاتية االحرتازية للبنوك ، اتخذ بنك املغرب تدبريات انتقالية قادرة عىل التمكني من االمتصاص التدريجي لآلثار املرتتبة 

عن التطبيق األول لهذا املعيار، خالل الفرتة املمتدة من 2018 إىل 2022.
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6 - معالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات االئتامن
يواصل بنك املغرب، بالرشاكة مع وزارة االقتصاد واملالية، ورش إرساء نظام قانوين لحل األزمات البنكية وفقا للمعايري الدولية.

ويتمثل هذا اإلطار يف منح سلطة تسوية األزمات الصالحيات واألدوات التي متكنها من ضامن معالجة االختالالت البنكية، السيام 

النظامية منها، بصورة رسيعة ومنظمة، مع الحد من اللجوء إىل األموال العمومية، ووضع اآلليات املالمئة لتمويلها.

7 - تطبيق القانون األمرييك املسمى )االمتثال الرضيبي للحسابات املالية 
)FATCA( )األجنبية

عىل إثر اعتامد املرسوم-قانون رقم 2.18.117 الصادر يف 6 جامدى الثانية 1439 )23 فرباير 2018( الذي ينص عىل مقتضيات 

انتقالية تتعلق بالتبادل اآليل للمعلومات ألغراض رضيبية، حدد بنك املغرب مبوجب قرار وايل بنك املغرب املؤرخ يف 6 يونيو 

2018 قامئة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها املعنية مبقتضيات املرسوم-قانون املذكور.

وتضم هذه القامئة البنوك والبنوك الحرة ورشكات التمويل ومؤسسات األداء وجمعيات القروض الصغرى، باإلضافة إىل صندوق 

اإليداع والتدبري وصندوق الضامن املركزي.

8 - نـصـوص يف طور اإلعداد

1.8 - إصـالح تصنيف الديون

واصل بنك املغرب خالل سنة 2018 أشغاله املتعلقة بورش إصالح تصنيف الديون. كام واصل مشاوراته مع املهن البنكية، وجرى 

تحيني دراسة التأثري.

املتزامن  التنفيذ  التي قد ترتتب عن  اإلكراهات  لتفادي  التنفيذ،  املعيار IFRS 9 حيز  إثر دخول  الورش  تأجيل هذا  تم  وقد 

إلصالحني عىل املستوى املايل والتقني وعىل مستوى املوارد.
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اإلطار رقم 15 : أهـم املستجدات التي جاء بها إصالح تصنيف الديـون

يهدف اإلصالح املتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها باملؤن إىل تعزيز متانة البنوك وتشجيع القواعد السليمة يف مجال تدبري خطر االئتامن متاشيا 

مع املعايري الدولية.

وتتمحور أهم املستجدات التي جاء بها هذا اإلصالح حول العنارص التالية :

توسيع مفهوم التخلف عن األداء من خالل إدراج معايري جديدة السيام التجاوزات املتبقية برسم الخطوط االئتامنية املسموح بها التي متتد 	 

ألكرث من 90 يوما ؛

إدخال صنف وسيط من الخطر يسمى »الديون الحساسة« وتحديد املعايري الكيفية والكمية الدنيا لتصنيف الديون ضمن هذا الصنف من 	 

الخطر، وكذا طرق تشكيل املؤن املرتبطة بها ؛

مراجعة املقتضيات املرتبطة بالديون موضوع إعادة الهيكلة، تتعلق عىل الخصوص بتحديد عمليات إعادة الهيكلة، وفرتة املالحظة واملعالجة 	 

املحاسبية.

وعقب املشاورات، قرر بنك املغرب دخول هذا اإلصالح حيز التنفيذ عىل مرحلتني :

يف نهاية سنة 2022 بالنسبة للمقتضيات املنظمة للديون املعلقة األداء ؛	 

يف نهاية 2024 بالنسبة للمقتضيات الخاصة بالديون الحساسة.	 

ودعا بنك املغرب البنوك إىل القيام بإجراءات تحضريية قبل دخول اإلصالح حيز التنفيذ، وبشكل خاص إعداد برامج لتطهري 

التجاوزات املستمرة للخطوط االئتامنية املسموح بها. وتهدف أعامل التطهري إىل خفض مستوى التجاوزات التي أسفرت عنها 

دراسة التأثري من أجل الحد من التأثري الحقيقي عند دخول اإلصالح حيز التنفيذ.

وانصبت األشغال أيضا عىل املعالجة املحاسبية لتأثري التطبيق األول حسب املعايري املحاسبية املغربية الجاري بها العمل إلعداد 

استشارة  عن  وستسفر  الحسابات،  ومدققي  البنوك  مع   2019 سنة  خالل  األشغال  هذه  وستتواصل  االجتامعية.  الحسابات 

للمجلس الوطني للمحاسبة.

2.8 - تأطري املخاطر الخاصة باألصول املكتسبة عن طريق الوفاء مبقابل وعمليات 
البيع االسرتدادي 

شهدت البنوك خالل السنوات األخرية ارتفاع خطر االئتامن يف ظل ظرفية اقتصادية صعبة، مام أثر عىل قدرة الرشكات املدينة 

العاملة يف مختلف قطاعات النشاط والسيام قطاع العقار، عىل تسديد ديونها.

ويف هذا السياق، لوحظ تزايد اللجوء إىل تقنيات الوفاء مبقابل وعمليات البيع االسرتدادي، والتي تتمثل، بالنسبة للبنوك، يف إلغاء 

دين دائن معني مقابل رشاء أصل عادة ما يكون عقاريا. 

ولحامية البنوك من الخطر العقاري الذي تتعرض له بسبب حيازتها هذه األصول، رشع بنك املغرب يف ورشة تهدف لتأطري 

اللجوء إىل هذه التقنيات وإلعداد تدابري للتخفيف من األخطار املرتبطة بها. ويف هذا اإلطار، أجريت دراسة كمية حول هذه 
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األصول لدى البنوك، خالل النصف الثاين من سنة 2018. 

هذه  نتائج  أساس  وعىل  البنكيني.  الفاعلني  لدى  أوىل  مشاورة  موضوع  ٓشّكل  تنظيمي  لنص  أوال  املغرب مرشوعا  بنك  وأعد 

املشاورة، رشع بنك املغرب يف أشغال تعديل اإلطار املقرتح، كام أنجز دراسة حول تأثري القواعد املعتمدة. 

3.8 - الـتـجـمـعـات املـالـيـة

أنشأ بنك املغرب مجموعة عمل تتألف من ممثلني عن مهنة اإلرشاف البنيك، واملراقبة االحرتازية الكلية وسلطات اإلرشاف عىل 

قطاع التأمينات »هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي«، وأسواق الرساميل »الهيئة املغربية ألسواق الرساميل«، من أجل 

إعداد منشور يتعلق بالتجمعات املالية. ويتضمن هذا املنشور الرشوط التي يتعني عىل التجمعات املالية احرتامها طبقا للامدة 

21 من القانون البنيك. وحسب مدلول املادة املذكورة، تشكل تجمعا ماليا كل مجموعة تستويف الرشوط الثالثة التالية :

أن تكون خاضعة ملراقبة وحيدة أو تأثري ملحوظ لكيان تابع للمجموعة يكون مقره االجتامعي أو نشاطه الرئييس 	 

باملغرب ؛

أن يكون عىل األقل كيانان تابعان للمجموعة ينتميان للقطاع البنيك و/أو لقطاع التأمني و/أو لقطاع سوق الرساميل ؛	 

أن تكون األنشطة املالية املزاولة من طرف املجموعة ذات أهمية.	   	

وأنهت السلطات الثالث مبادئ املنشور، وتم عرضها عىل لجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية. وسيتم إجراء مرحلة املشاورة 

مع تجمعات مالية محددة خالل سنة 2019.

4.8 - الـمـالـيـة الـتـشـاركـيـة

1.4.8 - مـعـدل الـسـيـولـة لدى البنـوك والنـوافـذ التشـاركيـة

البنوك والنوافذ  رشع بنك املغرب يف مراجعة املنشور املتعلق مبعدل السيولة ألجل قصري من أجل مالءمته مع خصوصيات 

التشاركية. وتهم الخصوصيات الرئيسية معالجة الصكوك وودائع االستثامر.

2.4.8 - ضـمـان الودائـع التـشـاركـيـة

بدأ بنك املغرب إعداد منشور يحدد رشوط وكيفيات عمل صندوق ضامن ودائع البنوك التشاركية، الذي أنشئ من أجل تعويض 

املودعني يف هذه البنوك، يف حال عدم توفر ودائعهم وال أي أموال قابلة للسداد.

ويتعلق هذا املرشوع بكيفيات تحصيل املساهامت وتوظيفات األموال.
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9 - استشارة برسم إصالح قانون الضامنات املنقولة

متت استشارة بنك املغرب حول مرشوع قانون يتعلق بإصالح قانون الضامنات املنقولة. ويهدف مرشوع القانون هذا إىل بلورة 

نظام قانوين عرصي للضامنات ميكن من استخدام السلع املنقولة املجسدة وغري املجسدة كضامنة قصد الحصول عىل متويل بنيك، 

السيام لفائدة املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة.

ولهذه الغاية، حدد مرشوع القانون مجموعة من املبادئ التي ترمي إىل تسهيل املعامالت وضامن األمن القانوين، وبشكل خاص :

توسيع مجال تطبيق استعامل الضامنات املنقولة ؛	 

تعزيز الحرية التعاقدية بني األطراف ؛	 

تسهيل تشكيل الضامنات املنقولة ؛	 

إحداث سجل وطني إلكرتوين للضامنات املنقولة ؛	 

تسهيل تحقيق الضامنات، خاصة من خالل إحداث طرق غري قضائية ؛	 

تعزيز آلية متثيل الدائنني.	 





 الباب الرابع
نشاط اإلشراف البنكي
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عىل غرار السنوات املاضية، شمل نشاط اإلرشاف البنيك خالل سنة 2018 مجاالت املراقبة االحرتازية الجزئية، ومعالجة صعوبات 

مؤسسات االئتامن، والسالمة املالية للقطاع البنيك وحامية املستهلك.

وخالل هذه السنة، أُنجزت األشغال يف إطار الرهانات والتطورات الناجمة عن املالية الخرضاء واملالية الرقمية.

1 - الـمـراقبـة االحرتازية الجزئية
يضطلع بنك املغرب مبهمة اإلرشاف عىل مجموع مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها. ويف هذا الصدد، يتوىل البنك 

تسليم االعتامدات والرخص الالزمة ملزاولة النشاط البنيك، وإصدار القواعد االحرتازية واملحاسبية التي ترسي عليها، ومراقبة 

كام  البنكية،  الصعوبات  ومعالجة  والتنظيمية،  القانونية  املقتضيات  تخالف  التي  املؤسسات  ومعاقبة  الخاضعة،  املؤسسات 

يساهم يف حامية زبناء مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها.

وخالل سنة 2018، غطى نطاق مراقبة بنك املغرب ما مجموعه 86 مؤسسة ائتامن وهيئة معتربة يف حكمها، تتوزع ما بني 

19 بنكا تقليديا، 3 منها تتوفر عىل نافذة تشاركية، و5 بنوك تشاركية، و28 رشكة متويل، و6 بنوك حرة، و13 جمعية للقروض 

الصغرى، و13 مؤسسة أداء منها 10 متخصصة يف نشاط تحويل األموال، وصندوق اإليداع والتدبري وصندوق الضامن املركزي.

1.1 - االعـتـمـادات والـتـراخـيـص

بعد االطالع عىل رأي لجنة مؤسسات االئتامن، قام بنك املغرب خالل سنة 2018 بـام ييل:

منح رخصة جديدة لبنك مغريب عىل إثر عملية دمج بنكني جهويني ؛	 

منح ترخيص لبنك مغريب لتحويل فرعه املتخصص يف قروض االستهالك إىل رشكة للقرض اإليجاري ؛	 

منح رخصة جديدة لرشكة لقروض االستهالك بعد عملة دمجها مع رشكة أخرى تنشط يف نفس القطاع ؛	 

منح ترخيص لتوسيع أنشطة ثالث رشكات للوساطة يف مجال تدبري األموال لتشمل تقديم خدمات أداء تستند إىل 	 

حسابات أداء ؛

منح ترخيص لثالث رشكات لتدبري وسائل األداء يك تتحول إىل مؤسسات أداء ؛	 

منح ترخيص إلنشاء خمس مؤسسات أداء تقدم خدمات األداء املستندة إىل حسابات أداء ؛	 

االعتامد املسبق لعملية رشاء بنك مغريب ملجموع رأسامل أحد البنوك مبدغشقر ؛	 

االعتامد املسبق لتحويل أحد فروع بنك مغريب بكوت ديفوار إىل رشكة متويل ؛	 

االعتامد املسبق لقيام بنك مغريب بإحداث 3 مؤسسات بنكية متخصصة يف التمويالت الصغرى برواندا، وبوركينافاسو 	 

ومدغشقر ؛

االعتامد املسبق لفتح مكتب متثييل لبنك مغريب بكوبنهاغن.	 

وخالل هذه السنة، أصدر البنك قرارا بسحب الرتخيص من رشكة لتحويل األموال بطلب من هذه األخرية، نتيجة للخسائر التي 

سجلتها ولغياب أي آفاق لتقوميها.
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ومن جهة أخرى، درس البنك 14 ملفا تتعلق بتعيني مدققني للحسابات يك يزاولوا مهامهم داخل بنكني اثنني، و4 رشكات متويل، 

وبنكني حرين، ورشكتني وسيطتني يف مجال تحويل األموال، و4 جمعيات قروض صغرى.

ووافق بنك املغرب أيضا عىل تعيني 32 مترصفا ومسريا داخل 9 بنوك، و5 رشكات متويل، ورشكتني وسيطتني يف تحويل األموال، 

وجمعية واحدة للقروض الصغرى وبنك حر واحد.

ومن جهة أخرى، درس البنك الطلبات التي تقدمت بها بعض مؤسسات االئتامن من أجل إسناد بعض أنشطة املكتب الخلفي 

إىل متعهد خارجي.

2.1 - نـشـاط الـمـراقـبـة املستندية وامليدانية

يف إطار مراقبته للمؤسسات الخاضعة له، يعتمد بنك املغرب مقاربة تقوم عىل مراقبة دامئة، عىل أساس الوثائق املسلمة له 

بشكل دوري من قبل هذه املؤسسات، وعىل مهامت مراقبة ميدانية ظرفية.

اإلطار رقم 16 : منظومة املراقبة املستندية وامليدانية

يقوم املرشفون املكلفون باملراقبة املستندية بتقييم آليات املراقبة الداخلية وتدبري مخاطر مؤسسات االئتامن، وتقييم وضعيتها املالية واالحرتازية 

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية. كام يراقبون احرتامها للمعدالت االحرتازية ويتتبعون تطور نشاط املؤسسات. 

وترتكز هذه األشغال عىل البيانات النظامية املحاسبية، واملالية واالحرتازية التي تحيلها مؤسسات االئتامن بشكل دوري عىل بنك املغرب، وكذا 

عىل التقارير السنوية حول املراقبة الداخلية التي تعدها هذه املؤسسات. وتستند أيضا إىل التقارير التي يرفعها مدققو الحسابات حول البيانات 

الرتكيبية، واالتفاقات املنظمة، وتقييمها ملالءمة وفعالية نظام املراقبة الداخلية للمؤسسات التي يدققون حساباتها. 

ل بواسطة املعطيات املحصل عليها من خالل مهامت املراقبة امليدانية. وتُتٓمم هذه املعلومات وتُعّدٓ

ومن جانب آخر، تهدف املراقبة امليدانية إىل تقييم جوانب تدبري املؤسسات التي ال ميكن تقييمها عن بعد، والتأكد من موثوقية املعلومات 

املرصح بها لبنك املغرب، وتعميق تحليل املخاطر التي تتعرض لها املؤسسات. وتكون استقصاءات املراقبة امليدانية ذات طابع عام أو موضوعايت.

وتقوم املراقبة التي ميارسها بنك املغرب، حسب هذين الشكلني، عىل مقاربة ترتكز عىل املخاطر وتتمحور حول مكامن هشاشة مؤسسات 

االئتامن من خالل نظام تنقيط مؤسسات االئتامن.

وخالل سنة 2018، واصل بنك املغرب حرصه عىل جودة محافظ ائتامن البنوك وعىل متوينها. وباملوازاة مع إصالح نظام الرصف، 

الفائدة. وعىل مستوى املراقبة العابرة للحدود، عزز تعاونه مع  عزز بنك املغرب إطار مراقبة مخاطر السوق ومخاطر سعر 

هيئات التنظيم التابعة للبلدان املستضيفة للبنوك املغربية. 

وركزت أنشطة املراقبة أيضا عىل منظومات الحكامة، واألمن اإللكرتوين، وعىل مطابقة مؤسسات االئتامن للمتطلبات االحرتازية.

اكتست 11  بني 33 مهمة منجزة،  املذكورة. فمن  املجاالت  العديد من  امليدانية خالل سنة 2018  املراقبة  وشملت عمليات 

وآلية مكافحة  التنظيمية واالحرتازية،  التقارير  األخرية دراسة  عاما، و18 مهمة طابعا موضوعاتيا. وهمت هذه  مهمة طابعا 
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املخاطر  وتدبري  األجنبية،  بالعمالت  املحررة  األصول-الخصوم  وتدبري  السوق  مخاطر  وتدبري  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسل 

التشغييل  والتدبري  االحتياطي  املعلومايت  واملخطط  اإللكرتوين،  األمن  عىل  الرتكيز  مع  املعلوماتية  األنظمة  وسالمة  التشغيلية، 

ملخطط استمرارية النشاط. 

الرتخيص ملزاولة  أداء يف إطار منحها  الصادرة عن مهامت سابقة، لدى ثالث مؤسسات  التوصيات  لتتبع  كام نظمت مهامت 

أنشطة خدمات األداء املستندة إىل حسابات أداء.

وساهم البنك أيضا يف مهمة مراقبة مشرتكة مع اللجنة البنكية التابعة لالتحاد النقدي لغرب إفريقيا، لدى فرع أحد البنوك 

املغربية املتواجد مبايل.

1.2.1 - الـحـكـامـة والـتـدبـيـر الـشـامـل للمخـاطـر

عمل بنك املغرب عىل تتبع اإلجراءات التي تقوم بها مؤسسات االئتامن من أجل التقيد باإلطار التنظيمي الجديد للحكامة البنكية 

املتعلق عىل الخصوص باملترصفني املستقلني، الصادر سنة 2016، وبعمل لجان االفتحاص واملخاطر، الصادر سنة 2018.

وهم هذا التتبع تشكيلة وعمل أجهزة اإلدارة واللجان املتخصصة املنبثقة عنها، وأطر اإلقبال عىل املخاطر التي تم إحداثها، 

وإدماجها ضمن مختلف العمليات، وإدراج املقتضيات املتعلقة بتدبري املخاطر واملراقبة الداخلية ضمن نظام حكامة مؤسسات 

االئتامن. 

ونظم بنك املغرب لقاءات مع البنوك من أجل التحاور حول التطلعات االحرتازية يف ما يتعلق مبالءمة الرأسامل الداخيل للبنوك، 

ودعا البنوك إىل اتخاذ إجراءات لتعزيز هذه التطلعات. 

ومن جهة أخرى، توصل البنك خالل سنة 2018 باملخططات األوىل للتعايف من األزمة الداخلية للبنوك التي تكتيس طابعا نظاميا. 

وتهدف هذه املخططات املسبقة إىل تحديد الحلول التي تعتزم البنوك تطبيقها إلصالح وضعيتها يف حال حدوث إفالس، كردة 

فعل عىل صدمات قصوى محتملة، بحيث يتم تقليل التأثري عىل النظام املايل دون أن ترتتب عن ذلك تكلفة إضافية ال بالنسبة 

للدولة وال بالنسبة للملزمني بالرضيبة.

وواكب بنك املغرب بشكل فردي البنوك املعنية بهذه املخططات يف إطار عملية متكررة من أجل بلوغ املستوى املستهدف وفقا 

للرشوط واملتطلبات املعمول بها يف هذا الباب. 

2.2.1 - الـتـقـيـد بالـقـواعـد االحـتـرازيـة

عىل غرار السنوات املاضية، تتبع بنك املغرب تقيد مؤسسات االئتامن باملقتضيات التنظيمية املتعلقة بالحد األدىن للرأسامل، 

ونسب األموال الذاتية، وتقسيم املخاطر، وباملساهامت والسيولة.
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وأخذت هذه األشغال باالعتبار نتيجة عمليات املراقبة امليدانية املنجزة لدى بعض البنوك بغية التحقق من موثوقية النسب 

االحرتازية.

ودعا بنك املغرب بعض املؤسسات إىل اتخاذ التدابري الالزمة للحرص عىل احرتام القواعد الجاري بها العمل.

3.2.1 - الـتـقـيـد بالـقـواعـد املحاسبيـة

واكب بنك املغرب مؤسسات االئتامن أثناء عملية اعتامد املعيار الدويل »IFRS 9«، الذي دخل حيز التنفيذ يف فاتح يناير 2018. 

ويدرج هذا املعيار منوذجا جديدا لتدين القيمة يرتكز عىل الخسائر االئتامنية املتوقعة. حيث يتعني عىل البنوك خفض قيمة 

ديونها مبجرد منح القرض، وذلك طيلة دورة حياة هذا القرض. كام واكب بنك املغرب عملية إعداد القوائم الرتكيبية للمجموعات 

البنكية ونرشها، وأصدر توصيات يف هذا الصدد.

4.2.1 - الـمـخـاطـر الـمـالـيـة

الفائدة  باملوازاة مع االنتقال إىل نظام رصف أكرث مرونة، عزز بنك املغرب إطار االرشاف عىل مخاطر السوق ومخاطر سعر 

اإلجاميل، خاصة من خالل إنجاز مهامت مراقبة خاصة بتدبري هذه املخاطر من ِقبٓل البنوك األكرث تعرضا لها، وتكثيف املحادثات 

مع املسؤولني املكلفني باألنشطة املعرضة لهذه املخاطر ومراقبتها. 

وبخصوص مخاطر السوق، تم اعتامد طريقة جديدة لتقديم التقارير التنظيمية عن التعرض للمخاطر وعن عواملها.

ويف ما يتعلق بخطر سعر الفائدة عىل محفظة البنوك، فقد أوىل بنك املغرب أهمية خاصة لطريقة قياس هذا الخطر. وأجرى 

عمليات تحقق من مصداقية قياسات الفوارق يف سعر الفائدة حسب فئات آجال االستحقاق، ووجاهة الفرضيات املعتمدة يف 

هذا اإلطار. وطالب بنك املغرب البنوك مبراجعة مقارباتها التحليلية، ويف ضوء نتائج اختبارات الضغط الخاصة بسعر الفائدة، 

واتخاذ التدابري الالزمة، عند االقتضاء، للتخفيف من املخاطر التي تتعرض لها.

5.2.1 - الـمـخـاطـر املعلوماتية واملخاطر اإللكرتونية

يف إطار أشغاله املتعلقة بتتبع األخطار اإللكرتونية، يف سنة 2018، تدارس بنك املغرب التقارير السنوية حول إجراء اختبارات 

االخرتاق التي ترفعها إليه البنوك. ونظرا لحساسية اختبارات االخرتاق، فقد شمل مجالها التطبيقات واملوارد التي ميكن الوصول 

إليها عرب األنرتنت. ودعا بنك املغرب البنوك إىل توسيع مجال هذه االختبارات لتشمل أنظمة أخرى وإىل تعزيز قدرات الفرق 

الداخلية. ومن املرتقب أيضا أن تُعرض برامج االختبارات عىل الجهاز اإلداري أو لجانه املتخصصة، وأن يحرص جهاز التسيري عىل 

تحقيق برامج العمل املحددة عىل إثر االختبارات املنجزة. 
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وأجرى بنك املغرب خالل سنة 2018 بعثات مراقبة ميدانية تتعلق بجوانب سالمة األنظمة املعلوماتية مع الرتكيز عىل األمن 

اإللكرتوين والنظام املعلومايت االحتياطي.

ومبوازاة ذلك، عمل بنك املغرب عىل تتبع األعامل التي قامت بها البنوك من أجل التقيد مبقتضيات املرسوم رقم 2-15-712 الذي 

تحدد مبوجبه آلية حامية األنظمة املعلوماتية الحساسة للبنيات التحتية ذات أهمية حيوية، يف مجال تحديد املخاطر والتأمني. 
كام قدم بنك املغرب دعمه لتسهيل تبادل املعلومات حول الحوادث وعمليات اإلنذار املعلومايت ما بني القطاع البنيك ومركز 39 

maCERT التابع للمديرية العامة لسالمة األنظمة املعلوماتية.

وعىل إثر بعض الحوادث التشغيلية، دعا بنك املغرب بعض املؤسسات إىل اتخاذ التدابري الوقائية والتصحيحية من أجل التحكم 

بشكل أفضل يف املخاطر املتعلقة بها. 

6.2.1 - مـراقـبـة األنشطة البنكية العابرة للحدود

خالل سنة 2018، أبرم بنك املغرب اتفاقية جديدة يف مجال املراقبة البنكية وتبادل املعلومات والتعاون العام مع البنك املركزي 

املوريتاين، كام قام بتحيني االتفاقية املربمة مع بنك تونس املركزي، ليصل بذلك عدد االتفاقيات إىل 13 اتفاقية تتوزع عىل 24 

بلدا لالستقبال. 

لتدارس  بالخارج  املتواجدة  الثالث  املغربية  البنكية  باملجموعات  املرشفني  مجامع  دعوة  متت  التوايل،  عىل  الخامسة  وللسنة 

التنظيمية سواء يف  التطورات  الوضعية املالية واالحرتازية لهذه املجموعات، واسرتاتيجياتها وتسيري مخاطرها، السيام يف ضوء 

املغرب أو يف بلدان االستقبال. وشهدت سنة 2018 أول مشاركة لهيئات التنظيم البنيك يف تنزانيا، ورواندا وموريتانيا يف مجموعات 

املرشفني البنكيني املغاربة.

ومبوازاة ذلك، واصل بنك املغرب تتبع ورشات تنسيق آليات تدبري املخاطر، واملراقبة الداخلية ومكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، من خالل شبكة فروع املجموعات البنكية يف إفريقيا، كام أوىل أهمية خاصة السرتاتيجيتها وملشاريع توسعها.

كام طالب بنك املغرب البنوك األم بتنفيذ إجراءات تقويم وضعية بعض فروعها عىل املستوى االحرتازي، واملراقبة الداخلية، 

والنظام املعلومايت، وتدبري املخاطر التشغيلية. وحرص أيضا، مبعية البنوك األم، عىل تتبع تنفيذ الفروع املعنية للتوصيات الصادرة 

عىل إثر مهامت املراقبة امليدانية. 

وقد أسفر تبادل املعلومات مع بعض هيئات اإلرشاف البنيك ببلدان االستقبال عن تنظيم مؤمترات هاتفية دورية.

maCERT )Moroccan Computer Emergency Response Team( 39 هو مركز اليقظة واكتشاف الهجامت اإللكرتونية والرد عليها.
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7.2.1 - نتيجة عمليات املراقبة من طرف بنك املغرب

يف نهاية عمليات املراقبة امليدانية والدامئة، تم إعداد خطط عمل تصحيحية من لدن املؤسسات املعنية قصد تنفيذ توصيات 

بنك املغرب. وتخضع خطط العمل هذه لتتبع من ِقبٓل املرشفني التابعني للمراقبة املستمرة.

كام صدرت عقوبات تأديبية يف حق رشكة متويل، وجمعية واحدة للقروض الصغرى، و3 مؤسسات أداء، وعقوبات نقدية يف حق 

3 بنوك و4 مؤسسات أداء.

2 - حـمـايـة زبـنـاء مـؤسسـات االئـتـمـان
باحرتام مقتضيات  يتعلق  ما  له، يف  الخاضعة  للمؤسسات  مراقبته  تكثيف عمليات  املغرب خالل سنة 2018 عىل  بنك  عمل 

القانون 31.08 الذي ينص عىل إجراءات حامية املستهلكني ومعالجة مصالحها الداخلية لشكايات الزبناء، كام دعا إىل انخراط 

أكرب ألجهزة تسيري مؤسسات االئتامن يف هذا املجال. 

ومبوازاة ذلك، واصل البنك معالجة الشكايات التي يتلقاها من زبناء مؤسسات االئتامن، ورشع يف ورشة تحسني اإلطار التشغييل 

الذي يدعم هذا النشاط، من خالل وضع وسيلة ملعالجة الشكايات املذكورة توجد حاليا يف طور التطبيق. كام قام بتتبع نشاط 

املركز املغريب للوساطة البنكية.

1.2 - نـشـاط الـمـراقـبـة 

أجرى بنك املغرب مهامت تحقق بعني املكان لدى مؤسسات ائتامن تتعلق عىل الخصوص بتقييم التقيد بآلية معالجة شكايات 

الزبناء، وإقفال الحسابات، وآجال تسليم شهادات رفع اليد عىل الضامنات، وتسوية املعلومات باملستندات الخاصة بالقرض 

املكتبي، وتطبيق البند املتعلق بقابلية سعر الفائدة عىل القروض للتغري، والتقيد بأحكام القانون املتعلق بحامية املستهلك، 

السيام يف مجال تحديد سعر الفائدة املرتتب عن التأخري، والتسديد املسبق واإلشهار. 

ومن جانب آخر، أجرى بنك املغرب عدة مهامت تحقق ظرفية، تتعلق بالشكايات التي توصل بها من زبناء مؤسسات االئتامن.

2.2 - مـعـالجـة شكـايـات زبنـاء مؤسسـات االئتمـان

يف سنة 2018، عملت مديرية اإلرشاف البنيك عىل معالجة 1.620 طلبا للغري، مقابل 1.356 سنة 2017. وتتوزع هذه الطلبات كام ييل :

800 شكاية مقدمة من زبناء مؤسسات االئتامن مقابل 613 يف نهاية سنة 2017، اي بزيادة بنسبة %31 ؛	 

379 طلب بحث عن الحسابات صادر عن ورثة أشخاص متوفني40؛	 

40 معطيات محصورة يف متم غشت 2018. ويتم معالجة طلبات اإلخبار عن الحسابات منذ هذا التاريخ من طرف مديرية الشبكة والوحدات املركزية للمعلومات ببنك املغرب انطالقا بالخصوص من الوحدة 

املركزية للحسابات البنكية. 
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441 طلب إخبار عن الحسابات صادر عن السلطات القضائية41. 	 

إقفال  نصفها  أكرث من  الشكايات، وهّمٓ  الحسابات حوايل %39 من مجموع  بسري  املتعلقة  الشكايات  مثلت  النوع،  وحسب 

الحسابات. أما الشكايات املرتبطة برشوط القروض، فمثلت %30 من الشكايات املتوصل بها. ومن جانبها، مثلت الشكايات 

املتعلقة بوسائل األداء، خاصة استخدام الشيكات، %13 من الشكايات املتوصل بها.

رسم بياين 124 : التوزيع حسب فئة شكايات زبناء مؤسسات االئتامن التي توصل بها بنك املغرب )%(
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 سري الحساب  رشوط القروض  وسائل األداء  الضامنات  التأمني البنيك  شكايات أخرى

ورد أكرث من %92 من شكايات الزبناء املتوصل بها خالل سنة 2018 من أشخاص ذاتيني، مقابل %98 يف السنة السابقة.

والزال معظم الشكايات يرد من مشتكني يقطنون بجهة الدارالبيضاء، ما ميثل %43 من الشكايات، مقابل %58 سنة 2017. غري 

أن هذه الحصة تراجعت بشكل ملحوظ لفائدة باقي الجهات.

رسم بياين 125 : التوزيع الجهوي لشكايات زبناء مؤسسات االئتامن املودعة لدى بنك املغرب - سنة 2018. 

 الدار البيضاء-سطات
 الرباط-سال-القنيطرة

 طنجة-تطوان-الحسيمة
 الجهة الرشقية
 فاس-مكناس
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متت تسوية %72 من الشكايات لفائدة املشتكني، مقابل %85 سنة 2017.

41 معطيات محصورة يف متم غشت 2018. ويتم معالجة طلبات اإلخبار عن الحسابات منذ هذا التاريخ من طرف مديرية الشبكة والوحدات املركزية للمعلومات ببنك املغرب انطالقا بالخصوص من الوحدة 

املركزية للحسابات البنكية.
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رسم بياين 126 : نسبة تسوية الشكايات التي توصل بها بنك املغرب من زبناء مؤسسات االئتامن، لفائدة املشتكني )%(
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3.2 - تـتـبـع نـشـاط الـوسـاطـة البنكية

يهدف املركز املغريب للوساطة البنكية إىل ما ييل :

التسوية الودية للخالفات التي قد تنشأ بني مؤسسات االئتامن، أو مؤسسات األداء، أو جمعيات القروض الصغرى، 	 

وزبنائها ؛

تنظيم تظاهرات تهدف إىل التوعية بالوساطة والتشجيع عليها ؛	 

إبرام رشاكات مع هيئات عمومية أو خاصة، وطنية أو دولية، قصد تطوير طريقة التسوية هذه.	 

خالل سنة 2018، بلغ املركز املغريب للوساطة البنكية 836 ملفا مكتمال، يف إطار الوساطة املؤسساتية42، بشأن مبالغ متنازع عليها 

تصل إىل حوايل 210,1 مليون درهم. ومن ضمن هذا املجموع، متت تسوية 415 ملفا بنجاح. ومل يتم التوصل يف 192 ملفا إىل 

اتفاق معاماليت للوساطة43، يف غياب التوصل إىل حل ودي بني الطرفني. بينام ال يزال 142 ملفا قيد املعالجة إىل غاية نهاية السنة، 

ومل يتم قبول 4 ملفات من طرف مؤسسات االئتامن. 

رسم بياين 127 : تـطـور نـوع امللفـات املعروضة عىل الوساطة البنكية )%(
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يتم إيداع طلبات الوساطة البنكية أساسا من طرف الزبناء من األشخاص الذاتيني )%93(، وتهم حوايل %86 منها العمليات 

املنجزة مع البنوك، و%14 منها العمليات مع رشكات التمويل.

ويتمركز ما يقارب %57 من مقدمي هذه الطلبات عىل مستوى جهة الدارالبيضاء.

42 آلية مؤسساتية للمركز املغريب للوساطة البنكية : تتعلق بالخالفات التي يقل مبلغها عن مليون درهم. ويتم تطبيقها مجانا.

43 مع متم دجنرب 2018.
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وبرسم الوساطة املسامة »التعاقدية«44، توصل املركز املغريب للوساطة البنكية بـخمسة ملفات خالل سنة 2018. ومل يتم قبول 

الوساطة املقرتحة بالنسبة ألربعة 4 ملفات من طرف مؤسسات االئتامن املعنية، وال يزال ملف واحد، حتى نهاية 2018، يف 

انتظار صدور قرار مؤسسة االئتامن.

44 آلية تقليدية للمركز املغريب للوساطة البنكية، باألداء، وتتعلق بالخالفات التي يفوق مبلغها مليون درهم.
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3 - الـنـزاهـة الـمـالـيـة
يسهر بنك املغرب عىل احرتام مؤسسات االئتامن اللتزاماتها يف ما يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ومن خالل 

عمليات املراقبة املستندية وامليدانية التي يجريها بنك املغرب، يتحقق من فعالية اآلليات الوقائية التي تعتمدها مؤسسات 

االئتامن ومن التنفيذ الفعيل اللتزاماتها املرتبطة باليقظة.

ويف سنة 2018، كثف بنك املغرب مجهوداته الرامية إىل تحقيق النزاهة املالية للقطاع البنيك من خالل مواكبته للفاعلني بغية 

التقيد باملتطلبات املنصوص عليها يف املنشور املتعلق بواجب اليقظة واعتامد مقاربة مبنية عىل املخاطر. 

واستندت األعامل املنجزة يف هذا الباب إىل تحليل األجوبة الواردة يف االستبيان املتعلق بواجب اليقظة، الذي تعبئه مؤسسات 

االئتامن سنويا، وإىل تقارير املطابقة التي تعدها. وتم إكامل هذه املعطيات باملعلومات املحصل عليها لدى مسؤويل وظيفة 

مطابقة مؤسسات االئتامن موضوع املراقبة أثناء اجتامعات مخصصة لهذا الشأن.

كام أنجز بنك املغرب مهامت مراقبة ميدانية لدى بعض مؤسسات االئتامن من أجل التحقق، بعني املكان، من مطابقة اآلليات املعتمدة.

املالية  املعلومات  معالجة  وحدة  به  تقدمت  الذي  التبليغ  عقب  املؤسسات  بعض  لدى  خاصة  استقصاءات  أيضا  وأجريت 

بشأن بعض أوجه القصور التي الحظتها هذه الهيئة عىل مستوى بعض الترصيحات املشكوك فيها وبعض الردود عىل طلبات 

املعلومات التي قدمتها املؤسسات املعنية.

ويف إطار التقييم الوطني ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، الذي تقوده وحدة معالجة املعلومات املالية حسب منهجية 

معتمدة من قبل البنك الدويل، قام بنك املغرب، بالتعاون مع سلطات مراقبة واإلرشاف عىل القطاع املايل، بإعداد مرشوع أويل 

لتقرير يتعلق بالقطاع املايل. ويحدد هذا التقرير التهديدات ومكامن الهشاشة يف ما يتصل بغسل االموال ومتويل اإلرهاب، كام 

يحدد التدابري الالزم اتخاذها عىل مستوى القطاع من أجل مواجهة هذه اآلفة وتعزيز كفاءة آلية مكافحة غسل األموال ومحاربة 

اإلرهاب بالنسبة للقطاع املايل. وسيتم إمتام هذا املرشوع وإدماجه عىل مستوى التقرير السنوي والقطاعي، إىل جانب التقييامت 

املنجزة بخصوص باقي القطاعات االقتصادية.

ومتيزت سنة 2018 بإجراء تقييم متبادل للمنظومة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من قبل مجموعة العمل 

املايل للرشق األوسط وشامل إفريقيا، والذي يرتقب اعتامد تقريرها يف شهر أبريل 2019.

ويف هذا اإلطار، طُلِب من بنك املغرب أن يقدم عن بعد للمكلفني بعملية التقييم جميع الوثائق الرضورية للتحضري لزيارتهم إىل عني 

املكان والتي متت يف شهر مارس 2018. وخالل هذه الزيارة، ُعقدت اجتامعات مع بنك املغرب، بصفته سلطة اإلرشاف، ومع عينة 

من البنوك، ومؤسسات األداء، والعاملني يف مجال تحويل األموال، وجمعيات القروض الصغرى. ومتت، بعد هذه الزيارة، عدة نقاشات 

مع بعثة التقييم املتبادل، تهدف إىل الرد عىل االستنتاجات واملالحظات الواردة مبختلف الصيغ املؤقتة لتقرير التقييم املتبادل.
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املتبادل الخاص باملغرب، أعد بنك املغرب خطة عمل، قصد االستجابة للتوصيات  التقييم  ومبوازاة ذلك، وقبل اعتامد تقرير 

األولية للبعثة. ويف هذا اإلطار، نظم بنك املغرب حمالت توعية لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها تتعلق 

عىل الخصوص مبدى تقدم تنفيذ خطة العمل الخاصة بأشغال التقيد باملتطلبات التنظيمية الجديدة، وتقاسم النتائج األولية 

.GAFIMOAN للتقييم الوطني للمخاطر ومدى تقدم مهمة مجموعة

4 - الـتـحـول الـرقـمـي
يف إطار تتبعه لتأثري رقمنة الخدمات البنكية، ورغبة منه يف مواكبة التحول الرقمي للقطاع البنيك املغريب، قام بنك املغرب بإعداد 

رصد يف هذا املجال، مع إجراء حوار مع الفاعلني حول هذه املواضيع.

ويف هذا الصدد، تم تكوين مجموعة عمل مع البنوك حول مجال الرقمنة. وقد همت املناقشات خالل سنة 2018 ربط االتصال 

وفتح حساب بنيك عن بعد والتحديات املرتبطة بهذا الشأن واملتعلقة بالتعرف وتحديد الهوية الرقمية للزبناء، من جهة، وباللجوء 

إىل التوقيع اإللكرتوين، من جهة أخرى. كام انصبت املناقشات عىل اللجوء إىل الحوسبة السحابية والرهانات املرتبطة بها. 

ويف مجال الرصد، قام بنك املغرب بتتبع التدابري التي اتخذتها الهيئات التنظيمية الدولية يف هذا الشأن، السيام مجلس االستقرار 

املايل، ولجنة بازل، وكذا صندوق النقد الدويل، ومبادرات التنظيم التي اعتمدتها بعض الدول يف ما يتعلق مبواكبة الخدمات 

املالية املبتكرة. 

5 - أشغال مواكبة مرصد املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة
يهدف املرصد املغريب للمقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، الذي أُحِدث سنة 2013 إىل تجميع املعطيات واملعلومات 

حول مناخ املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة عىل الصعيدين الوطني والجهوي، ويتوىل أيضا وضع مؤرشات كمية 

وكيفية حول ظروف استفادة هذه املقاوالت من التمويل البنيك ومن آليات املواكبة.

والصغرية  جدا  الصغرية  املقاوالت  واملنتظمة حول  بها  املوثوق  املعطيات  يف  الحاصل  النقص  سد  إىل  املؤسسة  هذه  وتسعى 

واملتوسطة يف املغرب، وإىل تحسني االستفادة من مختلف الخدمات واملعلومات. وبصفته عضوا مؤسسا للمرصد، واصل بنك 

املغرب خالل سنة 2018، العمل إىل جانب رشكائه، لجعل هذا املرصد قابال لالشتغال.

وخالل هذه السنة، أنهى املرصد تكوين قاعدة معطيات مجمعة حول املقاولة، انطالقا من قاعدات املعطيات الخاصة مبختلف األطراف 

املتدخلة، السيام املديرية العامة للرضائب، واملكتب املغريب للملكية الفكرية والتجارية، وبنك املغرب، والصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي. وقد أعدت أوىل املؤرشات الدميغرافية واالقتصادية واملالية حول املقاولة انطالقا من قاعدة البيانات املجمعة هذه.

ومبوازاة ذلك، رشع املرصد يف األشغال الرامية إىل إعداد نظام معلومايت من أجل إنتاج املعطيات واسرتجاعها بطريقة آلية.
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6 - تشجيع املالية املستدامة
يف إطار اتفاق باريس، أخذ املغرب عىل عاتقه تعهدات عىل مستوى الحد من املخاطر املناخية، مع استهدافه بالخصوص نسبة 

%52 من مزيج الطاقة الناجم عن الطاقات املتجددة يف أفق سنة 2030، وكذلك الشأن عىل مستوى املالءمة بالنسبة للقطاعات 

األكرث هشاشة. 

وحرصا منه عىل مواكبة هذه االلتزامات ودعمها، عمل بنك املغرب، بالتنسيق مع جميع األطراف املتدخلة يف القطاع املايل، 

والفاعلني واملنظمني، عىل إعداد خارطة طريق من أجل جعل هذا القطاع يتامىش مع رهانات التنمية املستدامة، بحيث يساهم 

يف انتقال تدريجي ومتناسق نحو اقتصاد أكرث مسؤولية وأكرث شموال.

بني  التجارب  تقاسم  املعلومات وتشجيع  تبادل  البنكيني قصد ضامن  الفاعلني  مع  املغرب حوارا  بنك  يجري  اإلطار،  ويف هذا 

الفاعلني. 

اإلطار رقم 17 : مـبـادرات الـفـاعـلـيـن

اتخذت البنوك، عىل مستويات متباينة حسب كل بنك عىل حدة، تدابري ترمي إىل تشجيع املالية الخرضاء. وتتضمن هذه التدابري عىل الخصوص :

االنضامم إىل املعايري واملبادئ الدولية يف مجال االستثامر املسؤول، السيام املبادئ املتعلقة بخط االستواء، أومبادئ االستثامر املسؤول، أو 	 

املبادئ من أجل مالية ذات تأثري إيجايب؛

وضع أنظمة لتدبري املخاطر البيئية واالجتامعية تأخذ بعني االعتبار املبادئ املشار إليها أعاله يف عملية اتخاذ القرارات املرتبطة بالتمويل 	 

وباالستثامر؛

عرض منتجات تتعلق بالتمويل تهدف بالخصوص إىل تقليص وتحسني استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية، تكون موجهة للمقاوالت ولألرس 	 

عىل حد سواء ؛

إصدار التزامات خرضاء؛	 

نرش تقارير حول مسؤوليتها االجتامعية والبيئية.	 

وتشري هذه املبادرات، التي ينبغي تطويرها أكرث، إىل وعي الفاعلني بأهمية االعتبارات املرتبطة باالستدامة. 

وقد مكنت املبادرات املتخذة من قبل الفاعلني العموميني والخواص يف القطاع املايل، املغرب من التموقع يف مرحلة صاعدة من 

حيث تطوير املالية املستدامة، حسب التقرير الذي نرشته يف فرباير 2018 شبكة البنوك املستدامة، والتي يعترب بنك املغرب 

عضوا فيها منذ سنة 2014.
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اإلطار رقم 18 : شبكة البنوك املستدامة

إن شبكة البنوك املستدامة، التي أنشئت من طرف 10 دول مبساندة الرشكة املالية الدولية سنة 2012، تعترب مجموعة تضم هيئات تنظيم 

القطاع املايل والجمعية البنكية. وتهدف إىل االنتقال باألسواق املالية نحو مالية مستدامة. ويف نهاية سنة 2018، تضم هذه الشبكة 49 عضوا 

ينتمون إىل 34 بلدا، مبجموع أصول بنكية تصل إىل حوايل 43 مليار دوالر، ما ميثل أكرث من %85 من مجموع األصول البنكية لدول األسواق 

الصاعدة.

وشهدت سنة 2018 إمتام أشغال مجموعتي العمل اللتني تنتميان إىل الشبكة، حول االلتزامات الخرضاء وتقييم تطور األعضاء يف مجال املالية 

املستدامة. 

وبخصوص املجموعة األوىل التي أحدثت يف دجنرب 2017 والتي تضم 30 عضوا ينتمون إىل 21 بلدا، فقد كان الهدف منها يتمثل يف مساعدة 

األعضاء عىل تطوير سوق السندات الخرضاء وتشجيع املستثمرين عىل الصعيدين الوطني والدويل من أجل بلوغ أهداف التنمية املستدامة 

للدول األعضاء. وقد نرشت مجموعة العمل هذه، يف شهر شتنرب 2018، تقريرا يتعلق بالسندات الخرضاء45 يف األسواق الصاعدة.

أما عن املوضوع الثاين، فإن املجموعة التي أحدثت يف دجنرب 2016، وتضم 14 عضوا ينتمون إىل 11 بلدا، بهدف إحداث إطار للقياس، وتطوير 

أدوات من أجل تقييم التقدم الذي تحرزه البلدان يف مجال املالية املستدامة. وقد قدمت خالصات أعاملها يف فرباير 2018 عىل شكل تقرير 

حول تقدم 15 بلدا عضوا بالشبكة، ميكن من قياس مستوى نضج املالية املستدامة، وتحديد أفضل املامرسات وإصدار توصيات تروم مساعدة 

األعضاء يف شبكة البنوك املستدامة.

وعىل املستوى االحرتازي، ومن أجل تعزيز قدراته يف هذا املجال، والتوصل إىل فهم أفضل ملخاطر تغري املناخ الناجمة عن القطاع 

املايل، انضم بنك املغرب، يف أبريل 2018، إىل شبكة البنوك املركزية وهيئات اإلرشاف لتحويل النظام املايل إىل نظام أكرث احرتاما 

للبيئة، وذلك لالستفادة من تجارب البلدان األكرث تقدما يف هذا املجال.

اإلطار رقم 19 : شبكة البنوك املركزية وهيئات اإلرشاف لتحويل النظام املايل إىل نظام أكرث احرتاما للبيئة

أُحِدثت شبكة البنوك املركزية وهيئات اإلرشاف لتحويل النظام املايل إىل نظام أكرث احرتاما للبيئة مبناسبة انعقاد قمة »كوكب واحد« بباريس يف 

12 دجنرب 2017، وذلك بهدف تشجيع ودعم، من خالل تبادل التجارب وتقاسم أفضل املامرسات، الوفاء بااللتزامات التي قطعتها عىل نفسها 

الدول املوقعة عىل اتفاق باريس إبان مؤمتر األمم املتحدة حول تغري املناح COP 21، يف إطار مساهامتها الوطنية املحددة، وتعزيز دور القطاع 

املايل يف هذا املجال، السيام من حيث تدبري املخاطر البيئية، وخاصة تلك املرتبطة باملناخ.

ومنذ إنشائها، انتقلت شبكة البنوك املركزية وهيئات اإلرشاف لتحويل النظام املايل إىل نظام أكرث احرتاما للبيئة من 8 أعضاء مؤسسني إىل 24 

عضوا و5 أعضاء مالحظني ميثلون القارات الخمس. وخالل سنتها األوىل، أعدت الشبكة برنامج عمل خاص بالفرتة 2020-2018 وشكلت ثالث 

مجموعات تقنية متخصصة يف املامرسات االحرتازية والنرش، وبالجوانب االحرتازية الكلية وبتأثري املخاطر املرتبطة باملناخ عىل االستقرار املايل 

وبدور البنوك املركزية يف تشجيع املالية الخرضاء.

ونرشت الشبكة يف 11 أكتوبر 2018، أول تقرير مرحيل لها يتضمن الخالصات األولية لحصيلة املبادرات الوطنية، واإلقليمية والدولية، ويقر بكون 

املخاطر املرتبطة باملناخ تعترب مصدرا للمخاطر املالية وأنه يتعني عىل السلطات واملؤسسات املالية تطوير مقاربات تحليلية واحرتازية جديدة، 

من أجل إدراج هذه املسائل يف عملياتها.

45  السندات الخرضاء هي قروض سندات مستدامة يتم تخصيص أموالها حرصيًا إلعادة متويل املشاريع املتعلقة بحامية البيئة.
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7 - الـتـشـاور مـع الجمعيات املهنية
 عقد بنك املغرب خالل سنة 2018 اجتامعات مع الجمعيات املهنية العاملة يف القطاع املايل من أجل تقييم تنفيذ خارطات 

الطريق التي أعدها يف إطار سياسته الخاصة بالتشاور والحوار بشأن اإلصالحات والقضايا التي تهم الفاعلني بصورة مبارشة أو 

غري مبارشة. 

الظرفية االقتصادية  للبنوك املغربية حول مواضيع ترتبط بتطور  املناقشات مع املجموعة املهنية  العادة، انصبت  وكام جرت 

اآللية  وتقييم  الجارية،  التنظيمية  واإلصالحات  الرصف،  نظام  وإصالح  البنيك،  النشاط  تطور  عىل  وتأثريها  والدولية  الوطنية 

الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب من لدن مجموعة العمل املايل للرشق االوسط وشامل إفريقيا، ومتويل املقاوالت 

الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، والشمول املايل، وأنظمة ووسائل األداء، واملالية الرقمية، واملالية الخرضاء، وكذا العالقات بني 

البنوك والزبناء.

وتعلقت املناقشات مع الجمعية املهنية لرشكات التمويل، عىل الخصوص بتطور نشاط القطاع، وواجب اليقظة، ومالءمة اإلطار 

القانوين لحامية املستهلك، واملامرسات التجارية عىل مستوى القطاع.

أما مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، فشملت املناقشات تطور النشاط ومخاطر القطاع، وإنجازات شبكة 

املالية الصغرى التضامنية، وسياسة التسعري، واإلطار القانوين والتنظيمي ودور القطاع يف االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل.

ومتيزت سنة 2018 بإحداث الجمعية املهنية ملؤسسات األداء. وشملت املناقشات مع هذه الجمعية تطور نشاط القطاع، مع 

الرتكيز بالخصوص عىل آليات واجب اليقظة .

8 - الـتـعـاون الـدولـي
التنظيم املشرتك  الدولية، من خالل  املالية  املركزية واملؤسسات  البنوك  باقي  كثف بنك املغرب خالل سنة 2018 تعاونه مع 

ألحداث دولية وإقليمية.

ويف هذا اإلطار، نظم بنك املغرب، بالرشاكة مع املعهد اإلفريقي لتحويل األموال )AIR(، ورشتني حول مناذج التنظيم ووضع 

سياسات تهدف إىل تحسني تأثريات تحويل األموال عىل التنمية االقتصادية واالجتامعية.

كام نظم بنك املغرب، يف شهر أكتوبر، بالتعاون مع الرشكة املالية الدولية، ورشة عمل حول موضوع »متويل سلسلة التوريد«، 

مبشاركة مؤسسات بنكية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب. وقد كانت هذه الورشة مناسبة لتبادل وجهات النظر مع الخرباء حول 

هذا املفهوم والفوائد املنتظرة منه، وكذا إمكانية تطبيقه باملغرب والرشوط املسبقة لذلك من حيث توفري مناخ مالئم.
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ونظم بنك املغرب، يف شهر أبريل 2018، بالرشاكة مع بنك فرنسا وهيئة املراقبة االحرتازية وحل األزمات، ندوة إقليمية خصصت 

ملامرسات املراقبة يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

التي نظمتها هيئات مالية دولية وإقليمية حول  الفعاليات والتظاهرات  العديد من  ومن جهة أخرى، شارك بنك املغرب يف 

مواضيع متنوعة تشمل عىل الخصوص املالية التشاركية، والسالمة املالية، واإلرشاف البنيك، ونظام ضامن الودائع.

ويف مجال املالية التشاركية، شارك بنك املغرب يف االجتامع الثالث والثالثني ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية الذي انعقد مبدينة 

جدة يف 6 دجنري 2018.

ويف مجال الشمول املايل، شارك بنك املغرب يف الدورة السابعة والعرشين للجمعية العامة ملجموعة العمل املايل للرشق األوسط 

وشامل إفريقيا. ومتحورت املناقشات بالخصوص حول املخطط االسرتاتيجي لهذه املجموعة اإلقليمية بالنسبة لسنوات 2019 - 

.2021

البنيك  يونيو 2018، يف مؤمتر مجموعة هيئات اإلرشاف  املغرب، يف  بنك  املايل، شارك  باإلرشاف  املرتبطة  املواضيع  وبخصوص 

يف  مشاركته  واصل  كام  اإلفريقية.  املركزية  البنوك  وجمعية  إفريقيا  لجنوب  املركزي  البنك  مع  بالرشاكة  املنظم  اإلفريقية، 

االجتامعات نصف السنوية للجنة املراقبني العرب وملجموعات العمل التابعة لصندوق النقد العريب.

ويف ما يتعلق بضامن الودائع، شارك بنك املغرب يف الدورة السابعة عرشة للجمعية العامة السنوية، ويف املؤمتر السنوي للجمعية 

الدولية ألنظمة ضامن الودائع، املنظم مبدينة بازل يف شهر أكتوبر 2018، ويف اجتامعات مختلف فرق العمل املواضيعية املكلفة 

بدراسة الرهانات املرتبطة مبوثوقية أنظمة ضامن الودائع وفعاليتها. 

ويف إطار تبادل الخربات، استقبل بنك املغرب خالل سنة 2018 :

وفدا عن اللجنة البنكية لوسط إفريقيا، قصد تبادل وجهات النظر بشأن تجربة بنك املغرب يف مجال العقوبات املطبقة 	 

عىل مؤسسات االئتامن ؛

وفدين موريتانيني من أجل االطالع عىل خربة بنك املغرب يف مجايل حامية زبناء مؤسسات االئتامن واملراقبة الدامئة؛	 

وفدا عن بنك جيبويت املركزي قصد التباحث بخصوص أنشطة املراقبة؛	 

وفدا عن بنك الجزائر من أجل االطالع عىل التجربة املغربية يف مجال البنوك التشاركية.	 
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9 - الـمـوارد البرشية والتقنية ملديرية اإلرشاف البنيك
وصل عدد مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك، يف نهاية دجنرب 2018، إىل 92 مستخدما. يتوىل حوايل ثلثي هذا العدد أنشطة 

مراقبة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، بينام يتكلف %24 منهم بصياغة الترشيعات وإنجاز الدراسات، و10% 

منهم بوظائف الدعم.

وتقل أعامر %79 من مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك عن 45 سنة، كام أن %68 منهم يتوفرون عىل اقدمية تتجاوز 5 سنوات، 

ونصفهم نساء. كام أن %70 من مستخدمي املديرية حاصلون عىل شهادات عليا تعادل 5 سنوات من الدراسات العليا.

ويويل بنك املغرب أهمية بالغة للتكوين املستمر للمرشفني، وذلك يف سياق يتسم بالتطور الدائم للترشيعات البنكية الوطنية 

والدولية وللمامرسات املتعلقة باإلرشاف البنيك، وكذا ظهور توجهات ومخاطر جديدة.

وخالل سنة 2018، استفاد حوايل %96 من مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك من برنامج تكوين واحد عىل األقل، مبا مجموعه 

460 يوم/شخص من التكوين يف املغرب، و240 يوم/شخص من التكوين يف الخارج. 

باملعيار IFRS 9، ومبخاطر سعر  املرتبطة  املجاالت  تكوينية، السيام يف  السنة 117 دورة  التكوين خالل هذه  برنامج  وشمل 

الفائدة، ومخاطر السوق، وسالمة الفضاء اإللكرتوين، والتنظيم االحرتازي. وتم الرتكيز بشكل خاص عىل مجاالت مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، واملالية التشاركية، وحل األزمات البنكية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات االئتامن، وكذا 

املالية املستدامة واملالية الرقمية.

التشغيلية للمستخدمني املكلفني مبراقبة  الكفاءات  البنيك قصد تعزيز وإغناء  وقد تم إعداد دورة تكوين مخصصة لإلرشاف 

مؤسسات االئتامن، والتنظيم املحاسبي واالحرتازي، ومعالجة طلبات االعتامد، وحامية الزبناء، والدراسات البنكية، وحل األزمات 

البنكية.

وتشمل هذه الدورة وحدات تتعلق بالتنظيم املحاسبي، واالحرتازي، وحامية املستهلك، وقانون األعامل املرتبط بالنشاط البنيك، 

واملعايري الدولية املنظمة لإلرشاف البنيك، واملراقبة الداخلية، وتدبري املخاطر، ومراقبة البيانات املالية والتقنية للتحليل املايل عىل 

أساس فردي أو مجمع.

ومن جانبها، ساهمت مديرية اإلرشاف البنيك يف تكوين بعض الطلبة، باستقبالها 33 متدربا خالل سنة 2018، 13 منهم برسم 

فرتة التدريب الخاصة بنهاية التكوين.
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ويف ما يتعلق بأدوات اإلرشاف، تتوفر مديرية اإلرشاف عىل تطبيقات معلوماتية تدعم بعض مكونات عملية اإلرشاف الدائم 

واملراقبة بعني املكان:

نظام التننقيط SANEC : أداة لتدبري ملف التنقيط الخاص مبؤسسة ائتامن.	 

أداة GMC : نظام لتدبري مهامت املراقبة امليدانية لدى مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، وتتبع تنفيذ 	 

مختلف التوصيات املرتبطة بها.

ويجري تطوير حل معلومايت لتسهيل وتأمني املراسالت بني مختلف األطراف املتدخلة يف مجال معالجة الشكايات، وتقليص 

آجال املعالجة.

كام أنهى بنك املغرب خالل سنة 2018 دراسة تتعلق بتشخيص النظام املعلومايت واإلرشاف البنيك وتهدف هذه الدراسة إىل 

تحيني هذا النظام. وقد تم تحديد نظام مستهدف سيتم تطويره عىل شكل مجموعات من املشاريع املعلوماتية سيتم تنفيذها 

خالل السنوات املقبلة. 

 ملراعاة تحديات الثورة الرقمية بشكل أفضل رهانات الثورة الرقمية يف عملية تسيري أعامله، رشع بنك املغرب، يف إطار إصالح 

النظام املذكور، يف التفكري بخصوص استخدام التكنولوجيات الجديدة املبتكرة يف مجال اإلرشاف البنيك. 





امللحقات
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 امللحق 1

الهيكل التنظيمي ملديرية اإلرشاف البنيك

املدير

مصلحة الدعم 
واملراقبة الداخلية 

مصلحة حل 
األزمات البنكية

 قسم
 املراقبة
امليدانية

فرق املراقبني 
امليدانيني

 قسم
 تنظيم
 املالية

التشاركية

مصلحة 
الدراسات 

والعالقات مع 
هيئات املالية 

التشاركية

مصلحة 
مراقبة البنوك 

التشاركية

 قسم
 التقنني

واالعتمادات

مصلحة التقنني 
االحرتازي

مصلحة التقنني 
املحاسبي

مصلحة 
االعتامدات 
واملوافقات

مصلحة حامية 
الزبناء

 قسم
 الدراسات
 واخملاطر
اخلاصة

مصلحة 
الدراسات البنكية 
ومخاطر االئتامن

مصلحة تقييم 
املخاطر املالية 
ومناذج البنوك

مصلحة دراسات 
املخاطر 

املعلوماتية 
وتدبري املعلومات

مصلحة 
النزاهة املالية

 قسم
 مراقبة

 البنوك غير
 النظامية

 واملؤسسات
األخرى

مصلحة البنوك 
اململوكة من 

طرف األجانب

مصلحة مؤسسات 
االئتامن العمومية 

والهيئات املعتربة يف 
حكمها

مصلحة 
القروض 
الصغرى

مصلحة 
مؤسسات 

األداء واملؤسسات 
األخرى 

 قسم
 مراقبة
 البنوك

النظامية

مصلحة 
مجموعة 

التجاري وفا 
بنك

مصلحة 
مجموعة البنك 
املغريب للتجارة 

الخارجية

مصلحة 
مجموعة البنك 

الشعبي

مصلحة تتبع 
مخططات 

التسوية

مصلحة 
املخاطر العابرة 

للحدود

مصلحة الشؤون 
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 امللحق 2

الئحة مؤسسات االئتامن املعتمدة - دجنرب 2018

البنوك
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

798، ملتقى شارع غاندي وابراهيم الروداين - الدار البيضاءالربيد بنك

174، شارع محمد الخامس - الدار البيضاءالبنك العريب ش.م.ع

2، شارع موالي يوسف - الدار البيضاءالتجاري وفا بنك

288، شارع محمد الزرقطوين - الدار البيضاءبنك العمل

101، شارع محمد الزرقطوين - الدار البيضاءالبنك املركزي الشعبي

140، شارع الحسن الثاين، 20000 - الدار البيضاءالبنك املغريب للتجارة الخارجية

26، ساحة األمم املتحدة - الدار البيضاءالبنك املغريب للتجارة والصناعة

شارع الحسن الثاين - أكاديرالبنك الشعبي للجهة الوسطى الجنوبية

ملتقى زنقة عالل لوديي وزنقة عبد العايل بنشقرون - فاسالبنك الشعبي لفاس - مكناس

9، شارع محمد الخامس - العيونالبنك الشعبي للعيون

شارع عبد الكريم الخطايب - مراكشالبنك الشعبي ملراكش - بني مالل 

113، شارع املسرية - الناظورالبنك الشعبي للناظور - الحسيمة 

شارع الدرفويف - وجدةالبنك الشعبي لوجدة

3، شارع طرابلس - الرباطالبنك الشعبي للرباط - القنيطرة

76، شارع محمد الخامس - طنجة البنك الشعبي لطنجة - تطوان 

)CDG Capital( ساحة موالي الحسن، عامرة املامونية - الرباطصندوق اإليداع والتدبري رأسامل

2، شارع الجزائر - الرباطالقرض الفالحي املغريب

7-5، زنقة ابن طفيل - الدار البيضاءس.ف.ج بنك

سيتي بنك املغرب
تجزئة التوفيق، عامرة 1، مجموعة زينيت ملينيوم، سيدي معروف - الدار 

البيضاء

187، شارع الحسن الثاين - الدار البيضاءالقرض العقاري والسياحي

48-58، شارع محمد الخامس - الدار البيضاءمرصف املغرب 

ملتقى شارع ابن بركة وشارع النخيل - حي الرياض - الرباطصندوق تجهيز الجامعات املحلية

27، شارع موالي يوسف، 20060 - الدار البيضاءميديا فينانس

55، شارع عبد املومن - الدار البيضاءالرشكة العامة املغربية لألبناك

36، زنقة الطاهر السبتي - الدار البيضاءاالتحاد املغريب لألبناك

مركز الربجني التوأمني، الربج الغريب، الطابق -12 الدار البيضاءبنكو ساباديل

179، شارع أنفا - الدار البيضاءصندوق االدخار والتقاعد لربشلونة )الكايشا بنك ش.م(
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البنوك والنوافذ التشاركية
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

397، طريق الجامعة- الدار البيضاءأمنية بنك

162، ملتقى شارع أنفا وزنقة موليريبنك اليرس

4، زنقة صنعاء- الدار البيضاءبنك الصفاء

زاوية شارع الجزائر وزنقة وهران، حسان-الرباطاألخرض بنك

157، شارع حسان -2 الدار البيضاءبنك التمويل واإلمناء

58-48، شارع محمد الخامس- الدار البيضاءالرىض

26، ساحة األمم املتحدة- الدار البيضاءنجمة

55، شارع عبد املومن-الدار البيضاءدار األمان

رشكات قروض االستهالك
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

369، شارع الزرقطوين - الدار البيضاءفيفاليس سلف

207 ، شارع الزرقطوين - الدار البيضاءدار السلف ش.م.

44، شارع خالد بن الوليد، عني السبع - الدار البيضاءرونو الدولية لالئتامن باملغرب للتمويل ش.م.

زينيت ميلينيوم، عامرة 8، سيدي معروف - الدار البيضاءسلفني

20، شارع مكة - العييونسلف املستقبل ش.م.

57، شارع عبد املومن- الدار البيضاءرشكة متويل الرشاء بالسلف )صوفاك كريدي(

ساحة رابعة العدوية، إقامة قيس - أكدال - الرباطرشكة التمويل الجديد بالسلف )فناك(

127، ملتقى شارع الزرقطوين وزنقة ابن بوريد 20100 - الدار البيضاءرشكة التجهيز املنزيل )كريدي إكدوم(

29، شارع محمد الخامس - فاس رشكة الشامل اإلفريقي للسلف )صوناك(

122، شارع موالي الحسن األول - الدار البيضاءأكسا سلف

256، شارع الزرقطوين - الدار البيضاءالرشكة الجهوية لقروض االستهالك )صوريك كريدي(

1، ساحة باندونغ - الدار البيضاءالسلف األخرض

72، زاوية زنقة رام الله وشارع عبد املومن - الدار البيضاءوفا سلف

رشكات القرض العقاري
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

2، شارع موالي يوسف - الدار البيضاءالتجاري للعقار

112، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رامباند - الدار البيضاءوفا إميوبليي
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رشكات تحصيل ورشاء الديون
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

2، شارع موالي يوسف - الدار البيضاءالتجاري فاكطورينغ

مغرب فاكطورينغ
63، شارع موالي يوسف، إقامة أدريانا، الطابق األول - صندوق الربيد 

20060 - الدار البيضاء

رشكات القروض اإليجارية
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

القرض اإليجاري للبنك املغريب للتجارة والصناعة 
تجزئة الكولني 2، تجزئة رقم 3، طريق النوارصـ سيدي معروف - الدار 

البيضاء

57، ملتقى زنقة بنيل وشارع عبد املومن - الدار البيضاءالرشكة املغربية إليجار التجهيزات )املغربية لإليجار(

58-48، شارع الزرقطوين، الدار البيضاءمرصف املغرب لالئتامن اإليجاري ورشاء الديون

55، شارع عبد املومن - الدار البيضاءالرشكة العامة لالئتامن اإليجاري باملغرب )سوجيليز املغرب(

45، شارع موالي يوسف - الدار البيضاءالرشكة املغاربية لالئتامن اإليجاري )مغرب باي(

وفاباي
39-41ملتقى شارع موالي يوسف وزنقة عبد القادر املازين 20100 - الدار 

البيضاء

1، ساحة باندونغ- الدار البيضاءكام لالئتامن اإليجاري

رشكات الكفالة
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

101، شارع عبد املومن - الدار البيضاءفينيا 

288، شارع الزرقطوين- الدار البيضاءدار الضامن

رشكات متويل أخرى
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

28، زنقة أبو فارس املريني، ص. ب. 49 - الرباطرشكة التمويل للتنمية الفالحية

4، زنقة صنعاء - الدار البيضاءدار الصفاء للتمويل

ساحة موالي الحسن، عامرة دليل - الرباطجيدة
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 امللحق 3

الئحة البنوك الحرة

عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

58، شارع باستور - طنجةالبنك التجاري الدويل - بنك حر

زاوية شارع محمد الخامس وزنقة موىس بن نصري - طنجةالبنك الدويل لطنجة - بنك حر

البنك املغريب للتجارة الخارجية - بنك حر - مجموعة BNP البنك الوطني 
لباريس

املنطقة الحرة لطنجة، طريق الرباط - طنجة

58، شارع محمد الخامس - طنجةالرشكة العامة الحرة بطنجة - بنك حر

املنطقة الحرة، ميناء طنجة، ص.ب. 513 - طنجةفرع البنك املغريب للتجارة الخارجية - بنك حر

التجزئة D45، املنطقة الصناعية الحرة، طريق الرباط- طنجة فرع البنك الدويل ملجموعة الشعبي - بنك حر
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 امللحق 4

الئحة جمعيات القروض الصغرى

عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

40، زنقة فضيلة، املنطقة الصناعية، ح.ي.م.، الرباط، 10000جمعية األمانة لتنمية املقاوالت الصغرى )األمانة(

38، شارع عبد املومن، شقة 23، الطابق الرابع، حسان - الرباطجمعية الكرامة للقروض الصغرى )الكرامة(

)AIMC( 115، شارع لهبول - ص.ب. 2070 مكناسجمعية اإلسامعيلية للقروض الصغرى

1، زنقة أيب ذر الغفاري - حي ويل العهد - الطابق األول - فاسالتضامن )الجمعية املغربية للتضامن بال حدود(

)AMOS( زنقة واد سبو، حي التقدم-القباب - خنيفرةالجمعية املغربية واد رسو للقروض الصغرى

)ATIL( الجمعية التطوانية للمبادرات االجتامعية املهنية
شارع الحسن الثاين، رقم 70، إقامة بالوما بالنكا، الطابق األول، رقم 1 - 

تطوان

3، زنقة الدكتور فري، إقامة باسيو - الدار البيضاءالتوفيق للتمويل الصغري

شارع الحسن الثاين، حي ابن سينا، زنقة إيران، متارة املركزمؤسسة أريض )ARDI( للقروض الصغرى

رقم 6، زنقة رشيد رضا، إقامة حياة 2، الطابق الوسيط، الشقة 34 - طنجةمؤسسة الشامل للقروض الصغرى

)FONDEP( إقامة رسايا، زاوية شارع الرياض وشارع األرز، حي الرياض - الرباط 10100مؤسسة التنمية املحلية والرشاكة

119، شارع املقاومة، الشقة 27 - الرباطتوادا

82، زنقة سمية، زاوية شارع عبد املومن، الدار البيضاءباب الرزق الجميل

املؤسسة املغربية لدعم املقاولة الصغرى )إمناء(
ملتقى زنقة املعمورة وزنقة امللكة إليزابيث الثانية، العامرة أ، الطابق الثاين، 

الشقة 2 - القنيطرة
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 امللحق 5
الئحة مؤسسات األداء املتخصصة يف تحويل األموال46

العنوانتسمية املؤسسة

8، زاوية شارع أنفا وشارع موالي رشيد 20050- الدار البيضاءمركز النقديات 

16، عبد بن ماحيو، النخيل-الدار البيضاء نابس )ش. م.(

15، زنقة ادريس الحريزي - الدار اليبضاءوفا كاش

)CASH PLUS( 1، زنقة بليياد، حي املستشفيات - الدار البيضاءكاش بلوس

 M2T )MAROC TRAITEMENT DE املغرب ملعالجة العمليات
)TRANSACTIONS

تكنوبارك، طريق النوارص، ص.ب. -16430 الدار البيضاء

202، شارع الروداين، الدار البيضاءالربيد كاش

)WANA MONEY( املركب السكني كولني 2، سيدي معروف- الدار البيضاءوانا موين

عامرة رسايا، زاوية شارع الرياض وشارع األرز، حي الرياض، الرباط 10100ميمونة للخدمات املالية

إقامة أحسن دار، الشقة 3 و 4، شارع الحسن الثاين،الرباطأوروسول

212، شارع محمد الخامس- إقامة إليت. مكتب -211 جيليز- مراكشضامن كاش

)MEA FINANCE SERVICE( إقامة هادي رقم 27، زنقة سليم الرشقاوي، الطابق السادس، الدار البيضاءميا للخدمات املالية

)TRANSFERT EXPRESS( 282، زاوية شارع املقاومة وزنقة سرتاسبورغ - الدار البيضاءترانسفري إكسربيس

)MONEYON MAROC( 52، شارع الزرقطوين، فضاء الريادة - الدار البيضاءمونيون موروكو

شارع النخيل، حي الرياض- الرباطمت كاش

)ORANGE MONEY MAROC(52، شارع الزرقطوين ساحة الرضا- الدار البيضاءأورنج موين املغرب

3، زنقة برن، زاوية الزرقطوين- الدار البيضاءفاست بيمنت ش.م

مؤسسات أخرى
العنوانتسمية املؤسسة

ساحة موالي الحسن - الرباطصندوق اإليداع والتدبري

شارع الرياض، حي الرياض - الرباطالصندوق املركزي للضامن

46 وتشمل هذه القامئة أيضا مؤسسات الدفع املعتمدة يف عام 2018 واملبلّغ عنها يف عام 2019
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 امللحق 6

 الحصيلة الرتاكمية للبنوك - األنشطة باملغرب
يف 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018األصول

882 880 95641 067 38قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

876 306 338157 504 157ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

102 880 12026 423 33تحت الطلب -

774 426 218130 081 124ألَجل -

398 748 872766 407 740ديون عىل الزبناء

032 094 112233 855 219تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك التشاركية -

215 721 042204 128 197القروض والتمويل التشاريك للتجهيز -

731 696 413261 722 256القروض والتمويل التشاريك العقارية -

420 236 30567 702 66قروض ومتويالت تشاركية أخرى -

319 293 29831 170 4ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

620 287 905199 792 200سندات التداول والتوظيف

153 428 476118 324 112سندات الخزينة والقيم املامثلة -

069 918 07316 440 17سندات دين أخرى -

291 334 شهادات الصكوك -

107 607 35663 028 71سندات امللكية -

902 249 64323 730 20أصول أخرى

771 200 10832 334 28سندات االستثامر

974 682 20828 878 26سندات الخزينة والقيم املامثلة -

797 517 9003 455 1سندات دين أخرى -

  شهادات الصكوك -

290 574 66549 059 45سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

623 236 39 املشاركة يف الرشكات ذات الصلة

906 275 6 سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

  سندات املشاركة واملضاربة

128 161 5911 648ديون ثانوية

  الودائع االستثامرية املوظفة

587 078 4982 452 1أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

365 1 أصول ثابتة يف إلطار اإلجارة

236 072 4125 366 5أصول ثابتة غري مجسدة

431 260 03531 558 28أصول ثابتة مجسدة

805 115 341 3201 093 271 1مجموع األصول



137 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018الخصوم

44288 8البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

855 242 535130 294 97ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

119 622 12713 765 18تحت الطلب -

736 620 167116 425 81ألَجل -

733 807 153927 412 901ودائع الزبناء

922 333 783566 292 553حسابات تحت الطلب دائنة -

868 759 890158 427 153حسابات االدخار -

274 723 535169 197 168ودائع ألَجل -

669 990 94532 493 26حسابات دائنة أخرى -

  ديون تجاه الزبناء عىل املنتجات التشاركية

706 737 79461 874 57اإلصدارات من سندات الدين

562 473 00353 021 48سندات دين قابلة للتداول -

179 662 4887 963 8اقرتاضات سندية -

965 303601 890إصدارات أخرى من سندات الدين -

879 176 30730 149 31خصوم أخرى -

681 025 35515 721 12مؤن عن املخاطر والتحمالت

1 مؤن مقننة

708 227 8013 650 3دعم وأموال عمومية مرصودة وصناديق ضامن خاصة

743 674 79043 478 41ديون ثانوية

  ديون االستثامر املتوصل بها

420420فوارق إعادة التقييم

820 846 77889 493 80احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

592 537 78925 864 25الرأسامل

000 48-000 48-مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

720 031 7933 746 5مرحل من جديد )+/-(

156 293-434 280-نتائج صافية يف انتظار التوزيع )+/-(

015 147 03711 830 10النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(

805 115 341 3201 093 271 1مجموع الخصوم
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)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018خارج الحصيلة

471 817 799306 470 270تعهدات ممنوحة

546 869 9163 314 7تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

000 514 620139 817 114تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة الزبناء

271 505 75751 698 54تعهدات بالضامن بأمر من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

340 633 468103 681 91تعهدات بالضامن بأمر من الزبناء

378 071 3574 78سندات مشرتاة يف إطار البيع االسرتدادي

936 223 6814 879 1سندات أخرى للتسليم

465 324 22090 000 85تعهدات مستلمة

358 476 5373 765 2تعهدات بالتمويل مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

273 550 61466 884 71تعهدات بالضامن مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

285 122 21620 322 10تعهدات بالضامن مستلمة من الدولة ومختلف هيئات الضامن

  سندات مبيعة يف إطار البيع االسرتدادي

549 853175 27سندات أخرى لالستالم

  سندات املشاركة واملرابحة لالستالم
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

 امللحق 7

 البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة بالبنوك - األنشطة باملغرب
من فاتح يناير إىل 31 دجنرب2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018

699 195 83347 506 45+ فوائد وعائدات مامثلة

709 982 55414 639 14- فوائد وتكاليف مامثلة

990 212 27932 867 30هامش الفائدة

 + عائدات التمويل التشاريك

 - تكاليف التمويل التشاريك

 هامش التمويل التشاريك

104 799517 262+ عائدات األصول الثابتة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

444 650471 331- تكاليف األصول الثابتة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

660 85145 68-نتيجة عمليات القرض اإليجاري  والكراء

196 + عموالت محصلة

90 - عموالت مدفوعة

106 هامش عىل العموالت

881 172 7198 563 7+ إيرادات األصول الثابتة املقدمة يف اإلجارة

461 764917 671- رسوم ثابتة معطاة يف اإلجارة

420 255 9557 891 6نتيجة عمليات اإلجارة

657 429 0783 839 3± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

652 194254 795± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

234 665 1162 053 2± نتيجة عمليات الرصف

886 08612 171± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

429 362 4746 858 6نتيجة عمليات السوق

0 ± عائدات العمليات عىل سندات املرابحة واملشاركة

715 935 4863 771 3+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

397 600 6842 353 2- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

0 ± حصة أصحاب حسابات الودائع االستثامرية

817 211 65947 966 45العائد الصايف البنيك

446 135-054 327± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

892 798878 991+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

486 086192 525- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

156 919 71823 252 23- التكاليف العامة لالستغالل

621 843 70723 507 23النتيجة اإلجاملية لالستغالل

792 574 5-163 127 5-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن الخاصة بالقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

501 253 2-114 627 1-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

328 015 43016 753 16النتيجة الجارية

293 660186 829-النتيجة غري الجارية

606 054 7345 093 5- الرضائب عىل النتائج

015 147 03611 830 10النتيجة الصافية للسنة املالية 
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امللحقات

 امللحق 8

 الحصيلة الرتاكمية لرشكات التمويل
يف 31 دجنرب2018 

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018األصول

770 081252 161قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

543 884 8774 223 6ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

275 613 2001 787 1تحت الطلب -

268 271 6773 436 4ألَجل -

926 829 79933 742 32ديون عىل الزبناء

747 362 20929 510 28تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك -

159 307 6281 094 1قروض للتجهيز -

914 710 4461 987 1قروض عقارية -

106 449 5161 150 1قروض أخرى -

063 344 9794 075 4ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

818 037 2131 330 1سندات التداول والتوظيف

  سندات الخزينة والقيم املامثلة -

172 234200 250سندات دين أخرى -

646 979837 079 1سندات امللكية -

085 640 5544 397 4أصول أخرى

222 906232 220سندات االستثامر

722 906219 220سندات الخزينة والقيم املامثلة -

500 12 سندات دين أخرى -

852 82837 147سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

  ديون ثانوية

592 585 20766 183 62أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

071 301693 772أصول ثابتة غري مجسدة

607 555625 611أصول ثابتة مجسدة

551 163 300117 867 112مجموع األصول
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018الخصوم

  البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

027 491 07562 656 62ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

498 176 5685 972 5تحت الطلب -

529 314 50757 683 56ألَجل -

830 473 92912 957 10ودائع الزبناء

941 034 3361 928حسابات تحت الطلب دائنة -

  حسابات االدخار -

609 848187 184ودائع ألجل -

281 251 74511 844 9حسابات دائنة أخرى -

292 817 59919 335 17اإلصدارات من سندات الدين

211 471 08918 986 15سندات دين قابلة للتداول -

093 319 6681 327 1اقرتاضات سندية -

988 84226 21إصدارات أخرى من سندات الدين -

594 213 0808 476 7خصوم أخرى

167 791591 522مؤن للمخاطر والتحمالت

253 20115 13مؤن مقننة

061 887125 162دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

750 105 5371 364 1ديون ثانوية

  فوارق إعادة التقييم

475 170 2895 721 4احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

604 722 5233 965 3الرأسامل

000 25-1-مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

057 034 1682 026 2مرحل من جديد )-/+(

571 16-744-نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

013 445 9661 665 1النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

551 163 300117 867 112مجموع الخصوم
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امللحقات

 امللحق 9

 البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات التمويل
من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018

782 757 5043 741 3+ فوائد وعائدات مامثلة

247 846 7652 832 2- فوائد وتكاليف مامثلة 

536 739911 908هامش الفائدة

461 152 50221 638 19+ عائدات األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

069 688 05517 341 16- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

392 464 4473 297 3نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

488 266 9241 472 2+ عموالت محصلة

990138.926 834- عموالت مدفوعة

562 127 9341 637 1الهامش عىل العموالت

352 41711 8± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

842 74810 12± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

167 2-405 10-± نتيجة عمليات الرصف

 ± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

027 76020 10نتيجة عمليات السوق

247 728147 129+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

934 0893 3- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

829 666 5195 981 5العائد الصايف البنيك

1313± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

745 46144 112+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

529 4923 21- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

167 073 4542 376 2- التكاليف العامة لالستغالل

891 634 0473 696 3النتيجة اإلجاملية لالستغالل

591 210 1-918 985-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

024 41-051 53-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

276 383 0782 657 2النتيجة الجارية

910 35-885 5النتيجة غري الجارية

353 657902 996- الرضائب عىل النتائج

013 445 3061 666 1النتيجة الصافية للسنة املالية
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

 امللحق 10

 الحصيلة الرتاكمية لرشكات قروض االستهالك
يف 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018األصول

076 448177 77قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

011 115774 616ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

504 436752 566تحت الطلب -

507 67921 49ألَجل -

027 886 38830 704 29ديون عىل الزبناء

944 848 89428 141 28تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك -

170 384829 630قروض للتجهيز -

364 89112 18قروض عقارية -

549 195 2191 913قروض أخرى -

139 226314 218ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

836 875200سندات التداول والتوظيف

 سندات الخزينة والقيم املامثلة -

961 199 سندات دين أخرى -

875875سندات امللكية -

578 562 3613 241 3أصول أخرى

500 12 سندات االستثامر

  سندات الخزينة والقيم املامثلة -

500 12 سندات دين أخرى -

004 10416 16سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

  ديون ثانوية

469 331 62918 803 15أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

631 938517 318أصول ثابتة غري مجسدة

865 053371 356أصول ثابتة مجسدة

136 164 13755 353 50مجموع األصول
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امللحقات

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018الخصوم

  البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

852 137 14119 073 19ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

884 292 4561 932تحت الطلب -

968 844 68517 140 18ألَجل -

072 152 85210 579 8ودائع الزبناء

19 حسابات تحت الطلب دائنة -

  حسابات االدخار -

  ودائع ألَجل -

053 152 85210 579 8حسابات دائنة أخرى -

360 391 34413 117 11اإلصدارات من سندات الدين

360 391 34413 117 11سندات دين قابلة للتداول -

  اقرتاضات سندية -

  إصدارات أخرى من سندات الدين -

556 448 1124 753 3خصوم أخرى

889 007124 140مؤن للمخاطر والتحمالت

253 97215 12مؤن مقننة

  دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

649 285865 871ديون ثانوية

  فوارق إعادة التقييم

785 667 4923 190 3احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

481 759 1501 969 1الرأسامل

  مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

364 106700 723مرحل من جديد )-/+(

 744-نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

876 420900 923النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

136 164 13755 353 50مجموع الخصوم
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

 امللحق 11

 بيان أرصدة التدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك
من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018

983 254 0183 193 3+ فوائد وعائدات مامثلة

206 153 3321 139 1- فوائد وتكاليف مامثلة

777 101 6862 053 2هامش الفائدة

030 431 5945 693 4+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

168 048 9705 312 4- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

862 624382 380نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

766 054888 802+ عموالت محصلة

693 99974 73- عموالت مدفوعة

073 055814 728الهامش عىل العموالت

443551± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

 ± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

3467± نتيجة عمليات الرصف

 ± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

477618نتيجة عمليات السوق

758 883141 121+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

631 4093 2- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

457 437 3163 282 3العائد الصايف البنيك

 ± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

822 22333 31+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

4551 1- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

799 392 4191 313 1- التكاليف العامة لالستغالل

479 078 6652 998 1النتيجة اإلجاملية لالستغالل

327 630-342 526-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

084 2-340 4-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

068 446 9831 467 1النتيجة الجارية

208 32-932 9-النتيجة غري الجارية

984 632512 534- الرضائب عىل النتائج

876 419900 923النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحقات

 امللحق 12

 الحصيلة الرتاكمية لرشكات القرض اإليجاري
يف 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018األصول

453 478قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

693 51536 14ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

691 51536 14تحت الطلب -

2 ألَجل -

494 562105 36ديون عىل الزبناء

821 51249 6تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك -

 قروض للتجهيز -

647 1499 12قروض عقارية -

026 90146 17قروض أخرى -

789 174212 186ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

234211 250سندات التداول والتوظيف

 سندات الخزينة والقيم املامثلة -

234211 250سندات دين أخرى -

 سندات امللكية -

843 721821 773أصول أخرى

 سندات االستثامر

 سندات الخزينة والقيم املامثلة -

 سندات دين أخرى -

223 22318 18سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

 ديون ثانوية

123 254 57848 379 46أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

218 094155 156أصول ثابتة غري مجسدة

662 356158 129أصول ثابتة مجسدة

710 771 50449 944 47مجموع األصول
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بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018الخصوم

  البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

103 142 35836 161 35ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

387 796 2742 073 3تحت الطلب -

716 345 08433 088 32ألَجل -

370 370583 522ودائع الزبناء

268 568137 73حسابات تحت الطلب دائنة -

 حسابات االدخار -

609 848187 184ودائع ألَجل -

494 954258 263حسابات دائنة أخرى -

986 925 7575 709 5اإلصدارات من سندات الدين

851 079 7455 868 4سندات دين قابلة للتداول -

147 170819 819اقرتاضات سندية -

988 84226 21إصدارات أخرى من سندات الدين -

700 967 1692 649 2خصوم أخرى

192 752213 198مؤن عن املخاطر والتحمالت

229مؤن مقننة

 دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

419 472144 142ديون ثانوية

 فوارق إعادة التقييم

035 421 4401 397 1احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

095 010 0951 910الرأسامل

25000- مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

674 004 6221 868مرحل من جديد )-/+(

571 16- نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

707 240400 384النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

710 771 50449 944 47مجموع الخصوم



148 

امللحقات

 امللحق 13

 البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات القرض اإليجاري
من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018

469 63114 9+ فوائد وعائدات مامثلة

569 531 7831 512 1- فوائد وتكاليف مامثلة

099 517 1-152 503 1-هامش الفائدة

683 683 30615 941 14+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

675 634 08512 028 12- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

008 049 2213 913 2نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

253 7935 1+ عموالت محصلة

294 7689 8- عموالت مدفوعة

042 4-975 6-الهامش عىل العموالت

 ± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

 ± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

499 2-822-± نتيجة عمليات الرصف

 ± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

499 2-822-نتيجة عمليات السوق

155 7084 3+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

231273- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

250 529 7491 405 1العائد الصايف البنيك

 ± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

102 3589 5+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

319 4663 2- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

584 492371 367- التكاليف العامة لالستغالل

449 163 1491 041 1النتيجة اإلجاملية لالستغالل

740 473-780 379-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

440 26-137 41-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

269 232663 620النتيجة الجارية

040 1-008 13-النتيجة غري الجارية

523 985261 222- الرضائب عىل النتائج

707 239400 384النتيجة الصافية للسنة املالية



149 

بنك املغرب - الـتـقــريــر السـنـوي حول اإلشــراف الـبـنـكـي
السنة املالية 2018

 امللحق 14

 الحصيلة املجمعة للمجموعات البنكية التسع 
يف 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018األصول

940 170 55862 685 56قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

761 450 294166 555 150أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

822 670 152 أصول مالية مملوكة ألغراض املعامالت -

938 779 13 أصول مالية أخرى بالقيمة العادلة حسب النتيجة -

  منتجات مشتقة للتغطية

 200 241 129أصول مالية متوفرة للبيع

467 391 91 أصول مالية بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية

563 065 49 منتجات الديون املقيدة بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية القابلة للتدوير -

منتجات رؤوس األموال الذاتية مقيدة بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية غري القابلة  -
للتدوير

 7 563 623

281 762 34 أصول مالية مقيدة بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية )التأمني( -

167 256 60 األوراق املالية بالتكلفة املستهلكة -

672 498 41580 034 83قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

221 188 029 9901 201 969قروض وديون عىل الزبناء

  فارق إعادة تقييم أصول املحافظ املغطاة بسعر الفائدة

 372 352 47توظيفات محتفظ بها إىل أجل استحقاقها

711 183 6224 329 3أصول الرضائب املستحقة

890 433 14310 701 4أصول الرضائب املؤجلة

851 386 64635 441 29حسابات التسوية وأصول أخرى

044 40297 175أصول غري جارية موجهة للتفويت

467 661 0571 794 1مساهامت يف رشكات ضمن موازنة املجموعة

479 966 2798 619 8عقارات للتوظيف

326 846 43240 650 37أصول ثابتة مجسدة

001 140 8806 381 5أصول ثابتة غري مجسدة

964 539 81913 240 13فوارق الرشاء

960 211 611 1101 405 540 1مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018الخصوم

570 309 9701 950البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

395 683553 559 2خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

395 553 خصوم مالية مملوكة ألغراض املعامالت -

  خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة -

 008 6منتجات مشتقة للتغطية

427 781 417170 524 146ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

146 662 073 2671 059 038 1ديون تجاه الزبناء

380 628 18970 072 59سندات دين صادرة

  فارق إعادة تقييم خصوم املحافظ املغطاة بسعر الفائدة

248 610 6664 558 4خصوم رضيبية مستحقة الدفع

624 578 3135 722 6خصوم رضيبية مؤجلة الدفع

335 327 60140 444 40حسابات التسوية وخصوم أخرى

414 4ديون متعلقة بأصول غري جارية موجهة للتفويت

350 872 30234 720 33مخصصات تقنية لعقود التامني

758 166 38311 830 7مؤن

703 602 9683 797 3دعم وصناديق مامثلة

568 623 70843 346 42ديون ثانوية وأموال ضامن خاصة

456 495 220150 807 153رساميل ذاتية

787 828 684127 757 129رساميل ذاتية -حصة املجموعة

875 651 35377 775 71رأسامل واحتياطيات ذات الصلة -

232 088 69935 324 42احتياطيات مجمعة -

730 222 1101 372 2ربح أو خسارة غري محققة أو مؤجلة -

950 865 52113 285 13نتيجة السنة املالية -

669 666 53622 049 24حصة األقلية

960 211 611 1101 405 540 1مجموع الخصوم
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 امللحق 15

 حساب النتيجة املجمع للمجموعات البنكية التسع
من 1 يناير إىل 31 دجنرب 2018

)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/2018

279 678 47869 886 65+ فوائد وعائدات مامثلة

713 160 37422 222 21- فوائد وتكاليف مامثلة

566 517 10347 664 44هامش الفائدة

973 158 77615 795 13+ عموالت )العائدات(

734 076 1882 530 1- عموالت )التكاليف(

239 082 58813 265 12الهامش عىل العموالت

517 286 1126 150 6± األرباح أو الخسارات الصافية عىل املنتجات املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

745 236 2± األرباح أو الخسارات الصافية عىل األصول املالية املتوفرة للبيع

290 208 1± األرباح أو الخسارات الصافية للمنتجات املالية بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية

351 3± األرباح أو الخسارات الصافية الناتجة عن استبعاد األصول املالية بالتكلفة املستهلكة

835 887 33812 668 15+ عائدات األنشطة األخرى

537 766 07111 959 13- تكاليف األنشطة األخرى

261 219 81669 025 67العائد الصايف البنيك

971 823 66632 954 30- التكاليف العامة لالستغالل

862 612 7023 579 3- مخصصات لالستخامدات والنخفاض قيمة األصول الثابتة غري املجسدة واملجسدة

428 782 44832 491 32النتيجة اإلجاملية لالستغالل

140 086 9-371 648 9-- تكلفة املخاطر

288 696 07723 843 22نتيجة االستغالل

928 388132 115± حصة النتيجة الصافية للرشكات ضمن موازنة املجموعة

989 022277 39± أرباح أو خسارات صافية عىل أصول أخرى

174 96-± تغريات قيمة فوارق الرشاء

205 107 31324 901 22النتيجة دون احتساب الرضيبة

592 622 5387 045 7- الرضيبة عىل النتائج

110± النتيجة الصافية من الرضيبة عىل األنشطة املوقوفة أو املوجودة بصدد التفويت

613 484 88516 855 15النتيجة الصافية

660 618 3642 570 2حصة األقلية

953 865 52113 285 13النتيجة الصافية- حصة املجموعة
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 امللحق 16

املؤرشات األساسية للمتانة املالية - عىل أساس فردي

201620172018

مالءة األموال الذاتية

14,213,814,7معامل املالءة

11,510,610,7األموال الذاتية األساسية/مجموع املخاطر املرجحة

17,315,816,5الديون املعلقة األداء صافية من املخصصات )نسبة إىل األموال الذاتية(

جودة األصول

7,67,57,3معدل الديون املعلقة األداء )الديون املعلقة األداء/مجموع القروض(

 التوزيع القطاعي للقروض

5,75,65,9قروض ممنوحة للقطاع األويل

11,211,310,5قروض ممنوحة للبناء واألشغال العمومية

16,215,314,6قروض ممنوحة للصناعة التحويلية

4,74,98,4قروض ممنوحة لإلدارة العمومية والجامعات املحلية

6,46,76,4قروض ممنوحة للتجارة

1,91,81,6قروض ممنوحة للسياحة

32,432,631,9األرس

21,521,820,7قروض ممنوحة للقطاعات األخرى

النتيجة واملردودية

0,80,90,9متوسط العائد عىل األصول

8,69,59,5متوسط العائد عىل األموال الذاتية

68,670,171,2هامش الفائدة/ العائد الصايف البنيك

49,350,650,7التكاليف العامة لالستغالل/ العائد الصايف البنيك

السيولة

14,513,712,1األصول السائلة/ مجموع األصول

18,617,315,0األصول السائلة/ الخصوم القصرية األجل

4,17,06,9الوضعيات الصافية املفتوحة بالعمالت األجنبية/ األموال الذاتية
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املحتويات

6 كلمة السيد الوايل 

8 أبرز أحداث سنة 2018 

11 األرقام الرئيسية للنظام البنيك 
11 1 - بنية النظام البنيك  

11 2 - مؤرشات نشاط البنوك ومردوديتها - عىل أساس فردي 

12 3 - مؤرشات نشاط رشكات التمويل ومردوديتها  

13 4 - مؤرشات نشاط جمعيات القروض الصغرى ومردوديتها : 

13 5 - مؤرشات نشاط البنـوك الـحـرة ومردوديتها : 

13 6 - مؤرشات نشاط املجموعات البنكية التسع ومردوديتها عىل أساس مجمع  

15 الباب األول: بنية مؤسسات االئتامن ونشاطها ومردوديتها 
17 1 - تطور املشهد البنيك 

26 2 - نـشـاط الـبـنـوك ومردوديتها عىل أساس فـردي 

45 3 - نـشـاط الـبـنـوك والنوافذ التشاركية ومردوديتها  

48 4 - نـشـاط شـركـات التمويـل ومردوديتها  

56 5 - نـــشـاط الـبـنـوك الـحـرة ومـردوديتهــا 

58 6 - نـــشـاط جمعـيـات الـقـروض الصغـرى  

60 7 - نـــشـاط مـؤسسـات األداء ومـردوديتهـا  

61 8 - نـــشـاط املـجمـوعـات البنكيـة ومـردوديتهـا  

71 الباب الثاين: املخاطر البنكية 
73 1 - تـطــور املـديـونية البنكية لألرس 

80 2 - تـطــور املـديـونية البنكية للشـركـات غري املالية 

80 3 - تـطــور املـخـاطـر الكـبـرى للبنـوك 

81 4 - تـطــور الديـون املعـلـقـة األداء 

86 5 - تـطــور سـيـولـة الـبـنـوك 

88 6 - تـطــور مـالءة الـبـنـوك 

91 7 - تـطــور مـخـاطـر سعر الفـائدة 

93 الباب الثالث: اإلطار القانوين والتنظيمي ملؤسسات االئتامن 
94 1 - الـمـالـيـة الـتـشـاركـيـة 

97 2 - ضـمــان الـودائـع 
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98 3 - الرشوط الخاصة املطبقة عىل الهيئات املعتربة يف حكم مؤسسات االئتامن 

100 4 - الـحـكـامـة 

101 5 - األمـوال الـذاتـيـة االحتـرازية 

102 6 - معالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات االئتامن 

102  )FATCA( )7 - تطبيق القانون األمرييك املسمى )االمتثال الرضيبي للحسابات املالية األجنبية

102 8 - نـصـوص يف طور اإلعداد 

105 9 - استشارة برسم إصالح قانون الضامنات املنقولة 

107 الباب الرابع: نشاط اإلرشاف البنيك 
109 1 - الـمـراقبـة االحرتازية الجزئية 

114 2 - حـمـايـة زبـنـاء مـؤسسـات االئـتـمـان 

118 3 - الـنـزاهـة الـمـالـيـة 

119 4 - الـتـحـول الـرقـمـي 

119 5 - أشغال مواكبة مرصد املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة 

120 6 - تشجيع املالية املستدامة 

122 7 - الـتـشـاور مـع الجمعيات املهنية 

122 8 - الـتـعـاون الـدولـي 

امللحقات
129 امللحق 1 الهيكل التنظيمي ملديرية اإلرشاف البنيك 

130 امللحق 2 الئحة مؤسسات االئتامن املعتمدة - دجنرب 2018 

133 امللحق 3 الئحة البنوك الحرة 

134 امللحق 4 الئحة جمعيات القروض الصغرى 

135 امللحق 5 الئحة مؤسسات األداء املتخصصة يف تحويل األموال 

136 امللحق 6 الحصيلة الرتاكمية للبنوك - األنشطة باملغرب يف 31 دجنرب 2018 

139 امللحق 7 البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة بالبنوك - األنشطة باملغرب من فاتح يناير إىل 31 دجنرب2018 

140 امللحق 8 الحصيلة الرتاكمية لرشكات التمويل يف 31 دجنرب2018  

142 امللحق 9 البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات التمويل من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018 

143 امللحق 10 الحصيلة الرتاكمية لرشكات قروض االستهالك يف 31 دجنرب 2018 

145 امللحق 11 بيان أرصدة التدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018 

146 امللحق 12 الحصيلة الرتاكمية لرشكات القرض اإليجاري يف 31 دجنرب 2018 

148 امللحق 13 البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات القرض اإليجاري من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2018 

149 امللحق 14 الحصيلة املجمعة للمجموعات البنكية التسع  يف 31 دجنرب 2018 

151 امللحق 15 حساب النتيجة املجمع للمجموعات البنكية التسع من 1 يناير إىل 31 دجنرب 2018 

152 امللحق 16 املؤرشات األساسية للمتانة املالية - عىل أساس فردي 



156 

احملتويات

الئحة الجداول
17 جدول 1 : تطور عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

26 جدول 2 : تطور متركز القروض عىل أساس مجمع 

27 جدول 3 : تطور استخدامات البنوك )نشاط البنوك يف املغرب(  

32 جدول 4 : تطور محفظة سندات البنوك 

34 جدول 5 : تطور موارد البنوك )النشاط باملغرب( 

45 جدول 6 : تطور استخدامات البنوك والنوافذ التشاركية  

47 جدول 7 : تـطـور مـوارد الـبـنـوك والنوافذ التشاركية 

48 جدول 8 : تطور استخدامات شـركـات التـمويـل 

49 جدول 9 : تطور استخدامات رشكات قروض االستهالك 

50 جدول 10 : تطور استخدامات رشكات الـقـرض اإليـجـاري 

51 جدول 11 : تـطـور مـوارد شـركــات الـتـمـويـل 

الئحة الإلطـارات
18 اإلطار رقم 1 : وضع مؤسسة األداء 

19 اإلطار رقم 2 : تـطـور الـقـنـوات الـرقـمـيـة  

29 اإلطار رقم 3 : تـمـويـل قرض الـرضيبة عىل القيمة املضافة من قبل البنوك  

32 اإلطار رقم 4 : تـعـريـف مـحـافـظ السـنـدات 

46 اإلطار رقم 5 : طريقة تقييد التمويل باملرابحة يف الحساب 

47 اإلطار رقم 6 : تـعـريـف الـوكـالـة باالستثـمـار 

54 اإلطار رقم 7 : القرض املجاين / قرض بدون فائدة 

56 اإلطار رقم 8 : اإلطــار املنظم للبنـوك الـحـرة 

62  IFRS 9 اإلطار رقم 9 : تـأثـيـر الـتـطـبـيـق األول للمعيـار

64 اإلطار رقم 10 : تـأثـيـر املعيـار IFRS 9 عىل محفظة القروض والديون عىل الزبناء 

64 اإلطار رقم 11 : مـحـفـظـة الـسـنـدات 

65 اإلطار رقم 12 : الـتـأثـيـر عىل األمـوال الذاتية املحاسبية 

90 اإلطار رقم 13 : أدوات األمـوال الذاتية االحرتازية 

94  )IFSB( اإلطار رقم 14 : مـجـلـس الـخـدمـات املـاليـة اإلسـالمـيـة

103 اإلطار رقم 15 : أهـم املستجدات التي جاء بها إصالح تصنيف الديـون 

110 اإلطار رقم 16 : منظومة املراقبة املستندية وامليدانية 

120 اإلطار رقم 17 : مـبـادرات الـفـاعـلـيـن 

121 اإلطار رقم 18 : شبكة البنوك املستدامة 

121 اإلطار رقم 19 : شبكة البنوك املركزية وهيئات اإلرشاف لتحويل النظام املايل إىل نظام أكرث احرتاما للبيئة 
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52 جدول 12 : تـطـور مـوارد شـركــات قروض االستهالك 

53 جدول 13 : تـطـور مـوارد شـركــات القرض اإليجـاري 

56 جدول 14 : تطور استخدامات البـنـوك الـحـرة 

57 جدول 15 : تـطـور مـوارد البـنـوك الـحـرة 

58 جدول 16 : تطور استخدامات جمعيات القروض الصغرى 

59 جدول 17 : تـطـور مـوارد جمعيـات الـقـروض الصغـرى 

63 جدول 18 : تطور استخدامات البنوك - عىل أساس مجمع 

65 جدول 19 : تـطـور مـوارد البـنـوك - عىل أساس مجمع 

الئحة الرسوم البيانية
19 رسم بياين 1 : تطور الشبكة البنكية 

19 رسم بياين 2 : عدد الشبابيك اإلضافية املفتوحة سنويا 

02 رسم بياين 3 : حصة كل جهة ضمن مجموع الشبكة البنكية والودائع والقروض )%( 

02 رسم بياين 4 : توزيع شبكة البنوك التشاركية حسب الجهات )%( 

12 رسم بياين 5 : تـطـور عـدد الحسـابـات البنكية )%( 

21 رسم بياين 6 : عدد السكان الذين يتوفرون عىل حساب بنيك واحد عىل األقل حسب النوع )%( 

21 رسم بياين 7 : عدد السكان الذين يتوفرون عىل حساب بنيك واحد عىل األقل حسب الفئة العمرية )%( 

22 رسم بياين 8 : تـطـور عـدد البطـاقـات البنكية املتداولة )باملاليني( 

22 رسم بياين 9 : تطور الشبابيك البنكية اآللية 

22 رسم بياين 10 : عدد الشبابيك البنكية اآللية اإلضافية 

22 رسم بياين 11 : تطور عدد مستخدمي البنوك باملغرب 

23 رسم بياين 12 : تطور عدد مستخدمي رشكـات التمويل 

42 رسم بياين 13 : متركز مجموع األصول )%( 

24 رسم بياين 14 : متركز الودائع )%( 

24 رسم بياين 15 : متركز القروض )%( 

52 رسم بياين 16 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2018 )%( 

52 رسم بياين 17 : التمركز حسب نوع املساهمة - 2017 )%( 

52 رسم بياين 18 : متركز مجموع أصول رشكات قروض االستهالك )%( 

52 رسم بياين 19 : متركز مجموع أصول رشكات قروض اإليجار )%( 

82 رسم بياين 20 : بنية أصول البنـوك )%( 

28 رسم بياين 21 : ديون البنوك عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها )مباليري الدراهم( 

30 رسم بياين 22 : تطور القروض املمنوحة من طرف البنوك )%( 

30 رسم بياين 23 : القروض البنكية املمنوحة للقطاع العام والقطاع الخاص )%( 
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13 رسم بياين 24 : التوزيع القطاعي للقروض بواسطة الـدفع من الصندوق املمنوحة من طرف البنوك )%( 

31 رسم بياين 25 : بنية القروض بواسطة الـدفع من الصندوق املمنوحة من طرف البنوك حسب أجلها )%(  

33 رسم بياين 26 : توزيع محفظة مساهامت البنوك حسب نوعية الطرف املقابل )%( 

33 رسم بياين 27 : تطور محفظة سندات البنوك حسب طبيعتها القانونية )مباليري الدراهم( 

34 رسم بياين 28 : بـنـيـة خـصـوم الـبـنـوك )%( 

35 رسم بياين 29 : توزيع ديون البنوك تجاه مؤسسات االئتامن حسب فئة الطرف املقابل )%( 

36 رسم بياين 30 : تطـور حصص مختلف فئات الودائع لدى البنوك )%( 

37 رسم بياين 31 : بنية الودائع لدى البنوك حسب فئـات الـوحـدات االقتصادية )%( 

38 رسم بياين 32 : املبلغ الجاري للديون السندية التي تصدرها البنوك )مباليري الدراهم( 

38 رسم بياين 33 : املبلغ الجاري لشهادات اإليداع موزعة حسب نوع املكتتبني )%( 

38 رسم بياين 34 : تطور األموال الذاتية املحاسبية للبنوك  

39 رسم بياين 35 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك )مباليري الدراهم(  

39 رسم بياين 36 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك لفائدة الزبناء )مباليري الدراهم( 

39 رسم بياين 37 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك لفائدة مؤسسات االئتامن )مباليري الدراهم( 

40 رسم بياين 38 : تطور االلتزامات املستلمة من طرف البنوك )مباليري الدراهم( 

40 رسم بياين 39 : تطور االلتزامات الخاصة بعمليات الرصف واملنتجات املشتقة )مباليري الدراهم( 

41 رسم بياين 40 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك )مباليري الدراهم( 

41 رسم بياين 41 : بـنـيـة الـعــائـد الـصـافـي البنـكـي )%( 

43 رسم بياين 42 : تطور النتيجة اإلجاملية لالستغالل ومتوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك 

43 رسم بياين 43 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل 

43 رسم بياين 44 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل القروض )%( 

44  )%( )ROA( رسم بياين 45 : تطور مردودية أصول البنوك

44  )%( )ROE( رسم بياين 46 : تطور مردودية األموال الذاتية للبنوك

44 رسم بياين 47 : تطور الهامش اإلجاميل للوساطة الخاص بالبنوك )%( 

45 رسم بياين 48 : تطور هامش البنوك عىل العمليات مع الزبناء )%( 

45 رسم بياين 49 : تطور الهامش البنيك اإلجاميل والنفقات العامة وتكلفة املخاطر )%( 

46 رسم بياين 50 : بنية أصول البنوك والنوافذ التشاركية )%( 

47 رسم بياين 51 : بنية خصوم البنوك والنوافذ التشاركية )%( 

48 رسم بياين 52 : حصة مختلف فئات رشكات التمويل يف مجموع أصول القطاع )%( 

49 رسم بياين 53 : تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب نوع القرض )مباليني الدراهم( 

50 رسم بياين 54 : تطور املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري للمنقوالت والعقارات )مباليني الدراهم( 

51 رسم بياين 55 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية للمنقوالت حسب نوع التجهيز )%( 

51 رسم بياين 56 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية حسب نوع املستعقرات املمولة )%( 
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52 رسم بياين 57 : تطور بنيـة مـوارد رشكات التمويل )%( 

53 رسم بياين 58 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات التمويل )مباليني الدراهم( 

54 رسم بياين 59 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك )مباليني الدراهم( 

55 رسم بياين 60 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات القرض اإليجـاري )مباليني الدراهم( 

57 رسم بياين 61 : بـنـيـة استـخدامـات البنـوك الحـرة )%( 

58 رسم بياين 62 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك الحرة )مباليني الدراهم( 

60 رسم بياين 63 : توزيع التحويالت املستلمة حسب املصدر )%(  

60 رسم بياين 64 : توزيع التحويالت حسب البلد املصدر )%(  

61 رسم بياين 65 : تطور حصص الجهات املحول إليها )%(  

61 رسم بياين 66 : حصة املدن املستلمة للتحويالت الوطنية )%( 

61 رسم بياين 67 : حصة املدن املصدرة للتحويالت الوطنية )%( 

62 رسم بياين 68 : بنية استخدامات البنوك - عىل أساس مجمع )%( 

62 رسم بياين 69 : بنية استخدامات البنوك وفق املعيار IFRS 9 - عىل أساس مجمع )%( 

63 رسم بياين 70 : بنية موارد البنوك - عىل أساس مجمع )%(  

66 رسم بياين 71 : مساهمة مختلف املهن يف مجموع أصول املجموعات البنكية )%( 

66 رسم بياين 72 : مساهمة الرشكات التابعة بالخارج يف البنود الرئيسية للحصيلة الخاصة باملجموعات البنكية الثالث الكربى )%( 

67 رسم بياين 73 : تطور الديون املعلقة األداء ونسبة املخاطر عىل أساس مجمع  

67 رسم بياين 74 : تطور املؤن ونسبة التغطية عىل أساس مجمع 

67 رسم بياين 75 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري عىل أساس مجمع )مباليري الدراهم( 

68 رسم بياين 76 : متوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك - عىل أساس مجمع )%( 

68 رسم بياين 77 : مساهمة مختلف املهن يف النتيجة الصافية - حصة املجموعة الخاصة باملجموعات البنكية التسع )%( 

69 رسم بياين 78 : مساهمة الفروع املتواجدة بالخارج يف البنود الرئيسية لنتيجة املجموعات البنكية الثالث العابرة للحدود )%( 

73 رسم بياين 79 : تطـور املديـونية البنكية لألسـر 

74 رسم بياين 80 : تطـور إنتاج قروض السكن وعدد املستفيدين 

75 رسم بياين 81 : تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب سعر الفائدة املطبق )%( 

75 رسم بياين 82 : توزيع املبلغ الجاري لقروض السكن بني سعر الفائدة الثابت واملتغري )%( 

75 رسم بياين 83 : تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب املدة األصلية )%( 

76 رسم بياين 84 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن )%( 

76 رسم بياين 85 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل )%( 

76 رسم بياين 86 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الفئة االجتامعية واملهنية )%( 

77 رسم بياين 87 : التوزيع الجغرايف لعدد ملفات قروض السكن )%( 

77 رسم بياين 88 : تطور املبلغ الجاري اإلجاميل لتمويل االستهالك )%( 

78 رسم بياين 89 : تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب املدة األصلية )%( 
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78 رسم بياين 90 : تطور متوسط مبلغ ملفات قروض االستهالك )بالدرهم( 

78 رسم بياين 91 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن )%( 

79 رسم بياين 92 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن ونوع القرض )%( 

79 رسم بياين 93 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%( 

79 رسم بياين 94 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل ونوع القرض )%( 

80 رسم بياين 95 : املبلغ الجاري للقروض بواسطة الدفع املمنوحة للرشكات غري املالية )مباليري الدراهم( 

81 رسم بياين 96 : تطور املخاطر الكربى للقروض املمنوحة من طرف البنوك - عىل أساس فردي 

81 رسم بياين 97 : تطور املخاطر الكربى للقروض املمنوحة من طرف البنوك - عىل أساس مجمع 

81 رسم بياين 98 : تطور الديون املعلقة األداء لدى البنوك - عىل أساس فردي 

81 رسم بياين 99 : تطور الديون املعلقة األداء لدى البنوك - عىل أساس مجمع 

82 رسم بياين 100 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء )%( 

82 رسم بياين 101 : تطور بنية ديون البنوك املعلقة األداء حسب الفئة - عىل أساس فردي )%( 

82 رسم بياين 102 : نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها البنوك - عىل أساس فردي 

82 رسم بياين 103 : نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها البنوك - عىل أساس مجمع 

83 رسم بياين 104 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء عىل األرس - عىل أساس فردي )%(  

84 رسم بياين 105 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء عىل األرس لدى البنوك ولدى رشكات قروض االستهالك حسب فئة القرض- عىل أساس فردي )%( 

84 رسم بياين 106 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%(  

85 رسم بياين 107 : التوزيع القطاعي للديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%(  

85 رسم بياين 108 : تطور الديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات حسب قطاع النشاط - عىل أساس فردي )مباليري الدراهم( 

85 رسم بياين 109 : نسبة الديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات غري املالية حسب قطاع النشاط - عىل أساس فردي )%( 

86 رسم بياين 110 : تطور الودائع والقروض ومعامل االستخدام لدى البنوك 

86 رسم بياين 111 : املبلغ الجاري للتسبيقات لسبعة أيام وللقروض املضمونة من بنك املغرب )مباليري الدراهم( 

87 رسم بياين 112 : تـطـور أصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق 

87 رسم بياين 113 : تـطـور معامل السيولة عىل املدى القصري )LCR( لدى البنوك  

88 رسم بياين 114 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

88 رسم بياين 115 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

88 رسم بياين 116 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر االئتامن )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

88 رسم بياين 117 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر االئتامن )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

89 رسم بياين 118 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

89 رسم بياين 119 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

89 رسم بياين 120 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر التشغيل )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

89 رسم بياين 121 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر التشغيل )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

90 رسم بياين 122 : تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك - عىل أساس فردي 
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90 رسم بياين 123 : تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك - عىل أساس مجمع 

115 رسم بياين 124 : التوزيع حسب فئة شكايات زبناء مؤسسات االئتامن التي توصل بها بنك املغرب )%( 

115 رسم بياين 125 : التوزيع الجهوي لشكايات زبناء مؤسسات االئتامن املودعة لدى بنك املغرب - سنة 2018.  

116 رسم بياين 126 : نسبة تسوية الشكايات التي توصل بها بنك املغرب من زبناء مؤسسات االئتامن، لفائدة املشتكني )%( 

116 رسم بياين 127 : تـطـور نـوع امللفـات املعروضة عىل الوساطة البنكية )%( 



اإليداع القانوني : 978-9954 
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