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كلمة السيد الوايل

شهدت سنة 2019 تباطؤ النمو االقتصادي الوطني إىل 2,5%، نتيجة انخفاض القيمة املضافة الفالحية بنسبة 5,8% موازاة مع 

تسجيل تسارع طفيف يف نسبة منو الناتج الداخيل اإلجاميل غري الفالحي إىل 3,5 %.

ويف هذا السياق، بلغ منو االئتامن البنيك املوجه إىل القطاع غري املايل 4,8%، مام يعكس تسارع القروض املمنوحة للمقاوالت إىل 

5,6% وتباطؤ القروض املخصصة لألرس إىل 3,6%. وفيام يخص الديون املعلقة األداء، فقد ارتفع مبلغها إىل 70 مليار درهم، مام 

يعني بلوغ نسبة مخاطر القروض 7,5% مقابل 7,3% سنة 2018.

وفيام يخص املوارد، ارتفع تحصيل الودائع بنسبة 2,9% فقط، نتيجة تأثري انخفاض ُسجل عىل مستوى الودائع ألجل ورافقته 

زيادة يف النقد املتداول.

ويف هذا السياق، عزز القطاع البنيك قاعدته املالية حيث تحسنت نتائجه وتعززت أمواله الذاتية. 

فمن حيث املردودية، متكنت البنوك من تحقيق أداء جيد عىل العموم، ال سيام بفضل نتائج أنشطة السوق وانخفاض تكلفة 

املخاطر. فقد اختتمت السنة املالية 2019 بتسجيل نتيجة صافية عىل أساس فردي بزيادة قدرها 8%، حيث وصلت إىل 12 

مليار درهم، ليبلغ بذلك عائد األصول 0,9% وعائد األموال الذاتية 9,4%. وعىل أساس مجمع، ارتفعت النتيجة الصافية - حصة 

املجموعة الرتاكمية الخاصة بإحدى عرش بنكا بنسبة 2,7%، مام يعكس تأثري تراجع أداء بعض الرشكات التابعة يف أفريقيا جنوب 

الصحراء.

وتعززت مالءة املؤسسات البنكية، من جهتها، حيث وصل متوسط   نسبة املالءة إىل 15,6% ومعدل األموال الذاتية األساسية إىل 

.%11,5

مامرسات  وتحسني  البنيك  القطاع  مرونة  تعزيز  البنك  إجراءات  استهدفت  احرتازي،  امليكرو  واإلرشاف  بالتنظيم  يتعلق  وفيام 

الحكامة وإدارة املخاطر، مبا يتامىش مع املعايري الدولية.

للتبادل  متكررة  عملية  موضوع  كان  الذي  الديون  تصنيف  إصالح  لتفعيل  التحضري  إىل  البنوك  دعيت  الغاية،  ولتحقيق هذه 

والتشاور مع مهنيي هذا القطاع. كام قام البنك بتتبع تطبيق املؤسسات البنكية لعملية داخلية لتقييم كفاية رأساملها الذي 

مواجهة  أجل  من  تعديالت  إدخال  إىل  تهدف  استرشافية  استعرض خططا  كام  املقبلة.  القليلة  السنوات  تعديله خالل  سيلزم 

األزمات الداخلية وضعتها البنوك ذات األهمية النظامية من أجل التصدي لسيناريوهات الصدمات االفرتاضية.

وباإلضافة إىل ذلك، واصل البنك تعزيز إجراءاته الرامية إىل تشجيع التمويل األخرض واملستدام، ووضع اللمسات األخرية عىل 

مرشوع التوجيه التنظيمي الذي يضع املبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة املخاطر املناخية والبيئية. كام تعبأ البنك بكل جدية 

للمشاركة يف إقامة شبكة البنوك املركزية والجهات املرشفة عىل إرساء نظام مايل أخرض )مراع للبيئة( )شبكة البنوك املركزية 
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إلرساء نظام مايل مراع للبيئة( وقام، بناء عىل طلب نظرائه أيضا، بلعب دور حلقة الوصل مع البنوك املركزية والهيئات التنظيمية 

يف إفريقيا.

فإضافة  الرقمية.  للتقنيات  استخداما  أكرث  اعتامد متويل  مواكبة  للبنك  بالنسبة  باألولوية  التي حظيت  العمل  وشملت محاور 

التحول  وضع  تقييم  أجل  من  البنوك  لدى  استقصائية  دراسات  أنجزت  الدويل،  الصعيد  عىل  أجريت  التي  الرصد  عملية  إىل 

الرقمي، وباألخص تقييم املامرسات واملخاطر املرتتبة عن اللجوء إىل الحوسبة السحابية. وقد قام البنك بتحديث تحليله للفرص 

واملخاطر الناجمة عن التقنيات الجديدة ودعا الجهات الفاعلة يف املجال البنيك إىل تعزيز يقظتها فيام يتعلق مبكافحة املخاطر 

اإللكرتونية.

ويف مجال األمن املايل، وتطبيقا لتوصيات بعثة التقييم الخاصة باملغرب التي قادتها مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط 

االستمرار،  مع  االئتامن،  مؤسسات  عاتق  يقع عىل  الذي  اليقظة  لواجب  التنظيمي  اإلطار  بتوحيد  البنك  قام  إفريقيا،  وشامل 

بالتنسيق مع وحدة معالجة املعلومات املالية، يف توعية مختلف املتدخلني ودعمهم.

وعىل مستوى املراقبة العابرة للحدود، قام البنك بتوسيع آلية تعاونه مع نظرائه األجانب من خالل توقيع اتفاقيتني جديدتني مع 

البنكني املركزيني ملرص وجزر موريشيوس، ليصل بذلك عددها اإلجاميل إىل 15 موزعة عىل 27 بلدا.  

ومن ناحية أخرى، واصل بنك املغرب عمله مع الجهات املعنية من أجل تعزيز استكامل وضع مالمح نظام التمويل التشاريك، 

ال سيام عىل املستوى القانوين والرضيبي وعىل مستوى أدوات أسواق الرساميل. كام واصل مناقشاته مع املجلس العلمي األعىل 

واملجموعة املهنية لبنوك املغرب قصد استكامل اإلطار التعاقدي الذي ينظم منتجات التمويل واالدخار التشاركيني، أي ودائع 

االستثامر غري املقيدة، والوكالة باالستثامر، واإلجارة املنتهية بالتمليك، والسلم وأدوات الضامن التشاريك.

كام شهدت هذه السنة االنطالق التدريجي للعرض الخاص بحسابات األداء يف بعض مؤسسات األداء املعتمدة. وقد عمل البنك 

مسبقا عىل مراقبة تطبيق أنظمة إدارة املخاطر واملراقبة وضامن االمتثال املتعلقة بها.

ويف مجال حامية زبناء مؤسسات االئتامن، ركزت اإلجراءات التي نفذت عىل إضفاء الحيوية عىل املركز املغريب للوساطة البنكية، 

وإصدار توجيه تنظيمي بشأن الحركية البنكية ووضع القواعد الخاصة بتنظيم عملية إصدار شهادات رفع اليد عن الضامنات. 

كام أبرم البنك اتفاقية تعاون مع مجلس املنافسة يف أوائل سنة 2020 بهدف تعزيز العمل املشرتك بني الهيئتني.

ويف مجال معالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات االئتامن، بلغ العمل عىل إصالح اإلطار الخاص بتسوية وضعية البنوك وحل 

األزمات التي تتعرض لها مرحلة متقدمة وسيتم اعتامده كجزء من اإلصالح املقبل للقانون البنيك. ومن جهة أخرى، تم استكامل 

نظام ضامن الودائع من خالل إصدار منشور جديد ينظم عمل صندوق ضامن ودائع البنوك والنوافذ التشاركية، وتم تقدميه إىل 

املجلس األعىل للعلامء إلبداء رأيه بشأنه.
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ومتيزت سنة 2019 بخطاب 11 أكتوبر 2019 مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الرابعة الذي دعا فيه جاللة امللك 

الحكومة وبنك املغرب، بالتنسيق مع املجموعة املهنية لبنوك املغرب، إىل العمل عىل وضع برنامج دعم خاص للشباب حاميل 

الشهادات ومتويل مشاريع التشغيل الذايت.

وتنفيذاً للتوجيهات امللكية السامية، انخرط بنك املغرب انخراطاً كامالً، إىل جانب وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، يف وضع 

برنامج مخصص لدعم ومتويل املقاولني. ويف هذا اإلطار، أنشأت الدولة والقطاع البنيك غالفا ماليا أوليا قدره 6 ماليري درهم، 

عىل مدى 3 سنوات. وقد تم تعزيز موارد هذا الصندوق مبلياري درهم إضافية قدمها صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية وخصصت لتمويل األنشطة االقتصادية يف العامل القروي.

م عرض متوييل أطلق عليه اسم »انطالقة«، وفق رشوط جد ُمواتية، قصد دعم إنشاء املقاوالت، وهو يستهدف  ولهذا الغرض، قدِّ

حاميل مشاريع التشغيل الذايت واإلدماج املهني، واملقاوالت الشابة، وأنشطة املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة التي 

تصدر منتجاتها نحو إفريقيا. ومن جهة أخرى، وضع بنك املغرب آلية إلعادة التمويل غري املحدود، بسعر فائدة تفضييل يبلغ 

25,1% ويطبق عىل جميع القروض البنكية املمنوحة يف إطار هذا الربنامج، سواء كانت قروضاً لالستثامر أو التشغيل. وكخطوة 

القروض  الذاتية وتغطي  باألموال  تتعلق  البنوك والتي  التي تطبق عىل  املتطلبات االحرتازية  أيًضا من  البنك  تحفيزية، خفف 

املمنوحة للمقاوالت الصغرية جًدا.

وقد مكنت الجهود التي قام بها البنك املركزي والسوق املايل من تعزيز مرونة القطاع البنيك يف نهاية هذا السنة، مام مكنه من 

مواجهة األزمة املتعلقة بالجائحة التي ظهرت يف نهاية الربع األول من سنة 2020 وكذلك اآلثار املرتتبة عنها من الناحية الصحية 

واالقتصادية واالجتامعية واملالية.
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أبرز أحداث سـنـة 2019

22 يناير       :  املشاركة، باملكسيك، يف لجنة القيادة التابعة لشبكة البنوك املركزية وسلطات اإلرشاف املعنية بإرساء نظام مايل 

مراع للبيئة.

7 مارس        :  املشاركة، بربوناي، يف اجتامع الفريق العامل التابع ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية )IFSB( والجمعية الدولية 

لرشكات تأمني الودائع املنعقد حول موضوع وضع معيار للمبادئ األساسية لنظام تأمني فعال للودائع اإلسالمية.

.)GSPWG(  11 مارس      : املشاركة، بالقاهرة، يف االجتامع العارش ملجموعة العمل حول تناسب املعايري العاملية

28 مارس      : تنظيم ورشة العمل الثانية حول موضوع »متويل سالسل التوريد« بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

18 أبريل      :  تنظيم االجتامع الثاليث الثاين بني بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب واالتحاد العام ملقاوالت املغرب 

حول موضوع »متويل املقاوالت: الحصيلة واآلفاق«.

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

إفريقيا، املنعقدة يف عامن باألردن.

24 أبريل      :  تنظيم بنك املغرب لالجتامع الخامس ملجَمع املرشفني عىل مجموعة البنك املغريب للتجارة الخارجية.

25 أبريل      :  تنظيم بنك املغرب لالجتامع الخامس ملجَمع املرشفني عىل مجموعة البنك الشعبي للمغرب.

التابعة لصندوق  للرقابة املرصفية  العربية  للجنة  والثالثني  الثالث  االجتامع  بأبوظبي، يف  املغرب،  بنك  5 ماي          :  مشاركة 

النقد العريب.

ألنظمة  الدولية  للجمعية  التنفيذي  للمجلس  والخمسني  الثامنة  الدورة  يف  بازل،  مبدينة  املغرب،  بنك  20 ماي        :  مشاركة 

ضامن الودائع.

10 يونيو       :  مشاركة بنك املغرب، يف القاهرة مبرص، يف مؤمتر مجمع املرشفني التابعني للبنوك.

25 يونيو       :  مشاركة بنك املغرب، بالدار البيضاء، يف الدورة الرابعة من »الربنامج العاملي لقيادة التمويل األخرض« التي نظمها 

القطب املايل للدار البيضاء باالشرتاك مع مركز األبحاث لتنمية التمويل األخرض التابع لجامعة تسينغهوا بدعم 

من بنك املغرب. 

2 يوليوز       :  انعقاد االجتامع الخامس عرش للجنة االستقرار املايل التابعة لبنك املغرب.

2 يوليوز       :  انعقاد االجتامع التاسع للجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية.

15 يوليوز     :  اجتامع السيد وايل بنك املغرب مع مجلس املجموعة املهنية لبنوك املغرب.

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

سلطة املراقبة االحرتازية وحل األزمات.
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بباريس  الذي نظمته  العامة،  31 يوليوز     :  مشاركة بنك املغرب يف االجتامع السنوي ملجَمع املرشفني عىل مجموعة الرشكة 

سلطة املراقبة االحرتازية وحل األزمات.

10 شتنرب      :  مشاركة بنك املغرب، بكيغايل يف رواندا، يف الدورة الحادية عرشة من املنتدى العاملي حول سياسات اإلدماج املايل، 

املنظم برشاكة بني االئتالف من أجل اإلدماج املايل والبنك الوطني لرواندا.

26 شتنرب      :  انعقاد االجتامع الخامس للجنة إفريقيا برئاسة وايل بنك املغرب ومشاركة رؤساء املجموعات املرصفية املغربية 

املتواجدة يف إفريقيا.

16 أكتوبر     :  انعقاد االجتامع السنوي لبنك املغرب مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.

20 أكتوبر     :  انعقاد اجتامع لجنة مؤسسات االئتامن.

23 أكتوبر     :  املشاركة يف االجتامع السنوي ملجموعة املرشفني عىل البنوك يف الدول الناطقة بالفرنسية املنعقد يف باريس.

التمويل األخرض  30 أكتوبر     :  االشرتاك، مع االئتالف من أجل اإلدماج املايل، يف تنظيم املؤمتر العاملي الرفيع املستوى حول 

الشامل للجميع، بالرباط.

30 أكتوبر     :  مشاركة بنك املغرب، مبدينة داكار، يف املؤمتر الدويل حول رشكات التكنولوجيا املالية، الذي نظمه كل من البنك 

املركزي لدول غرب إفريقيا والبنك الدويل.

6 نونرب         :  مشاركة بنك املغرب، بالبحرين، يف الجمع العام السنوي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

6 نونرب         :  مشاركة بنك املغرب، بتونس، يف االجتامع الثامن ملجلس محافظي البنوك املركزية التحاد املغرب العريب.

12 نونرب      :  مشاركة بنك املغرب، بباريس، يف االجتامع الخامس للجنة القيادة التابعة لشبكة البنوك املركزية وسلطات اإلرشاف 

املعنية بإرساء نظام مايل مراع للبيئة.

23 نونرب       :  مشاركة بنك املغرب، مبرص، يف الجلسة العامة الثالثني ملجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا 

.)GAFIMOAN(

27 نونرب      :  تنظيم بنك املغرب لالجتامع السادس ملجَمع املرشفني عىل مجموعة التجاري وفا بنك.

9 دجنرب       :  مشاركة بنك املغرب، بأبوظبي، يف االجتامع الرابع والثالثني للجنة العربية للرقابة املرصفية التابعة لصندوق النقد 

العريب.

.)IFSB( 10 دجنرب     :  مشاركة بنك املغرب، ببنغالديش، يف االجتامع الخامس والثالثني ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية

24 دجنرب       :  انعقاد االجتامع السادس عرش للجنة االستقرار املايل التابعة لبنك املغرب.

24 دجنرب       :  انعقاد االجتامع العارش للجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية.
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األرقــام الرئيسية للنظام البنيك

I- بـنـيـة الـنـظـام البنـيك
: 90- عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

: 24البنوك	 
: 5من بينها البنوك التشاركية

: 3من بينها النوافذ التشاركية
: 27رشكات التمويل	 
: 6البنوك الحرة	 
: 12جمعيات القروض الصغرى	 
: 19مؤسسات األداء	 
: 2مؤسسات أخرى1	 

- الشبكـة:
باملغرب 	 

- 539 6 وكالة بنكية، أي مبعدل شباك واحد لكل 400 5 نسمة
- 613 7 شباكا بنكيا آليا

بالخـارج: 48 رشكة تابعة و15 فرعا تضم حوايل 523 1 وكالة بنكية.	 

- مجموع مستخدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها: 287 57.
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II - مؤرشات نشاط البنوك ومردوديتها - عىل أساس فردي
201720172018201820192019املبلغ مباليري الدراهم

1.2711.3411.415مجموع الحصيلة
800854893قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن( )1(

901928955ودائع الزبناء
115121134األموال الذاتية )دون احتساب أرباح السنة املالية(

46,047,249,5العائد الصايف البنيك
23,523,825,5النتيجة اإلجاملية لالستغالل

10,811,112,0النتيجة الصافية
4,42%4,35%4,53%متوسط مردود االستخدامات

1,33%1,37%1,38%متوسط كلفة املوارد
50,2%50,7%50,6%متوسط معامل االستغالل

)ROA( 0,9%0,9%0,9%عائد األصول
)ROE( 9,4%9,5%9,5%عائد األموال الذاتية

7,5%7,3%7,5%نسبة الديون املعلقة األداء
69%69%71%معدل تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن

 )1( مبا يف ذلك القروض املمنوحة لرشكات التمويل.

بنية استخدامات البنوك - 2019 بنية موارد البنوك - 2019

13,1% 

59,4% 

21,8% 

5,7% 

  ديون مستحقة عىل مؤسسات 
االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها

 ديون عىل الزبناء 

 محفظة السندات

 أصول أخرى

9,8% 

67,5% 

8,7% 

9,5% 4,5% 

  ديون تجاه مؤسسات االئتامن 
والهيئات املعتربة يف حكمها

 ودائع الزبناء 

 ديون سيادية

 األموال الذاتية املحاسبية 

 خصوم أخرى  

III- مؤرشات نشاط البنوك التشاركية ومردوديتها 
201720172018201820192019املبلغ مباليري الدراهم

4527.06112.151مجموع الحصيلة
3.1256.548-متويل بواسطة الدفع من الصندوق  )دون احتساب هوامش الدفع املسبق(

231.6653.096ودائع الزبناء
3942.2262.267األموال الذاتية )دون احتساب نتيجة السنة املالية(

0,0267202العائد الصايف البنيك
414-364-6-النتيجة اإلجاملية لالستغالل

419-377-6-النتيجة الصافية
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VI - مؤرشات نشاط رشكات التمويل ومردوديتها 
201720172018201820192019املبلغ مباليري الدراهم

112117123مجموع الحصيلة

99105111قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

5,45,75,7العائد الصايف البنيك

3,43,63,6النتيجة اإلجاملية لالستغالل

1,51,41,5النتيجة الصافية

9,9%9,2%8,7%نسبة الديون املعلقة األداء

)ROA( 1,3%1,2%1,3%عائد األصول

)ROE( 13,7%13,3%14,3%عائد األموال الذاتية

حصة كل فئة من رشكات التمويل يف إجاميل األصول

48%42%

10%

 رشكات القروض اإليجارية 

 رشكات قروض االستهالك

 رشكات متويل أخرى

V - مؤرشات نشاط جمعيات القروض الصغرى ومردوديتها :
201720172018201820192019املبلغ مباليري الدراهم

7,67,98,1مجموع الحصيلة
6,66,87,5جاري القروض )اإلجاميل(

3,1%3,0%3,3%نسبة الديون املعلقة األداء
0,180,190,21النتيجة الصافية

IV - مؤرشات نشاط البنـوك الـحـرة ومردوديتها :
201720172018201820192019املبلغ مباليري الدراهم

42,740,442,3مجموع الحصيلة

18,518,317,9جاري القروض )دون احتساب املؤونات(

6,56,48,8ودائع الزبنـاء

0,50,50,4النتيجة الصافية
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IIV - مؤرشات نشاط مؤسسات األداء ومردوديتها:
2018201820192019املبالغ مباليري الدراهم

4.4986.024الشبكة

880987منها الذاتية

3.6185.037منها الوكالء 

59.019514.827عدد حسابات األداء

8.09610.895التجار الذين يقبلون التعامل بالبطاقات 

341-وكالء البيع بالتجزئة

12.690173.142حجم املعامالت املنجزة بواسطة حسابات األداء

2.346.7692.678.683مجموع الحصيلة

52.94064.230ودائع الزبناء

159.183165.604النتيجة الصافية

IIIV - مؤرشات نشاط املجموعات البنكية اإلحدى عرش ومردوديتها-عىل أساس 
مجمع 

20192019*2018*2018*2017*2017املبالغ مباليري الدراهم

1.5971.6731.793مجموع الحصيلة

9751.0371.104قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

1.0901.1281.186ودائع الزبناء

132130147األموال الذاتية - حصة املجموعة

697175العائد الصايف البنيك

333335النتيجة اإلجاملية لالستغالل

13,413,914,3النتيجة الصافية - حصة املجموعة

53,6%53,6%52,5%متوسط معامل االستغالل

)ROA( 0,8%0,8%0,8%عائد األصول

)ROE( 9,7%10,7%10,1%عائد األموال الذاتية
* أرقام متت مراجعتها نتيجة توسع املجموعات لتبلغ 11 مجموعة بدل 9 مجموعات.
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الفصل األول: بنية القطاع البنيك

متيز املشهد البنيك خالل سنة 2019 بانطالق نشاط مؤسسات األداء املرخص لها يف سنة 2018 ومنح تراخيص جديدة للفاعلني 

الراغبني يف تقديم خدمات األداء باالستناد إىل حسابات لألداء. وبذلك، وصل إجاميل عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها إىل 90 مؤسسة. وموازاة مع ذلك، شهدت شبكة البنوك تطوراً محدوداً، مام يعكس تحوال متزايدا نحو استخدام القنوات 

الرقمية. وقد أنجزت عمليات أخرى جديدة من أجل رشاء البنوك املوجودة يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

I - بنية النظام البنيك واملساهمني
ارتفع عدد مؤسسات االئتامن والهيئات الخاضعة لرقابة بنك املغرب من 86 مؤسسة سنة 2018 إىل 90 مؤسسة خالل سنة 2019 

بعد الرتخيص لست مؤسسات لألداء، وتصفية رشكة للكفالة بسبب عدم قابلية منوذج األعامل الخاص بها لالستمرار، وسحب 

الترصيح من إحدى جمعيات القروض الصغرى.

رسم بياين 1: تطور عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

19
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28

6
13 13
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86

19
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27

6 12
19

2

90

البنوك البنوك التشاركية رشكات التمويل البنوك الحرة جمعيات القروض

الصغرى 

مؤسسات األداء مؤسسات أخرى املجموع

2019   2018 

وظل الرأسامل األجنبي مهيمنا عىل 7 بنوك و7 رشكات للتمويل. وظل عدد املؤسسات التي يسيطر القطاع العام عىل رأساملها 

مستقراً يف 5 بنوك و4 من رشكات التمويل. 

ومتثل هذه  للتمويل.  بنوك و4 رشكات   6 منها  10 مؤسسات سنة 2019،  البورصة  يف  املدرجة  االئتامن  عدد مؤسسات  وبلغ 

املؤسسات 36,7% من رسملة البورصة.

والكامريون  توجد يف مدغشقر  بنوك   3 البنكية يف سنة 2019 برشاء  املجموعات  إحدى  قامت  للحدود،  العابر  الصعيد  وعىل 

والكونغو عىل التوايل، مام رفع شبكة مجموعات البنكية املغربية الثالث يف الخارج إىل 48 رشكة تابعة و15 فرًعا تتوزع يف 35 

بلدا، منها 27 يف إفريقيا و7 يف أوروبا وبلد واحد يف آسيا.



بنك املغرب - التقرير السنوي حول اإلرشاف البنيك
السنة املالية 2019

14 

ويتجسد حضور هذه املجموعات يف إفريقيا من خالل 45 رشكة تابعة و4 فروع، موزعة عىل 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 شامل إفريقيا، وبلدان 

يف إفريقيا االستوائية. والبنوك املغربية حارضة أيضا يف باقي أرجاء العامل، 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.

II - تطور الشبكة البنكية
تباطأت وترية تطور الشبكة البنكية من جديد، بنسبة 0,6% سنة 2019، مقابل 1,8% يف 2018، بفضل تطور القنوات الرقمية. 

ووصل عدد الشبابيك البنكية إىل6.539 ، أي 36 وكالة إضافية فقط، 33 منها فتحت من قبل بنوك تشاركية. أما شبكة البنوك 

التقليدية، فقد ظلت مستقرة تقريبًا من جهتها.

رسم بيـانـي 3 : عدد الشبابيك اإلضافية املفتوحة سنويا رسم بيـانـي 2 : تطور الشبكة البنكية

224

144
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36

20152016201720182019

6 1396 2836 3886 5036 539

3,8
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1,7

1,8

0,6

20152016201720182019

 عدد الشبابيك البنكية   تطور عدد الشبابيك البنكية )%(

وبلغت الكثافة البنكية 5.400، وهي تحسب بعدد السكان لكل شباك. أما الكثافة التي تحسب بعدد الشبابيك لكل 10.000 

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

وظل التوزيع الرتايب للوكاالت والودائع والقروض مستقرا بشكل إجاميل خالل سنة 2019، حيث التزال جهة الدار البيضاء-سطات 

تحتل املرتبة األوىل بـنسبة 29% من الوكاالت، و38% من الودائع و64% من القروض، متبوعة بجهة الرباط-سال-القنيطرة بنسبة 

الثالثة بواقع 11% من  القروض. وتحتل جهة فاس-مكناس املرتبة  الودائع و17% من  البنكية و17% من  الوكاالت  15% من 

الوكاالت و8% من الودائع و4% من القروض.
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رسم بياين 4 : حصة كل جهة ضمن مجموع الشبكة البنكية والودائع والقروض )%(

0 10 20 30 40 50 60 70 

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

وفيام يتعلق بفتح وكاالت إضافية خالل سنة 2019، الزالت جهة الدار البيضاء-سطات تسجل أكرب حصة، متبوعة بجهة فاس-

مكناس وجهة سوس ماسة.

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 133 وكالة مقابل 100 وكالة 

سنة 2018. ويوجد نصف هذه الشبكة يف جهة الدار البيضاء-سطات والرباط-سال-القنيطرة.

رسم بياين 5: توزيع شبكة البنوك التشاركية حسب الجهات )%(

32%  

19% 

10% 

8% 

10% 

9%  

4% 

8% 

 الدار البيضاء-سطات

 الرباط-سال-القنيطرة

 طنجة-تطوان-الحسيمة

 جهة الرشق

 سوس-ماسة

 فاس-مكناس

 مراكش-آسفي

 جهات أخرى

 ومن جانب آخر، تعززت شبكة مؤسسات األداء بنسبة 34%، لتصل إىل 6.024 نقطة بيع، منها 987 وكالة خاصة و5.037 وكيال.
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III - تـطـور عدد الحسابات البنكية
مع متم سنة 2019، سجل عدد الحسابات البنكية ارتفاعا سنويا قدره 5% ليصل إىل أزيد من 28 مليون حساب، بعد 4,7% مع 

نهاية سنة 2018. وبخصوص الحسابات املفتوحة لدى البنوك التشاركية، فقد بلغ عددها حوايل 87 ألف حساب مقابل 56 ألفا 

يف السنة املاضية.

رسم بياين 6 : تـطـور عـدد الحسـابـات البنكية )%(
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تزايد عدد الحساب البنكية للخواص الذين يتوفرون عىل حساب واحد عىل األقل1 بالنسبة إىل عدد السكان البالغني بواقع نقطة 

واحدة، من سنة إىل أخرى، ليصل إىل 61%. وحسب النوع، بلغت هذه النسبة 44% بالنسبة للنساء و79% بالنسبة للرجال، 

مقابل 40% و77% عىل التوايل يف نهاية سنة 2018، مام يظهر تحسنا يف نسبة توفر النساء عىل حساب بنيك.

وحسب الفئات العمرية، يتوفر 28% من األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 16 و25 سنة عىل حساب بنيك، مقابل 24% سنة 

2018. وبلغت هذه النسبة، يف أوساط األشخاص املرتاوحة أعامرهم ما بني 26 و60 سنة، 68% عوض 69%، فيام وصلت بالنسبة 

لألشخاص الذين تفوق أعامرهم 61 سنة، إىل 82% بدال من %83.

رسم بيـانـي 8 : عدد السكان الذين يتوفرون عىل حساب 
بنيك واحد عىل األقل حسب الفئة العمرية )%(

رسم بيـانـي 7 : عدد السكان الذين يتوفرون عىل حساب

28
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سنة ف� فوق 61ماب� 26 و60 سنةماب� 16و 25 سنة

79

44

 الرجالالنساء

1 املصدر : املصلحة املركزية للحسابات البنكية ببنك املغرب. 
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VI - تـطـور عدد البطاقات والشبابيك البنكية اآللية
نهاية سنة 2019، اليزال معظمها يستعمل لعمليات السحب.  البنكية بنسبة 7,3% إىل 16,2 مليون يف  البطاقات  تزايد عدد 

 %4,4 قدرها  منو  نسبة  ميثل  مام   ،2019 سنة  نهاية  يف  وحدة   7  613 اآللية  البنكية  الشبابيك  عدد  بلغ  ذلك،  مع  وباملوازاة 

مقابل3,8% يف السنة السابقة.

رسم بيـانـي 10 : تطور عدد الشبابيك البنكية اآللية  رسم بيـانـي 9 : تـطـور عـدد البطـاقـات البنكية املتداولة 
)باملاليني(

4 544
5 024

5 476
5 893

6 2346 5296 8217 0257 2897 613

9,7
10,6

9,0

7,65,8
4,74,5

3,0
3,8

4,4

2010201120122013201420152016201720182019

7,1
8,0

9,29,8
10,9

11,8
12,9

14,1
15,1

16,2

2010201120122013201420152016201720182019

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

V - عـدد مستخدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
وصل عدد مستخدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، يف نهاية دجنرب 2019، إىل 57.287 مستخدما، أي بزيادة 

قدرها 1,5% باملقارنة مع سنة 2018 2. ويعمل حوايل 75% منهم يف البنوك، و6% يف رشكات التمويل، و14% لدى جمعيات 

القروض الصغرى و5% لدى مؤسسات األداء.

رسم بيـانـي 11 : تطور عدد مستخدمي البنوك باملغرب

40 604

41 071

41 647
41 890

 41 739 1,4
1,2

1,4

0,6

-0,4

20152016201720182019

 عـدد مستخدمي البنوك   تطور عـدد مستخدمي البنوك )%(

2 تحديث عدد املستخدمني لسنة 2018.  
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وتراجع عدد مستخدمي البنوك بنسبة 0,4% ليصل إىل 41.739 مستخدما، أي بانخفاض بواقع 151 متعاونا، يف سياق اتسم 

باستقرار الشبكة البنكية ورقمنة العمليات.  وحسب الفئة العمرية، ميثل املستخدمون املرتاوحة أعامرهم بني 25 و35 سنة نسبة 

43%، فيام يشكل املستخدمون املرتاوحة أعامرهم ما بني 35 و50 سنة نسبة 33%، وأولئك الذين تفوق أعامرهم 50 سنة نسبة 

17%. وارتفعت نسبة النساء ضمن العدد اإلجاميل للمستخدمني إىل 50%، مقابل%47.

رسم بيـانـي 12 : تطور عدد مستخدمي رشكـات التمويل  

2213 2189 2189

1619

2293

435435458476
778792784

201720182019  بيانات 2017 بعد إعادة معالجتها*

 رشكات متويل أخرى   رشكات  قروض اإليجار   رشكات قروض االستهالك

*  ألسباب تتعلق باملحاسبة، تم تعديل عدد مستخدمي باقي مؤسسات التمويل بالنسبة لسنة 2017 أخذا يف االعتبار عدد مستخدمي رشكات تدبري وسائل األداء التي تم الرتخيص لها سنة 2018 مبزاولة نشاط 

مؤسسات متويل.

يشغل قطاع رشكات التمويل 3.553 مستخدما، مام ميثل زيادة بواقع 90 شخصا مقارنة بسنة 2018 )2,6+ %(، وهمت هذه 

الزيادة يف معظمها رشكات قروض االستهالك. فقد سجلت هذه األخرية ارتفاعا بنسبة 3,6% يف عدد مستخدميها مقابل %3,9 

بالنسبة لرشكات قروض اإليجار وتراجع بنسبة 1% لرشكات التمويل األخرى.   

ومن جانبه، تعزز عدد مستخدمي جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1,4% سنة 2019 مقابل تطوره بواقع 7,9% سنة من قبل، 

ليصل إىل 7.936 شخصا.   

وتزايد عدد مستخدمي مؤسسات األداء بنسبة 27,6% ليصل إىل 2.585 مستخدما، ارتباطا بتطور الشبكة البنكية.

IV - تـطـور الـتـمـركـز البنيك

1 - متركز نشـاط البنـوك عىل أساس فردي

خالل سنة 2019، واصل مستوى التمركز البنيك انخفاضه املسجل خالل السنوات األخرية. فقد بلغت حصة البنوك الثالثة األوىل 

يف مجموع أصول القطاع 63,3% سنة 2019، مقابل 64,3% يف السنة السابقة، وحصة البنوك الخمسة الكربى 78,1% عوض 

.%78,7
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رسم بيـانـي 13: متركز مجموع أصول البنوك )%(

65,464,363,3

79,478,778,1

201720182019

 البنوك الثالثة األوىل    البنوك الخمسة األوىل

لت البنوك الثالثة املحلية الكربى نسبة 64% من الودائع مقابل 65% يف السنة السابقة. واستحوذت  من حيث الودائع، حّصٓ

البنوك الخمسة األوىل عىل حصة قدرها 79% مقابل 79,9% سنة 2018.

رسم بيـانـي 14 : متركز ودائع البنوك )%(

65,965,064,0

80,379,979,0

201720182019

 البنوك الثالثة األوىل     البنوك الخمسة األوىل

ويف ما يتعلق بالقروض، بلغت حصة البنوك الثالثة الكربى 62,2% من القروض املوزعة، مقابل 63,7% سنة 2018، فيام مثلت 

البنوك الخمسة الكربى 79,8% من التمويالت بدال من 80,8% سنة من قبل.
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رسم بيـانـي 15: متركز القروض املمنوحة من طرف البنوك )%(

64,163,762,2

81,180,879,8

201720182019

 البنوك الثالثة األوىل   البنوك الخمسة األوىل

حسب مؤرش هرفندال-هريشامن، سجل مستوى متركز مجموع األصول والقروض لدى البنوك انخفاضا طفيفا إىل 0,16 مقابل 

0,17 سنة من قبل، يف حني مل يتغري هذا املستوى بالنسبة للودائع عىل ما كان عليه خالل السنوات السابقة، أي 0,17، مام يعكس 

اعتدال متركز السوق البنكية.  

وحسب نوع املساهمة يف الرأسامل، تتوفر البنوك التي ميلك القطاع الخاص املغريب غالبية رأساملها عىل 53,5% من الشبابيك، 

وهو نفس املستوى املسجل يف السنة املاضية. وتقلصت هذه الحصة مبقدار 0,9 نقطة بالنسبة ملجموع األصول والودائع لتصل 

إىل 64,2% و64,6% عىل التوايل، وبواقع 1,3 نقطة  لتصل إىل 62,9% بالنسبة للقروض.

رسم بيـانـي 17: التمركز حسب نوع املساهمني يف 
رأسامل  البنوك - 2018 )%(

رسم بيـانـي 16: التمركز حسب نوع املساهمني يف 
رأسامل البنوك - 2019 )%(

28,9 18,5 17,4 16,3

17,6
16,4 17,1 19,5

53,5
65,1 65,5 64,2

الشبابيك األصول الودائع القروض

          

29,2 19,4 18,5 17,2

17,3
16,4 16,9 19,9

53,5 64,2 64,6 62,9

الشبابيك األصول الودائع القروض

 البنوك التي ميتلك القطاع العام غالبية رأساملها      البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأساملها      البنوك التي ميتلك القطاع الخاص املغريب غالبية رأساملها 

واستقرت حصة البنوك التي ميتلك الخواص األجانب غالبية رأساملها يف السوق، من حيث مجموع األصول، يف نسبة %16,4. 

لتبلغ  نقطة  لتصل إىل17,1%  و0,2  نقطة،  أو 0,3  والودائع بشكل طفيف،  الشبكة  السوق من حيث  وانخفضت حصتها يف 

16,9%، عىل التوايل، فيام تعززت حصتها من حيث القروض بواقع 0,4 نقطة إىل %19,9.



 الـجزء األول : بـنـيـة القطاع البنيك 
ونـشـاطـه ومردوديتـه ومخاطره

21 

وعززت البنوك التي ميتلك القطاع العام غالبية رأساملها حصتها يف السوق من حيث الشبكة لتصل إىل 29,2% ) 0,3+ نقطة(، 

ومن حيث مجموع األصول لتبلغ 19,4%  )+0,9 نقطة(، ومن حيث الودائع لتصل إىل 18,5% )+1,1 نقطة(، ومن حيث القروض 

لتبلغ 17,2% )+0,9 نقطة( .

2 - متركز نشـاط شـركـات الـتـمـويـل

يف نهاية سنة 2019، استقرت حصة رشكات قروض االستهالك الثالث الكربى ضمن مجموع أصول القطاع يف نسبة 61%. وتزايدت 

حصة الرشكات الخمس األوىل مبقدار نقطة واحدة لتصل إىل 87%. ومتلك 7 رشكات تابعة ملجموعات مالية حصة 95% من 

مجموع األصول. 

ويف ما يتعلق بقطاع قروض اإليجار، فقد بلغت حصص الرشكات الثالث والخمس األوىل، عىل التوايل، 73% و96% يف نهاية سنة 

2019، مقابل 74% و96% سنة من قبل.

رسم بيـانـي 19: متركز مجموع أصول رشكات قروض 
اإليجار )%(

رسم بيـانـي 18: متركز مجموع أصول رشكات قروض 
االستهالك )%(

757473

979696

201720182019

626161

858687

201720182019

 رشكات قروض اإليجارالثالثة األوىل 

  رشكات قروض اإليجار الخمسة األوىل

 رشكات قروض االستهالك الثالثة األوىل 

  رشكات قروض االستهالك الخمسة األوىل 

3 - متركز نشـاط مؤسسات األداء املتخصصة يف تحويل األموال

ارتفعت مساهمة مؤسسات األداء الثالث األوىل يف مجموع تحويالت األموال املنجزة عن طريق الرشكات الوسيطة مبقدار طفيف 

بلغ 0,4 نقطة لتصل إىل 89,6%، بينام بقيت مساهمة املؤسسات الخمس األوىل مستقرة يف حوايل %98.

4 - متركز نشـاط جمعيات القروض الصغرى

بقي مستوى متركز قطاع القروض الصغرى مرتفعا. فقد وصلت مساهمة جمعيات القروض الصغرى األوىل يف القروض املوزعة، 

يف نهاية سنة 2019، إىل 92%  يف حني بلغت 98% بالنسبة للجمعيات الخمس األوىل.
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5 - متركز نشـاط البنوك عىل أساس مجمع

عىل أساس مجمع، انخفض مستوى متركز نشاط قطاع القروض مقارنة بسنة 2018، وانخفضت حصة املجموعات البنكية الثالث 

والخمس األوىل ضمن مجموع القروض بنقطة واحدة لتبلغ 63% و80%، عىل التوايل.

ويظهر التحليل حسب الغرض من القرض أن حصة املجموعات البنكية الثالث األوىل تراجعت مبقدار نقطتني إىل 60% بالنسبة 

يتعلق  وفيام  إىل %82.  واحدة  بنقطة  األوىل  الخمس  املجموعات  انخفضت حصة  فيام  التجهيز،  وقروض  الخزينة  لتسهيالت 

بقروض العقار، تقلصت هذه الحصص بواقع نقطة واحدة لتصل إىل 63% و80%، عىل التوايل. وفيام يخص قروض االستهالك 

أيضا، تراجعت حصص املجموعات البنكية الثالث والخمس األوىل بنقطة واحدة لتصل إىل 64% و82%، عىل التوايل.

رسم بيـانـي 20: تطور متركز القروض عىل أساس مجمع
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الفصل الثاين: نشاط ومردودية مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها

I- نـشـاط الـبـنـوك ومردوديتها عىل أساس فـردي
يف نهاية سنة 2019، وصل حجم القطاع البنيك الذي يقاس باملجموع الرتاكمي ألصوله إىل 1.414,6 مليار درهم، مسجال بذلك 

ارتفاعا بنسبة 5,5%، وهي نفس وترية السنة املاضية. وكنسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل، فقد مثل 123%، بنقطة إضافية واحدة 

مقارنة بالسنة املاضية. ويعكس هذا التطور عىل وجه الخصوص، ويعكس هذا االتجاه بشكل خاص ، يف جانب التوظيفات ، 

زيادة يف القروض ومحفظة األوراق املالية ، ويف جانب املوارد ، زيادة يف الودائع املحصلة من الزبناء وإعادة التمويل يف سوق 

السندات. كام تباطأ منو الديون اتجاه مؤسسات االئتامن مقارنة بالعام السابق.  

1 - يرجع منو استخدامات البنوك إىل ارتفاع الديون املقدمة للزبناء ومحفظة سندات الخزينة 

مل تشهد بنية مجموع أصول البنوك تغيريات كبرية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ال تزال الديون عىل الزبناء تستحوذ عىل 

حصة كبرية، أي 59,4% مقابل 59,5% خالل السنة السابقة. وعرفت حصص الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 

يف حكمها انخفاضاً مبقدار 0.5 نقطة لتصل إىل 13,1%. وباملقابل، ارتفعت حصة محفظة السندات مبقدار 0,8 نقطة لتصل إىل 

21,8% سنة 2019.

رسم بيـانـي 21 : بنية أصول البنـوك )%(

14,213,613,1

58,659,559,4

21,621,021,8

5,65,95,7

201720182019

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

وتزايدت حصة أصول البنوك املحررة بالعمالت األجنبية بواقع 0,6 نقطة لتصل إىل 8,5%، مبا فيها حوايل 4% تحققت مع غري 

املقيمني. 
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1.1-  ارتبط ارتفاع الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بارتفاع الديون ما بني 
البنوك عىل الخصوص

بعد ارتفاع بنسبة 1% سنة 2018، تزايدت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بواقع 1,7% لتصل إىل 

الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها وعىل  ارتفاعا يف  التطور  حوايل 185,3 مليار درهم. ويشمل هذا 

البنوك املحلية والبنوك األجنبية من جهة، وانخفاضا يف الديون عىل رشكات التمويل والودائع لدى البنك املركزي، من جهة ثانية.

رسم بيـانـي 22 : ديون البنوك عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها )مباليري الدراهم(

18,9

27,7

55,954,3

23,5
20,4

25,0

56,355,3

25,2 23,1
27,5

52,1

60,3

22,2

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 

2019  2018  2017 

وسجلت الديون املستحقة عىل البنوك املحلية، التي بلغت 23,1 مليار، ارتفاعا بنسبة 13,4% بعد تزايدها بواقع 7,8% سنة 

2018. ومن ضمن هذا املجموع، عرفت قروض الخزينة، التي تتميز بطابعها املتقلب، ارتفاعا بنسبة 24,3% لتصل إىل 13,2 مليار 

درهم مقابل 40%. وبدرجة أقل، ارتفعت القروض املالية بنسبة 7,8% لتصل إىل 5,6 مليار، بعد انخفاض بنسبة 3,7% يف السنة 

املاضية. وباملقابل، تراجعت القيم املستلمة لالستحفاظ من جديد، بنسبة 5,7% مقابل 23,2% يف السنة املاضية.

وفيام يخص الديون املستحقة عىل البنوك يف الخارج، فقد تزايدت بنسبة 10,3% لتصل إىل 27,5 مليار، بعد أن تراجعت بنسبة 

9,8% سنة 2018، مام يعكس ارتفاع املبلغ الجاري لحسابات الزبناء بالعمالت األجنبية بنسبة 9,5%. وباملثل، تسارعت وترية 

الزيادة يف القروض املمنوحة ملؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، لتبلغ 9% ويصل مبلغ هذه القروض إىل 60,3 مليار، 

وهذا راجع بالخصوص إىل القروض الداعمة لنشاط الرشكات التابعة املوجودة يف منطقة طنجة الحرة. 

وبعد ارتفاع بنسبة 7,3% يف السنة املاضية، سجلت ودائع البنوك لدى البنك املركزي، يف تاريخ اإلقفال، تراجعا قدره %11,9 

لتصل إىل 22,2 مليارا، ال سيام بسبب انخفاض معدل االحتياطي النقدي إىل 2% يف سبتمرب 2019. وبخصوص القروض املمنوحة 

من طرف البنوك لرشكات التمويل، فقد تراجع مبلغها الجاري بواقع 7,4% ليصل إىل 52,1 مليار مقابل ارتفاع بنسبة 0,8% سنة 

2018، حيث التجأت هذه الرشكات بشكل أكرب إىل موارد سوق السندات.
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بالعمالت األجنبية عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة  الديون املحررة  ارتفعت    العملة،  وحسب نوع 

11,7% لتبلغ حوايل 54,4 مليار درهم، مام يعكس ارتفاع التوظيفات لدى البنوك املحلية والبنوك األجنبية والبنوك الحرة. وعىل 

العكس من ذلك، تراجعت الديون املحررة بالدرهم بنسبة 2% لتصل إىل 130,8 مليار، بعد منوها بواقع 4,7% سنة 2018.

2.1 - تسارع وترية منو القروض املمنوحة للقطاع الخاص

وصل املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض إىل 931,2 مليار درهم، وهو ما ميثل ارتفاعا بنسبة 4,5%، بعد تزايد بواقع 6,5% خالل 

سنة 2018، وهي السنة التي سجلت تزايدا مهام بلغ 82,3% بالنسبة للقروض املمنوحة لإلدارات العمومية بفعل عمليات متويل 

قرض الرضيبة عىل القيمة املضافة. ومع تحييد أثر هذه التمويالت، بلغ منو القروض 3,3% يف نهاية سنة 2018. وكنسبة إىل الناتج 

الداخيل اإلجاميل، مثل هذا املبلغ الجاري نسبة 81%، وهو نفس املستوى املسجل يف السنة املاضية.

 وضمن هذا املجموع، تسارعت وترية منو املبلغ الجاري للقروض املمنوحة للرشكات غري املالية لتصل إىل 5,6%، بعد انخفاض 

الخاصة، مقابل  للمقاوالت  بالنسبة  بنسبة 0,7% سنة 2018. ويعكس هذا االرتفاع منوا بواقع 6,4% إىل 401,5 مليار درهم 

انخفاض بنسبة 0,5% إىل 51,3 مليار بالنسبة للمقاوالت العمومية. وتباطأت القروض البنكية املمنوحة لألرس بواقع 3,6% بدل 

4,1% يف السنة املاضية، لتصل إىل حوايل 294,5 مليار درهم.

السنة  2,4% يف  مقابل   ،%4,8 قدرها  بزيادة  مليار درهم،  قرابة 801  الخاص  للقطاع  املمنوحة  القروض  بلغت  عام،  وبشكل 

السابقة، فيام انتقلت وترية منو القروض املخصصة للقطاع العمومي من 39,8% إىل 3% يف سنة 2019، حيث اتسمت سنة 2018 

بعمليات إعادة متويل قامت بها البنوك وهمت متأخرات قروض رضيبة القيمة املضافة للمقاوالت.

رسم بيـانـي 24: القروض البنكية املمنوحة للقطاع 
العمومي والقطاع الخاص )%(

رسم بيـانـي 23: تطور القروض املمنوحة من طرف 
البنوك  )%(
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 القروض املمنوحة للقطاع الخاص )مباليري الدراهم( 

  القروض املمنوحة للقطاع العمومي)مباليري الدراهم(

  تطور القروض املمنوحة للقطاع الخاص )%(

 تطور القروض املمنوحة للقطاع العمومي )%(

 القروض البنكية عموما

  القروض البنكية باستثناء القروض املالية
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وحسب قطاع النشاط، سجلت القروض املمنوحة للقطاع األويل ارتفاعا بنسبة 8,9%، مام رفع حصتها ضمن مجموع القروض 

إىل %4,1.

واستفاد قطاع الصناعات من مبلغ جار للقروض قدره 148,1 مليارا، أي بارتفاع بنسبة 0,6% مقارنة بالسنة املاضية، وبذلك 

تراجعت حصته ضمن مجموع القروض إىل 15,9%. ويشمل هذا التطور باألساس تزايد القروض املمنوحة للصناعات االستخراجية 

بنسبة 22,8%، والقروض املمنوحة للصناعات املعدنية بنسبة 4,9%، وتلك املوجهة لقطاع النسيج واأللبسة والجلد بنسبة %8,8، 

والقروض املخصصة للصناعات الغذائية والتبغ بنسبة 0,7%، والقروض املوجهة للصناعات الكياموية بنسبة 0,7%. وعىل العكس 

باقي  التي تنشط يف  القروض املخصصة للمقاوالت  التوايل عىل مستوى  انخفاض بنسبة 13,3% و4,3% عىل  من ذلك، سجل 

الصناعات التحويلية وقطاع الطاقة واملاء.

وعرفت القروض املمنوحة لقطاع البناء واألشغال العمومية ارتفاعا بنسبة 1,7% لتصل إىل 95,2 مليارا بعد تراجع بنسبة %0,8 

يف سنة 2018.

وعىل مستوى قطاع الخدمات، تسارعت الزيادة يف القروض املمنوحة لقطاع التجارة إىل 4,8%، مقابل 0,8% سنة من قبل، يف 

حني تزايدت القروض املمنوحة لقطاع النقل واالتصاالت بنسبة 9,2% إىل 39,5 مليار درهم لتصل حصتها ضمن إجاميل القروض 

إىل %4,2.

وعىل العكس من ذلك، عرف قطاع الفنادق، الذي استقرت حصته يف مستوى 1,5%، انخفاضا جديدا لتصل القروض املخصصة 

له إىل 13,9 مليار، أي 4,7-%.

رسم بيـانـي 25 : التوزيع القطاعي للقروض بواسطة الـدفع من الصندوق املمنوحة من طرف البنوك  )%(

3,84,04,1

17,116,515,9

11,310,510,2

6,76,46,4
1,81,61,5

4,54,14,2
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32,631,931,6

9,512,513,4
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 الفالحة والصيد البحري   الصناعات   البناء واألشغال العمومية   التجارة   الفندقة   النقل واالتصاالت   األنشطة املالية   األرس   قطاعات أخرى 

وسجلت القروض القصرية األجل منوا بنسبة 1,1%، مام ميثل تباطؤا مقارنة بالسنة املاضية )12,9%(. وكنتيجة لذلك، تقلصت 

حصتها ضمن اإلجاميل بنقطة واحدة لتبلغ 30,4%. ومن جهة أخرى، تسارعت وترية منو املبلغ الجاري للقروض املتوسطة األجل 
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والطويلة األجل لتبلغ 6% مقابل 3,8% سنة 2018، ويرجع هذا النمو ملا عرفته القروض العقارية وقروض التجهيز، حيث انتقلت 

الزيادة التي شهدتها من 2,7% إىل 3,4% لتبلغ  476,2 مليار درهم. وعىل إثر ذلك، تنامت حصتها مبقدار 0,8 نقطة لتصل إىل 

62,1% ما بني سنتي 2018 و2019.

رسم بيـانـي 26 : بنية القروض بواسطة الـدفع من الصندوق املمنوحة من طرف البنوك حسب أجلها  )%(

29,731,430,4

26,224,024,3

36,637,337,8

7,57,37,5

201720182019

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

3.1 تعززت محفظة السندات يف سياق اتسم بزيادة معتدلة نسبيا يف الديون

يف نهاية سنة 2019، وصل املبلغ اإلجاميل ملحفظة السندات اململوكة للبنوك إىل 310,3 مليار درهم، مام ميثل ارتفاعا بنسبة %10، 

وبذلك تزايدت حصتها لتصل إىل 21,8% من مجموع استخدامات البنوك.

ويظهر التحليل وفق املحاسبة القصدية أن محفظة سندات التداول تزايدت بنسبة 10% لتصل إىل 173,6 مليار درهم، بعد 

مليار،  لتصل إىل 102,6  بنسبة %13,1  الخزينة  التطور إىل منو سندات  السابقة. ويعزى هذا  السنة  بواقع 7,4% يف  ارتفاعها 

وسندات امللكية بواقع 8,1% إىل 63,2 مليار. وباملثل، تزايد املبلغ الجاري ملحفظة سندات التوظيف بنسبة 15,7% إىل 47 مليار، 

ارتباطا بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 10,9%، وسندات امللكية بنسبة 28,2%، وباقي سندات الدين بنسبة 23,4%. أما سندات 

االستثامر، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7,1% لتصل إىل 34,5 مليار، نتيجة أيضا لزيادة بنسبة 8,4% يف سندات الخزينة. وبخصوص 

محفظة املساهمة، فقد عرفت تزايدا بنسبة 7,1% لتصل إىل55,3 مليار. 
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رسم بيـانـي 27: توزيع محفظة مساهامت البنوك حسب نوعية الطرف املقابل  )%(

13,914,915,0

44,742,743,4

41,342,341,6

0,10,10,0
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 مساهامت يف مؤسسات االئتامن املغربية والهيئات املعتربة يف حكمها  مساهامت يف مؤسسات االئتامن بالخارج  مساهامت يف مقاوالت خاصة  مساهامت يف مقاوالت عمومية

ويظهر توزيع محفظة السندات حسب الطبيعة القانونية ارتفاع سندات الخزينة بنسبة 9,5% لتصل إىل 161,1 مليار درهم، مام 

يرفع حصتها يف املحفظة اإلجاملية إىل 53% وحصتها يف االستخدامات البنكية إىل 11,6.% 

ويف ما يتعلق مبحفظة سندات الدين األخرى، التي تتكون باألساس من سندات الدين وتلك القابلة للتداول، فقد سجلت ارتفاعا 

بنسبة 4,3% لتصل إىل 20,8 مليار درهم، يف حني تزايدت سندات امللكية اململوكة للبنوك، باختالف أنواعها، بواقع 8,6% مقابل 

انخفاض بنسبة 1,8% سنة 2018. ومع ذلك، تقلصت حصتها ضمن املحفظة اإلجاملية مبقدار 0,5 نقطة لتصل إىل %40,5.

رسم بيـانـي 28: تطور محفظة السندات اململوكة للبنوك حسب طبيعتها القانونية )مباليري الدراهم(
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وارتفع املبلغ الجاري للمؤن النخفاض محفظة السندات بنسبة 3,2% ليصل إىل 2,4 مليار درهم. وخصص حوايل 91% من هذه 

املؤن لتغطية سندات املساهمة واالستخدامات املامثلة.
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2 - متيز تطور املوارد البنكية بتسارع وترية منو الديون السندية وتطور مستقر للودائع املحصلة 
لدى الزبناء

شهدت الودائع املحصلة لدى الزبناء استقرارا يف وترية منوها يف مستوى 2,9%، بينام ارتفعت الديون السندية بنسبة %16,2. 

التوايل.  بنسبة 10,5% و 6%، عىل  ارتفاعا  االئتامن  املستحقة ملؤسسات  الذاتية والديون  األموال  وباإلضافة إىل ذلك، سجلت 

ونتيجة لذلك، تقلصت حصة ودائع الزبناء مبقدار 1,7 نقطة لتصل إىل 67,5% لفائدة الديون السندية واألموال الذاتية، التي 

زادت حصتها مبقدار 0,8 نقطة و0,5 نقطة لتصل إىل 8,7% و9,5%، عىل التوايل. واستقرت الديون املستحقة ملؤسسات االئتامن 

يف مستوى %9,8.

رسم بيـانـي29 : بـنـيـة خـصـوم الـبـنـوك  )%(
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 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها   ودائع الزبناء   سندات االقرتاض   أموال ذاتية محاسبية   خصوم أخرى

وبقيت املوارد املحررة بالعمالت األجنبية واملحصلة من غري املقيمني يف مستوى أدىن لتمثل 2% من مجموع املوارد البنكية.

1.2 - انخفض اللجوء إىل تسبيقات البنك املركزي يف نهاية سنة 2019

بعد ارتفاع بنسبة 30% سنة 2018، تزايدت الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة 6% لتصل إىل 

138 مليار درهم سنة 2019.

رسم بيـانـي 30 : توزيع ديون البنوك تجاه مؤسسات االئتامن حسب فئة الطرف املقابل )%(
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 بنك املغرب   مؤسسات االئتامن بالخارج   مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها    بنوك مغربية    مؤسسات مغربية أخرى
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وتراجع لجوء البنوك إىل تسبيقات بنك املغرب بنسبة 8,8% إىل67,3 مليار، ارتباطا بتقلص حدة الضغوط عىل السيولة يف نهاية 

السنة، نتيجة عىل الخصوص لتقليص االحتياطي النقدي بنقطتني يف شتنرب 2019، مام جعل حصتها ضمن الديون تجاه مؤسسات 

االئتامن تصل إىل 48,8%. ويتألف هذا املبلغ الجاري من تسبيقات ملدة 7 أيام مبقدار 65 مليار درهم، مقابل 67 مليارا سنة 

2018، ومن القروض املضمونة املمنوحة يف إطار برنامج إعادة متويل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة مبقدار 2,3 

مليار، دون أي تغيري مقارنة مع السنة املاضية. 

ويف سياق اتسم بارتفاع التداول النقدي، ارتفعت الديون ما بني البنوك بنسبة 16,8% لتصل إىل 25,6 مليار دوالر، بعد انخفاضها 

بنسبة 0,5% سنة من قبل. وارتفعت قروض الخزينة بنسبة 28,4%، والسلفات املالية بنسبة 10,6%، والقيم املقدمة لالستحفاظ 

بنسبة 4.2%. وارتفعت االقرتاضات من مؤسسات االئتامن يف الخارج بنسبة 13,6% لتبلغ 15,3 مليارا، ارتباطا بارتفاع التمويل 

بالعمالت األجنبية لدى البنوك الحرة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الديون املستحقة ملؤسسات االئتامن يف الخارج، خاصة البنوك األجنبية بنسبة 66,2% لتصل إىل 24,1 

مليار. وبذلك ارتفع الديون املستحقة لهذه املؤسسات بنسبة 73,2% لتصل إىل 20 مليار درهم.

التي وصل  الديون املحررة بالدرهم،  الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، تراجعت  وضمن مجموع 

مبلغها الجاري إىل 94,6 مليار، بنسبة 6,1%، يف حني عرفت الديون املحررة بالعمالت األجنبية، التي تشكل قرابة 31% من 

املجموع، ارتفاعا بنسبة 46,9% لتبلغ 43,4 مليار درهم.

2.2 - يعكس تباطؤ املوارد املحصلة لدى الزبناء تطورات متباينة

يف سنة 2019، بلغت الودائع املحصلة لدى الزبناء 954,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 2,9%، دون تغيري مقارنة مع السنة 

املاضية. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط معامل االستخدام، املتمثل يف نسبة القروض إىل الودائع، 98%. وشهدت الودائع املحررة 

بالدرهم، التي متثل 97,5% من مجموع الودائع، ارتفاعا بنسبة 2,7% مقابل 3,3% سنة 2018. أما الودائع املحررة بالعمالت 

األجنبية، فقد تزايدت بنسبة 9,5% مقابل تراجع بنسبة %10,7.

وحسب الفئات، تزايدت الودائع تحت الطلب بنسبة 5,7% لتصل إىل 598,7 مليار درهم. وارتفعت الودائع التي تأخذ شكل 

حسابات لالدخار بواقع 4,6% لتصل إىل 166مليارا. وسجلت الودائع ألجل، التي وصل مبلغها الجاري إىل حوايل 159 مليارا، 

باقي  استثنايئ. وباملثل، سجلت  نتيجة عملية ذات طابع  املاضية  السنة  بنسبة 0,9% يف  تزايدها  بعد  بنسبة %6,3  انخفاضا 

الودائع، التي تتكون أساسا من القيم املقدمة لالستحفاظ ذات الطابع املتقلب، تراجعا بنسبة 6,9%، مقابل ارتفاع بواقع %24,5 

سنة 2018، لتصل بذلك إىل 30,7 مليار. ونتيجة لذلك، سجل انخفاض جديد يف حصة الودائع ألجل لتصل إىل 16,7% لفائدة 

الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار حيث تزايدت حصتهام لتبلغ 62,7% و17,4%، عىل التوايل.
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رسم بيـانـي 31: تطـور حصص مختلف فئات الودائع لدى البنوك  )%(

61,461,062,7

18,718,316,7

17,017,117,4
2,93,63,2

201720182019
 حسابات تحت الطلب دائنة   ودائع ألَجل   حسابات ادخار    ودائع أخرى

وحسب الوحدات االقتصادية، سجلت ودائع الخواص املقيمني ارتفاعا بنسبة 5,5% لتصل إىل 499,1 مليار درهم، مقابل 4,6 

% يف متم سنة 2018، بفعل تزايد الودائع تحت الطلب بنسبة 5,8% والودائع يف حسابات االدخار بنسبة 5% والودائع ألجل 

بنسبة 6,3%. ويف ما يخص ودائع الخواص املقيمني بالعمالت األجنبية، فقد تسارعت وترية تزايدها لتبلغ 2,8%، مقابل %0,6 

سنة 2018. وبقيت حصتها ضمن مجموع ودائع الخواص املقيمني محصورة يف 1 %. 

رسم بيـانـي 32: بنية الودائع لدى البنوك حسب فئـات الـوحـدات االقتصادية  )%(

50,351,252,5

20,219,819,4

24,425,124,6

5,13,93,5

201720182019

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

ويف الوقت نفسه، استقرت وترية منو ودائع املغاربة املقيمني بالخارج، التي متثل 19,4% ، يف نسبة 0,9% يف نهاية سنة 2019، 

لتبلغ 184,8 مليار درهم يف ظل تراجع تحويالتهم. ويرتبط هذا التطور أساسا بزيادة الودائع تحت الطلب وحسابات االدخار 

املقيمني  املغاربة  مليار. وشهدت ودائع  لتبلغ 57,4  بنسبة %0,8  تقلصت ودائعهم ألجل  املقابل،  بنسبة 1,9% و1,4%. ويف 

بالخارج بالعمالت األجنبية تراجعا واضحا بلغ 28,6% بعد تحسنها بنسبة 9,9% يف سنة 2018، وبقيت حصتها ضمن مجموع 

ودائع املغاربة املقيمني بالخارج محدودة يف نسبة %0,5.
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وبالنسبة لبقية الوحدات االقتصادية غري املالية، تزايدت ودائع الرشكات الخاصة بنسبة 2,1% لتصل إىل 185,1 مليار درهم. 

وتزايدت الودائع تحت الطلب، التي متثل 75,3% منها، بنسبة 7,6% لتبلغ 139,3 مليار، وهو ارتفاع تجاوز انخفاض الودائع 

ألجل بنسبة 11,9% لتصل إىل 23,4 مليار. وبخصوص ودائع الرشكات العمومية، فقد انخفضت بنسبة 19,1% لتصل إىل 20,6 

مليار. 

التأمني ومؤسسات  القيم املنقولة ورشكات  التوظيف الجامعي يف  املالية، املكونة أساسا من مؤسسات  عىل مستوى الوحدات 

االحتياط االجتامعي، فقد وصل مجموع ودائعها إىل 33,6 مليار درهم، لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 8,2%، مقابل 20,4% سنة 

من قبل. ويبني تحليلها بشكل منفصل أن ودائع مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، التي تشكل الودائع ألجل حوايل 

78% منها، تقلصت بنسبة 16,3% لتصل إىل 15,2 مليار، مقابل 30,2% سنة 2018. وارتفعت ودائع رشكات التأمني، التي متثل 

16% من املوارد املحصلة لدى الوحدات املالية، بنسبة 7,4% لتبلغ 5,2 مليار، 60% منها يف شكل ودائع تحت الطلب و%26 

يف شكل ودائع ألجل.

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

ارتفع املبلغ الجاري اإلجاميل للديون السندية بنسبة 16,2% ليصل إىل 122,5 مليار درهم، مام رفع حصتها ضمن مجموع املوارد 

إىل 8,7%. ويشمل هذا النمو، من جهة، تزايد جاري سندات الدين الصادرة بنسبة 21,3% إىل 74,9 مليار، والديون الثانوية 

بنسبة 9% إىل 47,6 مليار صادرة يف إطار االمتثال لقواعد املالءة االحرتازية.

رسم بيـانـي 34 : املبلغ الجاري لشهادات اإليداع موزعة 
حسب نوع املكتتبني )%(

رسم بيـانـي 33 : املبلغ الجاري للديون السندية التي 
أصدرتها البنوك )مباليري الدراهم(

8,09,07,8

62,7
72,068,5

1,9
0,4

0,9
27,4

18,622,8

201720182019

48,0
41,5

9,0
0,9

53,5

43,7

7,7
0,6

65,2

47,6

9,2

0,4

إصدارات من سندات سندات مصدرة ديون ثانوية شهادات اإليداع

الدين األخرى 

 مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

 رشكات التأمني ومنظامت االحتياط االجتامعي

 مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة

 مكتتبون آخرون

2019  2018  2017 

ويعكس ارتفاع سندات الدين الصادرة منوا بنسبة 22% يف الحساب الجاري لشهادات اإليداع. وتوجد هذه األخرية يف حوزة 

مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة مبقدار 68,5%، ومؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة %22,8، 

والخواص بنسبة 7,8%. ومن حيث آجال االستحقاق، متددت مدد هذه املوارد. وهكذا، متثل السندات التي يزيد أجل استحقاقها 
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عن سنتني 39% من املجموع مقابل 61% للسندات التي تقل آجال استحقاقها عن سنتني، مقابل 35% و65%، عىل التوايل، يف 

السنة املاضية.

4.2 - تسارعت وترية ارتفاع األمـوال الذاتية للبنوك 

 134 مجموعها  وبلغ   .%10,5 إىل  لتصل  للبنوك  الذاتية  األموال  منو  وترية  تسارعت   ،2018 سنة   %5,1 بنسبة  ارتفاعها  بعد 

الزيادة يف  عمليات  التسارع  ويشمل هذا  املوارد.  من   %9,5 إىل  نقطة   0,5 بنسبة  متزايدة  ميثل حصة  ما  درهم، وهو  مليار 

الرأسامل وتحويل الربيحات إىل أسهم ألغراض احرتازية. 

رسم بيـانـي 35: تطور األموال الذاتية املحاسبية للبنوك

115121134

9,19,09,5

201720182019

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

3 - استقرت التعهدات املمنوحة من قبل البنوك

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

بعمليات الرصف وباملنتجات املشتقة.

رسم بيـانـي 36 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك )مباليري الدراهم(

202,1
236,0

268,5
298,5298,9

81,4

99,8
122,1143,4

152,6

120,7
136,2

146,4
155,1

146,3

20152016201720182019

 االلتزامات املمنوحة   االلتزامات بالتمويل   االلتزامات بالضامن

وارتفعت االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك بنسبة 0,1% لتصل إىل 298,9 مليار درهم، عوض 11,2% يف السنة السابقة، 

مام يعكس منو االلتزامات بالتمويل بواقع 6,4% لتصل إىل 152,6 مليار، وانخفاض االلتزامات بالضامن بنسبة 5,7% لتصل إىل 

146,3 مليار.
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رسم بيـانـي 37 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك لفائدة الزبناء )مباليري الدراهم(

160,6
185,7

206,5

243,1251,4

78,1
96,8

114,8
139,5148,0

82,688,991,7
103,6103,4

20152016201720182019

 مجموع االلتزامات املمنوحة للزبناء   االلتزامات بالتمويل   االلتزامات بالضامن

وتزايدت االلتزامات املمنوحة لفائدة الزبناء، التي متثل 84% من مجموع االلتزامات املمنوحة، بنسبة 3,4% لتصل إىل 251,4 

مليار درهم. وسجلت االلتزامات بالتمويل، التي تبلغ حصتها 59%، ارتفاعا بنسبة 6,1% لتصل إىل حوايل 148 مليار، يف حني 

تراجعت االلتزامات بالضامن بواقع 0,2% لتصل إىل 103,4 مليار درهم.

رسم بيـانـي 38 : تطور االلتزامات املمنوحة من طرف البنوك لفائدة مؤسسات االئتامن )مباليري الدراهم(

41,5

50,3

62,0
55,4

47,5

3,33,0
7,3

3,94,6

38,2
47,3

54,7
51,5

42,9

20152016201720182019

 مجموع االلتزامات املمنوحة ملؤسسات االئتامن   االلتزامات بالتمويل   االلتزامات بالضامن   

وتقلصت االلتزامات املمنوحة لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة 14,3% إىل 47,5 مليار. ويشمل هذا 

التطور انخفاضا يف االلتزامات بالضامن بنسبة 16,8% إىل 42,9 مليار، وارتفاعا يف االلتزامات بالتمويل بنسبة 18,9% إىل 4,6 

مليار درهم.
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رسم بيـانـي 39 : تطور االلتزامات املستلمة من طرف البنوك )مباليري الدراهم(

63,4

78,3
85,0

90,1
82,7

20152016201720182019

ومن جهة أخرى، تقلصت االلتزامات املستلمة بنسبة 8,3% إىل 82,7 مليار درهم، بفعل تراجع االلتزامات بالضامن بنسبة %8,4 

إىل 79,4 مليار درهم وااللتزامات بالتمويل بواقع 5,4% إىل 3,3 مليار درهم.

رسم بيـانـي 40: تطور االلتزامات الخاصة بعمليات الرصف واملنتجات املشتقة )مباليري الدراهم(

27,222,118,423,426,7

116,2112,1115,5

136,9143,5

63,9
51,6

47,443,8
48,8

20152016201720182019

 االلتزامات بالعمالت األجنبية عىل عمليات الرصف الناجزة    االلتزامات بالعمالت األجنبية عىل عمليات الرصف اآلجلة    االلتزامات الخاصة باملنتجات املشتقة

 26,7 إىل  بنسبة %14  تزايدا  الناجزة  الرصف  عمليات  االلتزامات عىل  املاضية، سجلت  السنة  يف  بنسبة %28  ارتفاعها  وبعد 

مليار درهم. ومن جهة أخرى، تزايد حجم عمليات الرصف اآلجلة بنسبة 5% من أجل تغطية احتياجات الزبناء من املنتجات 

املستوردة.

وبعد انخفاض بنسبة 7,6%، سجلت االلتزامات الخاصة باملنتجات املشتقة، التي تتعلق بعمليات التغطية أو العمليات املنجزة 

لفائدة الزبناء، ارتفاعا بنسبة 11,3% ليصل مبلغها الجاري االفرتايض إىل حوايل 48,8 مليار درهم. ويعكس هذا التطور باألساس 

ارتفاع االلتزامات الخاصة بأدوات سعر الرصف بنسبة 13,3 % إىل 24,1 مليار وااللتزامات املتعلقة بأدوات أسعار الفائدة بنسبة 

66,6% إىل 6,4 مليار درهم.
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4 - تعززت مردودية البنوك بفعل منو العائد الصايف البنيك وانخفاض تكلفة املخاطر

خالل سنة 2019، استفادت مردودية البنوك من حركية الدخل من فئات أخرى غري أسعار الفائدة وانخفاض تكلفة املخاطر.

رسم بيـانـي 41: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك )مباليري الدراهم(

46,0

23,5
16,8

10,8

47,2

23,8

16,0
11,1

49,5

25,5
18,3

12,0

النتيجة اإلج�لية لالستغالل النتيجة الصافيةالنتيجة الجاريةالعائد الصايف البن�

2019  2018  2017 

1.4 تعزز العائد الصايف البنيك بفعل االنتعاش الذي عرفته عمليات السوق

بلغ العائد الصايف البنيك 49,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,9%، مقابل 2,7% يف السنة السابقة. وعرفت مكونات العائد الصايف 

البنيك تطورات متباينة، حيث إن تباطؤ هامش الفائدة عوضته الحركية التي عرفتها باقي املداخيل.

رسم بيـانـي 42 : بـنـيـة الـعــائـد الـصـافـي البنـكـي )%(

707267

1515
16

151317

201720182019

 هامش الفائدة  هامش العموالت  نتيجة عمليات السوق

وتراجع هامش الفائدة، الذي بلغت حصته 67% من العائد الصايف البنيك، بنسبة 0,7% إىل 32,4 مليار درهم، مقابل 4,4% سنة 

2018. وهكذا، فقد تزايد العائد الصايف ألسعار الفائدة عىل العمليات املنجزة مع الزبناء، الذي يعترب املكون الرئييس لهامش 

مليار   40,9 إىل   %1,3 بنسبة  القروض  املحصلة عىل  الفوائد  ارتفاع  تأثري  بفعل  درهم،  مليار   32,3 إىل   %1,6 بنسبة  الفائدة، 

واستقرار الفوائد املمنوحة عىل الودائع يف 8,6 مليار درهم. 
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وتراجع العائد الصايف للفوائد عىل العمليات املنجزة مع مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة 17,4% إىل 1,1 

مليار درهم، ارتباطا بارتفاع الفوائد املمنوحة عىل االقرتاضات بواقع 17,4% إىل 3,4 مليار درهم، السيام لدى مؤسسات االئتامن 

باملغرب وبالخارج.

وبالرغم من بقائه يف مستوى سلبي، انتقل العائد الصايف ألسعار الفائدة عىل سندات الدين من رصيد قدره 950 مليون إىل 990 

مليون درهم. ويعكس هذا التطور ارتفاع الفوائد املؤداة عىل سندات الدين الصادرة بنسبة 3,4% إىل 3,6 مليار، إىل جانب ارتفاع 

الفوائد املحصلة عىل السندات اململوكة بنسبة 3,4% إىل 2,6 مليار درهم. 

وسجل هامش العموالت ارتفاعا بنسبة 6,1% إىل 7,7 مليار بعد تزايد بواقع 5,3% سنة من قبل، مام يعكس منو العموالت 

املحصلة بنسبة %6,2.

ويف هذا الصدد، بلغ مجموع العموالت املحصلة مقابل تقديم الخدمات حوايل 8,2 مليار، مام ميثل ارتفاعا نسبته 5,9% مقابل 

7,4%، خاصة بفضل منو العموالت عىل وسائل األداء بنسبة 6,8% إىل 2,9 مليار. ويرتبط هذا االرتفاع بتزايد عدد البطاقات 

املتداولة بنسبة 7,3% وكذا األداءات بواسطة هذه البطاقات بواقع 10,4%. واستقرت العموالت عىل تسيري الحسابات يف 1,6 

واملواكبة  االستشارة  العموالت عىل خدمات  وتزايدت  املنتوجات.  بُحزم  املتعلقة  العروض  بتزايد  اتسم  سياق  درهم يف  مليار 

والعموالت عىل عمليات الرصف، عىل التوايل، بنسبة 0,7% و13,7% إىل 83 مليون و444 مليون درهم، ارتباطا بارتفاع حجم هذه 

األنشطة. ومن جهة أخرى، ارتفعت العموالت عىل السندات بنسبة 7,9 % لتصل إىل 120 مليون، وتلك املحصلة عىل مبيعات 

منتجات التأمني بنسبة 2% لتبلغ 348 مليون. ومن ناحية أخرى، تراجعت العموالت عىل الخدمات املتعلقة باالئتامن بنسبة 

2,7 % إىل 538 مليون وتلك املحصلة عىل سندات التسيري واإليداع بنسبة 19,8% إىل 343 مليون، ارتباطا بضعف املعامالت يف 

سوق البورصة.

ومن جهة أخرى، شهد عائد عمليات السوق انتعاشا بنسبة 32,2% ليصل إىل 8,4 مليار درهم، بعد تدنيه بنسبة 7,2% خالل 

سنة 2018. ويشمل هذا التطور باألساس ارتفاعا قويا لعائد العمليات املنجزة عىل سندات التداول بنسبة 62,9% إىل 5,6 مليار 

درهم، نتيجة بالخصوص النخفاض يف أسعار الفائدة عىل سندات الدين وارتفاع بنسبة 7,4% يف عائد عمليات الرصف لتصل 

إىل 2,9 مليار درهم. وتراجع عائد العمليات املنجزة عىل سندات التوظيف بحوايل 12% ليصل إىل 224 مليون درهم. أما عائد 

العمليات عىل املنتجات املشتقة، فقد تراجع لينتقل من رصيد إيجايب بلغ 7 ماليني إىل رصيد سلبي وصل إىل 261 مليون درهم. 

2.4 - تسارعت وترية تزايد النتيجة اإلجاملية لالستغالل

شهدت التكاليف اإلجاملية لالستغالل، التي بلغت 24,8 مليار درهم، منوا بنسبة 3,9% عوض 2,9% يف السنة املاضية، ونتج عن 

ذلك انخفاض يف متوسط معامل االستغالل مبقدار 0,5 نقطة إىل %50,2.

وحسب الفئات، تزايدت تكاليف املستخدمني، التي متثل 47,6% من التكاليف اإلجاملية لالستغالل، بنسبة 4% إىل 11,8 مليار 
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ارتفعت  مليار درهم. ومن جانب آخر،  إىل 9,5  بنسبة %2,6  الخارجية3  التكاليف  وتنامت  درهم، مقابل 2,9% سنة 2018. 

مخصصات االستخامد واملؤن الخاصة باألصول الثابتة غري املجسدة واملجسدة بنسبة 8,8% إىل 2,5 مليار درهم.

رسم بيـانـي 43: تطور النتيجة اإلجاملية لالستغالل ومتوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك 
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 متوسط معامل االستغالل   النتيجة اإلجاملية لالستغالل )مباليري الدراهم(

ونتيجة لذلك، ارتفعت النتيجة اإلجاملية لالستغالل بنسبة 6,8% إىل 25,5 مليار درهم، مقابل 1,4% سنة 2018.

3.4 - انخفضت تكلفة املخاطر سنة 2019

بعد ارتفاع بنسبة 15,9% يف سنة 2018، انخفضت تكلفة املخاطر بنسبة 8,1% لتصل إىل 7,2 مليار درهم. وضمن هذا املجموع، 

بلغت تكلفة املخاطر برسم الديون املعلقة األداء حوايل 6 ماليري درهم، أي بزيادة بنسبة 7%، فيام تراجعت باقي املخصصات 

الصافية من اسرتدادات املؤن بواقع 45,3% بعد ارتفاعها بنسبة 39% يف السنة املاضية، ارتباطا بتنامي املؤن الخاصة بالديون 

الحساسة واألصول العقارية املكتسبة عن طريق الوفاء مبقابل.

وكنسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل، مثلت تكلفة املخاطر 28,3%، مقابل 32,8% سنة من قبل. وكنسبة من املبلغ الجاري 

للقروض، شكلت نسبة 0,8% عوض %0,9.

 رسم بيـانـي45 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة 
إىل القروض )%(

رسم بيـانـي 44 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل النتيجة 
اإلجاملية لالستغالل
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 تكلفة املخاطر نسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل ) %(

3 تتألف التكاليف الخارجية بالخصوص من مصاريف الصيانة واإلصالح، وتعويضات وأتعاب الوسطاء، والنقل والتنقل، ومصاريف اإلشهار.



 الـجزء األول : بـنـيـة القطاع البنيك 
ونـشـاطـه ومردوديتـه ومخاطره

39 

ونتيجة لذلك، ارتفعت النتيجة الجارية بنسبة 14% إىل 18,3 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 4,4% يف سنة 2018. وتقلصت 

النتيجة غري الجارية بدورها، حيث انتقلت من رصيد إيجايب قدره 186 مليون إىل رصيد سلبي قدره 673 مليون درهم، بفعل 

املساهمة برسم التامسك االجتامعي التي اعتمدت يف سنة 2019.

ويف املجمل، بلغت النتيجة الصافية للبنوك 12 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 8% مقابل 2,9% سنة 2018. وظل عائد األصول 

)ROA( مستقرا يف نسبة 0,9% بينام انخفض عائد األموال الذاتية )ROE( مبقدار 0,1 نقطة إىل 9,4%، مام يعكس ارتفاع األموال 

الذاتية بشكل فاق ارتفاع النتائج.

رسم بيـانـي 47 : تطور عائد األموال الذاتية للبنوك 
)%( )ROE(

)%( )ROA( رسم بيـانـي 46 : تطور عائد أصول البنوك
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4.4 - تقلص جديد يف هامش الفائدة الخاص بالعمليات املنجزة مع الزبناء 

مردودية  نسبة  متوسط  ارتفاع  نتيجة  إىل3,09 %  أساس  نقطة   11 مبقدار  بالبنوك  الخاص  للوساطة  اإلجاميل  الهامش  تزايد 

االستخدامات بواقع 7 نقط أساس إىل 42,4% باملوازاة مع انخفاض متوسط كلفة املوارد مبقدار 4 نقط أساس إىل1,33 %.

رسم بيـانـي 48 : تطور الهامش اإلجاميل للوساطة الخاص بالبنوك )%(
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 نسبة مردودية االستخدامات   الهامش اإلجاميل للوساطة   متوسط كلفة املوارد

ويف ما يتعلق بهامش العمليات املنجزة مع الزبناء تحديدا، فقد انخفض مبقدار 14 نقطة أساس ليصل إىل3,73 % بفعل تأثري 

انخفاض كل من متوسط نسبة مردودية القروض مبقدار 18 نقطة أساس إىل4,63 % وتراجع أدىن يف متوسط تكلفة الودائع بواقع 

3 نقط أساس إىل0,90 %.
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رسم بيـانـي 49: تطور هامش البنوك املتعلق بالعمليات مع الزبناء )%(
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 نسبة مردودية القروض   الهامش عىل العمليات مع الزبناء   متوسط كلفة الودائع

البنيك إىل متوسط االستخدامات، مبقدار 3 نقط مئوية إىل  العائد الصايف  البنيك اإلجاميل، الذي يقاس بنسبة  الهامش  وتراجع 

60,3%. وقد امتصته كل من النفقات العامة بنسبة 81,1% مقابل 84,1% سنة 2018 وتكلفة املخاطر بنسبة 52,0% عوض 

 .%60,0

رسم بيـانـي 50 : تطور الهامش البنيك اإلجاميل والنفقات العامة وتكلفة املخاطر )%(
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II - نـشـاط الـبـنـوك والنوافذ التشاركية ومردوديتها
يف نهاية سنة 2019، سجلت البنوك والنوافذ التشاركية حصيلة إجاملية بلغت 12,2 مليار درهم مقابل 7,1 مليار درهم يف السنة 

السابقة 4. ويعكس هذا التطور بالخصوص ارتفاع متويالت املرابحة الخاصة بالزبناء التي تضاعف مبلغها الجاري إىل 6,5 مليار 

باملقارنة مع السنة املاضية، دون احتساب الهوامش املقيدة مسبقا 5.

1 - تضاعف املبلغ الجاري للتمويالت التشاركية »مرابحة«

هيمنت متويالت املرابحة عىل استخدامات البنوك التشاركية بنسبة 75,1% مقابل 63,3% يف السنة املاضية. وعىل العكس من 

ذلك، مثلت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، التي يتشكل 80% منها من حسابات التسوية املركزية 

لدى بنك املغرب، نسبة 10% مقابل 14,7 % سنة 2018.

رسم بيـانـي 51: بنية أصول البنوك والنوافذ التشاركية  )%(
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ال يزال متويل املرابحة العقاري مهيمنا عىل محفظة التمويل بنسبة تناهز %88.

رسم بيـانـي 52: تطور بنية محفظة متويالت املرابحة )%(
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 متويالت تشاركية عقارية   متويالت تشاركية لالستهالك   متويالت تشاركية للتجهيز

4  رقم متت مراجعته ويخص سنة 2018.

5  عند بيع عقار موضوع للمرابحة، تقوم املؤسسة بتحويل هامش الربح املحقق عىل مستوى حسابات التسوية، بحيث يتم توزيعه عىل أساس التناسب الزمني، حيث تقوم املؤسسة، عند إقفال كل فرتة محاسبية، 

بتقييد الحصة من الهامش املتعلق بالفرتة املذكورة يف خانة العائدات.
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وتواصل انخفاض رصيد السلع املشرتاة يف إطار عمليات املرابحة6 ليصل إىل 5% من مجموع املبلغ الجاري خالل سنة 2019، 

مقابل 10% يف سنة 2018 و 177% يف سنة 2017، مام يعكس دينامية تحويل املخزون إىل متويالت.

من  املحصلة  واملوارد  الودائع  خالل  من  التشاركية  البنكية  املؤسسات  متويل  إعادة  تتم   2-
الرشكات األم واألموال الذاتية

يف سنة 2019، حصل القطاع البنيك التشاريك 2,6 مليار درهم من الودائع تحت الطلب، مام ميثل نسبة منو تبلغ 65% مقارنة 

بنهاية 2018. وظلت حصة الودائع تحت الطلب من مجموع الحصيلة مستقرة تقريبًا يف نسبة 21%. وتعود ملكية هذه الودائع 

بشكل رئييس إىل األفراد املقيمني بنسبة بلغت 79,3%، مع تسجيل انخفاض مبقدار 3,2 نقطة مئوية مقارنة بالسنة املاضية، 

لصالح املقاوالت التي زادت حصتها مبقدار 5,7 نقطة، لتمثل 16,1% من املجموع.

 رسم بيـانـي 53: تطور توزيع الودائع تحت الطلب الخاصة بالبنوك والنوافذ التشاركية 
حسب الوحدات االقتصادية )%(
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ومتيزت سنة 2019 بإطالق ودائع االستثامر، وهو منتج جديد خاص بالتوظيف ميتثل ملبادئ التمويل التشاريك. وقد تم تحصيل 

ما يناهز 363 مليون درهم من ودائع االستثامر بعد إطالقها بشكل تدريجي يف النصف الثاين من السنة. ويتوقع أن يسمح 

استحداث هذه الودائع للقطاع البنيك التشاريك بتنويع موارد هذه القطاع بشكل أكرب.

6 يتعلق األمر برصيد السلع املشرتاة من طرف املؤسسات التشاركية واملوجهة إلعادة بيعها يف إطار عقود املرابحة.
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إطار رقم 1: ودائع االستثامر

تخضع ودائع االستثامر ألحكام الباب الثالث من القانون رقم 12-103 املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها ومنشور وايل بنك 

املغرب رقم 2/و/17 املتعلق برشوط وطرق تحصيل ودائع االستثامر وتوظيفها.

ووفًقا لألحكام القانونية والتنظيمية املعمول بها، يتم توظيف ودائع االستثامر ألجل يف األنشطة املطابقة، واملحددة يف شكل “محافظ االستثامر”. 

ويتم تقسيم األرباح املحققة بني أصحاب ودائع االستثامر وإحدى املؤسسات بصفتها مسريا )وكيال / مضاربا( أو مستثمرا )مشاركا(، وفقاً لقاعدة 

التوزيع املحددة يف العقد.

وال ميكن تحديد مردودية ودائع االستثامر مسبًقا. ففي حال حدوث خسارة، يتم إدراجها يف رأس املال املستثمر، عىل أساس تناسبي، باستثناء 

حاالت الغش أو اإلهامل أو سوء التدبري أو عدم امتثال املؤسسة لبنود التعاقد. ومع ذلك، ينص القانون عىل إمكانية تغطية مخاطر هذه الخسارة 

عن طريق االحتياطيات املكونة من األرباح املحققة خالل فرتات االستثامر السابقة.

واملنتج الذي بدأ تسويقه اعتباًرا من يونيو 2019 هو “وديعة االستثامر غري املقيدة ألجل”، التي تخضع لعقد منوذجي اعتمده املجلس األعىل 

للعلامء يف 9 مارس 2019.

وباإلضافة إىل الودائع، يتعني عىل البنوك والنوافذ التشاركية إعادة التمويل من خالل األموال الذاتية الخاصة بها واملوارد التي 

يتم تحصيلها من الرشكات األم.

وارتفعت الرساميل الذاتية املحاسبية للبنوك والنوافذ التشاركية، دون احتساب نتيجة السنة املالية، بنسبة 2% مقارنة بالسنة 

املاضية، لتصل إىل 2,3 مليار درهم، أي 18,7% من مجموع املوارد. وبلغ إجاميل الزيادات يف رساميل ومخصصات البنوك والنوافذ 

التشاركية 345 مليون درهم يف سنة 2019، بزيادة إجاملية قدرها 13% مقارنة بسنة 2018.

وارتفعت إعادة التمويل لدى الرشكات األم عن طريق الوكالة باالستثامر7 بنسبة 92% يف غضون سنة واحدة لتصل إىل 2,4 مليار 

درهم. ومثلت بذلك 24,6% من الحصيلة اإلجاملية للبنوك التشاركية8 بزيادة قدرها 4,3 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2018.

أما بخصوص النوافذ التشاركية، فقد متت إعادة متويلها عن طريق تسبيقات للسيولة بدون فوائد من البنوك التي تأويها. ويف 

نهاية سنة 2019، بلغت هذه التسبيقات 610 مليون درهم، أي مبقدار 26,4% من موارد النوافذ التشاركية.

كام تستفيد البنوك التشاركية أيضا من إعادة التمويل يف شكل ودائع تحت الطلب داخل املجموعة، مببلغ جاٍر قدره 532 مليون 

درهم، أي مبقدار 5,4% من مواردها.

وأدت هذه التطورات إىل تغيري يف بنية خصوم البنوك والنوافذ التشاركية.

7 عقد يقوم مبوجبه مؤجر املال بتوفري أموال »للوكيل« )مسري / وكيل( بهدف استثامرها يف نشاط يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية. وال ميكن أن يؤدي هذا العقد إىل تحصيل فوائد. وال ميكن ضامن ال الرأسامل 

املستثمر وال مكافآت املستثمر. وتعاد األرباح املحققة إىل املستثمر بعد خصم أجر الوكيل مقابل توليه التسيري. ويف حالة وقوع خسائر، فإن املستثمر يتحملها، إال يف حاالت الغش أو اإلهامل عىل وجه الخصوص. 

8 باستثناء النوافذ التشاركية
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رسم بيـانـي 54: بنية خصوم البنوك والنوافذ التشاركية  )%(
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 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ودائع الزبناء   ودائع االستثامر  أموال ذاتية   وكالة باالستثامر  خصوم أخرى

تنعكس الزيادة يف التسبيقات املمنوحة للنوافذ التشاركية والودائع تحت الطلب داخل مجموعة البنوك التشاركية من خالل 

ارتفاع حصة الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها ضمن الحصيلة اإلجاملية إىل 10% مقابل 6,1 % سنة 

من قبل. وباإلضافة إىل ذلك، فارتفاع باقي الخصوم، التي تتشكل بنسبة 80,4% من هوامش مقيدة مسبقا، يعكس بشكل رئييس 

تطور نشاط متويل املرابحة.

3 - تعكس مردودية البنوك والنوافذ التشاركية أهمية تكاليف االستثامر وانطالق نشاطها

اختتمت املؤسسات البنكية التشاركية سنتها املالية الثانية منذ انطالقها بتحقيق إنجازات تجارية متزايدة. فقد ارتفع عــائـدها 

الـصـافـي البنـكـي بثالثة أضعاف مقارنة بسنة 2018، ليصل إىل 202 مليون درهم.

وارتفع هامش الفائدة املحقق عىل املرابحة، الذي يعترب املكون األسايس للعائد الصايف البنيك الذي تم تعديله9 حيث ميثل حصة 

البنيك الذي تم  العائد الصايف  85% منه. وتضاعف هامش العموالت خمس مرات ليصل إىل 31 مليون درهم، أي 11% من 

تعديله.

ومن جهة أخرى، وصلت نتيجة عمليات السوق إىل 6 ماليني درهم. وتشمل املداخيل عىل العمليات عىل سندات التوظيف 

بنسبة 52%، ومن العمليات عىل سندات التداول بنسبة 27%، ومن عمليات الرصف بنسبة %21.

وعىل الرغم من الزيادة التي عرفها العائد الصايف البنيك، إال أن النتيجة الصافية للقطاع انتقلت، رغم أنها بقيت سلبية، من 

خسارة قدرها 377 مليون سنة 2018 إىل 419 مليون درهم سنة 2019.

9 يتم احتساب العائد الصايف البنيك الذي تم تعديله دون احتساب األجور املدفوعة للموكلني مبوجب عقود الوكالة باالستثامر وماليك ودائع االستثامر. وبلغ هذا العائد املعدل 277 مليون درهم يف نهاية سنة 2019.
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رسم بيـانـي 55: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري )بآالف الدراهم(

67 216

-363 697-370 308-376 938

201 959

-414 165-425 981-419 287
   النتيجة الصافية      النتيجة الجارية    النتيجة اإلجلية لالستغاللالعائد الصايف البن�

2019  2018 

ويعزى هذا التطور بشكل رئييس إىل زيادة التكاليف العامة لالستغالل بنسبة 37% لتصل إىل 611 مليون درهم، مام يعكس 

تكلفة االستثامرات الناجمة عن انطالق النشاط وتطوره. وبذلك، بلغ معامل االستغالل مستوى مرتفعا وصل إىل %303.

وتزايدت التكاليف الخارجية، التي متثل 44% من مجموع التكاليف العامة لالستغالل، بنسبة 38% لتصل إىل 271 مليون درهم. 

وارتفعت تكاليف املوظفني، التي تشكل 39% من هذه التكاليف، بنسبة 46% لتبلغ 239 مليون درهم.

رسم بيـانـي 56: بنية التكاليف العامة لالستغالل )%(
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 تكاليف املوظفني   رضائب ورسوم   مخصصات استخامدات ومؤونات األصول الثابتة املجسدة وغري املجسدة  تكاليف خارجية  تكاليف عامة أخرى لالستغالل  

وارتفعت النتيجة اإلجاملية لالستغالل، مع تسجيل عجز، بنسبة 14% لتصل إىل 414 مليون درهم يف سنة 2019. ومن جهة 

أخرى، انخفضت تكلفة املخاطر من 7 ماليني إىل 4 ماليني درهم من سنة إىل أخرى.

وتقلص الهامش البنيك اإلجاميل، الذي يقاس بنسبة العائد الصايف البنيك إىل االستخدامات، مبقدار 71 نقطة أساس ليصل إىل 

66,1%. وقد امتصته التكاليف العامة لالستغالل التي متثل5% من االستخدامات.
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III - نـشـاط شـركـات التمويـل ومردوديتها

1 - تزايدت القروض املمنوحة من طرف رشكات التمويل عىل العموم بنفس وترية سنة 2018

يف نهاية سنة 2019، ارتفع مجموع أصول رشكات التمويل بنسبة 4,6% ليصل إىل 122,5 مليار درهم، مقابل 4,9% يف السنة 

املاضية. وارتفعت القروض املمنوحة للزبناء، التي تشكل أكرث من 90% من االستخدامات، بنسبة 5,5% مقابل %5,8.

رسم بيـانـي 57: حصة مختلف فئات رشكات التمويل يف مجموع أصول القطاع  )%(
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رشكات قروض االستهالك  رشكات القروض اإليجارية   باقي رشكات التمويل  

ومن حيث مجموع الحصيلة، تعززت حصة رشكات قروض االستهالك بنقطة واحدة لتصل إىل 48%، عىل حساب باقي رشكات 

التمويل، فيام استقرت حصة رشكات القروض اإليجارية يف نسبة %42.

وسجل نشاط رشكات قروض االستهالك، الذي يقاس مبجموع الحصيلة، ارتفاعا بنسبة 6,2% مقابل 9,6%، ليصل إىل 58,6 مليار 

درهم، وبلغ جاري القروض، التي متثل 91% من االستخدامات، 57,5 مليار درهم يف نهاية سنة 2019، أي بارتفاع بنسبة %7,4 

عوض 8% يف السنة املاضية. وتغطي هذه الزيادة تسارعا يف قروض االستهالك بحوايل 9,3% إىل 38,2 مليار مقابل 4,2%. ومن 

جهة أخرى، تباطأت عمليات الكراء مع خيار الرشاء بنسبة 3,5% إىل 19 مليار، مقابل 16% سنة من قبل.
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رسم بيـانـي 58: تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب نوع القرض 10 )مباليني الدراهم(
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قروض مخصصة أخرىالقروض املتجددةالتجهيز املنزيلالقروض الشخصيةالسيارات

2019  2018  2017 

وتعززت القروض الشخصية، التي متثل 42% من قروض االستهالك، بحوايل 7% لتصل إىل أكرث من 23 مليار درهم، بعد أن كانت 

شبه مستقرة يف السنة املاضية. أما القروض املخصصة لتمويل رشاء السيارات، والتي تبلغ حصتها 57%،فقد تزايدت بنسبة %5,1 

عوض %13.

وراكمت رشكات القروض اإليجارية، يف متم سنة 2019، مجموع أصول يقارب 52 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 4,6% مقابل 

3,8% يف نهاية 2018. وبذلك تزايد إجاميل مبلغها الجاري بنسبة 4,3% تقريبا، وهي نفس وترية السنة املاضية، ليصل إىل حوايل 

54 مليار درهم.

رسم بيـانـي 59: تطور املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري للمنقوالت والعقارات )مباليني الدراهم(
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 القروض اإليجارية الخاصة باملنقوالت  القروض اإليجارية الخاصة بالعقارات

10 معطيات الجمعية املهنية لرشكات التمويل.
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وسجل املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري الخاص باملنقوالت، التي متثل 65% من املجموع، ارتفاعا بنسبة 4,4% لتصل إىل 

32,8 مليار، مقابل 5,8% يف نهاية سنة 2018. وتزايد املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري الخاص بالعقار بواقع 4% ليصل 

إىل حوايل 17,5 مليار، مقابل 1% سنة من قبل.  

ويف نهاية سنة 2019، ارتفع إنتاج القرض اإليجاري بنسبة 5,8% ليصل إىل 16,7 مليار 11، منها 78% تتعلق بالقرض اإليجاري 

الحواسيب  متويل  وانخفض   .)%20( الصناعية  واملعدات  اآلالت  متويل  خاص  بشكل  التطور  هذا  وشمل  باملنقوالت.  الخاص 

واملعدات املكتبية والبناء واألشغال العمومية بنسبة 34,5% و10,7 %، عىل التوايل.

رسم بيـانـي 61 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية 
حسب نوع املستعقرات املمولة  )%(

رسم بيـانـي 60: توزيع إنتاج القروض اإليجارية الخاصة 
باملنقوالت حسب نوع التجهيزات  )%(
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 عقارات صناعية  محالت تجارية  مباين املكاتب

 فنادق وترفيه  عقارات أخرى

 آالت وتجهيزات صناعية   حواسيب ومعدات مكتبية  عربات نفعية

 عربات سياحية  تجهيزات أخرى

وارتفع متويل القطاع الصناعي، الذي يستفيد من حصة تبلغ 22% من إنتاج القرض اإليجاري، بنحو 10% إىل 2,8 مليار درهم، 

مليون  إىل 431  ليصل  واإللكرتونية12بنسبة %52  والكهربائية  وامليكانيكية  املعدنية  الصناعات  زيادة متويل قطاع  يعكس  مام 

درهم، وقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز واملاء بنسبة 28% ليصل إىل أكرث من 169 مليون درهم، وقطاع صناعة النسيج 

واملالبس والجلد بنسبة 25,2% ليصل إىل 240,6 مليون، والصناعات الكياموية وشبه الكياموية بنسبة 21% ليصل إىل 317,7 

مليون والصناعات الغذائية بنسبة 6,8% ليصل إىل 647 مليون. وسجل قطاع الصناعات االستخراجية انخفاضا بنسبة %12,3 

ليصل إىل 214,6 مليون.

أما قطاع النقل واالتصاالت، الذي انخفض متويله بنسبة 15,5% ليصل إىل 2,5 مليار، فقد تراجعت حصته مبقدار4 نقط لتصل 

إىل 19% لفائدة قطاع الصناعة والخدمات األخرى.

11  معطيات الجمعية املهنية لرشكات التمويل.

.IMMEE 12
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رسم بيـانـي 62: توزيع إنتاج القروض اإليجارية الخاصة باملنقوالت حسب قطاع النشاط  )%(
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 الفالحة  الصيد البحري وتربية األسامك  البناء  التجارة وإصالح السيارات  الفنادق واملطاعم

 النقل واالتصاالت  األنشطة املالية  إدارات عمومية  خدمات أخرى

وتعزز إنتاج القرض اإليجاري العقاري بحوايل 20% ليصل إىل 3,7 مليار مقابل 8,1% يف نهاية سنة 2018، وشمل هذا النمو 

باألساس متويل العقارات الصناعية بنسبة 102% متبوعة بعقارات مختلفة بنسبة 34,4% واملحالت التجارية بنسبة %16,8.

2 - تزايد لجوء رشكات التمويل إىل سوق الدين الخاص 

واصلت رشكات التمويل تعزيز لجوئها إىل سوق الدين الخارجي، وارتفع املبلغ الجاري إلصدارات سندات رشكات التمويل سنة 

2019 بنسبة 33,2% ليفوق 26 مليار درهم، بعد 14,3% سنة 2018عىل حساب الديون تجاه مؤسسات االئتامن والديون تجاه 

الزبناء التي انخفضت، عىل التوايل، بواقع 4,9% و1,1%. أما األموال الذاتية، فقد تزايدت بنسبة 3,1% لتصل إىل 11,2 مليار 

درهم، مقابل 5,4% سنة من قبل.

ونتيجة لذلك، سجلت حصة الديون البنكية ضمن املوارد انخفاضا مبقدار 5 نقط لتصل إىل 48%، وتقلصت حصة الديون تجاه 

الزبناء بنقطة واحدة لتصل إىل 10%، لصالح سندات الدين املصدرة التي تزايدت حصتها لتبلغ %22.

رسم بيـانـي 63 : تطور بنيـة مـوارد رشكات التمويل  )%( 
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 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون تجاه الزبناء  سندات الدين املصدرة  أموال ذاتية  خصوم أخرى
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وتم  اإليجارية.  القروض  بالنسبة لرشكات  مقابل%39  التمويل،  االستهالك 61% من سندات رشكات  قروض  وأصدرت رشكات 

االكتتاب يف هذه السندات من قبل مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة يف حدود 77%، متبوعة مبؤسسات االئتامن 

والهيئات املعتربة يف حكمها )21% ( والخواص )%7,2(.

وعرفت الديون البنكية لرشكات قروض االستهالك انخفاضا بنسبة5,1% لتصل إىل 18 مليار درهم، بعد استقرارها خالل سنة 

2018، حيث تقلصت حصتها ضمن املوارد مبقدار 4 نقط إىل %31.

كام تقلصت الديون تجاه الزبناء، التي تبلغ حصتها % 17، بنسبة 3,7% إىل حوايل 10 ماليري. وبخصوص املبلغ الجاري لسندات 

الدين الصادرة، الذي متلكه خمس رشكات لقروض االستهالك، فقد تعزز بنسبة 25,7% ليصل إىل 16,8 مليار درهم. وقد ارتفعت 

حصة هذه السندات مبقدار 5 نقط لتبلغ 29% . أما األموال الذاتية، التي متثل 11% من املوارد، فقد تزايدت بواقع 2,1% إىل 

6,3 مليار درهم مقابل 4,2% يف السنة السابقة.

وبخصوص الديون البنكية لرشكات القرض اإليجاري، التي متثل 66% من املوارد، فقد تراجعت بنسبة 4,5% لتصل إىل 34,5 مليار 

درهم، مقابل ارتفاع بنسبة 2,8% سنة من قبل. وتزايد املبلغ الجاري لسندات الدين الصادرة بحوايل% 53,2 عوض 3,8% ليصل 

إىل أكرث من 9 ماليري درهم، لرتتفع حصتها بواقع 5,5 نقطة إىل. 17,4% وبقيت حصة األموال الذاتية املحاسبية مستقرة باملقارنة 

مع سنة 2018، أي 7.%  وارتفعت بنسبة 6,3% لتصل إىل 3,6 مليار درهم.

3 - تعززت نتيجة رشكات قروض االستهالك يف حني تراجعت تلك الخاصة بالرشكات اإليجارية

بعد تراجعها بنسبة 2,3% سنة 2018، ارتفعت النتيجة الصافية لرشكات التمويل بنسبة 6,6% إىل 1,5 مليار درهم نهاية 2019. 

ويشمل هذا التطور تراجع النتيجة الرتاكمية لرشكات القرض اإليجاري وتحسنها لدى باقي فئات رشكات التمويل.

رسم بيـانـي: 64  تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات التمويل )مباليني الدراهم(
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وحققت رشكات التمويل بشكل إجاميل عائدا صافيا بنكيا قدره 5,7 مليار درهم، مام ميثل منوا بنسبة 1,1% مقابل 5,4% سنة 

2018. ويعكس هذا التباطؤ ارتفاع هامش العموالت بحوايل 9%، وهامش الفوائد بنسبة 5,3%، وانخفاض نتيجة عمليات القرض 

اإليجاري بدورها بنسبة 5,8% لتصل إىل 3,3 مليار، بعد ارتفاع بنسبة 5,2% يف السنة املاضية.  

وارتفعت التكاليف اإلجاملية لالستغالل الخاصة برشكات التمويل بنسبة 4,8% لتصل إىل 2,2 مليار درهم، مقابل 3% يف السنة 

املنرصمة، مام يعني ارتفاع متوسط معامل االستغالل مبقدار نقطة واحدة ليصل إىل 38%. ووصلت النتيجة اإلجاملية لالستغالل 

الخاصة بهذه الرشكات إىل 3,6 مليار، مرتاجعة بنسبة 1% مقابل ارتفاع بنسبة 6,8% سنة 2018. وقد امتصت بذلك 29,2% من 

تكلفة املخاطر، عوض %34.

وارتفع متوسط عائد أصول رشكات التمويل مبقدار 0,1 نقطة ليصل إىل 1,3%، وتحسن متوسط عائد األموال الذاتية بواقع 4 

نقط ليبلغ %13,7.

رسم بيـانـي 65: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك )مباليني الدراهم(
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وحسب الفئة، حققت رشكات قروض االستهالك عائدا صافيا بنكيا بلغ حوايل 3,6 مليار درهم، وهو ما ميثل ارتفاعا بنسبة %3,3 

مقابل 4,7% سنة 2018، نتيجة ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 2,3% وهامش العموالت بنسبة 7,6%. ومن جهتها، عرفت نتيجة 

عمليات القرض اإليجاري انكامشا بواقع 19,5% مقابل ارتفاع بنسبة 0,6% سنة2018، ارتباطا بالخصوص بانخفاض اإليجارات 

األويل املزيدة 13.

وارتفعت التكاليف اإلجاملية لالستغالل الخاصة بهذه الرشكات بنسبة 4,1% مقابل 6%، لتصل إىل 1,5 مليار درهم، مام أسفر 

عن متوسط معامل استغالل قدره 41% وهي نفس النسبة املسجلة يف السنة املنرصمة. ونتيجة لذلك، تزايدت النتيجة اإلجاملية 

لالستغالل بحوايل 2,6% لتصل إىل 2,1 مليار، بدال من 4% يف السنة املاضية.

وارتفعت الديون املعلقة األداء بنسبة 5,3% مقابل 11% يف السنة املاضية، أي بانخفاض يف تكلفة املخاطر بنسبة 6%، إىل أكرث 

من 597 مليون درهم، بعد زيادة قاربت 20% يف السنة املاضية، ومثلت ما يقرب من 28% من النتيجة اإلجاملية لالستغالل 

مقابل 30% يف سنة 2018.

13 تتكون الزيادة األوىل يف اإليجار من تسبيق عىل شكل إيجار يدفعه الزبون لرشكة التمويل، مام يسمح بتخفيض املبلغ الذي سيتم متويله. بالنسبة للمستأجر، تسمح الزيادة األوىل يف اإليجار بتخفيض مستوى 

اإليجارات املستقبلية وبالنسبة للمؤجر، فإنها تقلل من حجم املخاطر التي يتحملها يف متويل العقار.
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وبناء عليه، ارتفعت النتيجة الجارية بنسبة 6,2% مقابل انخفاض بواقع 2% لتصل إىل 1,5 مليار. أما النتيجة غري الجارية، فرغم 

بقائها سلبية، فقد انتقلت من 32,2 إىل 28,7 مليون درهم، ارتباطا بتكاليف ناجمة عن عمليات التقويم الرضيبي.

وبالنظر إىل هذه التطورات، بلغت النتيجة الصافية التي حققتها رشكات قروض االستهالك 953 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 

5,8% بعد انخفاض بواقع 2,4% يف السنة املاضية. وهذا ما أدى إىل بلوغ متوسط عائد األصول 1,6%، دون تسجيل أي تغيري 

باملقارنة مع سنة 2018، ومتوسط عائد األموال الذاتية 15,7% عوض 14,7% سنة 2017. 

رسم بيـانـي 66 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات القرض اإليجـاري )مباليني الدراهم(
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وحققت رشكات القرض اإليجاري عائدا صافيا بنكيا قدره 1,4 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 6,3% مقابل ارتفاع بنسبة %8,8 

سنة 2018، بفعل تأثري تراجع نتيجة عمليات القرض اإليجاري بواقع 3% لتصل إىل 3 ماليري، مقابل ارتفاع بنسبة 4,7% يف السنة 

السابقة. أما هامش العموالت، فقد انتقل إىل رصيد إيجايب بلغ 3,3 مليون درهم.

وارتفعت التكاليف اإلجاملية لالستغالل الخاصة بهذه الرشكات بنسبة 5,3%، لتصل إىل 391 مليون درهم مقابل تزايدها بواقع 

1,1%، مام أدى إىل تدهور متوسط معامل االستغالل مبقدار 3 نقط ليبلغ 27,3%. ويف ظل هذه الظروف، انخفضت النتيجة 

اإلجاملية لالستغالل بنسبة 9,4 % لتصل إىل 1,1 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنسبة 11,7% سنة من قبل. 

وارتباطا بانخفاض نسبة مخاطر القروض، عرفت تكلفة املخاطر لدى رشكات القرض اإليجاري تراجعا بنسبة 20,4%، بعد ارتفاعها 

بواقع 18,8% سنة 2018، لتصل إىل 393,4 مليون درهم، مام ميثل 37% من النتيجة اإلجاملية لالستغالل، مقابل 43% سنة 

.2018

وتدهورت النتيجة غري الجارية، حيث انتقلت من رصيد سجل عجزا قدره مليون واحد إىل 31 مليون درهم.

وبناء عليه، تزايدت النتيجة الصافية اإلجاملية لرشكات القرض اإليجاري بنسبة 5,9% لتصل إىل 377 مليون درهم، عوض ارتفاع 

بنسبة 6,4% سنة 2018. وتراجع متوسط عائد األصول إىل 0,7%، فيام بلغ متوسط عائد األموال الذاتية %10,6.
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ومن جانب آخر، تزايدت النتيجة الصافية لرشكات القروض العقارية بنسبة 7% لتصل إىل أكرث من 113 مليون درهم، ورشكات 

رشاء وتحصيل الديون بنسبة 13,8 % لتبلغ 39,3 مليون. أما نتيجة رشكات الكفالة، فقد انتقل رصيدها من عجز قدره 9,7 إىل 

فائض مبقدار 38,7 مليون، وشهدت نتيجة رشكات التمويل األخرى ارتفاعا بنسبة 50% لتبلغ 19,2 مليون درهم. 

VI - نـــشـاط الـبـنـوك الـحـرة ومـردوديتهــا
يف سنة 2019، سجل حجم نشاط البنوك الحرة، الذي يقاس مبجموع الحصيلة مقوما حسب القيمة املقابلة بالدرهم، زيادة 

بنسبة 4,6% ليصل إىل 42,3 مليار درهم. وتأيت هذه الزيادة بعد انخفاض بنسبة 11,3% و4,6% يف سنتي 2017 و2018 14، 

عىل التوايل. وهي مرتبطة بتنامي القروض عىل مؤسسات االئتامن بنسبة 8,6% لتصل إىل 20,2 مليار درهم ومحفظة السندات 

بنسبة 12,6% لتصل إىل 3,3 مليار درهم.

ووصل املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء الخاصة بهذه البنوك إىل 61 مليون درهم، متثل 0,36% من القروض.

وهكذا، ارتفعت حصة الديون املستحقة عىل مؤسسات االئتامن بنقطتني لتصل إىل 48%، وارتفعت حصة محفظة السندات 

بنقطة واحدة لتصل إىل 8%، بينام انخفضت حصة الديون عىل الزبناء مبقدار 3 نقاط لتصل إىل 42%. واستقرت حصة األصول 

األخرى يف نسبة %2.

رسم بيـانـي 67: بـنـيـة استـخدامـات البنـوك الحـرة )%(
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 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون عىل الزبناء   محفظة السندات  أصول أخرى

وبلغت ديون البنوك الحرة تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 31,9 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,6% مقابل 

6,3% يف سنة 2018. وشكلت هذه الديون 75% من مواردها، بدال من 80 % سنة من قبل. وتتألف هذه الديون من موارد 

محصل عليها لدى مؤسسات االئتامن باملغرب بنسبة 70% ومن موارد محصل عليها من مؤسسات ائتامن أجنبية بنسبة %30.

وتزايدت الودائع املحصلة لدى الزبناء، التي تشكل حصة قدرها 21%، بنسبة 37,2% بعد انخفاضها بنسبة 1,7% يف سنة 2018 

لتصل إىل 8,8 مليار دوالر، وتعود ملكية أكرث من ثلث هذه الودائع إىل غري املقيمني. فيام متلك الباقي الرشكات املستقرة باملنطقة  

الحرة لطنجة.  

14 أرقام تخص سنة 2018 متت مراجعتها.  
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وارتفعت األموال الذاتية املحاسبية للبنوك الحرة بنسبة 7,8% لتصل إىل 597 مليون درهم. وتتم تغطية املخاطر التي تتعرض 

لها البنوك الحرة أساسا بواسطة األموال الذاتية للبنوك األم. 

االلتزامات  نتيجة منو  بزيادة قدرها %22،  الحرة 748 مليون درهم،  البنوك  املمنوحة من طرف  بالتمويل  االلتزامات  وبلغت 

االلتزامات  املعتربة يف حكمها بنسبة 99% لتصل إىل 103 مليون درهم وتزايد  لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات  املمنوحة 

املمنوحة لفائدة الزبناء بنسبة 14,9% لتبلغ 645 مليون درهم.

وتزايدت التزاماتها بالضامن املمنوحة بنسبة 7,6% لتصل إىل 1,6 مليار درهم، مقابل 8,1% يف نهاية سنة 2018، مام يعكس 

انخفاًضا بنسبة 9,3% يف االلتزامات بالضامن املمنوحة بأمر من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها لتصل إىل 723 

مليون درهم ومنوا بنسبة 27,1% يف االلتزامات بالضامن املمنوحة بأمر من الزبناء لتصل إىل 881 مليون درهم. وفيام يخص 

التزامات الضامن املستلمة، فقد ارتفعت بنسبة 1,9% لتصل إىل 13,6 مليار درهم.

رسم بيـانـي 68: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك الحرة )مباليني الدراهم(
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ويف نهاية سنة 2019، سجلت البنوك الحرة عائدا صافيا بنكيا مببلغ 658 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 10,7% مقابل 1% يف 

سنة 2018، وهذا راجع باألساس إىل تقلص هامش الفائدة بنسبة 15,2% ليصل إىل 585 مليون وهامش العموالت مبقدار %5,2 

ليبلغ 50 مليون.

وعىل غرار العائد الصايف البنيك، عرفت النتيجة الصافية التي حققتها البنوك الحرة انخفاضا بحوايل 25,8% لتصل إىل 361 مليون 

درهم، بعد زيادة بنسبة 2,8% خالل سنة 2018.

 V - نـــشـاط جمعـيـات الـقـروض الصغـرى
يف نهاية سنة 2019، كان قطاع القروض الصغرى يتكون من 12 جمعية تضم شبكة مكونة من 1787 نقطة بيع، وعددا من الزبناء 

يبلغ 898 ألف، بزيادة قدرها 0,7% ، ونصف هؤالء الزبناء تقريبا من النساء. 

ووصل مجموع املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض املمنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى إىل 7,5 مليار درهم، مسجالً 

تسارًعا بنسبة 9,4% بعد تزايده بواقع 2,5% يف سنة 2018. وبذلك، وصل متوسط املبلغ الجاري إىل أكرث 8000 درهم، أي بزيادة 
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قدرها 8,6% مقارنة بسنة 2018. وقد منحت حوايل 96% من هذه القروض من طرف الجمعيات األربع الكربى.

ومتثل القروض املمنوحة للمقاوالت الصغرية جدا حوايل 88% من مجموع القروض، دون تغيري مقارنة بسنة 2018، ويرتكز حوايل 

78% من القروض يف الوسط الحرضي مقابل 76%. كام ارتفعت حصة القروض الفردية مبقدار 4 نقط، لتنتقل من 73% إىل %77.

وبخصوص الديون املعلقة األداء، فقد ارتفع مبلغها الجاري بنسبة 12% ليصل إىل 228 مليون درهم بعد تراجع بنسبة 8%، مام 

أدى إىل بلوغ نسبة مخاطر القروض 3,1%، وهو نفس مستوى السنة السابقة تقريبًا. وبلغت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن 

78% مقابل 86% وانخفضت نسبة شطب هذه الديون إىل 4% مقابل 5% يف 2018.

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

53,3% لتصل إىل 376 مليون درهم، أي مبقدار 5% من مجموع األصول.

ويف ما يخص موارد جمعيات القروض الصغرى، فقد ارتفعت ديونها تجاه مؤسسات االئتامن، التي متثل أكرث من نصف هذه 

املوارد، بنسبة 5,8% إىل 4,3 مليار درهم، بعد زيادة قدرها 3,8% سنة من قبل. وتتشكل نسبة  86%من هذه الديون من ديون 

تجاه البنوك املحلية.  

وقد أنهى قطاع جمعيات القروض الصغرى السنة املالية 2019 محققا ربحا صافيا بلغ 216 مليون درهم، حيث سجل ارتفاعا 

بنسبة 15% مقابل 5% يف 2018، مام يعني بلوغ عائد األصول 2,7% وعائد األموال الذاتية %7,5.

وانخفضت األموال الذاتية لهذه الجمعيات بنسبة 4% لتصل إىل 2,7 مليار درهم، مام ميثل 34% من املوارد، بعد استعادة أموال 

الجمعيات.

IV - نـــشـاط مـؤسسـات األداء ومـردوديتهـا 
يف سنة 2019، بلغ عدد مؤسسات األداء 19 مؤسسة، بدأت 4 منها نشاطها مؤخرًا خالل السنة ومؤسسة أخرى مل تبدأ بعد.

وحققت هذه املؤسسات مجموع حصيلة إجاملية قدرها 2,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 14% مقارنة بسنة 2018. وعىل نفس 

املنوال، كانت نسبة الزيادة هي 8%. وبلغت أموالها الذاتية 15756 مليون درهم مقابل 637 مليون درهم، وانخفضت مديونيتها   

بنسبة 5% إىل 593 مليون درهم

ومن حيث املردودية، ارتفع الـعــائـد الـصـافـي البنـكـي الذي حققته مؤسسات األداء بنسبة 9% ليصل إىل 949 مليون درهم 

وتحسنت نتيجتها الصافية بنسبة 4% إىل 166 مليون درهم. وأخذا بعني االعتبار نفس النطاق، بلغت نتيجة القطاع 174 مليون 

درهم، بارتفاع قدره 9%. ويشار إىل أن هذه املؤسسات الجديدة تكبدت خسائر ارتباطا بتكاليف بدء نشاطها.

15 دون احتساب نتيجة األرباح.



بنك املغرب - التقرير السنوي حول اإلرشاف البنيك
السنة املالية 2019

56 

1 - نشاط تحويل األموال

ارتفع حجم التحويالت التي متر عرب مؤسسات األداء بنسبة 10% ليصل إىل 29,3 مليار درهم. وأنجزت هذه التحويالت، عند 

إجرائها من الخارج، بواسطة منصات ملراسلني أجانب )فاعلني يف مجال تحويل األموال(.

ويظهر توزيع تحويالت األموال التي قامت بها هذه الرشكات عىل املستوى الدويل، حسب مصدرها، هيمنة حصة أوروبا )%64( 

وحصة دول الخليج التي بقيت مستقرة )20%( مقارنة بسنة 2018. وتعززت حصة أمريكا الشاملية مبقدار نقطة واحدة لتصل 

إىل 10% عىل حساب حصة إفريقيا )%4(.

ومتثل الدول املُصدرة العرش األوىل 85% من التحويالت. 

رسم بيـانـي 70 : توزيع تحويالت األموال عىل املستوى الدويل 
التي استلمتها مؤسسات األداء حسب بلد املصدر )%(

رسم بيـانـي 69 : توزيع تحويالت األموال عىل املستوى الدويل 
التي استلمتها مؤسسات األداء حسب املصدر  )%(
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 فرنسا   إسبانيا   العربية السعودية  الواليات املتحدة األمريكية  بلجيكا  
اإلمارات العربية املتحدة  قطر  أملانيا  هولندا   باقي العامل

 أوروبا  مجلس التعاون لدول الخليج العربية1617 

 الواليات املتحدة األمريكية  إفريقيا  باقي العامل  

ه أكرث من نصف هذه التحويالت إىل الجهات الثالث الكربى: الدار البيضاء- سطات والرباط-سال-القنيطرة وطنجة-تطوان  وُوجِّ

-الحسيمة.

رسم بيـانـي 71 : تطور حصص الجهات املستفيدة من تحويالت األموال عىل املستوى الدويل التي استلمتها مؤسسات األداء  
)%(
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 الدار البيضاء-سطات  الرباط-سال-القنيطرة  طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة الرشق  مراكش-آسفي  فاس-مكناس  بني مالل-خنيفرة  جهات أخرى

16 مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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ويف ما يتعلق بالتحويالت الوطنية التي حققتها هذه الرشكات، فقد بلغ حجمها حوايل 34,8  مليار درهم يف نهاية سنة 2019، 

مقابل 32,7 مليار سنة من قبل )6%+(. ومن ضمن هذا املجموع، صدرت نسبة  24,3% من الدار البيضاء، مقابل 20% سنة 

.2018

رسم بيـانـي 73 : حصة املدن املستلمة للتحويالت الوطنية 
لألموال التي أنجزتها مؤسسات األداء )%(

رسم بيـانـي 72 : حصة املدن املصدرة للتحويالت الوطنية 
لألموال التي أنجزتها مؤسسات األداء  )%(
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2 - نشاط األداء

من بني مؤسسات األداء التسعة عرشة، حصلت 15 مؤسسة عىل ترخيص لتقديم منتجات وخدمات األداء، وقد بدأت 6 منها 

نشاط األداء الجديد هذا. ففي نهاية سنة 2019، فتحت هذه املؤسسات 514.827 حسابا لألداء، إضافة إىل 371.116 محفظة 

إلكرتونية )m-wallets( متلكها البنوك التي أطلقت أيًضا منتجات لألداء عن طريق الهاتف املحمول.

رسم بياين 75: عدد حسابات األداء املفتوحة يف سنة 2019 حسب 
الفئات

رسم بياين 74: توزيع املحافظ املحمولة املفتوحة يف سنة 
2019

 حسابات من املستوى 1   حسابات 
من املستوى 2   حسابات من املستوى 3 
 حسابات وكالء تجار التجزئة والتجار الذين 

يقبلون وسيلة األداء هذه

43% 

48% 

7% 3% 

 مؤسسات األداء  البنوك

58% 

42% 

وبالنسبة للبنوك، ميتلك األفراد جميع املحافظ املحمولة تقريبًا، املدعومة بحسابات بنكية. وقد بلغ عدد الحسابات التي ميلكها 

التجار الذين يقبلون وسيلة األداء هذه 1.151 حسابًا. 
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ويف ما يتعلق مبؤسسات األداء، متثل الحسابات من املستوى 2 )ذات رصيد أقل من 5000 درهم( 48% من الحسابات املفتوحة، 

تليها حسابات من املستوى 1 )ذات رصيد أقل من 200 درهم( بحوايل 43%. ومتثل الحسابات من املستوى 3 نسبة 7% من هذه 

الحسابات. وقد تم فتح 11.236 حسابا من طرف التجار الذين يقبلون وسيلة األداء هذه ووكالء التجزئة. 

ومنذ بدء نشاطها، جمعت مؤسسات األداء 81,8 مليون درهم عن طريق مدفوعات عىل مستوى حسابات األداء.

ووصلت املعامالت املنجزة عن طريق الهاتف املحمول، خاصة تحويالت األموال من أفراد إىل آخرين، إىل 14,6 مليون درهم 

بالنسبة لتلك التي أنجزتها مؤسسات األداء و17,6 مليون بالنسبة لتلك التي أنجزتها البنوك.

ويف نهاية سنة 2019، بلغ رصيد حسابات األداء 9,7 مليون درهم مقسمة بني حسابات املستوى 3 )64%(، وحسابات املستوى 

2 )21%(، وحسابات املستوى 1 )1%( وحسابات ميلكها تجار ووكالء التجزئة )%14(.

IIV- نـــشـاط املـجمـوعـات البنكيـة ومـردوديتهـا
تم تتبع تحليل النشاط واملردودية عىل أساس مجمع من خالل البيانات املالية التي تم إنشاؤها وفقا للمعايري الدولية إلعداد 

التقارير املالية )IFRS(، من جانب 11 مجموعة بنكية متثل 97% من حصة السوق عىل أساس فردي. ويتيح هذا التحليل إمكانية 

دمج نشاط ونتائج البنوك املحققة من قبل الرشكات التي تراقبها هذه البنوك يف املغرب ويف الخارج.

1 - متت املحافظة بشكل عام عىل بنية حصيلة املجموعات البنكية 

يف نهاية سنة 2019، بلغ مجموع حصيلة املجموعات البنكية اإلحدى عرشة 1.793 مليار درهم، مام ميثل زيادة بنسبة 7,2 %عىل 

أساس سنوي17، مقابل 5,5% يف السنة املاضية18. 

وتتألف استخدامات املجموعات البنكية، التي مل تسجل تغيريا كبريا، باألساس من القروض والديون عىل الزبناء )62%(، متبوعة 

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

رسم بيـانـي 76 : بنية استخدامات البنوك حسب املعيار  -IFRS 9 عىل أساس مجمع  )%(
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 أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة  أصول مالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية  قروض وديون عىل الزبناء  قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات 

املعتربة يف حكمها  سندات مستخمدة الكلفة  أصول أخرى

)) CFG( 17  تم تعديل بيانات سنتي 2018 و2017 بعد إدماج مجموعتني بنكيتني جديدتني )الربيد بنك وبنك يس.إف.جي

.IFRS9 18  تم احتساب التطور يف الفرتة ما بني 1 يناير و31 دجنرب 2018 لتحييد أثر تطبيق املعيار
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بالديون تجاه  تراجع مبقدار 1,3 نقطة، متبوعة  الرغم من تسجيل  املوارد  )66 %(، عىل  الزبناء مهيمنة عىل  والتزال ودائع 

مؤسسات االئتامن )10%(. أما األموال الذاتية، فقد تعززت لتمثل 8% من الخصوم.

رسم بيـانـي 77 : بنية موارد البنوك - عىل أساس مجمع  )%(  
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 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون تجاه الزبناء  سندات الدين الصادرة   األموال الذاتية - حصة املجموعة  خصوم أخرى

الزبناء ومحفظة  القروض والديون عىل  البنكية منو  ارتفاع استخدامات املجموعات  1.1 - يعكس 
السندات

يف نهاية سنة 2019، سجلت القروض والديون عىل الزبناء منوا بنسبة 6,5%، عوض 8,1% يف السنة السابقة. وشهدت محفظة 

السندات زيادة يف مبلغها الجاري بنسبة 13,5 %. ومن جانب آخر، ارتفعت قروض وديون مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 

يف حكمها بنسبة 0,5%، بعد الركود الذي عرفته السنة املاضية.

2.1 - يعزى ارتفاع املوارد املحصلة إىل ودائع الزبناء وسندات الدين الصادرة واألموال الذاتية

تجاه  الديون  تباطأت  أخرى،  السابقة، ومن جهة  السنة  مقابل 3,5% يف  بنسبة 5,2 %  الزبناء  لدى  املحصلة  املوارد  ارتفعت 

مؤسسات االئتامن بواقع 1,6% مقابل 17,3%، ارتباطا عىل الخصوص بتزايد اللجوء إىل إعادة التمويل لدى البنك املركزي يف 

السوق املحلية. وسجلت سندات الدين الصادرة منوا واضحا بلغ حوايل 24% مقابل %21,3.

 ،IFRS 9 ومن جهتها، سجلت األموال الذاتية، التي كانت قد انخفضت بنسبة 1,3% يف السنة السابقة ارتباطا بتطبيق املعيار

ارتفاعا جديدا يف سنة 2019 بلغ 12,4% لتصل إىل 146,6 مليار درهم.

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

يشمل نشاط املجموعات البنكية عىل أساس مجموع املهن املرتبطة بالنشاط البنيك يف املغرب وتلك التي تزاول نشاطها بالخارج 

عن طريق الفروع والوكاالت ومهن التأمني وتدبري األصول، وكذا التمويالت الخاصة. ويهيمن عليها املكون البنيك الذي ساهم 

بحوايل 92%، أي بزيادة قدرها نقطة واحدة مقارنة بالسنة املاضية. وكان ذلك عىل حساب نشاط تدبري األصول الذي انخفض 

بنسبة 1%. وظلت حصتا نشاط التمويالت الخاصة والتأمينات مستقرتني يف 2% و5%، عىل التوايل.
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رسم بيـانـي 78 : توزيع مجموع أصول املجموعات البنكية حسب املهن )%(

929192
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201720182019

 نشاط بنيك  متويالت خاصة  نشاط التأمني  أنشطة تدبري األصول

4.1 - تسارعت أنشطة املجموعات البنكية يف الخارج نتيجة توسع نطاق حضورها

العابرة  الثالث  املغربية  البنكية  للمجموعات  والتابعة  بالخارج  املوجودة  الرشكات  أصول  نهاية سنة 2019، سجل مجموع  يف 

للحدود منوا بنسبة 13% ليصل إىل 320,5 مليار درهم، ليساهم يف املتوسط بنسبة 25% يف مجموع األصول عىل أساس مجمع، 

مقابل 24% سنة 2018، نتيجة رشاء 3 بنوك يف إفريقيا من قبل مجموعة بنكية. 

وبالنسبة للقروض، تسارع النشاط البنيك يف الخارج بنسبة 15,4% ليصل إىل 179,2 مليار درهم، وتزايد بنسبة 9,9% باعتبار 

نفس نطاق التجميع، مقابل 4,3 % سنة من قبل. وبالتايل، تزايدت حصتها ضمن مجموع القروض املجمعة مبقدار نقطتني لتصل 

إىل %23.    

ويف ما يتعلق بالودائع املحصلة من طرف الرشكات التابعة املوجودة يف الخارج، فقد بلغت 219,6 مليار، محققة ارتفاعا بنسبة 

15% ونسبة 6,9% حسب نفس نطاق التجميع، مقابل 5,6% سنة من قبل، وهو ما ميثل حصة قدرها 26% من مجموع الودائع 

املجمعة للمجموعات البنكية الثالث. 

رسم بيـانـي 79 : مساهمة الفروع املتواجدة بالخارج يف البنود الرئيسية لحصيلة املجموعات البنكية الثالث العابرة 
للحدود )%(
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عمليات  نتيجة  انتعاش  بفضل  جيدا  أداًء  البنكية  للمجموعات  الصافية  النتيجة   2 -  حققت 
السوق وانخفاض تكلفة املخاطر

سجل تباطؤ جديد يف النتيجة املجمعة الرتاكمية للمجموعات البنكية اإلحدى عرشة19، املحصورة يف نهاية سنة 2019، من جديد، 

الفائدة عىل  أسعار  انخفاض  بسبب  انتعاشا ملحوظا  السوق  نتائج عمليات  بينام سجلت  الفائدة.  تباطؤ هامش  يعكس  مام 

سندات الدين. وتسارع هامش العموالت عىل نحو طفيف بينام تحسنت تكلفة املخاطر من جديد.

رسم بيـانـي 80 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري عىل أساس مجمع )مباليري الدراهم(

68,971,0

33,0

13,9

74,7

34,6 32,7

14,3

     النتيجة الصافية -  حصة املجموعة    النتيجة اإلجلية لالستغالل العائد الصايف البن�

13,4

2019  2018  2017 

وبلغ العائد الصايف البنيك 74,7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5,1%، مقابل 3,2% يف السنة املاضية. ويعكس هذا التطور انتعاشا يف 

نتيجة عمليات السوق بنسبة 19,9% مقابل انخفاض بنسبة 11,2%. ومن جهة أخرى، ارتفع هامش الفائدة وهامش العموالت 

بنسبة 2,2% و7,2% مقابل 6,4% و6,6%، عىل التوايل، يف السنة املاضية.

رسم بيـانـي 81 : متوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك - عىل أساس مجمع )%(

52,553,653,6

201720182019

ارتفعت التكاليف اإلجاملية لالستغالل بنسبة 5,2% إىل حوايل 40 مليار درهم، مقابل 5,4% يف متم سنة 2018. ونتيجة لذلك، 

النتيجة اإلجاملية لالستغالل منوا بنسبة 5,1% لتصل إىل 34,6  استقر متوسط معامل االستغالل يف مستوى 53,6%، وسجلت 

مليار درهم.

أما تكلفة املخاطر، فقد انخفضت مجددا بنسبة 3,7% لتبلغ 8,8 مليار مقابل 5,6%، وامتصت 25,4% من النتيجة اإلجاملية 

لالستغالل، مقابل 27,7% يف السنة املنرصمة.

 19 تم تعديل بيانات سنتي 2018 و2017 بعد إدماج مجموعتني بنكيتني جديدتني.
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وإجامال، أنهت املجموعات البنكية اإلحدى عرشة سنة 2019 بتسجيل نتيجة صافية - حصة املجموعة بلغت 14,3 مليار، متزايدة 

بنسبة 2,7 مقابل 4,1%. وبقي عائد األصول مستقرا يف مستوى 0,8%، بينام انخفض عائد األموال الذاتية مبقدار نقطة واحدة 

ليصل إىل %9,7.

وحسب املهن، يتبني أن مساهمة النشاط البنيك يف النتيجة الصافية-حصة املجموعة قد وصلت إىل 82%، أي بانخفاض قدره 4 

نقط مقارنة بسنة 2018 لصالح تدبري األصول والتمويالت الخاصة وأنشطة التأمني التي عرفت حصصها ارتفاعا بنسبة 6% و10 

% و2%، عىل التوايل.

رسم بيـانـي 82 : 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

وحقق النشاط يف الخارج عائدا صافيا بنكيا يف ارتفاع بنسبة 4,7% ليصل إىل 18,8 مليار درهم. واستقرت مساهمته يف العائد 

الصايف البنيك للمجموعات البنكية الثالث املعنية يف مستوى 34% ووصلت مساهمته يف النتيجة الصافية-حصة املجموعة إىل 

29% مقابل %30.

رسم بيـانـي 83 : مساهمة الفروع املوجودة بالخارج يف البنود الرئيسية لنتيجة املجموعات البنكية الثالث العابرة 
للحدود  )%( 
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     النتيجة الصافية  - حصة املجموعة النتيجة الصافيةالعائد الصايف البن�
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وتباطأت النتيجة الصافية - حصة املجموعة املحققة يف الخارج من طرف املجموعات البنكية الثالث، ليصل منوها إىل %0,8 

وتبلغ 3,2 مليار درهم، خاصة تحت تأثري ارتفاع تكلفة املخاطر بنسبة %43.
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الفصل الثالث: املخاطر البنكية
يف سنة 2019، تسارعت وترية منو القروض املمنوحة للمقاوالت، يف حني ظلت نسبة مخاطر القروض مستقرة يف نفس مستوى 

السنة املاضية. 

الكربى إىل األموال  انخفاضها حيث بلغت نسبة املخاطر  البنوك،  لها  التي تتعرض  التمركز،  ومن جهة أخرى، واصلت مخاطر 

الذاتية 2,4 أضعاف األموال الذاتية، مقابل 4 أضعاف قبل عرش سنوات.

ومن حيث املالءة، تعززت األموال الذاتية للبنوك، مام أدى إىل تحسن القدرة عىل الصمود أمام الصدمات املحتملة.

ومن جهة أخرى، تزايدت حاجة البنوك للسيولة بالدرهم خالل السنة، عىل خلفية تزايد التداول النقدي وتراجع ودائع املغاربة 

املقيمني بالخارج. ويف هذا السياق، خفض بنك املغرب مستوى االحتياطي النقدي مبقدار نقطتني ليصل إىل 2% وحافظ عىل 

عمليات ضخ السيولة بنفس وترية السنة املاضية.

وتتناول التطورات املعروضة أدناه مخاطر االئتامن مبختلف مكوناتها من خالل تحليل تطور مديونية الفاعلني غري املاليني، واألرس 

البنوك وسيولتها، وكذا تعرضها ملخاطر  والرشكات، والديون املعلقة األداء واملخاطر الكربى. كام يبني هذا الفصل تطور مالءة 

أسعار الفائدة.  

I - 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 الخامس عرش )15( برسم سنة 2019 عينة تضم 8 بنوك و10 من الرشكات املتخصصة يف قروض االستهالك، 

متتلك مجتمعة حصة يف السوق تبلغ 95% بالنسبة لقروض السكن و98% بالنسبة لقروض االستهالك.

ويُستكمل هذا االستقصاء بتتبع منتظم وشهري لتطور قروض االستهالك والسكن، مع إثراء هذا التتبع بعنارص مرتبطة بنوعية 

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

رسم بيـانـي 84 : تطـور املديـونية البنكية لألسـر
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5,14,24,45,7
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 الديون البنكية لألرس )مباليري الدراهم(   نسبة منو الديون البنكية لألرس )بالنسبة املئوية(
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ويف متم دجنرب 2019، سجل املبلغ الجاري للمديونية البنكية لألرس20  ارتفاعا بنسبة 5,1% مقابل 5,7% سنة 2018، ليصل إىل 

358,6 مليار درهم، أي حوايل 35% من قروض مؤسسات االئتامن، مسجال بذلك تراجعا مبقدار نقطة واحدة مقارنة بالسنة 

املنرصمة. ونسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل، وصل هذا املبلغ الجاري إىل 31%، وهو نفس املستوى املسجل خالل السنوات 

األخرية.

وارتفعت حصة قروض االستهالك ضمن املديونية البنكية لألرس بنقطة واحدة إىل 37%، وتراجعت حصة قروض السكن بنقطة 

واحدة إىل %63.

ومتلك البنوك حوايل 84% من هذه املديونية، لتبقى هذه النسبة دون تغيري مقارنة بالسنة املاضية.

II - تـمـويـل الـسـكـن
وصل املبلغ الجاري للتمويالت املخصصة للسكن إىل 226,3 مليار درهم21، أي بزيادة بنسبة 3,8% مقابل 5% يف السنة السابقة. 

وضمن هذا املجموع، بلغت متويالت املرابحة العقارية 5,7 مليار درهم.

1.1- خـصـائـص قــروض السـكـن

بعد انخفاض بنسبة 3% خالل سنة 2018، عرف إنتاج قروض السكن انكامشا جديدا بنسبة 3,5% إىل حوايل 26,3 مليار درهم 

سنة 2019، وذلك يف سياق اتسم بتقلص عدد املعامالت العقارية بنسبة 10,8%. وشمل هذا االنخفاض القروض التي تدعمها 

الدولة )31-%(، بينام تزايدت القروض الحرة22 بواقع %2.

رسم بيـانـي 85 : تطـور إنتاج قروض السكن وعدد املستفيدين

27 34227 50228 81028 24127 28926 325

81 46378 132
71 82271 02768 49567 332

201420152016201720182019

 مجموع اإلنتاج )مباليني الدراهم(   عدد املستفيدين

القروض  انخفاض  بنسبة 1,7% إىل حوايل 67.300 زبون، مام يعكس  املستفيدين من جديد  تراجع عدد  وباملوازاة مع ذلك، 

املدعومة من طرف الدولة بنسبة 35% وارتفاع القروض الحرة بنسبة %11. 

20  مبا يف ذلك الدين املوزع من املؤسسات التشاركية يف شكل مرابحة.

21  مبا يف ذلك التمويالت التشاركية العقارية يف شكل مرابحة.

22  القروض الحرة هي القروض التي ال تدعمها الدولة.
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وبلغ متوسط مبلغ القروض 391.000 درهم سنة 2019، لينخفض مبقدار 7.000 درهم مقارنة بالسنة املنرصمة.

وسجل جاري القروض الحرة، التي متثل حصة 82%، ارتفاعا بنسبة 1,1% عوض 6%. ومن جهة أخرى، تراجع املبلغ الجاري 

للقروض املدعومة من طرف الدولة بنسبة 2,1% بعد منوه بواقع 0,9% سنة 2018، ليصل بذلك إىل 38,5 مليار درهم، 20,6 

مليار منها برسم القروض املضمونة من طرف صندق فوغاليف23 وصندوق فوغالوج24، و16,1 مليار برسم القروض املضمونة من 

طرف فوغاريم25، و1,8 مليار برسم السكن املنخفض السعر.

رسم بيـانـي 86: تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب سعر الفائدة املطبق )%(
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 أقل من 4%   ما بني 4% و6%  ما بني 6% و8 %   ما بني 8 % و10%   أكرث من %10

وبلغ متوسط سعر الفائدة املطبق عىل قروض السكن 4,45%، بانخفاض قدره 48 نقطة أساس مقارنة بسنة 2018. وارتفعت 

حصة القروض املمنوحة بسعر فائدة أدىن من 6% مبقدار نقطتني إىل 82%، عىل حساب القروض املمنوحة بسعر فائدة أكرب.

رسم بيـانـي 87: توزيع املبلغ الجاري لقروض السكن بني سعر الفائدة الثابت واملتغري )%(

849091939495
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 قروض بسعر فائدة ثابت   قروض بسعر فائدة متغري

وتزايدت حصة قروض السكن املمنوحة بسعر فائدة ثابت من جديد لتصل إىل 95% من حيث املبلغ الجاري، أي بزيادة نقطة 

واحدة مقارنة مع سنة 2018. أما من حيث اإلنتاج، فقد استقرت هذه الحصة يف مستو ى %98.

23 صندوق ضامن القروض املخصصة لتمويل الحصول عىل ملكية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين.  

24 صندوق ضامن قروض السكن لفائدة مستخدمي القطاع العام.

25 صندوق ضامن املداخيل غري املنتظمة واملتواضعة.
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رسم بيـانـي 88 : تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب املدة األصلية  )%(
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 أقل من 5 سنوات   ما بني 5 و10 سنوات  ما بني 10 سنوات و20 سنة   أكرث من 20 سنة

وتزايدت حصة قروض السكن املمنوحة ملدة أصلية تفوق 20 عاما مبقدار 3 نقط إىل 58%، وكان ذلك عىل حساب القروض التي 

يرتاوح أجلها بني 10 سنوات و20 سنة، حيث تراجعت مبقدار 3 نقط إىل 35%. ونتيجة لذلك، بلغ متوسط املدة األصلية حوايل 

20,1 سنة، مقابل 19,8 سنة يف العام املايض.   

2.1 - 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 63% من مجموع عدد امللفات، مقابل %30 

بالنسبة لألشخاص املرتاوحة أعامرهم بني 30 و40 سنة. أما األشخاص الذين تقل أعامرهم عن 30 سنة، فيمثلون 7% من مجموع 

عدد امللفات.

رسم بيـانـي 89: توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن  )%(
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ومن حيث الدخل، استفاد األشخاص الذين يقل دخلهم عن 4.000 درهم من 33% من عدد ملفات القروض، أي بارتفاع قدره 

نقطتان عىل حساب األشخاص الذين يتجاوز دخلهم 10.000 درهم، والذين تراجعت حصتهم إىل %28. 
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رسم بيـانـي 90 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل  )%(
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وحسب الفئة االجتامعية واملهنية، كانت لألجراء واملوظفني حصص بلغت عىل التوايل 47% و33% من عدد ملفات القروض. 

وبلغت حصة الصناع التقليديني والتجار نسبة %15. 

رسم بيـانـي 91: توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الفئة االجتامعية واملهنية  )%(
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وحسب التوزيع الجغرايف، يوجد حوايل 37% من املستفيدين من قروض السكن بجهة الدار البيضاء-سطات، برتاجع مبقدار 3 

نقط، تليها جهة الرباط-سال-القنيطرة بحصة 19% من املستفيدين من القروض.
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رسم بيـانـي 92 : التوزيع الجغرايف لعدد ملفات قروض السكن )%(
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2 - تـمـويـل االستهالك

1.2 -  تـطـور  تـمـويـل االسـتـهـالك

بلغ املبلغ الجاري لقروض االستهالك 132 مليار درهم، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 7,4%، مقابل 7% سنة 2018. ويهم هذا 

التوجه عىل حد سواء القروض املمنوحة من طرف رشكات قروض االستهالك ) 7,4 +% مقابل 8+% ( وتلك املوزعة من طرف 

البنوك26 )7,4% مقابل %6,2(.

إىل السيارات  لرشاء  تخصص  والتي  مرابحة  شكل  تتخذ  التي  التشاركية  التمويالت  جاري  وصل  املجموع،  هذا  ضمن   ومن 

 776 مليون درهم.

رسم بيـانـي 93: تطور املبلغ الجاري اإلجاميل لقروض االستهالك )%(
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26  مبا يف ذلك السحوبات عىل املكشوف والقروض األخرى املمنوحة للخواص من األفراد.
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ومل تتغري بنية قروض االستهالك حسب آجالها. فحصة القروض التي يفوق أجلها 5 سنوات استقرت يف نسبة 75%؛ أما حصة 

القروض التي يقل أجلها عن 3 سنوات، فقد استقرت يف مستوى %5.

رسم بيـانـي 95: تطور متوسط مبلغ ملفات قروض 
االستهالك )بالدرهم(

رسم بيـانـي 94 : تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك 
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ويصل متوسط مبلغ قروض االستهالك إىل 54.000 درهم، مام ميثل ارتفاعا مببلغ 3.000 درهم من سنة إىل أخرى.

2.2- 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.

ومل يعرف توزيع عدد ملفات القروض حسب السن أي تغيري. فقد مثل املستفيدون الذين تزيد أعامرهم عن 50 سنة 40% من 

عدد امللفات، يف حني مثل املستفيدون الذين يقل سنهم عن 30 سنة حصة %10.

رسم بيـانـي 96: 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 وبلغت حصتها 

70%. وعىل العكس من ذلك، متثل البطاقات املتجددة 7% من القروض التي حصل عليها األشخاص الذين تفوق أعامرهم 50 

سنة، و1% فقط من القروض التي حصل عليها األشخاص الذي تقل أعامرهم عن 30 سنة.
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رسم بيـانـي 97: توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن ونوع القرض )%(
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 السيارات  التجهيزات املنزلية  القروض الشخصية  البطاقات

وحسب الدخل، ميثل األشخاص الذين يقل دخلهم عن 4.000 درهم حوايل 36% من ملفات القروض مقابل 23% بالنسبة مللفات 

األشخاص الذين يتوفرون عىل دخل يرتاوح بني 4.000 و6.000 درهم و 41% بالنسبة مللفات األشخاص الذين يفوق دخلهم 

6.000 درهم.

رسم بيـانـي 98 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%(
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والتزال القروض الشخصية متثل النوع األكرث استخداما لدى جميع فئات الدخل. ويتوفر األشخاص ذوو الدخل األضعف عىل 

الحصة األكرب من هذه القروض )80% مقابل 75% سنة 2018(، بينام ميلك األشخاص ذوو الدخل األعىل عىل حصة أكرب من 

القروض املخصصة لرشاء السيارات )55%، أي نفس مستوى السنة املاضية(.
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رسم بيـانـي 99 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل ونوع القرض )%(
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 السيارات  التجهيزات املنزلية  القروض الشخصية  البطاقات

حوزة  يف  فتوجد  الحصص،  باقي  أما  التوايل.  عىل  و%34   %49 يف  مستقرة   ،2019 سنة  يف  واملوظفني،  األجراء  وظلت حصص 

املتقاعدين )7%( والحرفيني والتجار )5%( وأصحاب املهن الحرة )%5(.

وحسب املوقع الجغرايف، ال يزال املستفيدون من قروض االستهالك يتمركزون يف التجمعني الحرضيني للدار البيضاء )29% مقابل 

30%( والرباط )18% عوض %19(.

II - تـطــور املـديـونية البنكية للشـركـات غري املالية
يف سنة 2019، تسارعت وترية منو املديونية البنكية للرشكات غري املالية لتصل إىل 5,4%، مقابل 1,2% يف سنة 2018. وبلغت 

511,8 مليار درهم، أي بحصة وصلت إىل 51% من مجموع القروض.

رسم بيـانـي 100: املبلغ الجاري للقروض بواسطة الدفع من الصندوق املمنوحة للرشكات غري املالية )مباليري الدراهم(
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وتسارعت وترية منو القروض املمنوحة من طرف البنوك لفائدة الرشكات، التي متثل 88% من مجموع متويالت هذه األخرية، 

لتصل إىل 5,6%، مقابل 0,7% يف السنة السابقة بفضل الرشكات الخاصة التي ارتفع مبلغها الجاري بنسبة 6,4% ليبلغ 401,5 

مليار، بعد ارتفاع بنسبة 0,2% يف سنة 2018. وعىل العكس من ذلك، انخفضت القروض املخصصة للرشكات العمومية بنسبة 

0,5%، بعد ارتفاعها بنسبة 4,4%، لتصل إىل 51,3 مليار. 

ويف ما يتعلق بالقروض املمنوحة للمقاوالت من طرف رشكات التمويل، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 4,4% لتصل إىل 59 مليارا، 

مقابل 4,7% سنة من قبل، السيام بفضل تزايد عمليات التمويل بواسطة عقود البيع اإليجاري )%+4,2(.

والصغرية  جدا  الصغرية  للمقاوالت  املخصصة  القروض  حصة  أن  إىل  التمويل  ورشكات  البنوك  من  املستقاة  البيانات  وتشري 

واملتوسطة2728 بلغت  37% من مجموع القروض املمنوحة للمقاوالت، مام يعني تحسنها باملقارنة مع السنوات السابقة.

III - تـطــور املـخـاطـر الكـبـرى للبنـوك
يف متم دجنرب 2019، انخفضت التزامات البنوك إزاء املخاطر الكربى 2829بنسبة 1,5% لتصل إىل 363 مليار درهم، ممثلة بذلك 

2,4 أضعاف أموالها الذاتية عىل أساس فردي، مقابل 2,7 أضعاف يف سنة 2018. ومن ضمن هذا املجموع، ارتفعت التزامات-

الحصيلة، التي وصل مجموعها إىل حوايل 275 مليار درهم، بنسبة 4,2% مقارنة بالسنة املاضية. أما تعرضات خارج الحصيلة، 

السيام التي تتخذ شكل التزامات بالتمويل وبالضامن، فقد راكمت 85 مليار درهم وسجلت انخفاضا بنسبة 11,5% يف نفس 

الفرتة.

رسم بيـانـي 102: تطور املخاطر الكربى املتعلقة بالقروض 
املمنوحة من طرف البنوك - عىل أساس مجمع

رسم بيـانـي 101 : تطور املخاطر الكربى املتعلقة بالقروض 
املمنوحة من طرف البنوك - عىل أساس فردي
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 الحجم )مباليري الدراهم(   الحجم نسبة إىل األموال الذاتية

ومع استثناء تعرض البنوك ملخاطر الرشكات التابعة لها، وصل املبلغ الجاري اللتزامات البنوك تجاه املجموعات الكبرية إىل 285 

مليار درهم، وهو ما ميثل 1,9 ضعف أموالها الذاتية عىل أساس فردي.

27 محددة عىل أساس رقم معامالت أدىن من 175 مليون درهم.  

28 مستفيد أو مجموعة من املستفيدين من قرض يفوق مبلغه الجاري أو يعادل 5% من األموال الذاتية لبنك ما.
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ويظهر توزيع املخاطر الكربى حسب القطاعات استئثار املجموعات املالية غري البنوك بحصة 28%، متبوعة بالبنوك )13%(، ثم 

املستفيدين العاملني يف قطاع الصناعات االستخراجية )9%(، ثم الصناعة التحويلية )9%( ثم الطاقة )%7(.

وعىل أساس مجمع، تراجعت التزامات املجموعات البنكية تجاه املخاطر الكربى بنسبة 5,9% لتصل إىل 333 مليار درهم، مام 

ميثل 1,8 ضعف أموالها الذاتية، مقابل ضعفني يف سنة 2018.

كام تعزى االنخفاضات املالحظة إىل تعزيز األموال الذاتية االحرتازية للبنوك.

VI- تغري الديـون املعـلـقـة األداء
ارتباطا بالظرفية االقتصادية، سجلت الديون املعلقة األداء لدى البنوك، نسبة منو قدرها 7,1%، مقابل 3,7% سنة من قبل، لتصل 

إىل 70 مليار درهم. وقد أدى ذلك إىل ارتفاع نسبة مخاطر القروض مبقدار 0,2 نقطة لتصل إىل 7,5% يف أواخر سنة 2019. 

ويعكس هذا التطور ارتفاع الديون املعلقة األداء الخاصة باألرس بشكل أكرب مقارنة بديون املقاوالت غري املالية.  

رسم بيـانـي 104: تطور نسبة الديون املعلقة األداء- عىل 
أساس فردي ) %(

رسم بيـانـي 103: تطور الديون املعلقة األداء لدى البنوك - 
عىل أساس فردي
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 الديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(       نسبة منو الديون املعلقة األداء )%(

وحسب مستوى املخاطر، سجلت الديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها ارتفاعا بنسبة 4,6% 29 لتصل إىل 4,3 مليار درهم، وتزايدت 

الديون املشكوك يف تحصيلها بواقع 22,1% إىل 8,5 مليار. وفيام يخص الديون املتعرثة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5,4% إىل 57,2 

مليار درهم. ونتيجة لذلك، تزايدت حصة الديون املشكوك يف تحصيلها مبقدار نقطة واحدة إىل 12% عىل حساب الديون املتعرثة 

التي انخفضت بنقطة واحدة إىل 82%. وظلت نسبة الديون املشكوك يف تحصيلها مستقرة يف مستوى 6% من سنة إىل أخرى.

29 تم تحديث بيانات 2018.
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رسم بيـانـي 105 : تطور بنية ديون البنوك املعلقة األداء حسب الفئة - عىل أساس فردي )%( 
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وشهدت املؤن الخاصة بالديون املعلقة األداء ارتفاعا بنسبة 7,3%، مام أسفر عن نسبة متوين قدرها 69% يف نهاية سنة 2019. 

وبلغت هذه النسبة 77% بالنسبة للديون املتعرثة، و50% بالنسبة للديون املشكوك يف تحصيلها، و9% بالنسبة للديون ما قبل 

املشكوك يف تحصيلها، مقابل 76% و50% و12%، عىل التوايل.

رسم بيـانـي 106: نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها البنوك - عىل أساس فردي
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 مؤن خاصة بالديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(   نسبة التغطية )%(

وإضافة إىل املؤن الخاصة، بلغت املؤن ذات الطابع العام املخصصة لتغطية الديون ذات الحساسة للظرفية االقتصادية 10,7 

مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 15,6%. ومثلت هذه املؤن 1,2% من الديون السليمة مقابل 1,1% يف سنة 2018.

ومن جانب آخر، تزايدت الديون املعلقة األداء لدى رشكات التمويل بنسبة 5,2% لتصل إىل 11,8 مليار درهم، لتبلغ بذلك نسبة 

املخاطر 9,9%. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن بنسبة %72.  

وعىل أساس مجمع، وصل مجموع الديون املعلقة األداء الخاصة بزبناء املجموعات البنكية اإلحدى عرش إىل 101 مليار درهم، 

أي يف ارتفاع بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2018، لرتتفع بذلك نسبة املخاطر مبقدار 0,1 نقطة إىل %8,5.   



 الـجزء األول : بـنـيـة القطاع البنيك 
ونـشـاطـه ومردوديتـه ومخاطره

75 

رسم بيـانـي 108: نسبة تغطية الديون املعلقة األداء لدى 
البنوك - عىل أساس مجمع  

رسم بيـانـي107: تطور الديون املعلقة األداء ونسبة املخاطر 
عىل أساس مجمع  
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 املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(       نسبة املخاطر )%( املؤن )مباليري الدراهم(   نسبة التغطية )%(

وتزايدت مؤن املجموعات البنكية بنسبة 11,6% مقابل 10% سنة من قبل. ووصلت إىل 67,1 مليار درهم. ونتج عن ذلك ارتفاع 

نسبة التغطية مبقدار نقطتني لتبلغ 66% مقارنة بسنة 2018.

ومع متم سنة 2019، تم متوين الديون الحساسة التي تستجيب للمعيار IFRS 9 بنسبة 15% 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 لدى الفروع املتواجدة يف الخارج، السيام يف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فقد راكمت مبلغا 

جاريا قدره 18,6 مليار درهم، لرتتفع بذلك نسبة املخاطر بنسبة 0,5 نقطة إىل 10,1%. كام تحسنت نسبة تغطية هذه الديون 

باملؤن مبقدار 5 نقط لتبلغ 75% مقارنة مبتم سنة 2018.

1 - الـديـون املعلقة األداء عىل األسـر

خالل سنة 2019، تباطأت وترية منو املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء الخاصة باألرس لدى البنوك ورشكات قروض االستهالك 

بشكل طفيف لتبلغ 10,4%، مقابل 14,1% سنة من قبل، وتصل هذه الديون إىل 29,6 مليار، مام أسفر عن تزايد نسبة املخاطر 

مبقدار 0,4 نقطة إىل 8,2% من سنة إىل أخرى. ويعكس هذا التطور تقلص هذه النسبة مبقدار 0,4 نقطة إىل 8,3% لدى األرس 

املقيمة ومبقدار 0,5 نقطة إىل 7,8% لدى األرس غري املقيمة، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن %62.  

*  متت إعادة حساب مؤن سنة 2017 دون احتساب املؤن الجامعية وذلك ألسباب تتعلق بإمكانية املقارنة.

** تاريخ تطبيق ملعيار IFRS9 ألول مرة.
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رسم بيـانـي 109: تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل األرس - عىل أساس فردي )%( 
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  البنوك   رشكات التمويل   مؤسسات التأمني

وتزايد املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء املستحقة للبنوك عىل األرس بنسبة 11,8% إىل 23,7 مليار، مقابل منو بواقع %15,1 

سنة من قبل. وبذلك، وصلت نسبة املخاطر إىل 8%، عوض 7,5% سنة 2018. ووصلت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن إىل %58 

مقابل 61% سنة 2018، مام يعكس ارتفاع حصة قروض السكن املضمونة.

وتباطأت الديون املعلقة األداء املستحقة لرشكات قروض االستهالك إىل 5,3%، أي ما يعادل 5,9 مليار درهم مقابل 10,6% سنة 

من قبل، مام أدى إىل انخفاض نسبة املخاطر إىل 10,2% مقابل 10,4% يف سنة 2018. وتعززت نسبة تغطية هذه الديون باملؤن 

بنسبة 76%، أي بارتفاع قدره نقطة واحدة من سنة ألخرى.

رسم بيـانـي 110: تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل األرس لفائدة البنوك ورشكات قروض االستهالك 
حسب فئة القرض- عىل أساس فردي )%( 

6,06,46,15,86,06,56,8

9,3
10,410,09,99,5

10,3
10,7

2013201420152016201720182019

  البنوك   رشكات التمويل   مؤسسات التأمني

وبذلك، بلغت نسبة املخاطر 6,8% يف ما يخص قروض السكن، و10,7% يف ما يخص قروض االستهالك، مقابل 6,5% و%10,3، 

عىل التوايل، سنة 2018.



 الـجزء األول : بـنـيـة القطاع البنيك 
ونـشـاطـه ومردوديتـه ومخاطره

77 

2  - الـديـون املعلقة األداء عىل املقاوالت غري املالية

تسارعت الديون املعلقة األداء املستحقة عىل الرشكات غري املالية، محققة منوا بنسبة 5,4% مقابل 0,2% سنة 2018، لتصل إىل 

51,2 مليار درهم. وبذلك، بقيت نسبة القروض املعلقة األداء مستقرة يف مستوى 10%. وقد متت تغطية هذه الديون باملؤن 

بنسبة 74%، يف ارتفاع بنقطة واحدة مقارنة بالسنة املاضية.

رسم بيـانـي 111: تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%( 

7,3
8,7

10,010,410,310,110,1

7,68,18,08,58,9
9,59,5

7,3
8,7

9,7
10,210,110,010,0

2013201420152016201720182019

  البنوك   رشكات التمويل   مؤسسات التأمني

وتزايد املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء املستحقة للبنوك عىل الرشكات غري املالية بنسبة 5,5% إىل 45,6 مليار، أي أن نسبة 

املخاطر بلغت 10,1% وهي نفس النسبة التي عرفتها سنة 2018. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن بنسبة %75.

ويظهر التوزيع القطاعي لهذه الديون أن الديون املعلقة األداء املستحقة عىل مقاوالت القطاع األويل تزايدت بنسبة %14,2 

ومثلت 10,6% من القروض التي استفاد منها هذا القطاع. أما الديون املعلقة األداء املستحقة عىل رشكات القطاع الصناعي، فقد 

تزايدت بنسبة 12,9% بعد أن انخفضت بنسبة 3,7% يف السنة املاضية، مام أسفر عن نسبة مخاطر قدرها 16,4% مقابل %14,4 

سنة 2018. ويف ما يخص الديون املعلقة األداء املستحقة عىل قطاع البناء واألشغال العمومية، الذي يشمل اإلنعاش العقاري، فقد 

تسارع منوها إىل 12,9% مقابل ارتفاع بواقع 1%، لتتزايد بذلك نسبة مخاطر هذا القطاع مبقدار 0,9 نقطة إىل %8,6.
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 رسم بيـانـي 112: التوزيع القطاعي للديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك 
عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%( 

7,28,39,1

29,528,630,9

16,416,7
18,1
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7,8 6,85,9
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17,018,0
16,5
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 القطاع األويل   الصناعات التحويلية   البناء واألشغال العمومية   الفندقة   النقل واالتصاالت   التجارة   قطاعات أخرى

وبعد ارتفاع بنسبة 5,1 % سنة 2018، تراجع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء الخاصة بقطاع التجارة بنسبة 4,1%، مام أسفر 

عن نسبة مخاطر قدرها 12,5%، مقابل %13,6.

وسجل انخفاض جديد يف املبلغ الجاري لديون قطاع الفندقة املعلقة األداء بنسبة 20,9%، بعد انخفاض بنسبة 13,7% سنة 

2018، مام أدى إىل تزايد نسبة مخاطر القطاع مبقدار 4,7 نقطة إىل %25,3.

بنسبة 0,3%، مقابل  انخفاضا جديدا  النقل واالتصاالت  بقطاع  الخاصة  األداء  املعلقة  الديون  العكس من ذلك، عرفت  وعىل 

14,1% يف السنة املاضية. وبذلك، بلغت نسبة مخاطر هذا القطاع 6,4% عوض %7.  

رسم بيـانـي 114: نسبة الديون املعلقة األداء الخاصة 
بالبنوك عىل الرشكات غري املالية حسب قطاع النشاط سنة  

2019 - عىل أساس فردي )%(

رسم بيـانـي 113 : تطور الديون املعلقة األداء الخاصة 
بالبنوك عىل الرشكات حسب قطاع النشاط - عىل أساس 
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ومن جهة أخرى، وصل املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء املستحقة لرشكات التمويل عىل الرشكات غري املالية إىل 5,6 مليار، 

مسجال تباطؤا بنسبة 4,5% مقابل 11,9% سنة 2018. وشكلت هذه الديون 9,5% من مجموع القروض املمنوحة لهذا القطاع، 

أي أنها بقيت عىل ما كانت عليه يف السنة املاضية. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود 69%، مام يعني ارتفاعا بواقع 

نقطة مئوية واحدة.

V - تـطــور سـيـولـة الـبـنـوك
خالل سنة 2019، تزايدت حاجة البنوك إىل السيولة بالدرهم للسنة الثانية عىل التوايل، يف حني ارتفعت الديون بنسبة 4,5 % 

والودائع بنسبة 2,9%. وبذلك، ارتفع معامل االستخدام30 بنقطتي أساس ليبلغ 98%. ودون احتساب شهادات اإليداع، بقيت 

هذه النسبة يف مستوى 91% من سنة إىل أخرى.

رسم بيـانـي 115: تطور الودائع والقروض ومعامل االستخدام لدى البنوك

837891931 901928955

939698

201720182019

 قروض ممنوحة للزبناء )مباليري الدراهم(  ودائع الزبناء )مباليري الدراهم(   معامل االستخدام )%(

ويف هذا السياق، خفض بنك املغرب نسبة االحتياطي النقدي بنقطتني لتصل إىل 2% وحافظ عىل عمليات ضخ السيولة، السيام 

بواسطة التسبيقات لـسبعة أيام، التي تناقص مبلغها الجاري بقدر طفيف بلغ 3% إىل 65 مليارا أواخر سنة 2019، بينام استقرت 

القروض برسم عملية إعادة متويل الديون املضمونة بديون عىل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة يف نفس املستوى، 

أي 2,3 مليار درهم.

وميثل املبلغ الجاري إلعادة التمويل لدى بنك املغرب 4,8% من خصوم القطاع البنيك. وترتاوح هذه الحصة ما بني 0,5% و%10 

حسب البنوك.

30 نسبة القروض إىل الودائع.
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رسم بيـانـي 116: املبلغ الجاري للتسبيقات لسبعة أيام وللقروض املضمونة من بنك املغرب )مباليري الدراهم( 

39,0

67,065,0

3,22,32,3

201720182019

 تسبيقات ملدة 7 أيام  قروض مضمونة

ووصل متوسط املبلغ الجاري اليومي للقروض بدون ضامنات يف السوق القامئة بني البنوك إىل 7,6 مليار درهم، مرتاجعا بنسبة 

6,5% مقارنة باملتوسط املسجل يف السنة املاضية.

وأفرزت الوضعية الصافية للبنوك يف سوق عمليات إعادة الرشاء، دون احتساب العمليات املنجزة مع بنك املغرب، وضعية صافية 

ُمقرِضة مببلغ 24,4 مليار درهم، مقابل 16,4 مليار سنة 2018، بفعل التأثري املزدوج الرتفاع القيم املستلمة لالستحفاظ مببلغ 6,8 

مليار وانخفاض القيم املسلمة لالستحفاظ مبقدار 1,1 مليار.

وإضافة إىل موارد الزبناء واملوارد املتاحة يف السوق القامئة بني البنوك، تزايدت سندات الدين الصادرة بنسبة 21,3%، لتمثل 

5,3% من موارد البنوك مقابل 6,7% و4,6%، عىل التوايل، يف السنة املاضية. ومن حيث آجال االستحقاق، امتدت هذه اآلجال. 

وهكذا، فالسندات التي تتجاوز آجال استحقاقها سنتني متثل 47% من املجموع مقابل 53% بالنسبة للسندات التي يقل أجل 

استحقاقها عن سنتني، يف حني كانت متثل ما بني 43% و57%، عىل التوايل، يف السنة السابقة.

ومن جهة أخرى، سجلت الديون الثانوية ذات أجل استحقاق أطول ارتفاعا جديدا بنسبة 9,0%، بعد منوها بنسبة 5,3% سنة 

2018، لتصل إىل 47,6 مليار درهم.

البنوك من استخدامات قصرية األجل نسبة 44%، وبلغت استخدامات متوسطة وطويلة األجل  وإجامال، قاربت استخدامات 

56%، مقابل 45% و55%، عىل التوايل، سنة 2018. أما يف ما يخص موارد البنوك، فهي تتشكل من املوارد دون أجل بنسبة %57، 

ومن املوارد القصرية األجل بنسبة 21%، ومن املوارد املتوسطة والطويلة األجل بنسبة 22%، مقابل 57% و23% و20%، عىل 

التوايل، يف السنة املاضية. 

ويف ما يخص أصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق، التي تتكون بالخصوص من القيم املودعة يف الصندوق والودائع لدى بنك 

املغرب والعمليات املنجزة فيام بني البنوك وسندات الخزينة وشهادات اإليداع، فقد وصل مبلغها الجاري، يف نهاية سنة 2019، 

إىل 177 مليار درهم، يف ارتفاع بنسبة 8,7%. وبلغت حصة هذه األصول يف مجموع االستخدامات 12,5% مقابل 12,1% يف 

السنة السابقة.
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رسم بيـانـي 117: تـطـور أصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق

175162177

13,7
12,112,5

201720182019

 أصول سائلة وقابلة للتحقيق )مباليري الدراهم(  أصول سائلة وقابلة للتحقيق/مجموع األصول )%(

وتعززت محفظة سندات الخزينة التي تحوزها البنوك بنسبة 9,5% لتصل إىل 161,1 مليار درهم بعد زيادة قدرها 5,6% سنة 

من قبل.

وسجل معامل السيولة عىل املدى القصري )LCR( 31 لدى البنوك مستوى متوسطا بلغ 159%، مقابل 135% سنة 2018، ليعكس 

بذلك مستوى سيولة مالئم للبنوك بالنظر إىل املستوى القانوين املطلوب وقدره %100. 

ومن حيث السيولة بالعمالت األجنبية، مقومة بالدرهم، فقد وصل إجاميل املوارد إىل 63 مليار درهم يف نهاية سنة 2019. وهي 

بالنسبة لالستخدامات  أما  الطلب )%30(.  والودائع تحت  املالية )%62(  الخزينة والقروض  تتكون بشكل أسايس من قروض 

بالعمالت األجنبية، فقد بلغت قيمتها اإلجاملية، بالدرهم، 116 مليارا. وهي تتكون باألساس من قروض الخزينة والقروض املالية 

املمنوحة ملؤسسات االئتامن )30%(، والتمويالت لصالح الزبناء )22%(، ثم الودائع لدى املراسلني األجانب )%11(.

رسم بيـانـي 119 : استخدامات البنوك بالعمالت األجنبية رسم بيـانـي 118 : موارد البنوك بالعمالت األجنبية
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 قيم مودعة يف الصندوق  سندات التداول والتوظيف  قيم مستعقرة

 قيم مستلمة لالستحفاظ  سلفات الخزينة وسلفات مالية

 حسابات ملراسلني أجانب  قروض الخزينة وقروض التجهيز

 ودائع ألَجل  سلفات الخزينة وسلفات مالية
 قيم مقدمة لالستحفاظ  ودائع تحت الطلب

31  تقيس هذه النسبة كمية األصول السائلة العالية الجودة التي تتوفر عليها البنوك يك تغطي، يف حال حدوث أزمة، سحوبات من الخزينة ملدة شهر واحد.



بنك املغرب - التقرير السنوي حول اإلرشاف البنيك
السنة املالية 2019

82 

IV- تـطــور مـالءة الـبـنـوك

1- تـطـور املـخـاطـر الـصـافيـة الـمـرجـحـة

يف نهاية سنة 2019، ارتفعت املخاطر الصافية املرجحة للقطاع البنيك لتصل إىل 992 مليار درهم، مسجلة تزايدا بنسبة 6% مقابل 

3% يف متم سنة 2018. وتتألف هذه املخاطر من مخاطر صافية مرجحة برسم مخاطر االئتامن بنسبة 84%، وبرسم مخاطر 

التشغيل بنسبة 9%، وبرسم مخاطر السوق بنسبة 7%، مقابل 85% و9% و6%، عىل التوايل، سنة من قبل. 

رسم بيـانـي 121 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة 
للبنوك )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع

رسم بيـانـي 120 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة 
للبنوك )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

201720182019
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1 284

1 377

10441098
1171

201720182019

وعىل أساس مجمع، بلغت هذه املخاطر 1.377 مليار درهم، موزعة ما بني مخاطر االئتامن بنسبة 85% ومخاطر التشغيل بنسبة 

10% ومخاطر السوق بنسبة 5%. أي نفس املستوى الذي كانت عليه يف السنة املاضية.

1.1- مـخـاطـر االئـتـمـان

 ،II توافق األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر االئتامن، التي تحتسب وفق املقاربة املسامة »املقاربة املعيارية« يف إطار بازل

املخاطر املرجحة- الحصيلة وخارج الحصيلة - املحسوبة بعد تطبيق تقنيات تخفيف املخاطر. وقد بلغت هذه املخاطر 831 

مليار درهم، يف ارتفاع بنسبة 4,9% مقابل 3,8% سنة 2018.
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رسم بيـانـي 123: تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم 
مخاطر االئتامن  )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع

رسم بيـانـي 122: تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم 
مخاطر االئتامن  )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

10441098
1171

201720182019 201720182019

763792
831

وعىل أساس مجمع، بلغ مجموع هذه املخاطر ما يعادل 1.171 مليار درهم، أي بزيادة بواقع 6,7%، مقابل 5,2% يف السنة 

السابقة.

2.1- مـخـاطـر الـســـوق

يف نهاية دجنرب 2019، راكمت األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر السوق حوايل 73 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة %23,4 

بعد انخفاض بنسبة 6,7% يف السنة السابقة، ارتباطا بالنمو الذي عرفته محفظة سندات التداول. 

رسم بيـانـي 125 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر 
السوق )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع

رسم بيـانـي 124 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر 
السوق )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

201720182019
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201720182019
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وعىل أساس مجمع، بلغت هذه املخاطر 74 مليار درهم، وهو ما ميثل ارتفاعا بنسبة %18,6.

3.1- مـخـاطـر الـتـشـغـيـل 

تُحسب التعرضات برسم مخاطر التشغيل من ِقبل معظم البنوك وفقا ملقاربة املؤرش األسايس. وبلغت 88 مليارا، أي بزيادة بنسبة 

3,3%، ارتباطا بتطور العائد الصايف البنيك. 
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رسم بيـانـي 127 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر 
التشغيل )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع

رسم بيـانـي 126 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر 
التشغيل )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي

201720182019

118
124

131

201720182019

838688

وعىل أساس مجمع، تقدر هذه املخاطر مببلغ 131 مليار درهم، أي بارتفاع بواقع %5,9.

4.1 - تـطـور األمـوال الـذاتيـة االحتـرازية للبنـوك

يف نهاية سنة 2019، بلغ مجموع األموال الذاتية االحرتازية للبنوك 155مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوايل 17 مليار درهم مقارنة 

مع دجنرب 2018، أي 12+%.

رسم بيـانـي 129: تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك 
- عىل أساس مجمع

رسم بيـانـي 128: تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك 
- عىل أساس فردي

121,9127,6130,8138,5150,3 143
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93,398,697,4102,0
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121,8125,8
138,2

154,8

11,411,510,710,9
11,5

13,714,213,8
14,7
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20152016201720182019

 متوسط معدل األموال الذاتية من الفئة 1 )%(

  متوسط معدل املالءة )%(

 األموال الذاتية من فئة 1 )مباليري الدراهم(

  األموال الذاتية االحرتازية )مباليري الدراهم(

ويأيت هذا االرتفاع بعد زيادات يف الرأسامل بلغت 6,5 مليار درهم وعمليات تحويل الربيحات إىل أسهم مبا يعادل 1,1 مليار 

درهم وترحيل نتائج غري موزعة بقيمة 8,9 مليار درهم.

ويف الوقت نفسه، أصدرت البنوك ديونا ثانوية بقيمة 12 مليار درهم إضافية.

وبلغت نسبة توزيع الربيحات 54% يف عام 2019 مقابل 46% يف العام السابق.
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رسم بيـانـي 130: تطور األموال الذاتية االحرتازية )مباليري الدراهم( أموال ذاتية احرتازية 2018

12,1

8,9-12

1,1

6,5154,8

138,2

    أموال ذاتية احرتازية 2019    أموال ذاتية احرتازية 2018

زيادة

الرأس�ل 

تحويل الربيحات

 إىل أسهم 

 نتائج مرحلة
 غ� موزعة

ديون ثانوية

خصومات

وغ�ها 

وتتوزع األموال الذاتية االحرتازية ما بني الفئة 1 32 مببلغ يصل إىل 114 مليار درهم أي بنسبة 74%، منها حوايل 94% تتشكل من 

أموال ذاتية أساسية، وأموال ذاتية من الفئة 2 33 مببلغ 41 مليار درهم، أي بنسبة %26.

رسم بيـانـي 131 : تطور بنية األموال الذاتية االحرتازية - عىل أساس فردي )%(

8381767269

125

1719232626

20152016201720182019

 أموال ذاتية أساسية  أموال ذاتية إضافية  أموال ذاتية من الفئة 2

32  تتألف من األموال الذاتية األساسية واألموال الذاتية اإلضافية. وتشمل الفئة األوىل رأسامل الرشكة أو املخصصات الصادرة عن املؤسسة، واالحتياطيات، واألرباح وبعض أدوات األموال الذاتية الخاصة باملجموعات 

التعاضدية. وتشمل الفئة الثانية أدوات مستدامة ميكن أن تتضمن خيار التسديد مببادرة حرصية من املقرتض، وميكن مامرسة هذا الخيار وفق رشوط معينة.

33  تتكون األموال الذاتية من الفئة 2 من أدوات الديون ذات تاريخ استحقاق أويل ال يقل عن 5 سنوات، وهامش إعادة التقييم، وحصة من فوائض القيمة الكامنة املتعلقة بسندات التوظيف واملساعدات وصناديق 

الضامن الخاصة، واملؤونات للمخاطر العامة واملبالغ املوجبة املستمدة من معالجة الخسائر املتوقعة واالحتياطات الكامنة املوجبة لعمليات القرض اإليجاري والكراء مع خيار الرشاء.
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وارتفع متوسط معدل املالءة، الذي ميثل نسبة حجم األموال الذاتية إىل مجموع األصول الصافية املرجحة، ليصل إىل 15,6 %، 

وهي نسبة أكرب من الحد األدىن البالغ 12% الذي تنص عليه القوانني االحرتازية السارية املفعول. وتعززت هذه النسبة مبقدار 

90 نقطة أساس مقارنة بنهاية 2018.

ووصل متوسط نسبة األموال الذاتية من الفئة 1 إىل11,5 % علام أن الحد األدىن القانوين هو 9%، لريتفع مبقدار 60 نقطة مقارنة 

بسنة 2018. ووصل متوسط نسبة األموال الذاتية األساسية املسامة »الرشيحة األساسية األوىل«، التي يتشكل بسطها فقط من 

األموال الذاتية املخصصة المتصاص الخسائر يف إطار استمرارية املنشأة، إىل 10,8% مقابل حد أدىن مطلوب يبلغ 8%، يف ارتفاع 

مبقدار 10 نقط أساس.

وعىل أساس مجمع، سجلت األموال الذاتية االحرتازية من الفئة 1 لدى البنوك ارتفاعا بنسبة 8,6% إىل 192,6 مليار درهم، 

و8,5% إىل 150 مليارا، عىل التوايل. وبذلك، وصل متوسط نسبة املالءة إىل 14%، أي بزيادة مبقدار 20 نقطة أساس، ووصل 

متوسط نسبة األموال الذاتية من الفئة 1 إىل 10,9% مقابل 10,8% يف السنة السابقة. 

IIV- تحليل نوعية مـخـاطـر سعر الفـائدة التي تتعرض لها البنوك
يقصد مبخاطر سعر الفائدة املخاطر الحالية أو املستقبلية التي يتعرض لها الهامش الصايف املتوقع والقيمة االقتصادية لألموال 

الذاتية للبنك، نتيجة للتطورات غري املالمئة ألسعار الفائدة التي تؤثر عىل وضعية محفظة البنك التي تتأثر بسعر الفائدة. 

ويتم قياس مخاطر سعر الفائدة املتعلقة مبحفظة البنك باستخدام الطريقة املسامة فجوات سعر الفائدة. وتتمثل هذه الطريقة 

يف إجراء ترصيف تقديري لبنود الحصيلة وخارج الحصيلة املحصورة يف نهاية سنة 2019 التي تتأثر بتغريات هذا السعر حسب 

شطر آجال االستحقاق، ثم تحديد تعرض صاٍف بالنسبة لكل أجل من هذه اآلجال.  

وبشكل عام، أظهرت البنوك قدرة عىل الصمود يف بيئة اقتصادية ومالية متيزت خصوصا باالنخفاض املستمر يف أسعار الفائدة. 

ومع ذلك، ووفقا لنوعية سعر الفائدة ومدة استخداماتها ومواردها، ميكن أن تتعرض البنوك لخطر سعر الفائدة يف حال انخفاض 

أسعار الفائدة أو ارتفاعها. ومعظم البنوك معرضة للخطر، يف حال ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة ملحافظها املحصورة يف نهاية 

.2019

وعىل املدى القصري، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إىل انخفاض الهامش الصايف للفائدة بالنسبة للبنوك التي تفوق 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 أجل استحقاقها داخل 

أفق زمني مدته سنة واحدة.
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وعىل أساس مقاربة ثابتة لقياس مخاطر سعر الفائدة وترصيفها عىل شكل أسعار فائدة خاصة باالستخدامات واملوارد، محصورة 

يف نهاية سنة 2019، خالل السنوات املوالية، تقوم البنوك بوضع سيناريوهات الختبارات ضغط تنظيمية تحايك صدمة موازية 

ناتجة عن أسعار الفائدة قدرها 200 نقطة أساس. 

ويف نهاية سنة 2019، يحتمل أن يؤدي سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة بهذا القدر، بالنسبة للبنوك املعرضة الرتفاع أسعار الفائدة، 

إىل انخفاض الهامش الصايف لسعر الفائدة عىل املدى القصري، بنسبة 4,98-% مقابل5,32-% يف سنة 2018. وبالنسبة للبنوك 

املعرضة 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 1,73-% مقابل 2-% سنة 2018.

وميكن أن تؤدي التحركات يف أسعار الفائدة إىل انخفاض القيمة االقتصادية لالستخدامات واملوارد عىل املدى املتوسط   والبعيد.

أسعار  رفع  حالة  يف  للموارد  االقتصادية  القيمة  من  أكرث  لالستخدامات  االقتصادية  القيمة  تنخفض  البنوك،  ألغلبية  وبالنسبة 

الفائدة. وعند حدوث صدمة سعر فائدة موازية قدرها +200 نقطة أساس، فمن املحتمل أن يبلغ انخفاض القيمة االقتصادية 

لألموال الذاتية 4,30-% سنة 2019 يف املتوسط بالنسبة للبنوك املعرضة لخطر ارتفاع أسعار الفائدة. 

وبالنسبة للبنوك املعرضة عىل املدى املتوسط   والطويل يف حال انخفاض أسعار الفائدة، فاملخاطر يف حال وقوع صدمة مبقدار 

200 نقطة أساس تعادل انخفاضا قدره -4,42 % من القيمة االقتصادية لألموال الذاتية يف سنة 2019.

رسم بيـانـي 132: حساسية القيمة االقتصادية لألموال الذاتية للبنوك لتطور أسعار الفائدة مبقدار 200 نقطة أساس

-17,90%

-4,42%
-5,96%

-4,30%

20182019

 حساسية القيمة االقتصادية لألموال الذاتية النخفاض أسعار الفائدة مبقدار 200 نقطة أساس بالنسبة للبنوك املعرضة لخطر يف حالة انخفاض أسعار الفائدة

 حساسية القيمة االقتصادية لألموال الذاتية الرتفاع أسعار الفائدة مبقدار 200 نقطة أساس بالنسبة للبنوك املعرضة لخطر يف حال ارتفاع أسعار الفائدة





الـجزء الثاني
تطور إطار اإلشراف على مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة 

في حكمها
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الفصل 1: تطور اإلطار القانوين والتنظيمي ملؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 
حكمها 

خالل سنة 2019، وضع البنك اللمسات األخرية عىل النصوص التنظيمية الجديدة املتعلقة بالتمويل التشاريك والنزاهة املالية 

وحامية املستهلك. كام يجري إدخال إصالحات أخرى يف إطار التنظيم االحرتازي.

 I - التمويل التشاريك 
يف سنة 2019، واصل البنك دعم تطوير قطاع التمويل التشاريك وواصل وضع معامل اإلطار التعاقدي والتنظيمي. ويف هذا السياق، 

منح االعتامد لصندوق الضامن املركزي لتمكينه من القيام، من خالل نافذة مخصصة، مبامرسة أنشطة الضامن التشاريك وعمل 

عىل تسهيل إعداد عقود منتجات التمويل واالدخار ووسمها من قبل املجلس العلمي األعىل. كام تم استكامل اإلطار التنظيمي 

لهذا النشاط من خالل صياغة املنشور املتعلق بسري صندوق ضامن ودائع البنوك التشاركية.

1 - االعتامد ملامرسة نشاط الضامن التشاريك

املشرتك  والتمويل  الضامن  منتجات  التشاركية من حيث  والنوافذ  البنوك  احتياجات  تلبية  إىل  تهدف  التي  اإلجراءات  إطار  يف 

املوجهة للفئات السكانية ذات الدخل املنخفض أو غري املنتظم وتعزيز متويل ريادة األعامل واملقاوالت الصغرية جدا والصغرية 

واملتوسطة، أعطى بنك املغرب موافقته لصندوق الضامن املركزي، يف 22 أبريل 2019، إلنجاز، من خالل نافذة جديدة أطلق 

عليها اسم »سند التمويل«، عمليات برسم الباب الثالث من القانون البنيك، املتعلق بالضامن التشاريك. كام تغطي هذه املوافقة 

نشاط التمويل الـتشاريك.

2 - املنشور املتعلق برشوط وكيفيات عمل صندوق ضامن ودائع البنوك التشاركية 

أصدر بنك املغرب، يف أكتوبر 2019، منشورا يتعلق برشوط وكيفيات عمل صندوق ضامن ودائع البنوك التشاركية، عرضه عىل 

أنظار املجلس العلمي األعىل، بتاريخ 8 نونرب 2019 من أجل إصدار رأي بشأنه. وتتعلق األحكام الرئيسية لهذا املنشور بالعنارص 

التالية:

تحديد نسبة مساهمة سنوية قياسية ال يجوز أن تتجاوز 25,0% من الودائع وغريها من األموال الواجبة السداد املحصلة. 	 

وكام هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية، تم تحديد نسبة 0,2% بالنسبة للبنوك التشاركية مبوجب رسالة منشور. 

تحديد الودائع وغريها من األموال الواجبة السداد املؤهلة لالستفادة من ضامن هذا الصندوق واملتعلقة بودائع الضامن، 	 

وهامش الجدية، واحتياطي موازنة األرباح، واالحتياطيات الخاصة مبخاطر االستثامر عند استحقاقها واملبالغ املستحقة 

برسم متثيل وسائل األداء كيفام كان نوعها الصادرة عن املؤسسة، باستثناء ودائع االستثامر.

 تحديد موارد هذا الصندوق ومتطلبات املطابقة الخاصة بعمليات توظيف هذه املوارد مع آراء اللجنة الرشعية املكلفة 	 

بالتمويل التشاريك ومع املبادئ األساسية لإلدارة السليمة والحكيمة.
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اشرتاط الفصل بني تحصيل االشرتاكات يف الصندوق الجامعي لضامن ودائع البنوك التشاركية والودائع الخاصة بالصندوق 	 

الجامعي لضامن ودائع البنوك التقليدية. 

وتتوىل الرشكة املسرية لصندوق الضامن إدارة هذا الصندوق.

3 - اإلطار التعاقدي 

يف إطار الدعم الذي يقدمه بنك املغرب للفاعلني يف السوق، واكب املجموعة املهنية لبنوك املغرب يف عملية إعداد العقود التالية 

لغرض اإلقرار مبطابقتها لرأي املجلس العلمي األعىل: 

العقد املتعلق بودائع االستثامر غري املقيدة: تم اإلقرار مبطابقة العقد املتعلق بودائع االستثامر غري املقيدة آلراء املجلس 	 

العلمي األعىل يف مارس 2019. ويتعلق هذا املنتوج باألموال التي جمعتها البنوك التشاركية لدى زبنائها بهدف توظيفها 

يف املشاريع االستثامرية املتفق عليها مع الزبناء والتي يرتبط عائدها مبنتوج هذه االستثامرات. وتكون هذه الودائع 

مستندة إىل أصول البنك التشاريك.

توسيع نطاق الوكالة باالستثامر ليشمل األشخاص االعتباريني من غري مؤسسات االئتامن: يهدف هذا التوسيع، الذي 	 

تم اإلقرار مبطابقته يف دجنرب 2018 وتسويقه يف سنة 2019، إىل السامح للمؤسسات التشاركية بتنويع مواردها وتعبئة 

املزيد من األموال لدى مستثمرين من غري القطاع البنيك.

وتم تعريف »الوكالة باالستثامر« باعتبارها عقدا يقوم مبوجبه »املوكل« )املمول/املوكل( بتوفري أموال لـ »وكيل« )املسري/الوكيل( 

بهدف استثامرها يف نشاط متوافق مع الرشيعة اإلسالمية. وال ميكن ضامن الرأسامل املستثمر وال مكافأة املوكل. ويف حالة تحقيق 

أرباح، تدفع إىل املوكل بعد خصم أجر الوكيل مقابل التسيري. ويف حالة تسجيل خسائر، يتحملها املوكل، إال يف حالة الغش أو 

اإلهامل أو سوء التسيري أو عدم االمتثال لبنود العقد. 

العقد املتعلق باإلجارة املنتهية بالتمليك واملخصص لتمويل العقارات السكنية: يضع البنك التشاريك مبوجب هذا العقد، 	 

عىل أساس إيجاري، عقارا معينا مملوكا لهذا البنك تحت ترصف زبون الستخدامه ألغراض يرخصها القانون. ويف نهاية 

اإليجار، يتم نقل ملكية العقار املستأجر إىل الزبون وفًقا للرشوط املتفق عليها بني الطرفني.

العقد املتعلق مبنتج سالم: يدفع أحد الطرفني، سواء البنك التشاريك أو الزبون، مبوجب هذا العقد وبشكل مسبق، السعر 	 

الكامل لسلعة يتم تحديد خصائصها يف العقد إىل الطرف اآلخر الذي يتعهد بتسليم كمية محددة من السلعة املذكورة 

يف أجل متفق عليه.

الوثائق التعاقدية املتعلقة بـصندوق الضامن املركزي: من أجل تعزيز وتسهيل استفادة األرس الراغبة يف رشاء منازلها 	 

أو املقاولني الراغبني يف متويل مشاريعهم من التمويل التشاريك، واكب بنك املغرب ـصندوق الضامن املركزي يف عملية 

املنتجات  وتتعلق  األعىل.  العلمي  املجلس  إىل  والدعم  والتمويل  الضامن  مبنتجات  الخاصة  التعاقدية  الوثائق  تقديم 

األربعة، التي يشملها صندوق الضامن املركزي، بتمويل السكن واملقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة عىل غرار 

التمويل التقليدي.
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إطار رقم 2: منتجات صندوق الضامن املركزي الخاصة بالضامن التشاريك التي حصلت عىل عالمة املطابقة يف 
سنة 2020 

ضامن إسكان: يسمح هذا املنتوج بضامن التمويالت املقدمة من املؤسسات املالية التشاركية من أجل اقتناء السكن.	 

ضامن مقاولة: يهدف إىل ضامن التمويالت املمنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية من أجل إنجاز مشاريع 	 

إنشاء وتطوير املقاوالت، خاصة املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة.

التمويل املشرتك: مخصص للتمويل املشرتك، بني نافذة »سند التمويل« التابعة لـصندوق الضامن املركزي« والبنوك 	 

والنوافذ التشاركية، لربامج املقاوالت الخاصة باالستثامر.

دعم إسكان: يتعلق بتحمل جزء من هامش التمويل املمنوح من قبل املؤسسات املالية التشاركية عىل شكل هبة/	 

دعم لتمويل الحصول عىل السكن.

التوثيق التعاقدي الخاص مبجموعة نظام املقاصة اإللكرتونية بني البنوك املغربية: خالل سنة 2019، استمرت املناقشات 	 

البنوك  بني  إلكرتونية  مقاصة  نظام  أجل  من   )GSIMT( املغربية  البنوك  بني  اإللكرتونية  املقاصة  نظام  مجموعة  مع 

املغربية ومكنت من هيكلة الحلول بهدف تكييف نظام كفالة األمن املايل الخاص بنظام املقاصة اإللكرتونية بني البنوك 

املغربية مع خصائص النشاط البنيك التشاريك. وتكمن عمليات املالءمة الرئيسية يف إنشاء صندوق ضامن دائم للبنوك 

والنوافذ التشاركية، وتكييف طرق املساهمة يف الصندوق املذكور، وتعديل النظام الداخيل املتعلق بالعقوبات يف حالة 

تخلف أحد املشاركني عن األداء. وقد حصل هذا العقد عىل الرأي باملطابقة من املجلس العلمي األعىل يف 27 يناير 2020.

املقاوالت  عىل  بالديون  املتعلقة  الذاتية  األموال  من  االحتياجات  II-  تخفيض 
الصغرية جدا والصغرية

الربع األخري من سنة 2019، عىل املستوى الوطني من أجل تحسني حصول املقاوالت  التي أطلقت، خالل  يف إطار املبادرات 

الصغرية جدا والصغرية عىل التمويل البنيك، انخرط بنك املغرب يف إصالٍح دخل حيز النفاذ يف بداية 2020، بهدف تعديل القوانني 

مخاطر  برسم  الذاتية  األموال  من  املتطلبات  لتقليص  مخصص  احرتازي  دعم  عنرص  إدخال  خالل  من  به  املعمول  التنظيمية 

االئتامن، بالنسبة ملؤسسات االئتامن برسم متويل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية.

ويسمح عامل الدعم هذا بتخفيض املتطلبات من األموال الذاتية ملؤسسات االئتامن الواجب تشكيلها من أجل تغطية املخاطر 

املتعلقة باملقاوالت الصغرية جدا والصغرية بنسبة %28.
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III - النصوص املعتمدة يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
يف إطار تنفيذ املالحظات الواردة يف تقرير مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بشأن املنظومة الوطنية 

املنشور  بتعديل وتكميل  املغرب  بنك  قام  يونيو 2019،  بتاريخ 25  والصادر  املعتمد  اإلرهاب،  األموال ومتويل  ملكافحة غسل 

املتعلق بواجب اليقظة الذي يقع عىل عاتق مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها. كام أصدر البنك تعليمتني تتعلقان، 

عىل التوايل، باملقاربة املبنية عىل املخاطر وبكيفية تحديد ومعرفة عالقات األعامل واملستفيدين الفعليني والزبناء العرضيني.

 كام أعد البنك دلياًل حول املتطلبات املنطبقة عىل جمعيات القروض الصغرى يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

من أجل تعزيز فهم التزاماتها من حيث واجب اليقظة ومساعدتها عىل تطبيق التدابري الوطنية التي سنت بهذا الشأن.

1 - املنشور املتعلق بواجب اليقظة الذي يقع عىل عاتق مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 
يف حكمها

أكتوبر 2019،  املغرب، يف  املايل )GAFI(، قام بنك  العمل  التنظيمي بشكل أفضل مع معايري مجموعة  بهدف مواءمة إطاره 

بتعديل املنشور رقم 5/و/ 2017املتعلق بواجب اليقظة من أجل إضافة املتطلبات التالية بالخصوص:

تحديد املستفيد الفعيل بالنسبة للهيئات القانونية؛ 	 

توسيع الحكم املتعلق بإعداد ورقة تعريف ألي دخول يف عالقة عمل، مبا يف ذلك العالقات العرضية؛	 

يف إطار النهج القائم عىل املخاطر، مراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر الذي أجراه املغرب يف مجال غسل األموال 	 

ومتويل اإلرهاب؛

واجب تنفيذ إجراءات التجميد واالمتثال للحظر املتعلق بتنفيذ عمليات مع أشخاص وهيئات محددة، املنصوص عليه 	 

يف أحكام القانون رقم -43 05 املتعلق مبكافحة غسل األموال؛

اإلرهاب ومراقبة 	  األموال ومتويل  الخاصة مبكافحة غسل  أنظمتها  بإدماجهم يف  التي تستخدم وكالء  املؤسسات  إلزام 

التزامهم بهذه اإلجراءات؛

لدى 	  شكوك  وجود  حالة  يف  املستفيدين،  أصحابها  أو  العمل  بعالقات  يتعلق  فيام  املناسبة  اليقظة  إجراءات  تطبيق 

املؤسسة بشأن صحة أو مالءمة بيانات التعريف الخاصة بهم وإنهاء هذه العالقات التجارية يف حالة عدم القدرة عىل 

االمتثال لهذه اإلجراءات؛

إدماج األشخاص االعتباريني املستقرين يف مناطق حرة ضمن نوعيات عالقات األعامل، التي تعترب معرضة ملخاطر عالية؛	 

توسيع نطاق املعلومات التي يجب تبليغها من قبل الرشكات التابعة والفروع إىل وظيفة االفتحاص داخل مجموعتها؛	 

االلتزام بتبليغ املعلومات املتعلقة بالزبناء والحسابات والعمليات والصفقات واألنشطة غري العادية، من قبل املجموعة 	 

إىل فروعها والرشكات التابعة لها والعكس صحيح، كلام كان ذلك مناسبًا ومالمئا من أجل تدبري املخاطر.
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2 - التعليمة املتعلقة بتحديد ومعرفة عالقات األعامل والزبناء العرضيني واملستفيدين الفعليني 

أصدر بنك املغرب يف أكتوبر 2019 تعليمة تحدد كيفيات تحديد ومعرفة الزبناء يف إطار عالقة من عالقات األعامل والزبناء 

العرضيني واملستفيدين الفعليني. وتتعلق أحكام هذه التعليمة مبا ييل: 

تحديد معايري التمييز بني عالقات األعامل والزبناء العرضيني عىل مستوى اإلجراءات الداخلية؛ 	 

توضيحات حول تطبيق القواعد املتعلقة بتحديد الهوية والتحقق واملعرفة مع مراعاة طبيعة الطرف املقابل؛	 

إنشاء قامئة باألنشطة التي تعترب معرضة لخطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وواجب التساؤل حول مصدر األموال 	 

ووجهتها؛ 

كيفيات التحقق من هوية املستفيد الفعيل وعرض أمثلة ملخططات تحديد هوية املستفيد الفعيل من شخص اعتباري 	 

ما؛

التحقق من الروابط املوجودة بني الزبون، وإذا اقتىض الحال، املستفيد الفعيل، وأي أطراف ثالثة تتدخل أو مجربة عىل 	 

التدخل يف عالقة أعامل؛

توضيح االلتزامات املتعلقة بتنفيذ العقوبات املالية الدولية.	 

3 - التعليمة املتعلقة بوضع نهج قائم عىل املخاطر يف مجال واجب اليقظة الذي يقع عىل عاتق 
مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

 أصدر بنك املغرب، يف أكتوبر 2019، تعليمة تتعلق بوضع نهج قائم عىل املخاطر فيام يتعلق بواجب اليقظة الذي يقع عىل 

عاتق مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها. وتوضح هذه التعليمة الجوانب التالية:

الغرض من وضع نهج قائم عىل املخاطر والتحقق من صحة هذا النهج ونتائجه من قبل هيئات الحكامة؛	 

اليقظة املالمئة لكل 	  النهج، وال سيام تصنيف املخاطر وتنقيطها ووضع تدابري  اتباعها لوضع هذا  املسطرة التي يجب 

مستوى من مستويات املخاطر؛ 

مراعاة هذا النهج عىل مستوى عملية تحديد النوعية، ومالءمة عتبات املراقبة فيام يتعلق باملستويات املحددة للمخاطر.	 

4 - الدليل الخاص باملتطلبات املنطبقة عىل جمعيات القروض الصغرى يف مجال مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب

 وضع بنك املغرب دليالً يحدد ما هو منتظر من جمعيات القروض الصغرى يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

القروض  جمعيات  ضوء خصوصيات  عىل  و2017/   /5 رقم  للمنشور  الرئيسية  العنارص  تكييف  هو  الدليل  هذا  من  والغرض 

الصغرى. وهو يهدف إىل تحديد املكونات الرئيسية ملنظومة اليقظة والرصد الداخيل، مبا يسمح بتدبري مخاطر غسل األموال 

اآللية  املكونات  هذه  وتغطي  الوطني.  والتنظيمي  الترشيعي  باإلطار  يتعلق  فيام  وفعال  مطابق  نحو  عىل  اإلرهاب  ومتويل 
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التنظيمية لتدبري املخاطر، والتدابري املتعلقة باليقظة تجاه عالقات األعامل واملستفيدين الفعليني، ومراقبة العمليات والعالقة مع 

وحدة معالجة املعلومات املالية.

VI- حامية الزبناء وتعزيز املنافسة البنكية
 واصل البنك العمل عىل تعزيز حامية الزبناء وترسيخها ضمن األولويات االسرتاتيجية للمؤسسات الخاضعة. ويف هذا السياق، 

حدد البنك قواعد إصدار شهادات رفع اليد عن الضامنات، التي تهدف بشكل خاص إىل تحسني آجال معالجتها وتقليص عدد 

املنازعات ذات الصلة. 

ويف سياق مواصلة اإلجراءات الهادفة إىل تعزيز املنافسة البنكية، أصدر البنك تعليمة جديدة بشأن الحركية البنكية من أجل 

تعزيز نجاعة املنظومة التقليدية التي اعتمدها الفاعلون البنكيون يف سنة 2017. كام أبرم البنك يف مطلع سنة 2020 اتفاقية 

تعاون مع مجلس املنافسة من أجل تعزيز العمل املشرتك بني السلطتني.

1 - التعليمة املتعلقة برشوط وكيفيات إصدار شهادات رفع اليد عن ضامنات التمويل البنيك 

أصدر بنك املغرب، يف أكتوبر 2019، تعليمة بشأن رشوط وكيفيات إصدار شهادات رفع اليد عن الضامنات الخاصة بالتمويل 

البنيك. وتنص هذه التعليمة بالخصوص عىل إصدار شهادات رفع اليد بشكل آيل، يف غضون أجل أقصاه 30 يوم عمل، ابتداء من 

تاريخ سداد زبون املؤسسة االئتامنية املعنية ملجموع القرض. ويجب عرض نص املعلومات املتعلقة بهذا األجل داخل الوكالة 

وإدراجها يف املستندات التعاقدية الخاصة بالضامن. ويجب عىل مؤسسة االئتامن أن تضع إجراءات تنظم عملية إصدار شهادات 

رفع اليد ونظام معلومات يسمح بالرشوع تلقائيا يف عملية إصدار هذه الشهادات.

وقد حدد بنك املغرب تاريخ دخول هذا النص حيز النفاذ يف 10 ماي 2020. وتم متديد هذا التاريخ إىل غاية 10 غشت 2020، 

نظرًا لسياق الحجر الصحي املرتبط بأزمة كوفيد19-.

2 - التعليمة املتعلقة بالحركية البنكية

أصدر بنك املغرب، يف أكتوبر2019، تعليمة بشأن الحركية البنكية. وتهدف هذه التعليمة، التي تدخل يف إطار عملية تعزيز 

انتقال  لتسهيل  مراعاتها  البنوك  عىل  يجب  التي  والكيفيات  الرشوط  تحسني  إىل  البنوك،  بني  املنافسة  وتحفيز  الزبناء  حامية 

الحسابات والعمليات املرتبطة بها من بنك إىل آخر.

وتنص هذه التعليمة عىل أنَّ تكلفة العمليات التي ينبغي تنفيذها يف هذا السياق تقع، منذ اآلن وبشكل حرصي، عىل عاتق 

املؤسستني البنكيتني املصدرة واملستقبلة التي حدد دور كل منهام بحيث يتم إعفاء الزبناء من أعباء العملية التشغيلية.

 وتويص هذه التعليمة البنوك باعتامد التشغيل اآليل لعملية االنتقال من خالل إنشاء منصة بني البنوك، مام من شأنه أن يضمن 

معالجة فعالة وآمنة ورسيعة وسلسة للطلبات املتعلقة بالحركية.
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كام يويص بالتنسيق بني خدمات املساعدة عىل الحركية التي يقدمها البنك املستقبل والبنك املصدر من أجل تسوية املنازعات 

التي قد تنشأ عن الحركية.

وتنص هذه التعليمة عىل إعداد تقرير فصيل إلحصاء عدد عمليات االنتقال التي متت معالجتها واالختالالت التي متت مواجهتها، 

وذلك من أجل اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملعالجتها.

V - مشاريع نصوص قيد اإلعداد
التنظيمية املتعلقة باملجال االحرتازي  النصوص  اللمسات األخرية عىل مجموعة من مشاريع  وضع بنك املغرب يف سنة 2019 

والتمويل التشاريك. وبالنظر إىل أزمة كوفيد19-، قرر تأجيل اعتامدها حتى الفصل الرابع من سنة 2020.

1 - نصوص قيد اإلعداد حول أنشطة البنوك والنوافذ التشاركية

 )LCR(1.1 - موامئة املنشور املتعلق مبعدل السيولة عىل األمد القصري 

يف إطار إعداد النصوص االحرتازية املتعلقة بالبنوك والنوافذ التشاركية، يوجد منشور بنك املغرب رقم 13/و/15 املتعلق مبعدل 

سيولة البنوك عىل األمد القصري قيد املراجعة، بهدف تغطية خصائص النشاط البنيك التشاريك.

ويف إطار احرتام الرشوط التي وضعتها لجنة بازل ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية، تطرقت عمليات التكييف األساسية إىل 

دمج معالجة الصكوك والسندات األخرى املعادلة ضمن الئحة األدوات التي تصنف ضمن األصول السائلة العالية الجودة وكذلك 

احتساب األدوات الخاصة كودائع لالستثامر، واملوارد املحصلة عىل شكل كفالة باالستثامر أو هامش الجدية املحصل من الزبناء 

لتأمني طلبات التمويل التي يتقدمون بها.

 2.1 - مرشوع املنشور املتعلق بتصنيف ديون البنوك والنوافذ التشاركية

أعد بنك املغرب مرشوع منشور حول تصنيف ومتوين الديون املستحقة للبنوك التشاركية. ويتطرق هذا املرشوع، الذي اطلع 

عليه مهنيو القطاع يف إطار التشاور معهم، إىل خصوصيات املنتجات التشاركية، مع ضامن املواءمة بني املالية التشاركية واملالية 

التقليدية من حيث طريقة املعالجة.

2 - إصالحات تنظيمية تتعلق بتأطري مخاطر االئتامن

كثف بنك املغرب املشاورات بهدف استكامل إصالح تصنيف الديون ومتوينها وكذلك الورش الخاص بتأطري املخاطر املتعلقة 

باألصول العقارية املكتسبة من ِقبل البنوك بواسطة تقنيات الوفاء مبقابل والبيع االسرتدادي.
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1.2 - إصالح تصنيف الديون

عىل إثر التشاور مع مهنيي القطاع البنيك حول إصالح تصنيف الديون، حدد البنك تاريخ نفاذ تدريجي عىل مرحلتني: يف نهاية 

الديون  تنظم  التي  للمقتضيات  بالنسبة   2024 عام  ونهاية  األداء  املعلقة  الديون  تنظم  التي  للمقتضيات  بالنسبة   2022 عام 

الرسيعة التأثر.

ومن جهة أخرى، تم إجراء مشاورات مع املجلس الوطني للمحاسبة، بشأن املعالجة املحاسبية لتأثري التطبيق األول وفق املعايري 

املحاسبية املغربية املعمول بها إلنشاء حسابات الرشكات.

2.2 - مخاطر البنوك إزاء األصول املكتسبة عن طريق الوفاء مبقابل والبيع االسرتدادي 

وضع بنك املغرب اللمسات األخرية عىل اإلطار التنظيمي الذي سينظم هذه العمليات من أجل تخفيف املخاطر املرتبطة بها. 

وينص هذا النظام عىل إنشاء قواعد محاسبة مخصصة، وإصدار تعليمة تحدد املامرسات السليمة يف مجال حكامة وإدارة هذه 

العمليات واعتامد معالجة احرتازية محددة للمخاطر إزاء األصول املكتسبة عن طريق الوفاء مبقابل والبيع االسرتدادي.

وسيواكب هذا اإلصالح وضع أحكام انتقالية تهدف إىل تخفيف أثرها خالل فرتة محددة.

3 - املخاطر املالية املرتبطة بالتغريات املناخية والبيئة

يعترب املجتمع الدويل للبنوك املركزية وسلطات اإلرشاف، وال سيام »الشبكة املعنية بإقامة نظام مايل أخرض« )NGFS(، القضايا 

البيئية نوعا من املخاطر التي يجب عىل السلطات التنظيمية االهتامم بها يف إطار املهام املسندة إليها، من أجل ضامن قدرة 

النظام املايل عىل الصمود. 

ويف هذا اإلطار، أعد بنك املغرب مرشوع تعليمة أطلع مهنيي القطاع البنيك عىل محتواه، من أجل تشجيع البنوك عىل مراعاة 

املخاطر املالية املرتبطة بالتغريات املناخية والبيئة عىل مستوى حكامتهم واسرتاتيجيتهم، وضامن فهمها وتقييمها وتعزيز قدراتهم 

يف هذا املجال. ويدعو هذا املرشوع التنظيمي البنوك إىل تطوير منظومة لتدبري هذه املخاطر باملوازاة مع تعزيز خربة القطاع 

البنيك يف هذا املجال من أجل مراعاة مدى تعقد هذا النوع من املخاطر وطابعه الجديد.

4 - تأطري استخدام الحوسبة السحابية

خالل سنة 2019، أجرى البنك تحقيقاً خاصا حول لجوء البنوك إىل الحوسبة السحابية مكن من تحديد اإلمكانات املتوقعة بهذا 

الشأن باإلضافة إىل القيود والتحديات ذات الصلة من منظور القطاع البنيك.

وعىل إثر هذا التحقيق، تم إعداد مرشوع تعليمة لتأطري استخدام هذا الحل من قبل مؤسسات االئتامن. ويشكل هذا املرشوع، 

املؤسسات  لهذه  التي تسمح  السليمة  املامرسات  الدويل، مرجعا يف مجال  الصعيد  أساس مقارنة أجريت عىل  أعد عىل  الذي 

بالتحكم يف مخاطر االستعانة مبصادر خارجية تقدم خدمات الحوسبة السحابية.
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5 - معالجة صعوبات مؤسسات االئتامن

خالل سنة 2019، واصلت وزارة االقتصاد واملالية واإلصالح اإلداري وبنك املغرب تطوير ورش وضع نظام قانوين لحل األزمات 

البنكية وفقا للمعايري الدولية. ويهدف هذا اإلطار الجديد إىل منح بنك املغرب الصالحيات واألدوات الالزمة ملعالجة منتظمة 

الختالالت البنوك، خاصة النظامية منها، وتحديد إجراءات حل األزمات، وإنشاء آليات متويل جديدة تهدف إىل الحد قدر اإلمكان 

من اللجوء إىل الدعم العمومي.

6 - استكامل نظام بازل3

يف سنة 2019، رشع بنك املغرب يف األشغال الرامية إىل استكامل النظام االحرتازي املعروف ببازل 3، وال سيام مشاريع املنشورات 

.)NSFR( املتعلقة بتطبيق معدل الرافعة واملعدل الهيكيل للسيولة عىل األمد الطويل

إطار رقم 3: تعريف معدل الرافعة املالية واملعدل الهيكيل للسيولة عىل األمد الطويل

معدل الرافعة املالية: يكمل معدل الرافعة املتطلبات من األموال الذاتية املرجحة حسب املخاطر بوضع ضامنات لتفادي مستويات كبرية من 

املديونية لدى مؤسسات االئتامن. ويسمح هذا املعدل، الذي حددته لجنة بازل يف حد أدىن قدره %3، بالحد من تراكم أثر الرافعة يف القطاع 

البنيك وتجنب آثار عمليات انعكاس الرافعة عىل النظام املايل.

املعدل الهيكيل للسيولة عىل األمد الطويل: يفرض املعدل الهيكيل للسيولة عىل األمد الطويل، الذي ميثل مبلغ التمويل املستقر املتاح منسوبا 

للتمويل املستقر املطلوب، عىل البنوك أن تتوفر عىل بنية متويل قابلة لالستمرار. ويهدف هذا املعدل، الذي حدد يف %100 عىل األقل، إىل الحد 

من التمويل بالجملة عىل املدى القصري وتعزيز تقييم 

مخاطر التمويل بالنسبة لجميع بنود الحصيلة وخارج الحصيلة.

 ومن أجل تعزيز األحكام املتعلقة بإرساء عملية تقييم كفایة رأسامل البنوك املعروفة باسم “ICAAP”، قام بنك املغرب بإمتام 

صياغة التعليمة رقم 07/ /45 التي تم إصدارها بهذا الخصوص يف سنة 2007 وعرضها عىل مهنيي القطاع قصد التشاور.

وتهدف هذه املراجعة إىل تزويد البنوك مبنظومة متناسبة وموثوقة تسمح باملساهمة يف الحفاظ عىل استمرارية أنشطة املؤسسات، 

وضامن رسملة كافية لتغطية املخاطر وامتصاص الخسائر واتباع اسرتاتيجية مستدامة، حتى خالل فرتات طويلة من الضغوط.
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VI- مساهمة البنك يف إعداد نصوص أخرى
القانونية  اإلصالحات  البنك يف  واملتوسطة، ساهم  والصغرية  الصغرية جدا  املقاوالت  إىل تسهيل متويل  الرامية  إطار جهوده  يف 

والتنظيمية ذات الصلة بهذا الهدف. ويف هذا السياق، شارك يف األشغال التي أدت إىل رفع سقف القروض الصغرى من 50.000 

إىل 150.000 درهم بهدف تغطية فئة املقاولة الصغرية جدا.

كام شارك البنك يف مجموعة العمل املكلفة بوضع اللمسات األخرية عىل القانون املتعلق بالضامنات املنقولة ومرشوع قانون 

التمويل الجامعي ونصوصه التطبيقية.

ويف إطار عملية تنفيذ املعيار املتعلق بالتبادل اآليل للمعلومات الخاصة بالحسابات املالية يف املجال الرضيبي الذي أعدته منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية، تم التشاور مع البنك يف إطار العمل عىل إعداد مرشوع مرسوم لوضع قواعد لتحديد اإلقامات 

الرضيبية ألصحاب الحسابات.

 1 - قانون بشأن الضامنات املنقولة

يف إطار االسرتاتيجية التي تهدف إىل تعزيز حصول املقاوالت عىل التمويل، شارك بنك املغرب يف أشغال وضع اللمسات األخرية عىل 

القانون املتعلقة بإصالح قانون الضامنات املنقولة. ويهدف هذا النص إىل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسايت املتعلق بالضامنات 

املنقولة وكذلك مناخ األعامل عىل املستوى الوطني. وتشمل املستجدات الرئيسية التي جاء بها هذا النص، الذي صادق عليه 

الربملان يف فاتح أبريل 2019، إنشاء سجل وطني إلكرتوين للضامنات، واعتامد طرائق جديدة لتفعيل هذه الضامنات، واستحداث 

آلية لتمثيل الدائنني من خالل الوكيل املعني بالضامنات. ويف هذا اإلطار، قام البنك بتنسيق العالقات مع القطاع البنيك من أجل 

االستعداد لتفعيل السجل املذكور.

2 - النصوص التطبيقية للقانون املتعلق بالتمويل التعاوين

بهدف تعزيز متويل املشاريع ذات األثر القوي عىل املستوى االجتامعي وعىل صعيد التنمية البرشية، وتعزيز جاذبية السوق 

املالية املغربية، صادق الربملان عىل قانون يتعلق ب«التمويل التعاوين » crowdfunding« يف 11 فرباير 2020. ومبوجب هذا 

القانون، عنيِّ بنك املغرب مرشفا عىل أنشطة »القروض« و«الهبات«.

وساهم البنك بنشاط، إىل جانب مديرية الخزينة واملالية الخارجية والهيئة املغربية لسوق الرساميل، يف أشغال وضع اللمسات 

األخرية عىل هذا القانون. كام عمل عىل إعداد نصوصه التطبيقية.
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3 - املعيار الدويل للتبادل اآليل للمعلومات املتعلقة بـالحسابات املالية يف املجال الرضيبي الذي 
أعدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

انخرط املغرب منذ عدة سنوات يف عملية تنفيذ معيار التبادل اآليل للمعلومات املتعلقة بالحسابات املالية يف املجال الرضيبي، 

الذي وضعته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، من خالل التوقيع عىل اتفاقية »املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املجال الرضيبي« 

يف سنة 2013 واالتفاق املتعدد األطراف بني السلطات املختصة واملتعلق بالتبادل اآليل للمعلومات املتعلقة بالحسابات املالية 

يف يونيو 2019.

وقد ساهم بنك املغرب إىل جانب الجهات املرشفة عىل القطاع املايل األخرى يف مرشوع املرسوم الذي ترشف عليه املديرية العامة 

الذاتيني  الحسابات واألشخاص  الرضيبية ألصحاب  لإلقامات  املالية  املؤسسات  بتحديد  املتعلقة  القواعد  والذي يضع  للرضائب 

املرشفني عليها والترصيح بالحسابات املالية لغري املقيمني. 

كام قام البنك بإذكاء الوعي لدى مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بغية االستعداد لهذه االلتزامات الجديدة فور 

دخولها حيز النفاذ.
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الفصل الثاين: نشاط اإلرشاف البنيك
يضطلع بنك املغرب مبهمة اإلرشاف عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها. ويف هذا الصدد، يتوىل إصدار االعتامدات 

والرخص الالزمة ملزاولة النشاط البنيك، ووضع القواعد االحرتازية واملحاسبية، وكذا مراقبة املؤسسات الخاضعة إلرشافه، ومعاقبة 

البنكية واملساهمة يف حامية زبناء  القانونية والتنظيمية، باإلضافة إىل معالجة الصعوبات  التي تخالف املقتضيات  املؤسسات 

مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها.

وخالل هذه السنة، أوىل بنك املغرب اهتامًما كبريا، من حيث املراقبة االحرتازية، لتطور جودة األصول البنكية ومستوى تغطيتها 

املخاطر  وتدبري  الحكامة  قواعد  إىل  باإلضافة  االحرتازية  للمتطلبات  االمتثال  عىل  أيًضا  الرقابية  أنشطته  ارتكزت  كام  باملؤن. 

والجرمية اإللكرتونية. ويف مجال النزاهة املالية، عزز البنك أنشطة املراقبة واإلرشاف، فضال عن الحوار مع الفاعلني والرشكاء. كام 

عزز تعاونه يف مجال املراقبة البنكية مع الجهات التنظيمية يف البلدان املضيفة للبنوك املغربية.

كام قام بتعزيز عمله يف مجال حامية الزبناء.

وعرفت سنة 2019 أيًضا إطالق املخطط االسرتاتيجي الجديد لبنك املغرب، الخاص بفرتة 2023-2019.

I - املخطط االسرتاتيجي »2019-2023«: التوجهات االسرتاتيجية املتعلقة مبجال 
اإلرشاف البنيك   

يف إطار خطته االسرتاتيجية الجديدة 2019-2023، وضع البنك من بني أهدافه االسرتاتيجية إحداث منوذج أكرث شموال وتنافسية 

لتمويل االقتصاد وتعزيز أساليب التنظيم البنيك وقدرة الفاعلني عىل الصمود، خاصة من يتسمون منهم بطابع نظامي. 

الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة واملقاوالت  املقاوالت  آليات دعم  تعزيز  املساهمة يف  البنك  يعتزم  األول،  الهدف  ويف إطار 

الصغرى، وترسيع الشمول املايل، وتشجيع التمويل األخرض، وتعزيز حامية زبناء مؤسسات االئتامن.

ويف إطار الهدف الثاين، خطط البنك لتعزيز قدراته من أجل مواجهة التحديات الجديدة من حيث التنظيم والرقابة.

ويف هذا اإلطار، قامت وظيفة اإلرشاف البنيك بتكييف هيكلها التنظيمي، وال سيام من خالل إحداث:

قسم جديد مكلف بحامية زبناء مؤسسات االئتامن من أجل هيكلة هذا النشاط بوصفه عملية قامئة بذاتها، عىل غرار 	 

اإلرشاف االحرتازي، بحيث يتوفر عىل أهداف خاصة به ويتفرع إىل أنشطة تنظيمية وأخرى رقابية.

مصلحة التمويل األخرض وهي مسؤولة عن إجراء الدراسات واألشغال الالزمة إلنشاء إطار تنظيمي للمخاطر البيئية، 	 

واملساهمة يف تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع املايل يف مجال التمويل األخرض واملشاركة يف أشغال املجموعات 

اإلقليمية والدولية.

مصلحة اليقظة التنظيمية لتتبع املعايري الوطنية والدولية التي يخضع لها القطاع البنيك.	 



بنك املغرب - التقرير السنوي حول اإلرشاف البنيك
السنة املالية 2019

103 

II - نشاط اإلرشاف البنيك
خالل سنة 2019، غطى نطاق املراقبة التي يضطلع بها بنك املغرب ما مجموعه 90 مؤسسة ائتامن وهيئة معتربة يف حكمها، 

تتوزع ما بني 19 بنكا تقليديا، 3 منها تتوفر عىل نافذة تشاركية، و5 بنوك تشاركية، و27رشكة للتمويل، و6 بنوك حرة، و12 جمعية 

للقروض الصغرى، و19 مؤسسة لألداء، وصندوق اإليداع والتدبري، وصندوق الضامن املركزي. 

1 - االعـتـمـادات والـموافقات

بعد االطالع عىل رأي لجنة مؤسسات االئتامن، قام بنك املغرب خالل سنة 2019 بـام ييل:

املوافقة املسبقة عىل الرفع من مساهمة بنكني مغربيني يف رأسامل فرعيهام يف إفريقيا؛	 

املوافقة املسبقة عىل إنجاز عمليات إعادة هيكلة مساهامت بنكني يف الرأسامل؛	 

املوافقة املسبقة عىل فتح مكتب متثيل خاص بأحد البنوك املغربية يف كوبنهاغن؛	 

منح الرتخيص لفتح مكتب متثيل خاص بأحد البنوك األجنبية يف املغرب؛	 

منح الرتخيص لتوسيع نطاق أنشطة إحدى رشكات التمويل لتشمل القرض اإليجاري؛	 

املوافقة املسبقة عىل تغيري املراقبة غري املبارشة إلحدى رشكات التمويل؛	 

منح االعتامد إلنشاء ثالث مؤسسات لألداء تقدم خدمات األداء املستندة إىل حسابات األداء؛	 

منح االعتامد لتوسيع نطاق أنشطة إحدى مؤسسات األداء املتخصصة يف تحويل األموال ليشمل تقديم خدمات أداء 	 

تستند إىل حسابات أداء؛

 منح اعتامد جديد إلحدى مؤسسات األداء عىل إثر إعادة هيكلة رأساملها؛	 

الرتخيص املسبق لقيام صندوق الضامن املركزي، من خالل نافذة تشاركية، مبامرسة األنشطة املنصوص عليها يف الباب الثالث من 

القانون البنيك املتعلق بالتمويل التشاريك.

ومن جهة أخرى، درس البنك 19 ملفا تتعلق بتعيني مدققي الحسابات ليك يزاولوا مهامهم داخل 10 بنوك، و5 رشكات للتمويل، 

ومؤسستني لألداء، وجمعية واحدة للقروض الصغرى، وصندوق الضامن املركزي. 

كام وافق بنك املغرب عىل تعيني 55 مترصفا و34 مسريا داخل 37 مؤسسة لالئتامن، موزعة ما بني 14 بنكا تقليديا، و3 بنوك 

تشاركية و4 بنوك حرة و12 رشكة للتمويل، منها 5 متخصصة يف قروض االستهالك و5 يف القرض اإليجاري و4 مؤسسات لألداء، 

رشكة واحدة منها متخصصة يف تحويل األموال.

ومن جهة أخرى، درس البنك الطلبات التي تقدمت بها بعض مؤسسات االئتامن من أجل إسناد بعض أنشطة املكتب الخلفي 

إىل متعهد خارجي.
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2 - نـشـاط الـمـراقـبـة املستندية وامليدانية

يعتمد بنك املغرب، يف إطار مراقبته للمؤسسات الخاضعة له، مقاربة تقوم عىل املراقبة الدامئة، عىل أساس الوثائق املسلمة له 

بشكل دوري من جانب هذه املؤسسات، ومهام ظرفية للمراقبة امليدانية. وتعتمد املراقبة، التي متارس بهاتني الصيغتني، عىل 

مقاربة تقوم عىل املخاطر وتتمحور حول املجاالت الهشة لدى مؤسسات االئتامن من خالل نظام لتصنيف مؤسسات االئتامن. 

وعىل إثر عمليات املراقبة هذه، يتم وضع خطط عمل من قبل املؤسسات لتنفيذ توصيات بنك املغرب.

ويقوم املرشفون املكلفون باملراقبة املستندية بتقييم آليات املراقبة الداخلية وتلك الخاصة بتدبري مخاطر مؤسسات االئتامن، 

كام يعملون عىل تقييم وضعيتها املالية واالحرتازية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية. ويراقبون أيضا احرتامها للمعدالت 

االحرتازية ويتتبعون تطور نشاط مؤسسات االئتامن. وترتكز هذه األشغال عىل البيانات التنظيمية املحاسبية واملالية واالحرتازية 

التي تعدها هذه املؤسسات حول  التقارير السنوية  التي تحيلها مؤسسات االئتامن بشكل دوري إىل بنك املغرب، وكذا عىل 

املراقبة الداخلية. وتستند أيضا إىل التقارير التي يرفعها مدققو الحسابات بشأن البيانات الرتكيبية، واالتفاقات املنظمة، وتقييمهم 

ملالءمة وفعالية نظام املراقبة الداخلية للمؤسسات البنكية التي يقومون بافتحاص حساباتها.

ويقوم املوظفون املكلفون باملراقبة املستندية، حسب برنامج سنوي يعدل وفًقا للتطورات ومجاالت املخاطر، بتنظيم اجتامعات 

املالية،  والوظيفة  للمخاطر،  الشامل  بالتدبري  منهم  املكلفون  سيام  وال  االئتامن،  مؤسسات  يف  الرئيسية  الوظائف  ممثيل  مع 

واالفتحاص، واملطابقة، واملراقبة الدامئة.

كام يتم عقد اجتامعات مع املديرين التنفيذيني للبنوك من أجل مناقشة توجهاتهم االسرتاتيجية.

ل من خالل البيانات التي يتم الحصول عليها خالل مهام املراقبة امليدانية. والغرض  وتستكمل املعلومات التي يتم جمعها وتعدَّ

من هذه املهام هو تقييم جوانب تدبري املؤسسات التي ال ميكن تقييمها عن بعد، وضامن موثوقية املعلومات املرسلة إىل بنك 

املغرب وتعميق تحليل املخاطر. ويكون لعمليات املراقبة امليدانية طابع عام أو موضوعايت.

الرتكيز  الخاضعة، مع  االئتامن  لدى مؤسسات  املخاطر  مناطق  بعد مجموع  املراقبة عن  وخالل سنة 2019، شملت عمليات 

اإللكرتونية. كام تخضع  الجرمية  الفائدة والسوق، إضافة إىل  السيولة وأسعار  بالخصوص عىل جودة األصول، ومراقبة مخاطر 

النسب االحرتازية ملراقبة منتظمة.

ومن ناحية أخرى، نفذ بنك املغرب 28 مهمة رقابية ميدانية، ثالثة منها ذات طابع عام ومهمتان منها كانتا مشرتكتني مع اللجنة 

البنكية لالتحاد النقدي لغرب إفريقيا )UMOA(، لدى فرعني تابعني ملجموعتني بنكيتني مغربيتني يف كل من مايل والسنغال. 

واتخذت باقي املهام طابعا موضوعاتيا، حيث ركزت عىل تقييم جودة األصول، وتدبري املخاطر عرب الحدود، ونظام تدبري مخاطر 

السوق وتدبري األصول والخصوم بالعمالت األجنبية، ومنظومة املراقبة الداخلية، ونظام املحاسبة، وأمن نظم املعلومات وأمن 

الفضاء اإللكرتوين وكذلك منظومة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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1.2 - نظام حكامة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

واصل بنك املغرب تتبع تقيد مؤسسات االئتامن بالنصوص التنظيمية املتعلقة بالحكامة، وخاصة التعليمة املتعلقة بالحكامة 

والصادرة سنة 2014، واملنشور املتعلق باملترصفني املستقلني الصادر سنة 2016 واملنشورين املتعلقني بلجنتي االفتحاص واملخاطر 

واملعتمدين سنة 2018. 

وبهذا الصدد، أويل االهتامم بشكل خاص لتشكيل وعمل هيئتي اإلدارة والتسيري والهيئات املنبثقة عنهام.

2.2 - الـتـدبـيـر الـشـامـل للمخـاطـر

واصل البنك االهتامم بجودة محفظة االئتامن وتغطيتها باملؤن املناسبة. وهكذا، شجع البنوك عىل تعزيز مراقبة الديون، وال 

سيام من خالل تحسني تدبري التجاوزات املرخص بها لخطوط االئتامن والتدبري االستباقي للديون التي تعرف بعض الصعوبات.

وباإلضافة إىل ذلك، دفعت املستويات الحالية واملتوقعة للقروض املتعرثة بنك املغرب إىل استكشاف التدابري التي ميكن أن تحسن 

من حصيلة البنوك وتساهم يف إعطاء دفعة جديدة لعروض االئتامن. ويف هذا اإلطار، قرر البنك إطالق دراسة حول الحلول التي 

تهدف إىل تحديد وإزالة القيود املتعلقة بتحصيل الديون وتحديد املتطلبات األساسية إلنشاء سوق ثانوية للديون املعلقة األداء.

وكمية  ونوعية  التنظيمية،  النسب  فحص  خالل  من  بنك  كل  نوعية  مراقبة  عىل  املغرب  بنك  حافظ  بالسيولة،  يتعلق  وفيام 

الضامنات التي ميكن تعبئتها يف حاالت اختبارات الضغط، واسرتاتيجيات تغطية االحتياجات اإلضافية، وكذلك خطط تدبري أزمات 

السيولة. وقد تم عقد اجتامعات مع البنوك حول هذه املسائل.

وفيام يتعلق بتدبري املخاطر التشغيلية، كانت مخاطر الجرمية اإللكرتونية موضوع مراقبة يقظة ومتزايدة بسبب تناميها عىل 

باختبارات  املتعلقة  السنوية  التقارير  بفحص  البنك  قام  اإلطار،  هذا  ويف  املايل.  القطاع  يف  السيام  والوطني،  الدويل  املستويني 

االخرتاق التي قدمتها مؤسسات االئتامن وتعزيز عمليات املراقبة امليدانية يف هذا املجال.

املناسب  التقييم  السهر عىل  املعنية إىل  البنوك  التشاريك ودعا  التمويل  البنك عن كثب تطور سوق  تابع  السنة،  وخالل هذه 

ملخاطرها من أجل ضامن التنمية املستدامة لهذا النشاط.

املخاطر واملراقبة  لتدبري  أنظمة  تنفيذ  إىل  األداء  البنك مؤسسات  األداء، دعا  لتقديم عروض حسابات  التدريجية  البداية  ومع 

واملطابقة من أجل حامية هذا النشاط من تأثري املخاطر الكامنة فيه.

3.2 - مـراقـبـة األنشطة البنكية العابرة للحدود

يف سنة 2019، أبرمت اتفاقيتان جديدتان يف مجال املراقبة البنكية وتبادل املعلومات والتعاون العام مع البنك املركزي املرصي 

وبنك موريشيوس، ليصل بذلك عدد االتفاقيات املربمة إىل 15 اتفاقية تتوزع عىل 27 بلدا من بلدان االستقبال.

بنكية عابرة  إفريقيا، برئاسة وايل بنك املغرب ومشاركة ثالث مجموعات  للجنة  الخامس  انعقد االجتامع  السنة،  وخالل هذه 
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للحدود من أجل تدارس التطورات التي تعرفها الوضعية املاكرو اقتصادية يف البلدان التي توجد فيها بنوك مغربية، وكذا حضورها 

عىل املستوى القاري وتطور نشاط فروعها والرشكات التابعة لها ومردوديتها ومخاطرها.

وللسنة السادسة عىل التوايل، عقدت اجتامعات ملجامع املرشفني عىل املجموعات البنكية املغربية الثالث الحارضة بالخارج من 

أجل تدارس الوضعية املالية واالحرتازية لهذه املجموعات، واسرتاتيجياتها وتدبري مخاطرها، السيام يف ضوء التطورات التي سجلت 

عىل املستويني االقتصادي والتنظيمي يف املغرب وبلدان االستقبال عىل حد سواء.

وباملوازاة مع ذلك، واصل بنك املغرب تتبع ورشات مواءمة آليات تدبري املخاطر، واملراقبة الداخلية، ومكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب، من خالل شبكة فروع املجموعات البنكية يف إفريقيا، وعىل مستوى الرشكات املغربية األم، وال سيام من خالل 

تنظيم بعثتني مشرتكتني للمراقبة تتعلقان باإلرشاف عرب الحدود.

كام طالب بنك املغرب البنوك األم بتنفيذ إجراءات لتقويم وضعية بعض فروعها عىل املستوى االحرتازي، واملراقبة الداخلية، 

والنظام املعلومايت، وتدبري املخاطر التشغيلية. 

وجرى تبادل املعلومات عىل نحو مخصص مع بعض سلطات اإلرشاف يف بلدان االستقبال من أجل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة 

يف املجاالت املشار إليها أعاله.

4.2 - مخططات معالجة األزمات الداخلية

التي تكتيس طابعا  الداخلية الخاصة بالبنوك  الثانية مبخططات معالجة األزمات  خالل سنة 2019، توصل بنك املغرب للسنة 

نظاميا. وتهدف هذه املخططات املسبقة إىل القيام، يف حاالت إفالس فرضية، بتحديد الحلول التي تعتزم البنوك تطبيقها إلصالح 

وضعيتها، ملواجهة صدمات قصوى محتملة، بحيث يتم تقليص تأثري ذلك عىل النظام املايل دون أن ترتتب عنه تكلفة إضافية ال 

بالنسبة للدولة وال بالنسبة لدافعي الرضائب.

وتخضع هذه الخطط لعملية مراجعة متكررة تجرى مع البنوك. ورغم إحراز تقدم مقارنة بالعملية األوىل التي أجريت سنة 

2018، فقد تم تحديد مجاالت للتحسني.

وبهذا الصدد، قدم بنك املغرب مالحظاته للبنوك املعنية وكشف عن انتظاراته يف هذا املجال، بهدف تلبية جميع املتطلبات 

ذات الصلة.

5.2 - نتائج عمليات املراقبة التي يقوم بها بنك املغرب

عقب عمليات املراقبة امليدانية واملستندية املنجزة، تم إعداد خطط عمل تصحيحية من طرف املؤسسات املعنية قصد تنفيذ 

توصيات بنك املغرب. ويخضع تنفيذ خطط العمل هذه للتتبع.
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واحد  وبنك حر  اثنني  وبنكني  الصغرى  للقروض  3 جمعيات  تأديبية يف حق  عقوبات  املغرب  بنك  أصدر  السنة  وخالل هذه 

الخصوص بنظام  املرتبطة عىل  القصور  بأوجه  العقوبات  وعقوبات نقدية يف حق بنك واحد ومؤسستني لألداء. وتتعلق هذه 

مكافحة غسل األموال والتنظيم االحرتازي وتدبري املخاطر.

III- الـنـزاهـة الـمـالـيـة
اإلرهاب. كام  األموال ومتويل  يتعلق مبكافحة غسل  االئتامن اللتزاماتها فيام  املغرب عىل ضامن احرتام مؤسسات  بنك  يسهر 

املرتبطة  اللتزاماتها  الفعيل  التنفيذ  ومن  االئتامن  مؤسسات  تعتمدها  التي  الوقائية  املنظومات  وفعالية  مطابقة  من  يتحقق 

باليقظة.

ومن أجل تجسيد التزامه القوي باحرتام املعايري الدولية فيام يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، قام بنك املغرب، 

إىل جانب تعزيز املنظومة التنظيمية، مبجموعة من إجراءات املراقبة واملواكبة والحوار يف هذا املجال. وقام مبراجعة االستبيان 

األحكام  تجسيد  أجل  من  االئتامن  مؤسسات  من  به  يتوصل  الذي  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مبكافحة  املتعلق  السنوي 

التنظيمية الجديدة والتأكد من إدراجها، من قبل املؤسسات الخاضعة، يف منظومة تدبري مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

وتم إجراء تقييم لنوعية مخاطر مؤسسات االئتامن عىل أساس تحليل األجوبة الواردة يف هذا االستبيان، وتقارير املطابقة التي 

أعدتها هذه املؤسسات وكذلك املعلومات التي جمعها املسؤولون عن وظائف املطابقة الخاصة بهذه املؤسسات خالل اجتامعات 

نظمت خصيصا ملناقشة هذه املواضيع.

وباملوازاة مع ذلك، قام بنك املغرب مبواكبة الفاعلني يف إجراءاتهم الرامية إىل االمتثال للمتطلبات الجديدة من حيث واجب 

اليقظة. وهكذا، تم تنظيم ورشات عمل شهرية للتوعية مبخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب لفائدة املؤسسات املعنية. كام 

عقدت اجتامعات فصلية أخرى باالشرتاك مع وحدة معالجة املعلومات املالية.

كام نظم ورشة عمل، يومي 17 و18 يوليوز 2019، حول األشخاص املعرضني سياسيًا، والدول املعرضة للمخاطر والعقوبات املالية 

الوقاية والتحكم يف مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب ارتباطا بالتكنولوجيا الجديدة. وشهدت هذه  املستهدفة ومنظومة 

املايل ووحدة معالجة  القطاع  الخاضعة وممثلني لسلطات مراقبة  املؤسسات  باملطابقة يف  املكلفني  املسؤولني  الورشة مشاركة 

املعلومات املالية.

وتم خالل هذه السنة تكثيف التعاون، من خالل إقرار تبادل منتظم للمعلومات بني بنك املغرب ووحدة معالجة املعلومات 

بنك  املجال بني  التنسيق يف هذا  تعزيز  البنيك. ولهذا، تم  النظام  التي يقدمها  املشبوهة  باملعامالت  الترصيحات  املالية بشأن 

املغرب والهيئة املغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي ومكتب الرصف.

وعىل املستوى الوطني، نرُش يف هذه السنة تقرير حول التقييم الوطني للمخاطر املتعلقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب. وأتاح 

املايل وتصميم  املايل وغري  القطاعان  لها  يتعرض  التي  اإلرهاب  األموال ومتويل  الضوء عىل مخاطر غسل  تسليط  التقييم  هذا 
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اسرتاتيجية وطنية قامئة عىل املخاطر تعتمد عىل تخصيص أمثل للموارد بناًء عىل التهديدات ونقط الهشاشة املحددة. ويف هذا 

السياق، ترأس بنك املغرب فريق العمل املكلف بخصوصيات القطاع املايل.

ويف أبريل 2019، تم اعتامد تقرير التقييم املتبادل للنظام الوطني ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الذي أنجزته يف عام 

2018 مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا )GAFIMOAN(. وفيام يتعلق بالقطاع البنيك، سلط هذا 

التقرير الضوء عىل نقاط القوة التي يتسم بها النظام الذي يعتمده بنك املغرب لإلرشاف عىل مجال مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، وال سيام الفهم الجيد من جانب الفاعل التنظيمي ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واإلرشاف القائم عىل املخاطر 

واإلجراءات التي يقوم بها من أجل تتبع تنفيذ توصيات بنك املغرب من جانب املؤسسات الخاضعة. كام أرص عىل نضج القطاع 

البنيك يف هذا املجال، مع التأكيد عىل الفهم الجيد لهذه املخاطر من جانب الجهات الخاضعة وفعالية إجراءات اليقظة وتناسبها 

مع املخاطر املتعرض لها.

ومع ذلك، أصدر توصيات مّكنت السلطات املغربية، مبا يف ذلك بنك املغرب، من وضع خارطة طريق وطنية، تم تنفيذ إجراءاتها. 

وباملوازاة مع ذلك، اعتمد بنك املغرب، إىل جانب الجهات التنظيمية األخرى املعنية بالقطاع املايل، وهي الهيئة املغربية لسوق 

الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي ومكتب الرصف، خارطة طريق قطاعية تتعلق مبكافحة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب وترتكز عىل إجراءات التعاون.

VI- حـمـايـة زبـنـاء مـؤسسـات االئـتـمـان
قسام  وأنشأ   2023-2019 الخامسية  االسرتاتيجية  خطته  أولويات  ضمن  االئتامن  مؤسسات  زبناء  حامية  املغرب  بنك  أدرج 

لالضطالع بهذه املهمة.

ويف هذا السياق، كثف خالل هذه السنة عمليات املراقبة امليدانية للمؤسسات الخاضعة فيام يخص االمتثال ألحكام القانون رقم 

08-31 الذي ينص عىل إجراءات لحامية املستهلك ومعالجة شكايات زبناء هذه املؤسسات.

ويف مجال معالجة الشكايات املقدمة من زبناء مؤسسات االئتامن، عزز البنك أيًضا أوجه التآزر مع املركز املغريب للوساطة البنكية 

)CMMB( من خالل اعتامد إطار ينظم تحويل الشكايات املتوصل بها واملؤهلة للخضوع للوساطة البنكية إىل هذه الهيئة. كام 

عمل عىل تعزيز إطار تدخل هذا املركز من أجل بدء مرحلة جديدة يف تطوره، مع ضامن املراقبة الدقيقة لنشاطه.

وشارك البنك، هذه السنة، يف تنظيم ورشة عمل ثانية مع اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص لصالح 

الشخيص )RGDP( عىل  الطابع  ذات  للمعطيات  العام  والنظام  الشخصية  املعطيات  إطار حامية  تطبيق  البنوك، حول طرق 

مستوى املؤسسات الخاضعة.

اتفاقية تعاون مع مجلس املنافسة بهدف تعزيز العالقات مع هذه املؤسسة وتحدد  البنك  البنكية، وقع  ويف مجال املنافسة 

رشوط التعاون معها. ويف الوقت نفسه، أنجز دراسات حول اإلجراءات التي تهدف إىل تعزيز الشفافية بشأن التسعرية البنكية 

وقابليتها للمقارنة.
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ويف نهاية السنة، أطلق البنك مرشوعا مع املجموعة املهنية لبنوك املغرب من أجل وضع مدونة أخالقية خاصة بالتحصيل من 

املتوقع أن تنظم هذه املدونة  السليمة. ومن  التي يجب مراعاتها بغية ضامن تعميم املامرسات  املبادئ والقيم  أجل تحديد 

األنشطة التي تقوم بها البنوك والرشكات التابعة لها مبارشة وتلك التي يتم إسنادها إىل متعهدي خارجيني.

1 - نـشـاط الـمـراقـبـة

خالل سنة 2019، أجرى بنك املغرب عمليات مراقبة ميدانية محددة حول موضوع حامية الزبناء. ويف هذا السياق، حرص البنك 

عىل ضامن التزام مؤسسات االئتامن بأحكام قانون حامية املستهلك املتعلقة بالقروض العقارية وقروض االستهالك. كام شملت 

مهام املراقبة امليدانية التي تم تنفيذها فحص أنظمة معالجة مؤسسات االئتامن لشكايات الزبناء، والتحقق من تنفيذ أحكام 

اليد عن  الفائدة، وآجال رفع  البند املتعلق بتغري أسعار  املادة 503 من مدونة التجارة التي تنظم إغالق الحسابات، وتطبيق 

الضامنات وكذلك تسوية املعلومات الخاطئة يف ملفات مكتب القروض.

2 - مـعـالجـة شكـايـات زبنـاء مؤسسـات االئتمـان

يف سنة 2019، عملت مديرية اإلرشاف البنيك عىل معالجة 596 شكاية لزبناء مؤسسات االئتامن، مقابل 800 شكاية سنة 2018. 

القابلة للخضوع  الشكايات  البنكية، تم تحويل ملفات  التآزر بني بنك املغرب واملركز املغريب للوساطة  ويف إطار تعزيز أوجه 

للوساطة البنكية إىل املركز املذكور قصد معالجتها. ودخل هذا التحويل حيز النفاذ منذ الفصل األخري من سنة 2019 وأدى إىل 

إحالة 114 شكاية إىل املركز املغريب للوساطة البنكية للتحقيق والوساطة.

ومن بني الشكايات التي عالجتها مديرية اإلرشاف البنيك، مثلت تلك املتعلقة بتشغيل الحسابات ما يقرب من 41% من املجموع، 

منها 43% تتعلق بإغالق الحسابات. وشكلت الشكايات املتعلقة برشوط االئتامن 27% وتلك املتعلقة بوسائل األداء، ال سيام 

استخدام الشيكات، %15.

رسم بيـانـي 133: التوزيع حسب فئة شكايات زبناء مؤسسات االئتامن التي توصل بها بنك املغرب )%(
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وورد أكرث من 92% من شكايات الزبناء املتوصل بها خالل سنة 2019 من أشخاص ذاتيني، مقابل 92% يف السنة السابقة. والزالت 

معظم الشكايات ترد من مشتكني يقطنون بجهة الدار البيضاء، بنسبة 50% من الشكايات، مقابل 43% سنة 2018. 

رسم بيـانـي 134: التوزيع الجهوي لشكايات زبناء مؤسسات االئتامن املستلمة- سنة 2019
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ومتت تسوية حوايل 65% من الشكايات لفائدة املشتكني، مقابل 72% سنة 2018.

رسم بيـانـي 135: نسبة تسوية الشكايات التي توصل بها بنك املغرب من زبناء مؤسسات االئتامن، لفائدة املشتكني
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3 - نـشـاط الـوسـاطـة البنكية

خالل سنة 2019، توصل املركز املغريب للوساطة البنكية مبا عدده 1.458 ملفا مكتمال، بشأن مبالغ متنازع عليها تصل إىل حوايل 

180,4 مليون درهم. وضمن هذا املجموع، متت تسوية 645 ملفا بنجاح، أي بنسبة 44%. ومل يتم التوصل إىل اتفاق معاماليت 

للوساطة يف 315 ملفا، أي بنسبة 22%. وال يزال ما قدره 232 ملفا يف انتظار جواب من مؤسسات االئتامن، أي 16%، بينام ال 

يزال 175 ملفا قيد املعالجة.

القيود املحاسبية )%20(،  النوعية، تتعلق املنازعات املتوصل بها بشكل أسايس باسرتداد الديون )26%(، والطعن يف  وحسب 

وإغالق الحسابات )20%(، ووسائل األداء )12%(، وإصدار املستندات )10%( والتأمني البنيك )%4(.
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منها  حوايل%87  وتهم  باألساس،   )%93( الذاتيني  األشخاص  بني  من  الزبناء  طرف  من  البنكية  الوساطة  طلبات  تقديم  ويتم 

العمليات املنجزة مع البنوك، و12% منها العمليات املنجزة مع رشكات التمويل. ويوجد ما يقرب من 58% من املشتكني يف جهة 

الدار البيضاء.

رسم بيـانـي 136: تـطـور نـوعية امللفـات املعروضة عىل الوساطة البنكية )%(
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V- مواكبة رقمنة الخدمات املالية
أدرج بنك املغرب ضمن توجهاته االسرتاتيجية للفرتة 2019 - 2023 تعزيز رقمنة الخدمات املالية، ملا لها من آثار إيجابية عىل 

إمكانية االستفادة من هذه الخدمات واستخدامها. ويف هذا السياق، أجرى البنك خالل شهر مارس 2019 استقصاء لدى البنوك 

بالنسبة  الرئيسية  التحديات  وتحديد  الوضع  تقييم  االستقصاء  هذا  أتاح  وقد  التكنولوجية.  واالبتكارات  الرقمي  التحول  حول 

للقطاع البنيك واإلرشاف عليه. وقد اتضح أن البنوك قد رشعت يف التحول الرقمي الخاص بها، من خالل إنشاء بنية تنظيمية 

مخصصة واالنفتاح املتزايد عىل نظام التكنولوجيا املالية. كام أنها التزمت مبالءمة أنظمة املعلومات الخاصة بها من أجل رقمنة 

املنصة الخاصة بالزبناء، باإلضافة إىل اعتامد إجراءات وتنظيم أكرث كفاءة عىل الصعيد الداخليي.

وأتاحت نتائج هذه الدراسة أيًضا تسليط الضوء عىل تصور البنوك لتأثري الرقمنة عىل الخدمات املالية، ودرجة نضج االبتكارات 

التكنولوجية، واملشاريع واألوراش املوجودة يف طور اإلنجاز أو املخطط لها من قبل الجهات الفاعلة وكذلك املخاطر املرتبطة بها 

وتوقعاتها عىل الصعيد التنظيمي.

ومكنت هذه العنارص البنك من تحديد أولويات اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف هذا السياق، ال سيام عىل املستوى التنظيمي. 

وركزت هذه األولويات بشكل خاص عىل تأطري عملية فتح الحسابات عن بعد، واستخدام الحوسبة السحابية وتعزيز القدرة 

عىل الصمود من الناحية اإللكرتونية. وتشمل أيًضا مساهمة البنك املركزي، إىل جانب السلطات والجهات املعنية، يف إنشاء نظام 

لتحديد وتوثيق هوية مستخدمي الخدمات املالية وتحسني اإلطار التشغييل للتوقيع اإللكرتوين وكذلك تطوير النظام الوطني 

للتكنولوجيا املالية. 
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وعىل هذا األساس، تم القيام بالرصد وتبادل الخربات مع الجهات التنظيمية األخرى يف املجال البنيك من أجل فهم الخيارات 

املعتمدة دوليًا وتلك التي ميكن توقع اعتامدها يف باملغرب. كام أجريت دراسات للمقارنة فيام يتعلق مبوضوع فتح الحسابات 

عن بعد عىل املستويني التنظيمي والتشغييل واآلثار املرتتبة من حيث مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

املرتبطة  التحديات والفرص واملخاطر  البنوك لالستفسار عن  السحابية، تم إجراء دراسة لدى  الحوسبة  اللجوء إىل  وبخصوص 

باستخدامها يف القطاع البنيك.

كام ساهم بنك املغرب يف املرشوع الذي أطلقته املديرية العامة ألمن أنظمة املعلومات )DGSSI( بهدف مراجعة قانون تبادل 

البيانات اإللكرتونية.

كام تم إجراء حوار مع الجهات املعنية بالنظام الرقمي الوطني، وال سيام مع وكالة التنمية الرقمية واملديرية العامة ألمن أنظمة 

املعلومات واللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص، من أجل تحديد مجاالت التعاون وتعزيز املتطلبات 

األساسية لرقمنة االقتصاد الوطني.

والصغرية  جدا  الصغرية  املقاوالت  دعم  آليات  بتعزيز  املتعلقة  األشغال   -  IV
واملتوسطة واملقاوالت الصغرى

1 - االجتامع الثاليث الثاين لبنك املغرب / املجموعة املهنية لبنوك املغرب /االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب حول متويل االقتصاد

يف أبريل 2019، نظم بنك املغرب الدورة الثانية لالجتامع الثاليث مع املجموعة املهنية لبنوك املغرب واالتحاد العام ملقاوالت 

املغرب حول »متويل املقاوالت: الحصيلة واآلفاق«. وتأيت هذه الدورة بعد االجتامع األول الذي عقد يف سنة 2016 تحت عنوان 

»سبل تقوية التفاهم بني البنوك واملقاولة«. وكان الهدف منها هو تقديم حصيلة االلتزامات التي تم التعهد بها بعد الدورة األوىل 

من أجل تحسني التمويل ومواكبة املقاوالت واقرتاح تدابري جديدة.

واستهدفت التوصيات الرئيسية التي انبثقت عن هذا االجتامع واملقدمة إىل وزارة االقتصاد واملالية واإلصالح اإلداري ما ييل:

الحد من مشكلة آجال األداء التي تعوق االقتصاد املغريب وتقليص الديون بني املقاوالت التي تصل مبالغها الجارية إىل 	 

مستويات عالية؛

الرفع من تأثري نظام الضامن العمومي للقروض من خالل تعزيز الوسائل املؤسساتية واملالية قصد تشجيع االستعامل 	 

األمثل لعرضه الجديد.

وضع مقاربة منسقة وموحدة آلليات اإلنعاش، واإلعالم، واملواكبة، واملساندة والدعم التموييل املوجه للمقاوالت الصغرية 	 

واملراكز  املركزي  الضامن  وصندوق   »Maroc PME« مؤسسة  خاص  بشكل  طورتها  التي  واملتوسطة،  والصغرية  جدا 

الجهوية لالستثامر من أجل تحفيز النسيج املقاواليت.



بنك املغرب - التقرير السنوي حول اإلرشاف البنيك
السنة املالية 2019

113 

تشجيع املقاولني وأصحاب القرار عىل االستفادة بشكل أكرب من آليات التمويل البديلة، وال سيام إسناد تحصيل الديون 	 

.« Confirming« وإسناد خدمة أداء املمونني إىل متعهد خارجي )Factoring( التجارية ملتعهد خارجي

إنشاء صندوق عمومي إلعادة هيكلة املقاوالت من أجل تعزيز معالجة صعوباتها االقتصادية، عن طريق إعادة الرسملة 	 

و/أو إعادة الهيكلة املالية، بغية الحفاظ عىل اآللية االقتصادية الوطنية ومناصب الشغل وتقليل التكاليف االقتصادية 

واالجتامعية وتقليص مناصب الشغل غري املنتجة عىل مستوى الحصيلة البنكية.

»PIAFE« 2 - الربنامج الخاص لدعم ومتويل املقاوالت

عرفت اإلجراءات التي تهدف إىل تعزيز متويل املقاوالت الصغرية جدا زخام جديدا وتعبئة جميع الفاعلني املعنيني بعد الخطاب 

إيجايب وأكرب يف  البنيك عىل االنخراط بشكل  القطاع  أكتوبر 2019، وحث فيه  السادس يف 11  امللك محمد  ألقاه جاللة  الذي 

دينامية التنمية التي تعرفها بالدنا.

للتوجيهات امللكية السامية، انخرط البنك انخراطا كامالً، إىل جانب وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، يف تطوير  وتنفيذاً 

برنامج مخصص لدعم ومتويل ريادة األعامل. وعىل هذا األساس، أنشأت الدولة والقطاع البنيك صندوقا بغالف أويل قدره 6 ماليري 

درهم، ملدة 3 سنوات. وقد تم تعزيز موارد هذا الصندوق مبليارين إضافيني منحهام صندوق الحسن الثاين للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية وتم تخصيصهام لتمويل األنشطة االقتصادية يف العامل القروي. وقد أوكلت إدارة هذا الصندوق إىل صندوق الضامن 

املركزي.

املقاوالت. ويستهدف  إنشاء  »انطالقة«، برشوط جد مواتية قصد دعم  اإلطار، تم وضع عرض متوييل تحت مسمى  ويف هذا 

هذا الربنامج حاميل مشاريع التشغيل الذايت واإلدماج املهني، واملقاوالت الشابة، واملقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة 

التي تعمل يف أنشطة التصدير نحو إفريقيا. ويهدف عرض التمويل هذا إىل تغطية احتياجات االستثامر والتشغيل لدى حاميل 

املشاريع املؤهلني، وهو يستفيد من ضامن يوفره صندوق دعم متويل املقاوالت.

وقد طور بنك املغرب آلية جديدة إلعادة التمويل غري املحدود، بنسبة تفضيلية بلغت 25,1%، لفائدة جميع القروض البنكية 

املتطلبات  من  البنك  التحفيز، خفف  ولغرض  للتشغيل.  أو  لالستثامر  قروًضا  كانت  سواء  الربنامج،  هذا  طريق  عن  املمنوحة 

االحرتازية املتعلقة باألموال الذاتية التي تطبق عىل البنوك وتغطي القروض املمنوحة للمقاوالت الصغرية جًدا.

وباملوازاة مع ذلك، تعبأ البنك إىل جانب وزارة الداخلية ووزارة املالية والقطاع البنيك ورشكاء عموميني وخواص آخرين من أجل 

إعداد معامل العرض الخاص باملواكبة عىل الصعيد الجهوي من أجل مساعدة املقاولني عىل إنشاء مقاوالتهم وضامن استدامتها 

وتسهيل الحصول عىل التمويل. 

وباملوازاة مع ذلك، تم إبرام اتفاقية رشاكة بني القرض الفالحي للمغرب والربيد بنك تتعلق بالشمول املايل للساكنة يف املجال 

القروي بهدف دعم إنشاء وتطوير نسيج ريادة األعامل يف املناطق القروية. وتنص هذه االتفاقية عىل التعاون بني هذين البنكني 

العموميني بشأن ثالثة محاور: التغطية الرتابية، دعم الشمول املايل والتمويل الخاص للمقاوالت الصغرية جًدا واملتوسطة.
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 IIV - تشجيع التمويل األخرض  املستدام
يف إطار خطته االسرتاتيجية الخامسية الجديدة 2019-2023، قام بنك املغرب بإدراج التمويل األخرض من جديد ضمن أولوياته 

االسرتاتيجية، مام يعكس التزامه بتقديم مزيد من الدعم لتطوير التمويل املستدام وترسيع الجهود يف املجال البنيك لتمويل 

اقتصاد خال من الكربون ومستدام. ويف هذا السياق، قام بتنفيذ برنامج عمل يعتمد عىل مكونات بناء القدرات وتعزيز الحوار 

والتعاون وكذلك املكونات التقنية والتنظيمية.

وهكذا، أنشأ بنك املغرب هذه السنة، عىل املستوى التنظيمي، مصلحة خاصة بالتمويل األخرض ضمن مديرية اإلرشاف البنيك، 

باإلضافة إىل فريق عمل داخيل مكون من متخصصني يف التنظيم االحرتازي واملراقبة البنكية.

وبالتايل، فقد واصل البنك العمل عىل تعزيز الوعي باملخاطر املالية املرتبطة بتغري املناخ والبيئة من قبل الجهات املعنية الوطنية 

وانخرط يف مسار تنسيق املامرسات الجيدة يف هذا املجال عىل املستوى الدويل.

وساهم بنك املغرب بشكل كبري، خالل هذه السنة، يف عمل شبكة البنوك املركزية وهيئات اإلرشاف من أجل تحويل النظام املايل 

إىل نظام أكرث احرتاما للبيئة، بصفته عضوا يف لجنتها التوجيهية وعضواً يف املجموعات التقنية الثالث املعنية مبامرسات اإلرشاف 

امليكرو احرتازية الخاصة باملخاطر املتعلقة بالبيئة، والبعد االقتصادي الكيل لهذه املخاطر ودور البنوك املركزية يف تعزيز التمويل 

األخرض.

وبذلك، مثل البنك البنوك املركزية اإلفريقية يف أشغال هذه الشبكة. ويف يونيو 2019، أعرب البنك عن دعمه ملبادئ الشفافية 

بشأن املخاطر املالية املتعلقة باملناخ التي أقرتها فرقة العمل املعنية باإلفصاح املايل املتصل باملناخ التابعة ملجلس االستقرار املايل 

.)FSB(

ويف إطار تنسيق وتتبع خارطة الطريق الوطنية املتعلقة بالتمويل املستدام يف القطاع املايل، واصل بنك املغرب الحوار مع البنوك 

من خالل وضع هذه النقطة بشكل منهجي يف جدول أعامل االجتامعات الدورية املعقودة مع املجموعة املهنية لبنوك املغرب.

وعىل املستوى التنظيمي، أعد بنك املغرب مرشوع تعليمة لتحديد املبادئ التي يتعني تنفيذها من قبل مؤسسات االئتامن لفهم 

وتدبري املخاطر املالية املرتبطة بالبيئة واملناخ يف سياق تسيري أنشطتها.
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إطار رقم 4: انتقال املغرب إىل املرحلة »املتقدمة« من حيث تطوير التمويل األخرض

إن املبادرات التي اتخذها بنك املغرب، إىل جانب الجهود التي تبذلها الهيئة املغربية لسوق الرساميل )AMMC(، مكنت املغرب من االنتقال 

من مرحلة “التطوير« إىل املرحلة »املتقدمة« من حيث تطوير التمويل املستدام.

وهكذا، أشار التقرير الذي نرشته، يف أكتوبر 2019، الشبكة الدولية للبنوك املستدامة، التي يعد بنك املغرب عضوا فيها، إىل التزام البنك بتنفيذ 

خارطة طريق »متويل املناخ« ملواءمة القطاع البنيك املغريب مع أهداف التنمية املستدامة واملبادئ التوجيهية للهيئة املغربية لسوق الرساميل 

قصد تطوير السندات املستدامة، من بني املامرسات امللهمة من حيث التوافق االسرتاتيجي وتعزيز املنتجات املالية الخرضاء ألعضاء شبكة 

البنوك املستدامة )SBN (. وقد رحبت هذه الشبكة بالجهود التي يبذلها البنك إلصدار تعليمة بشأن تدبري املخاطر املالية املتعلقة باملناخ.

IIIV- الـتـشـاور مـع الجمعيات املهنية
عقد بنك املغرب، خالل سنة 2019، اجتامعات مع الجمعيات املهنية ملؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها من أجل 

تقييم مدى تنفيذ خارطات الطريق التي أعدها يف إطار سياسته الخاصة بالتشاور والحوار بشأن اإلصالحات والقضايا التي تهم 

الفاعلني بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

وهمت املناقشات مع املجموعة املهنية للبنوك املغربية مواضيع ترتبط بتطور الظرفية االقتصادية الوطنية والدولية وتأثريها 

عىل تطور النشاط البنيك، وإصالح نظام الرصف، واإلصالحات التنظيمية الجارية، ال سيام تلك املتعلقة مبخاطر االئتامن، ومتويل 

املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، والشمول املايل، وأنظمة ووسائل األداء، والتمويل الرقمي، والتمويل األخرض، وكذلك 

العالقات بني البنوك والزبناء. وركزت املناقشات بشكل خاص عىل تتبع مطابقة القطاع لتوصيات بعثة تقييم املنظومة الوطنية 

إفريقيا. وخالل  األوسط وشامل  الرشق  املايل ملنطقة  العمل  بها مجموعة  تقوم  التي  اإلرهاب،  األموال ومتويل  ملكافحة غسل 

الفصل األخري من سنة 2019، ركزت املناقشات عىل تنفيذ التوجيهات امللكية التي وردت يف الخطاب الذي ألقاه جاللة امللك يف 

11 أكتوبر 2019.

وتعلقت املشاورات التي أجريت مع الجمعية املهنية لرشكات التمويل، عىل الخصوص، بتطور نشاط قروض االستهالك وقروض 

اإليجار، وواجب اليقظة، وتحقيق مطابقة اإلطار القانوين لحامية املستهلك، واملامرسات التجارية عىل مستوى هذا القطاع.

أما مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، فقد شملت املناقشات، إىل جانب تطور النشاط ومخاطر القطاع، سياسة 

التسعري وتطور اإلطار القانوين والتنظيمي ودور القطاع يف االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل، وأيضا مواضيع الحكامة وواجب 

اليقظة.

وشملت املناقشات مع الجمعية املهنية ملؤسسات األداء تطور نشاط القطاع، وتتبع انطالق أنشطة األداء، وتدابري تعزيز آليات 

واجب اليقظة.
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XI- الـتـعـاون الـدولـي
كثف بنك املغرب، خالل سنة 2019، تعاونه مع باقي البنوك املركزية واملؤسسات املالية الدولية، من خالل االشرتاك مع هؤالء 

الرشكاء يف تنظيم أحداث ومؤمترات باملغرب، واملشاركة يف أحداث بالخارج وتبادل التجارب مع نظرائه.

ويف هذا اإلطار، شارك بنك املغرب مع صندوق النقد الدويل يف تنظيم املؤمتر اإلقليمي إلفريقيا والرشق األوسط حول التحول 

الرقمي وتنفيذ برنامج بايل للتكنولوجيا املالية. وقد حرض هذا الحدث مشاركون من مستوى عال من بنوك مركزية ومؤسسات 

إقليمية ودولية ومكن من تبادل اآلراء بشأن الجوانب املتعلقة بالثورة التكنولوجية وانعكاساتها عىل القطاع املايل، باإلضافة إىل 

التحديات التي تطرحها بشكل خاص بالنسبة للبنوك املركزية.

ويف يونيو 2019، دعم بنك املغرب الندوة الدولية إلقامة نظام مايل إفريقي أخرض وشارك فيها، وقد نظمها القطب املايل للدار 

حول  الندوة  هذه  ومتحورت  بالصني.  تسينغهوا  لجامعة  التابع  األخرض  التمويل  لتنمية  األبحاث  مركز  مع   )CFCA( البيضاء 

البلدان  إفريقيا، والتزام  التمويل املستدام يف  التي تخدم  الدولية  باملبادرات والرشاكات  الخصوص،  تتعلق، عىل وجه  مواضيع 

اإلفريقية وتقدمها يف مجال التمويل األخرض وأهمية السوق البنكية وسوق السندات الخرضاء إلفريقيا.

كام نظم بنك املغرب واالئتالف من أجل اإلدماج املايل )AFI( املؤمتر العاملي حول التمويل األخرض الشامل، يف 30 أكتوبر 2019. 

وشكل هذا املؤمتر فرصة للجهات التنظيمية من أجل مناقشة مساهمة القطاع املايل والتمويل الشامل يف محاربة آثار تغري املناخ. 

وقد جمع هذا املؤمتر 40 بلدا من القارات الخمس وتناول السياسات الناشئة يف مجال تعزيز التمويل األخرض الشامل ودور هذه 

السياسات يف املساهمة يف العمل املناخي العاملي من خالل تبادل خربات البلدان األعضاء يف هذا االئتالف وأحدث التطورات 

العاملية يف هذا الصدد.

وإقليمية حول  مالية دولية  نظمتها هيئات  التي  والتظاهرات  الفعاليات  العديد من  املغرب يف  بنك  أخرى، شارك  ومن جهة 

مواضيع متنوعة تشمل عىل الخصوص املالية التشاركية، واإلرشاف البنيك، ونظام ضامن الودائع.

 )IFSB( ويف مجال املالية التشاركية، شارك بنك املغرب يف االجتامع الثالث لفريق العمل التابع ملجلس الخدمات املالية اإلسالمية

املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  لهيئة  السنوي  العام  الجمع  يف  شارك  كام  الودائع.  تأمني  لرشكات  الدولية  والجمعية 

اإلسالمية املنعقد بالبحرين.

ويف املجال االحرتازي، شارك بنك املغرب، يف يونيو 2019 بالقاهرة، يف مؤمتر مجمع مرشيف البنوك اإلفريقية، التابع لجمعية البنوك 

املركزية اإلفريقية. كام شارك يف االجتامعات نصف السنوية للجنة املرشفني العرب وكذلك مجموعات العمل التابعة لصندوق 

النقد العريب. ويف أكتوبر 2019، شارك البنك أيًضا يف االجتامع السنوي ملجموعة املرشفني عىل البنوك يف الدول الناطقة بالفرنسية. 

وخالل هذا االجتامع، تم االتفاق عىل أن يرتأس بنك املغرب هذه املجموعة للعامني القادمني 2020 و2021.

ويف مجال حل األزمات البنكية، شارك البنك يف املؤمتر التاسع لحل األزمات البنكية وتدبري األزمات الذي عقد يف شتنرب يف بازل 
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.)IADI( وشارك يف الدورة الثامنة والخمسني للمجلس التنفيذي للجمعية الدولية ألنظمة ضامن الودائع

كام تم تعزيز التعاون الدويل من خالل تبادل الخربات مع النظراء. ويف هذا السياق، استقبل بنك املغرب يف سنة 2019:

زيارتني دراسيتني قام بهام البنك املركزي لدول غرب إفريقيا )BCEAO(. وكان الهدف من الزيارة األوىل هو التحضري 	 

لتمرين ملحاكاة األزمات يف منطقة االتحاد النقدي لغرب إفريقيا. وركزت الزيارة الثانية عىل األنشطة املختلفة لإلرشاف 

البنيك.

وفدا من البنك املركزي لجمهورية غينيا يف إطار زيارة دراسية مخصصة إلعداد التقارير التنظيمية ملؤسسات االئتامن.	 

واالحتياط 	  التأمينات  مراقبة  هيئة  نظمت مبشاركة  »التكافل«  إطار ورشة عمل حول  املركزي يف  قطر  بنك  من  وفدا 

االجتامعي.

X- الـمـوارد البرشية ملديرية اإلرشاف البنيك
وصل عدد مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك، يف نهاية دجنرب 2019، إىل 103مستخدما. ويتوىل حوايل ثلثي هذا العدد أنشطة 

مراقبة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، بينام يتكلف 24% منهم بصياغة النصوص التنظيمية وإنجاز الدراسات، 

و10% منهم بوظائف الدعم.

وتقل أعامر حوايل 72% من مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك عن 45 سنة، كام أن 59% منهم لديهم أقدمية تتجاوز 5 سنوات، 

ونصفهم من النساء. كام أن 83% من مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك حاصلون عىل شهادات عليا أو تعادل 5 سنوات من 

الدراسات العليا.

الدائم  بالتطوير  يتسم  سياق  يف  وذلك  ملستخدميه،  املستمر  للتكوين  بالغة  أهمية  املغرب  بنك  يويل  العادة،  به  جرت  وكام 

للنصوص التنظيمية البنكية الوطنية والدولية وللمامرسات املتعلقة باإلرشاف البنيك، وكذا ظهور توجهات ومخاطر جديدة.

وخالل سنة 2019، تواصل بذل جهود مكثفة من أجل التكوين بهدف تعزيز قدرات املرشفني عىل وجه الخصوص. فقد استفاد 

حوايل 81% من مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك من دورة تكوينية واحدة عىل األقل. وشمل برنامج التكوين، خالل هذه 

الفائدة، وتدبري  السنة، 126 دورة تكوينية، السيام يف املجاالت املرتبطة بالقوانني االحرتازية، واملعيار IFRS 9، ومخاطر سعر 

األصول والخصوم، وتدبري املخاطر التشغيلية، وتنظيم سوق تحويل األموال. 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.

وقد تم إعداد دورة تكوين مخصصة للمرشفني البنكيني قصد تعزيز وإغناء الكفاءات التشغيلية للمستخدمني املكلفني باإلرشاف 

عىل مؤسسات االئتامن ومراقبتها، والتنظيم املحاسبي واالحرتازي، ومعالجة طلبات االعتامد، والدراسات البنكية، وتحليل املخاطر، 

وحل األزمات البنكية.
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واستقبلت مديرية اإلرشاف البنيك 25 متدربا خالل سنة 2019، 11 منهم برسم التدريب الخاص بنهاية التكوين.

ويف إطار التحضري لشهادة مكافحة الفساد الخاصة بالبنك، تلقى جميع مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك تدريباً حول التحكم 

مبخاطر الفساد وأخالقيات األعامل.

إطار 5: شهادة نظام إدارة مكافحة الفساد لسنة 2019

يف إطار اإلجراء املستمر املتعلق بتعزيز نزاهة وأخالقيات مستخدميه، اعتمد البنك منظومة متكاملة ومنظمة ملكافحة الفساد. ففي أكتوبر 

2019، حصل عىل شهادة ISO 37001 فيام يتعلق بنظامه الخاص بإدارة مكافحة الفساد، بالنسبة لجميع عملياته املتعلقة باملهن والدعم.

وقد تم إرساء نظام إدارة مكافحة الفساد اعتامدا عىل املكونات الرئيسية التالية:

سياسة مكافحة الفساد، املنشورة داخليا وخارجيا؛	 

منظومة لتدبري املخاطر املرتبطة بأنشطة البنك؛	 

إجراءات متواصلة إلذكاء الوعي والتكوين؛  	 

نظام للتنبيه األخالقي مفتوح أمام املوظفني والرشكاء.	 

ومن خالل هذا النظام، يهدف بنك املغرب أيًضا إىل املساهمة بشكل فعال، إىل جانب جميع الجهات الفاعلة يف القطاع املايل، يف دينامية مكافحة 

الفساد، يف إطار االسرتاتيجية الوطنية املعتمدة بهذا الشأن.
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امللحق 1

الهيكل التنظيمي ملديرية اإلرشاف البنيك

املدير

مصلحة القيادة والتنميط
مصلحة حل األزمات 

البنكيةالرأسامل الداخيل

 قسم
 مصلحة

حماية الزبناء

مصلحة تقنني 

حامية الزبناء

مصلحة تتبع 

شكايات الزبناء

 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 

والرتاخيص

مصلحة اليقظة 

والدراسات 

القانونية

 قسم
 الدراسات
 واخملاطر
 اخلاصة

مصلحة 

الدراسات البنكية 

ومخاطر االئتامن

مصلحة تقييم 

املخاطر املالية 

ومناذج البنوك

مصلحة دراسات 

املخاطر املعلوماتية 

وتدبري املعلومات

مصلحة النزاهة 

املالية

مصلحة املالية 

الخرضاء

 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 املؤسسات 

غري التابعة 

ومؤسسات األداء

 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

مكلف باملشاريع 
الرقمية لإلرشاف البنيك

مكلف بآلية تقييم 
الرأسامل الداخيل

نائب املدير نائب املدير 

مصلحة املراقبة الداخلية والدعم
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امللحق 2

الئحة مؤسسات االئتامن املعتمدة - دجنرب 2019

البنوك
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

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

تجزئة التوفيق، عامرة 1، مجموعة زينيت ملينيوم، سيدي معروف - الدار البيضاءسيتي بنك املغرب

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(

http://dimahna.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/


امللحقات

123 

البنوك والنوافذ التشاركية
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

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                         

مركز األعامل، شارع الرياض - حي الرياض- الرباطسند متويل

رشكات قروض االستهالك
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

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 - العيونسلف 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 المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

2، شارع موالي يوسف - الدار البيضاءالتجاري للعقار
112، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رامباند - الدار البيضاءوفا إميوبليي

رشكات تحصيل ورشاء الديون
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

2، شارع موالي يوسف - الدار البيضاءالتجاري فاكطورينغ
63، شارع موالي يوسف، إقامة أدريانا، الطابق األول - صندوق الربيد 20060 مغرب فاكطورينغ

- الدار البيضاء
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رشكات القروض اإليجارية
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

تجزئة الكولني 2، تجزئة رقم 3، طريق النوارصـ سيدي معروف - الدار القرض اإليجاري للبنك املغريب للتجارة والصناعة 
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(

 39-41ملتقى شارع موالي يوسف وزنقة عبد القادر املازين 20100 - الدار وفاباي
البيضاء

1، ساحة باندونغ- الدار البيضاءكام لالئتامن اإليجاري

رشكات الكفالة
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

101، شارع عبد املومن - الدار البيضاءفينيا 

رشكات متويل أخرى
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

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 المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

58، شارع باستور - طنجةالبنك التجاري الدويل - بنك حر

زاوية شارع محمد الخامس وزنقة موىس بن نصري - طنجةالبنك الدويل لطنجة - بنك حر

املنطقة الحرة لطنجة، طريق الرباط ـ طنجةالبنك املغريب للتجارة و الصناعة - بنك حر - مجموعة BNP البنك الوطني لباريس

58، شارع محمد الخامس - طنجةالرشكة العامة الحرة بطنجة - بنك حر

املنطقة الحرة، ميناء طنجة، ص.ب. 513 - طنجةفرع البنك املغريب للتجارة الخارجية - بنك حر

التجزئةD  45، املنطقة الصناعية الحرة، طريق الرباط- طنجة فرع البنك الدويل ملجموعة الشعبي - بنك حر
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امللحق 4

الئحة جمعيات القروض الصغرى
عنوان المقر الرئيسيعنوان المقر الرئيسيتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

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( شارع الحسن الثاين، رقم 70، إقامة بالوما بالنكا، الطابق األول، رقم 1 - تطوانالجمعية التطوانية للمبادرات االجتامعية املهنية

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

82، زنقة سمية، زاوية شارع عبد املومن، الدار البيضاءباب الرزق الجميل
ملتقى زنقة املعمورة وزنقة امللكة إليزابيث الثانية، العامرة أ، الطابق الثاين، الشقة 2 - املؤسسة املغربية لدعم املقاولة الصغرى )إمناء(

القنيطرة



امللحقات

127 

امللحق 5

الئحة مؤسسات األداء 
العنوانالعنوانتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

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 البيضاءوفا كاش
)CASH PLUS( 1، زنقة بليياد، حي املستشفيات - الدار البيضاءكاش بلوس

 M2T )MAROC TRAITEMENT املغرب ملعالجة العمليات
)DE 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

18، ملتقى شارع لال ياقوت وزنقة محمد بلول- الدار البيضاءضامن 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 البيضاء مونيون 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     
)DIGIFI( إقامة التوفيق، زنقة 1 و3 كاليفورنيا، سيدي معروف، الدار البيضاءديجيفي

)LANA CASH (187 شارع الحسن الثاين - الدار البيضاءالنا كاش
)SOGEPAIEMENT( 55، شارع عبد املومن - الدار البيضاءسوجي لألداء

مؤسسات أخرى
العنوانالعنوانتسمية المؤسسةتسمية المؤسسة

ساحة موالي الحسن ـ الرباطصندوق اإليداع والتدبري
شارع الرياض، حي الرياض ـ الرباطالصندوق املركزي للضامن
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امللحق 6

تطور عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
201420142015201520162016201720172018201820192019

191919191919البنوك

777777البنوك ذات الرأسامل األجنبي يف الغالب 

555555البنوك ذات الرأسامل العمومي يف الغالب

555البنوك التشاركية

343433322827رشكات التمويل

161615141212رشكات القروض االستهالكية

666677رشكات القروض اإليجارية

222222رشكات القروض العقارية

222221رشكات الكفالة

222222رشكات تحصيل ورشاء الديون

333300رشكات تدبري وسائل األداء

333333رشكات أخرى

666666البنوك الحرة

131313131312جمعيات القروض الصغرى

10101091319مؤسسات األداء

222222مؤسسات أخرى  )**(

848483868690املجموع
)*( 3 منها تتوفر عىل نوافذ تشاركية

)**( 1 منها تتوفر عىل نافذة ضامن تشاركية

امللحق 7

تطور استخدامات البنوك )النشاط يف املغرب(
)مباليني الدراهم( 

  التغير)%(التغير)%(2017201720182018201920192018/20192018/2019

2551,7 171185 290182 180ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

1375,1 042839 578798 744ديون عىل الزبناء

0689,6 063308 187281 274محفظة السندات

1039,5 111161 203147 139مبا فيها سندات الخزينة

6065,7 41140 37738 35قيم ثابتة

5690,3 42941 66141 36أصول أخرى

6345,5 414 1161 341 0931 271 1مجموع األصول
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امللحق 8

تطور موارد البنوك )النشاط يف املغرب(
مباليني الدراهم

  التغير)%(التغير)%(2017201720182018201920192018/20192018/2019

0166 243138 199130 100ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

5412,9 808954 412927 901ودائع الزبناء

47016,2 412122 354105 99الديون السندية

85721,3 73874 87561 57سندات الدين الصادرة

6129 67547 47943 41الديون الثانوية

08210,5 303134 428121 115أموال ذاتية

0418 14712 83011 10نتيجة صافية

48418,3 20353 87045 43خصوم أخرى

6345,5 414 1161 341 0931 271 1مجموع الخصوم

امللحق 9

تطور محفظة سندات البنوك
املبلغ اإلجاميل مباليني الدراهم

  التغير)%(التغير)%(2017201720182018201920192018/20192018/2019

57510,0 817173 991157 146سندات التداول

97315,7 59146 36740 53سندات التوظيف

4937,1 21634 33932 28سندات االستثامر

3017,1 62055 74251 46سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

34110,0 244310 439282 275إجاميل محفظة األصول
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امللحق 10

تطور استخدامات البنوك والنوافذ التشاركية
مباليني الدراهم

  التغير)%(التغير)%(20182018201920192018/20192018/2019

21718 0351 1ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

100<130 4729 4ديون عىل الزبناء

19-380309شهادات الصكوك

2983259أصول ثابتة

17033 8761أصول أخرى

3-431417مبا فيها ممتلكات مقتناة يف إطار التمويالت التشاركية

15172 06112 7إجاميل األصول

امللحق 11

تطور موارد البنوك والنوافذ التشاركية
مباليني الدراهم

  التغير)%(التغير)%(20182018201920192018/20192018/2019

100<212 4311ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

09686 6653 1ودائع الزبناء

-0363ودائع االستثامر املستلمة

42092 2622 1الوكالة باالستثامر

2672 2262 2األموال الذاتية

11-419-377-النتيجة الصافية

21273 8543 1خصوم أخرى

58292 3472 1منها هوامش مقيدة سلفا

15172 06112 7إجاميل الخصوم
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امللحق 12

تطور استخدامات رشكات التمويل
مباليني الدراهم

  التغير)%(التغير)%(20182018201920192018/20192018/2019بياناتبيانات20172017 بعد إعادة معالجتها بعد إعادة معالجتها20172017

ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات 

املعتربة يف حكمها
6 2245 9184 8854 586-6,1

5405,5 760110 974104 00298 99ديون عىل الزبناء

3120,3 3081 4291 6991 1محفظة السندات

3321 3191 0451 3841 1أصول ثابتة

3,0-744 8924 3734 5584 4أصول أخرى

5144,6 164122 739117 867111 112إجاميل األصول
بنود صافية من االستخامدات واملؤن.

امللحق 13

تطور موارد رشكات التمويل
مباليني الدراهم

  التغير)%(التغير)%(20182018201920192018/20192018/2019بياناتبيانات20172017 بعد إعادة معالجتها بعد إعادة معالجتها20172017

4,9-419 49159 36762 65662 62ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

1,1-338 47412 93112 95810 10ديون تجاه الزبناء

40533,2 81726 33619 33617 17سندات دين صادرة

2433,1 90211 34310 71310 10أموال ذاتية

5406,6 4451 4781 6661 1نتيجة صافية

56915,3 03511 28410 5389 9خصوم أخرى

5144,6 164122 739117 867111 112إجاميل الخصوم
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امللحق 14

تطور استخدامات رشكات القروض االستهالكية
مباليني الدراهم

  التغير التغير 2017201720182018201920192018/20192018/2019
(%)(%)

ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات 

املعتربة يف حكمها
616774712-8,0

2027,4 53253 72649 45ديون عىل الزبناء

9733,5 33118 80418 15مبا فيها عمليات الكراء مع خيار الرشاء

1722943188,1محفظة السندات

6758899061,7أصول ثابتة

11,5-309 7403 3193 3أصول أخرى

5606,2 16458 35355 50إجاميل األصول
بنود صافية من االستخامدات واملؤن.

امللحق 15

تطور موارد رشكات القروض االستهالكية
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%(2018/2019 )%(

ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها
19 07319 13818 163-5,1

3,7-780 1529 58010 8ديون تجاه الزبناء

83525,7 39116 11713 11سندات دين صادرة

2562,1 1286 8836 5أموال ذاتية

9239019535,8نتيجة صافية

57320,5 4546 7775 4خصوم أخرى

5606,2 16458 35355 50إجاميل الخصوم
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امللحق 16

تطور استخدامات رشكات القرض اإليجاري
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%(2018/2019 )%(

3114,3 25450 38048 46مستعقرات القرض اإليجاري

14,6-223318272ديون أخرى عىل الزبناء

26818183,1محفظة السندات

45323,0 1811 0741 1أصول أخرى

0544,6 77252 94549 47إجاميل األصول
بنود صافية من االستخامدات واملؤن.

امللحق 17

تطور موارد رشكات القرض اإليجاري
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%(2018/2019 )%(

4,5-518 14234 16136 35ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

52258367315,4ديون تجاه الزبناء

07853,2 9269 7105 5سندات دين صادرة

5646,3 4113 1763 3أموال ذاتية

7,8-384401377نتيجة صافية

84416,8 3093 9923 2خصوم أخرى

0544,6 77252 94549 47إجاميل الخصوم
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امللحق 18

تطور استخدامات البنوك الحرة
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%(2018/2019 )%(

ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 

يف حكمها
20 52418 64920 2448,6

2,1-887 26317 53618 18ديون تجاه الزبناء

34512,6 9703 9012 2محفظة سندات

69653781351,9أصول أخرى

2894,6 41942 65740 42إجاميل األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن.

امللحق 19

تطور موارد البنوك الحرة
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%(2018/2019 )%(

ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 

1,6-916 45031 61932 34يف حكمها

76537,2 3898 5006 6ودائع الزبناء

6415535977,8أموال ذاتية محاسبية

1,5-011 0271 8971خصوم أخرى

2894,6 41942 65740 42إجاميل الخصوم
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امللحق 20

تطور استخدامات جمعيات القروض الصغرى
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%( 2018/2019 )%( 

ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 

يف حكمها
655806376-53,3

2459,6 6087 4376 6ديون تجاه الزبناء

2512312372,6أصول ثابتة

2272712917,4أصول أخرى

1492,9 9168 5707 7إجاميل األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن.

امللحق 21

تطور موارد جمعيات القروض الصغرى
مباليني الدراهم

التغيرالتغير201720172018201820192019
2018/2019 )%( 2018/2019 )%( 

ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها
3 9384 0884 3265,8

4-733 8462 7802 2أموال ذاتية ومثيالتها

09011 8529821خصوم أخرى

1492,9 9168 5707 7إجاميل الخصوم
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امللحق 22

تطور استخدامات البنوك - عىل أساس مجمع
مباليني الدراهم

20172017

  فاتح يناير  فاتح يناير  20182018،،
  أول تطبيق لمعيارأول تطبيق لمعيار

IFRS9IFRS9
2018201820192019

  التغيرالتغير
2018/20192018/2019

(%)(%)

0498 288184 686170 103177 154أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

    241 129أصول مالية متاحة للبيع

23414 664115 061100 496102 9أصول مالية بالقيمة العادلة حسب الرساميل الذاتية

3417 104 7181 036 2721 746959 974 قروض وديون عىل الزبناء

8980 351111 468111 699111 111قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املامثلة

    352 47توظيفات تتم حيازتها إىل بلوغ أجل استحقاقها

74714 21371 00663 66162 2سندات بتكلفة مستخمدة

6658 811205 853190 868172 167أصول أخرى

9357,2 792 0441 673 3451 585 1661 597 1املجموع

امللحق 23

تطور موارد البنوك - عىل أساس مجمع
مباليني الدراهم

التغير التغير 20182018201920192018/20192018/2019يناير يناير 2017201720182018
(%)(%)

56655387558,2 5602 2خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

8361,6 079174 729172 729146 146ديون مستحقة ملؤسسات االئتامن والهيئات املامثلة

8035,2 185 6361 127 6841 089 6841 089 1ديون مستحقة للزبناء

95524,0 75188 17271 17259 59سندات دين صادرة

59912,4 393146 363130 052121 132رساميل ذاتية - حصة املجموعة

2922,7 91014 51213 3633 13مبافيها النتيجة الصافية

86714,8 633195 830170 969165 166خصوم أخرى

9357,2 792 0441 673 3451 585 1661 597 1إجاميل الخصوم
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امللحق 24

الحصيلة الرتاكمية للبنوك - األنشطة يف املغرب

يف 31 دجنرب 2019
بآالف الدراهم

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019األصولاألصول

367 168 88239 880 41قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

885 249 876163 306 157ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

387 179 10233 880 26تحت الطلب	 

498 070 774130 426 130ألَجل	 

276 568 398808 748 766ديون عىل الزبناء

322 194 032247 094 233تسهيالت ومتويالت تشاركية للخزينة ولالستهالك 	 

090 502 215213 721 204القروض والتمويالت التشاركية للتجهيز	 

732 338 731269 696 261القروض والتمويالت التشاركية العقارية	 

132 533 42078 236 67قروض ومتويالت تشاركية أخرى	 

500 113 31932 293 31ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

067 604 620220 287 199سندات التداول والتوظيف

485 010 153130 428 118سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

552 734 06920 918 16سندات دين أخرى	 

206 291247 334شهادات الصكوك	 

824 611 10769 607 63سندات امللكية 	

955 433 90221 249 23أصول أخرى

423 480 77134 200 32سندات االستثامر

776 092 97431 682 28سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

647 387 7973 517 3سندات دين أخرى 	

  شهادات الصكوك 	

237 140 29053 574 49سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

644 717 62345 236 39املشاركة يف الرشكات ذات الصلة

593 422 9077 275 6سندات مساهمة واستخدامات مامثلة أخرى

  سندات املشاركة واملضاربة

345 128908 161 1ديون ثانوية

000 360الودائع االستثامرية املوظفة

667 686 5872 078 2أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

275 3651 1أصول ثابتة يف إطار اإلجارة

714 245 2366 072 5أصول ثابتة غري مجسدة

645 673 43131 260 31أصول ثابتة مجسدة

356 634 414 8051 115 341 1مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019الخصومالخصوم

8816البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

243 016 855138 242 130ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

589 734 11915 622 13تحت الطلب	 

654 281 736122 620 116ألَجل	 

796 540 733954 807 927ودائع الزبناء

209 726 922598 333 566حسابات تحت الطلب دائنة	 

547 025 868166 759 158حسابات االدخار	 

093 061 274159 723 169ودائع ألَجل	 

947 727 66930 990 32حسابات دائنة أخرى	 

1 ديون تجاه الزبناء عىل املنتجات التشاركية

366 857 70674 737 61اإلصدارات من سندات الدين 

676 245 56265 473 53سندات دين قابلة للتداول	 

509 240 1799 662 7اقرتاضات سندية	 

181 965371 601إصدارات أخرى من سندات الدين	 

585 188 87937 176 30خصوم أخرى

351 295 68116 025 15مؤن عن املخاطر والتحمالت 

 1مؤن مقننة 

329 380 7083 227 3دعم وأموال عمومية مرصودة وصناديق ضامن خاصة

387 612 74347 674 43ديون ثانوية

  الودائع االستثامرية املتوصل بها

420420فوارق إعادة التقييم

303 870 82098 846 89احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

629 199 59227 537 25الرأسامل

000 48-000 48-مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

226 063 7205 031 3مرحل من جديد )+/-(

377 383-156 293-نتائج صافية يف انتظار التوزيع )+/-(

082 041 01512 147 11النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(

356 634 414 8051 115 341 1مجموع الخصوم
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)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019خارجخارج  الحصيلةالحصيلة

810 564 471305 817 306تعهدات ممنوحة

407 602 5464 869 3تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

095 982 000147 514 139تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة الزبناء

720 852 27142 505 51تعهدات بالضامن بأمر من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

019 416 340103 633 103تعهدات بالضامن بأمر من الزبناء

444 876 3783 071 4سندات مشرتاة يف إطار البيع االسرتدادي

125 835 9362 223 4سندات أخرى للتسليم

715 609 46584 324 90تعهدات مستلمة

819 288 3583 476 3تعهدات بالتمويل مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

827 387 27354 550 66تعهدات بالضامن مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

408 012 28525 122 20تعهدات بالضامن مستلمة من الدولة ومختلف هيئات الضامن

  سندات مبيعة يف إطار البيع االسرتدادي

661 920 5491 175سندات أخرى لالستالم

  سندات املشاركة واملرابحة لالستالم
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امللحق 25

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة بالبنوك - األنشطة باملغرب

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019

385 033 69948 195 47+ فوائد وعائدات مامثلة

436 609 70915 982 14- فوائد وتكاليف مامثلة

949 423 99032 212 32هامش الفائدة

  + عائدات التمويل التشاريك

  هامش التمويل التشاريك

  + عائدات األصول الثابتة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

302 104673 517-تكاليف األصول الثابتة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

568 444619 471- تكاليف التمويل التشاريك

734 66053 45نتيجة عمليات القروض اإليجارية والكراء

196199+ عائدات األصول الثابتة يف إطار اإلجارة

9090-تكاليف األصول الثابتة يف إطار اإلجارة

106109نتيجة عمليات اإلجارة

819 675 8818 172 8+ عموالت محصلة

263 461977 917- عموالت مدفوعة 

556 698 4207 255 7هامش عىل العموالت

133 588 6575 429 3± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

893 652223 254± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

917 862 2342 665 2± نتيجة عمليات الرصف

681 260-886 12± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

262 414 4298 362 6نتيجة عمليات السوق

  ± عائدات العمليات عىل سندات املضاربة واملشاركة

389 791 7153 935 3+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

090 854 3972 600 2- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

  ± حصة أصحاب حسابات الودائع االستثامرية

996 527 81749 211 47العائد الصايف البنيك

042 90-446 135-± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

541 289 8921 878+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

226 486424 192- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

419 843 15624 919 23- التكاليف العامة لالستغالل

850 459 62125 843 23النتيجة اإلجاملية لالستغالل

022 964 5-792 574 5-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن الخاصة بالقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

080 233 1-501 253 2-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

748 262 32818 015 16النتيجة الجارية

840 672-293 186النتيجة غري الجارية

827 548 6065 054 5- الرضائب عىل النتائج

081 041 01512 147 11النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 26

الحصيلة الرتاكمية للبنوك والنوافذ التشاركية

يف 31 دجنرب2019 
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019األصولاألصول

531 114 9661 825قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

058 095264 303ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

404 486256 285تحت الطلب	 

654 6097 17ألَجل	 

793 129 2289 472 4ديون عىل الزبناء

792 711744 333تسهيالت ومتويالت تشاركية للخزينة ولالستهالك 	 

606 708356 37القروض والتمويالت التشاركية للتجهيز	 

586 001 3038 090 4القروض والتمويالت التشاركية العقارية	 

809 50626 10قروض ومتويالت تشاركية أخرى	 

00ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

718 515268 379سندات التداول والتوظيف

00سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

00سندات دين أخرى	 

718 515268 379شهادات الصكوك	 

00سندات امللكية	 

725 007 0501 782أصول أخرى

700 040سندات االستثامر

00سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

00سندات دين أخرى 	

700 040شهادات الصكوك 	

00سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

00املساهمة يف الرشكات ذات الصلة

00سندات مساهمة واستخدامات مامثلة أخرى

00سندات املشاركة واملضاربة

00ديون ثانوية

00الودائع االستثامرية املوظفة

00أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

00أصول ثابتة يف إطار اإلجارة

958 926106 105أصول ثابتة غري مجسدة

284 419218 192أصول ثابتة مجسدة

766 150 19912 061 7مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019الخصومالخصوم

00البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

601 211 1281 431ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

446 128537 431تحت الطلب	 

155 0674ألَجل	 

691 095 3473 663 1ودائع الزبناء

090 557 0652 548 1حسابات تحت الطلب دائنة	 

00حسابات االدخار	 

00ودائع ألَجل	 

601 282538 115حسابات دائنة أخرى	 

562 260107 77ديون تجاه الزبناء عىل املنتجات التشاركية

00اإلصدارات من سندات الدين 

00سندات دين قابلة للتداول	 

00اقرتاضات سندية	 

00إصدارات أخرى من سندات الدين	 

802 090 7283 771 1خصوم أخرى

700 53213 5مؤن عن املخاطر والتحمالت 

00مؤن مقننة 

00دعم وأموال عمومية مرصودة وصناديق ضامن خاصة

00ديون ثانوية

297 783 5352 261 1الودائع االستثامرية املتوصل بها*

00فوارق إعادة التقييم

00احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

000 935 0002 590 2الرأسامل

000 49-000 175-مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

600 618-930 188-مرحل من جديد )+/-(

00نتائج صافية يف انتظار التوزيع )+/-(

287 419-938 376-النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(

488 150 19912 061 7مجموع الخصوم
* مبا يف ذلك املبالغ املستلمة يف إطار الوكالة باالستثامر
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)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019خارجخارج  الحصيلةالحصيلة

994 905686 96تعهدات ممنوحة

00تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

994 905686 96تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة الزبناء

00تعهدات بالضامن بأمر من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

00تعهدات بالضامن بأمر من الزبناء

00سندات مشرتاة يف إطار البيع االسرتدادي

00سندات أخرى للتسليم

000 000450 240تعهدات مستلمة

000 000450 240تعهدات بالتمويل مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

00تعهدات بالضامن مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

00تعهدات بالضامن مستلمة من الدولة ومختلف هيئات الضامن

00سندات مبيعة يف إطار البيع االسرتدادي

00سندات أخرى لالستالم

00سندات املشاركة واملضاربة لالستالم
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امللحق 27

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة بالبنوك والنوافذ التشاركية

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019

00+ فوائد وعائدات مامثلة

30- فوائد وتكاليف مامثلة

30-هامش الفائدة

250 722237 67+ عائدات التمويل التشاريك

100793- تكاليف التمويل التشاريك

457 622236 67هامش التمويل التشاريك

00+ عائدات األصول الثابتة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

00-تكاليف األصول الثابتة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

00نتيجة عمليات القروض اإليجارية والكراء

00+ عائدات األصول الثابتة يف إطار اإلجارة

00-تكاليف األصول الثابتة يف إطار اإلجارة

00نتيجة عمليات اإلجارة

645 66033 6+ عموالت محصلة

711 7252- عموالت مدفوعة 

934 93530 5هامش عىل العموالت

503 01± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

908 5532-± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

191 891± نتيجة عمليات الرصف

00± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

602 4645-نتيجة عمليات السوق

00± عائدات العمليات عىل سندات املضاربة واملشاركة

199 8728 4+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

192 5084 2- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

041 75-238 8-± حصة أصحاب حسابات الودائع االستثامرية

959 216201 67العائد الصايف البنيك

00± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

485 8945 16+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

189 74010 2- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

420 067611 445- التكاليف العامة لالستغالل

165 414-697 363-النتيجة اإلجاملية لالستغالل

648 3-146 1-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن الخاصة بالقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

168 8-465 5-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

981 425-308 370-النتيجة الجارية

375873 6-النتيجة غري الجارية

821 5-255- الرضائب عىل النتائج

287 419-938 376-النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 28

الحصيلة الرتاكمية لرشكات التمويل

يف 31 دجنرب2019 
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019األصولاألصول

471 770124 252قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

843 585 5434 884 4ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

357 498 2751 613 1تحت الطلب	 

486 087 2683 271 3ألَجل	 

581 905 92636 829 33ديون عىل الزبناء

510 127 74732 362 29تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك	 

890 786 1591 307 1قروض للتجهيز	 

571 504 9141 710 1قروض عقارية	 

610 486 1061 449 1قروض أخرى	 

460 351 0634 344 4ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

660 053 8181 037 1سندات التداول والتوظيف

0 سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

171 172400 200سندات دين أخرى	 

489 646653 837سندات امللكية	 

897 618 0874 640 4أصول أخرى

720 222220 232سندات االستثامر

220 722208 219سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

500 50012 12سندات دين أخرى	 

073 85238 37سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

0 ديون ثانوية

097 283 59269 585 66أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

020 071712 693أصول ثابتة غري مجسدة

933 607619 625أصول ثابتة مجسدة

755 513 551122 163 117مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019الخصومالخصوم

البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية
056 419 02759 491 62ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

043 142 4987 176 5تحت الطلب	 

013 277 52952 314 57ألَجل	 

660 337 83012 473 12ودائع الزبناء

904 071 9411 034 1حسابات تحت الطلب دائنة	 

 حسابات االدخار	 

673 609314 187ودائع ألجل	 

083 951 28010 251 11حسابات دائنة أخرى	 

658 404 29226 817 19اإلصدارات من سندات الدين 

701 558 21123 471 18سندات دين قابلة للتداول	 

512 814 0932 319 1اقرتاضات سندية	 

445 98831 26إصدارات أخرى من سندات الدين

564 487 5939 213 8خصوم أخرى

971 167665 591مؤن للمخاطر والتحمالت 

954 25317 15مؤن مقننة 

660 06170 125دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

562 326 7501 105 1ديون ثانوية

 فوارق إعادة التقييم

676 274 4755 170 5احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

605 760 6043 722 3الرأسامل

0000 25-مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

076 208 0572 034 2مرحل من جديد )-/+(

 571 16-نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

313 540 0131 445 1النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

755 513 551122 163 117مجموع الخصوم
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امللحق 29

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات التمويل

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019

756 862 7823 757 3+ فوائد وعائدات مامثلة

068 903 2472 846 2- فوائد وتكاليف مامثلة

688 535959 911هامش الفائدة

897 187 46122 152 21+ عائدات األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

339 923 06918 688 17- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

558 264 3923 464 3نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

157 373 4881 266 1+ عموالت محصلة

829 926144 138- عموالت مدفوعة 

328 228 5621 127 1الهامش عىل العموالت

589 35218 11± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

347 84228 10± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

167270 2-± نتيجة عمليات الرصف

0 ± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

206 02747 20نتيجة عمليات السوق

732 247241 147+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

403 93413 3- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

109 728 8295 666 5العائد الصايف البنيك

1313± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

030 74549 44+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

844 5295 3- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

725 171 1672 073 2- التكاليف العامة لالستغالل

583 599 8913 634 3النتيجة اإلجاملية لالستغالل

190 968-591 210 1-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

493 83-024 41-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

900 547 2762 383 2النتيجة الجارية

900 57-910 35-النتيجة غري الجارية

686 353949 902- الرضائب عىل النتائج

314 540 0131 445 1النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 30

الحصيلة الرتاكمية لرشكات قروض االستهالك

يف 31 دجنرب 2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019األصولاألصول

746 07681 177قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

116 011712 774ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

312 504685 752تحت الطلب

804 50726 21ألَجل

770 846 02733 886 30ديون عىل الزبناء

631 289 94431 848 28تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك

108 253 1701 829قروض للتجهيز

486 36412 12قروض عقارية

545 291 5491 195 1قروض أخرى

715 139382 314ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

835 836400 200سندات التداول والتوظيف

0 سندات الخزينة والقيم املامثلة

960 961399 199سندات دين أخرى

875875سندات امللكية

432 227 5783 562 3أصول أخرى

500 50012 12سندات االستثامر

0 سندات الخزينة والقيم املامثلة

500 50012 12سندات دين أخرى

004 00418 16سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

0 ديون ثانوية

339 972 46918 331 18أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

595 631528 517أصول ثابتة غري مجسدة

332 865376 371أصول ثابتة مجسدة

384 559 13658 164 55مجموع األصول



امللحقات

149 

)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019الخصومالخصوم

0 البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

238 163 85218 137 19ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

259 415 8841 292 1تحت الطلب	 

979 747 96816 844 17ألَجل	 

471 780 0729 152 10ودائع الزبناء

190حسابات تحت الطلب دائنة	 

0 حسابات االدخار	 

0 ودائع ألَجل	 

471 780 0539 152 10حسابات دائنة أخرى	 

934 834 36016 391 13اإلصدارات من سندات الدين 

081 331 36015 391 13سندات دين قابلة للتداول	 

1503853 اقرتاضات سندية	 

0 إصدارات أخرى من سندات الدين	 

764 374 5555 448 4خصوم أخرى

009 889141 124مؤن للمخاطر والتحمالت 

954 25317 15مؤن مقننة 

0 دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

086 038 6491 865ديون ثانوية

0 فوارق إعادة التقييم

598 743 7853 667 3احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

482 797 4811 759 1الرأسامل

0 مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

004 364715 700مرحل من جديد )-/+(

0 نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

844 876952 900النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

384 559 13658 164 55مجموع الخصوم
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امللحق 31

بيان أرصدة التدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201731/12/201731/12/201831/12/2018

946 405 9833 254 3+ فوائد وعائدات مامثلة

029 221 2061 153 1- فوائد وتكاليف مامثلة

917 184 7772 101 2هامش الفائدة

374 961 0305 431 5+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

987 652 1685 048 5- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

387 862308 382نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

527 766968 888+ عموالت محصلة

476 69392 74- عموالت مدفوعة 

051 073876 814الهامش عىل العموالت

241 5517± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

372 ± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

67496± نتيجة عمليات الرصف

0 ± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

109 6188نتيجة عمليات السوق

577 758176 141+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

953 6312 3- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

088 551 4573 437 3العائد الصايف البنيك

0 ± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

258 82233 33+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

024 11- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

251 450 7991 392 1- التكاليف العامة لالستغالل

071 133 4792 078 2النتيجة اإلجاملية لالستغالل

002 580-327 630-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

314 17-084 2-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

755 535 0681 446 1النتيجة الجارية

692 28-210 32-النتيجة غري الجارية

219 984554 512- الرضائب عىل النتائج

844 874952 900النتيجة الصافية للسنة املالية



امللحقات

151 

امللحق 32

الحصيلة الرتاكمية لرشكات القرض اإليجاري

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201831/12/2018األصولاألصول

453346 8قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

651 69332 36ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

458 69132 36تحت الطلب	 

2193ألَجل	 

446 49455 105ديون عىل الزبناء

207 82127 49تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك	 

  قروض للتجهيز	 

323 6479 9قروض عقارية	 

916 02618 46قروض أخرى	 

351 789216 212ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

211211سندات التداول والتوظيف

  سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

211211سندات دين أخرى	 

  سندات امللكية	 

905 100 8441 821أصول أخرى

  سندات االستثامر

  سندات الخزينة والقيم املامثلة	 

  سندات دين أخرى	 

797 22318 18سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

  ديون ثانوية

758 310 12350 254 48أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

885 218161 155أصول ثابتة غري مجسدة

083 662157 158أصول ثابتة مجسدة

433 054 71052 771 49مجموع األصول



بنك املغرب - التقرير السنوي حول اإلرشاف البنيك
السنة املالية 2019

152 

)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019الخصومالخصوم

  البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

512 517 10334 142 36ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

541 991 3873 796 2تحت الطلب	 

971 525 71630 345 33ألَجل	 

476 371673 583ودائع الزبناء

656 268113 137حسابات تحت الطلب دائنة	 

  حسابات االدخار	 

673 609314 187ودائع ألَجل	 

147 494245 258حسابات دائنة أخرى	 

332 078 9869 925 5اإلصدارات من سندات الدين 

620 227 8518 079 5سندات دين قابلة للتداول	 

267 147819 819اقرتاضات سندية	 

445 98831 26إصدارات أخرى من سندات الدين	 

581 386 6993 967 2خصوم أخرى

942 192260 213مؤن عن املخاطر والتحمالت 

  مؤن مقننة 

  دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

359 419196 144ديون ثانوية

  فوارق إعادة التقييم

605 439 0351 421 1احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

095 010 0951 010 1الرأسامل

 25000-مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

402 114 6741 004 1مرحل من جديد )-/+(

 571 16-نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

129 707377 400النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

433 054 71052 771 49مجموع الخصوم
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امللحق 33

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات القرض اإليجاري

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2019

)بآالف الدراهم(

31/12/2001831/12/2001831/12/201931/12/2019

655 4699 14+ فوائد وعائدات مامثلة

891 539 5691 531 1- فوائد وتكاليف مامثلة

236 530 1-099 517 1-هامش الفائدة

523 226 68316 683 15+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

352 270 67513 634 12- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

171 956 0082 049 3نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

329 2538 5+ عموالت محصلة

074 2945 9- عموالت مدفوعة 

255 0423 4-الهامش عىل العموالت

0 ± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

209 ± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

138-2499-± نتيجة عمليات الرصف

0 ± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

249971-نتيجة عمليات السوق

052 1555 4+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

273882- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

431 433 2501 529 1العائد الصايف البنيك

0 ± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

450 10214 9+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

102 3193 3- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

135 584391 371- التكاليف العامة لالستغالل

644 053 4491 163 1النتيجة اإلجاملية لالستغالل

255 335-740 473-± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

121 58-440 26-± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

268 269660 663النتيجة الجارية

677 30-040 1-النتيجة غري الجارية

462 523252 261- الرضائب عىل النتائج

129 707377 400النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 34

الحصيلة املجمعة للمجموعات البنكية األحد عرش

يف 31 دجنرب 2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019األصولاألصول

800 540 01871 034 65قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

115 049 931184 287 170أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

997 047 849162 243 156أصول مالية مملوكة ألغراض املعامالت

118 001 08222 044 14أصول مالية أخرى بالقيمة العادلة حسب النتيجة

661 136612منتجات مشتقة للتغطية

00أصول مالية متوفرة للبيع

229 234 832115 663 100أصول مالية بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية

816 231 06867 288 58منتجات الديون املقيدة بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية القابلة للتدوير

943 096 53612 599 11منتجات رؤوس األموال الذاتية مقيدة بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية غري القابلة للتدوير

470 905 22835 776 30أصول مالية مقيدة بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية )التأمني(

388 747 60571 212 63سندات ذات تكلفة مستخمدة

459 898 245111 351 111قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

248 341 104 9411 717 036 1قروض وديون عىل الزبناء

00فارق إعادة تقييم أصول املحافظ املغطاة بسعر الفائدة

00توظيفات محتفظ بها إىل أجل استحقاقها

348 519 5104 652 4أصول الرضائب املستحقة

030 102 31711 731 10أصول الرضائب املؤجلة

438 689 51535 514 37حسابات التسوية وأصول أخرى

125 04475 97أصول غري جارية موجهة للتفويت

844 895 4671 661 1مساهامت يف رشكات ضمن موازنة املجموعة

006 498 4799 966 8عقارات للتوظيف

179 805 45248 705 41أصول ثابتة مجسدة

987 415 5227 897 6أصول ثابتة غري مجسدة

580 510 10614 550 13فوارق الرشاء

437 935 792 1201 044 673 1مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/2001931/12/20019الخصومالخصوم

416 003 5701 309 1البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

210 395875 553خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

210 395875 553خصوم مالية مملوكة ألغراض املعامالت

00خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

00منتجات مشتقة للتغطية

828 835 838174 078 172ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

735 802 185 0351 636 127 1ديون تجاه الزبناء

340 955 65388 750 71سندات دين صادرة

00فارق إعادة تقييم خصوم املحافظ املغطاة بسعر الفائدة

997 044 1356 746 4خصوم رضيبية مستحقة الدفع

018 145 7557 740 5خصوم رضيبية مؤجلة الدفع

051 165 37856 902 41حسابات التسوية وخصوم أخرى

00ديون متعلقة بأصول غري جارية موجهة للتفويت

356 851 35037 872 34مخصصات تقنية لعقود التامني

507 270 31712 542 11مؤن

298 600 7033 602 3دعم وصناديق مامثلة

936 773 10049 226 44ديون ثانوية وأموال ضامن خاصة

745 611 891168 082 153رساميل ذاتية

901 598 647146 392 130رساميل ذاتية -حصة املجموعة

428 700 92490 733 79رأسامل واحتياطيات ذات الصلة

039 364 16039 450 35احتياطيات مجمعة

061 242 4452 298 1ربح أو خسارة غري محققة أو مؤجلة

373 292 11814 910 13نتيجة السنة املالية

844 012 24422 690 22حصة األقلية

437 935 792 1201 044 673 1مجموع الخصوم
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امللحق 35

حساب النتيجة املجمع للمجموعات البنكية األحد عرش

يف 31 دجنرب 2019
)بآالف الدراهم(

31/12/201831/12/201831/12/201931/12/2019

982 394 77773 208 71+ فوائد وعائدات مامثلة

171 886 85823 778 22- فوائد وتكاليف مامثلة

811 508 91949 429 48هامش الفائدة

313 952 49216 979 15+ عموالت )العائدات( 

260 148 3922 169 2- عموالت )التكاليف(

053 804 10014 810 13الهامش عىل العموالت

358 016 6058 460 6± األرباح أو الخسارات الصافية عىل املنتجات املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

00± األرباح أو الخسارات الصافية عىل األصول املالية املتوفرة للبيع

742 209 8911 232 1± األرباح أو الخسارات الصافية للمنتجات املالية بالقيمة العادلة حسب رؤوس األموال الذاتية 

174 3512 3± األرباح أو الخسارات الصافية  الناتجة عن حذف األصول املالية ذات التكلفة املستخمدة من الحصيلة

361 949 84713 957 12+ عائدات األنشطة األخرى

754 786 25912 847 11- تكاليف األنشطة األخرى

745 703 45474 047 71العائد الصايف البنيك

655 722 40734 383 34- التكاليف العامة لالستغالل

427 341 9245 703 3- مخصصات لالستخامدات والنخفاض قيمة األصول الثابتة غري املجسدة واملجسدة

663 639 12334 960 32النتيجة اإلجاملية لالستغالل

166 798 8-768 135 9-- تكلفة املخاطر

497 841 35525 824 23نتيجة االستغالل

024 928145 132± حصة النتيجة الصافية للرشكات ضمن موازنة املجموعة

501 640138 273± أرباح أو خسارات صافية عىل أصول أخرى

00± تغريات قيمة فوارق الرشاء

022 125 92326 230 24النتيجة دون احتساب الرضيبة

071 133 9109 704 7- الرضيبة عىل النتائج 

00± النتيجة الصافية من الرضيبة عىل األنشطة املوقوفة أو املوجودة بصدد التفويت

951 991 01316 526 16النتيجة الصافية

576 699 8932 615 2حصة األقلية

375 292 12014 910 13النتيجة الصافية- حصة املجموعة
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امللحق 36

املؤرشات األساسية للمتانة املالية - عىل أساس فردي
201720172018201820192019

مالءة األموال الذاتية

13,814,715,6معامل املالءة

10,610,710,8األموال الذاتية األساسية/مجموع املخاطر املرجحة

15,816,516,0الديون املعلقة األداء صافية من املخصصات )نسبة إىل األموال الذاتية(

جودة األصول

7,57,37,5معدل الديون املعلقة األداء )الديون املعلقة األداء/مجموع القروض(

التوزيع القطاعي للقروض

5,65,96,4قروض ممنوحة للقطاع األويل

11,310,510,2قروض ممنوحة للبناء واألشغال العمومية

15,314,613,6قروض ممنوحة للصناعة التحويلية

4,98,48,6قروض ممنوحة لإلدارة العمومية والجامعات املحلية

6,76,46,4قروض ممنوحة للتجارة

1,81,61,5قروض ممنوحة للسياحة

32,631,931,6األرس

21,820,721,7قروض ممنوحة للقطاعات األخرى

النتيجة واملردودية

0,90,90,9متوسط العائد عىل األصول

9,59,59,4متوسط العائد عىل األموال الذاتية

70,171,267,5هامش الفائدة/ العائد الصايف البنيك

50,650,750,2التكاليف العامة لالستغالل/ العائد الصايف البنيك

السيولة

13,712,112,5األصول السائلة/ مجموع األصول

17,315,015,9األصول السائلة/ الخصوم القصرية األجل

7,06,93,1الوضعيات الصافية املفتوحة بالعمالت األجنبية/ األموال الذايتة
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63 I - تـطــور املـديـونية البنكية لألرس 
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94 III - النصوص املعتمدة يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  

96 VI- حامية الزبناء وتعزيز املنافسة البنكية 

97 V - مشاريع نصوص قيد اإلعداد 

100 VI- مساهمة البنك يف إعداد نصوص أخرى 
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102 I - املخطط االسرتاتيجي »2019-2023«: التوجهات االسرتاتيجية املتعلقة مبجال اإلرشاف البنيك    

103 II  - نشاط اإلرشاف البنيك 

107 III- الـنـزاهـة الـمـالـيـة 

108 VI- حـمـايـة زبـنـاء مـؤسسـات االئـتـمـان 

111 V- مواكبة رقمنة الخدمات املالية 

112 IV - األشغال املتعلقة بتعزيز آليات دعم املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة واملقاوالت الصغرى 

114 IIV - تشجيع التمويل األخرض  املستدام 

115 IIIV- الـتـشـاور مـع الجمعيات املهنية 

116 XI- الـتـعـاون الـدولـي 

117 X- الـمـوارد البرشية ملديرية اإلرشاف البنيك 
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96 VI- حامية الزبناء وتعزيز املنافسة البنكية 
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38 رسم بيـانـي 43: تطور النتيجة اإلجاملية لالستغالل ومتوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك  

38 رسم بيـانـي45 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل القروض )%( 

38 رسم بيـانـي 44 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل 

39  )%( )ROE( رسم بيـانـي 47 : تطور عائد األموال الذاتية للبنوك

39  )%( )ROA( رسم بيـانـي 46 : تطور عائد أصول البنوك

39 رسم بيـانـي 48 : تطور الهامش اإلجاميل للوساطة الخاص بالبنوك )%( 

40 رسم بيـانـي 49: تطور هامش البنوك املتعلق بالعمليات مع الزبناء )%( 

40 رسم بيـانـي 50 : تطور الهامش البنيك اإلجاميل والنفقات العامة وتكلفة املخاطر )%( 

41 رسم بيـانـي 51: بنية أصول البنوك والنوافذ التشاركية  )%( 

41 رسم بيـانـي 52: تطور بنية محفظة متويالت املرابحة )%( 

 رسم بيـانـي 53: تطور توزيع الودائع تحت الطلب الخاصة بالبنوك والنوافذ التشاركية 
42 حسب الوحدات االقتصادية )%( 

44 رسم بيـانـي 54: بنية خصوم البنوك والنوافذ التشاركية  )%( 

45 رسم بيـانـي 55: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري )بآالف الدراهم( 

45 رسم بيـانـي 56: بنية التكاليف العامة لالستغالل )%( 

46 رسم بيـانـي 57: حصة مختلف فئات رشكات التمويل يف مجموع أصول القطاع  )%( 

47 رسم بيـانـي 58: تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب نوع القرض11 )مباليني الدراهم( 

47 رسم بيـانـي 59: تطور املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري للمنقوالت والعقارات )مباليني الدراهم( 

48 رسم بيـانـي 61 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية حسب نوع املستعقرات املمولة  )%( 

48 رسم بيـانـي 60: توزيع إنتاج القروض اإليجارية الخاصة باملنقوالت حسب نوع التجهيزات  )%( 

49 رسم بيـانـي 62: توزيع إنتاج القروض اإليجارية الخاصة باملنقوالت حسب قطاع النشاط  )%( 
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49 رسم بيـانـي 63 : تطور بنيـة مـوارد رشكات التمويل  )%(  

50 رسم بيـانـي: 64  تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات التمويل )مباليني الدراهم( 

51 رسم بيـانـي 65: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك )مباليني الدراهم( 

52 رسم بيـانـي 66 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات القرض اإليجـاري )مباليني الدراهم( 

53 رسم بيـانـي 67: بـنـيـة استـخدامـات البنـوك الحـرة )%( 

54 رسم بيـانـي 68: تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك الحرة )مباليني الدراهم( 

56 رسم بيـانـي 70 : توزيع تحويالت األموال عىل املستوى الدويل التي استلمتها مؤسسات األداء حسب بلد املصدر )%( 

56 رسم بيـانـي 69 : توزيع تحويالت األموال عىل املستوى الدويل التي استلمتها مؤسسات األداء حسب املصدر  )%( 

56 رسم بيـانـي 71 : تطور حصص الجهات املستفيدة من تحويالت األموال عىل املستوى الدويل التي استلمتها مؤسسات األداء  )%( 

57 رسم بيـانـي 73 : حصة املدن املستلمة للتحويالت الوطنية لألموال التي أنجزتها مؤسسات األداء )%( 

57 رسم بيـانـي 72 : حصة املدن املصدرة للتحويالت الوطنية لألموال التي أنجزتها مؤسسات األداء  )%( 

57 رسم بياين 75: عدد حسابات األداء املفتوحة يف سنة 2019 حسب الفئات 

57 رسم بياين 74: توزيع املحافظ املحمولة املفتوحة يف سنة 2019 

58 رسم بيـانـي 76 : بنية استخدامات البنوك حسب املعيار  -IFRS 9 عىل أساس مجمع  )%( 

59 رسم بيـانـي 77 : بنية موارد البنوك - عىل أساس مجمع  )%(   

60 رسم بيـانـي 78 : توزيع مجموع أصول املجموعات البنكية حسب املهن )%( 

60 رسم بيـانـي 79 : مساهمة الفروع املتواجدة بالخارج يف البنود الرئيسية لحصيلة املجموعات البنكية الثالث العابرة للحدود )%( 

61 رسم بيـانـي 80 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري عىل أساس مجمع )مباليري الدراهم( 

61 رسم بيـانـي 81 : متوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك - عىل أساس مجمع )%( 

62 رسم بيـانـي 82 : مساهمة مختلف املهن يف النتيجة الصافية - حصة املجموعة الخاصة باملجموعات البنكية التسع  )%( 

62 رسم بيـانـي 83 : مساهمة الفروع املوجودة بالخارج يف البنود الرئيسية لنتيجة املجموعات البنكية الثالث العابرة للحدود  )%(  

63 رسم بيـانـي 84 : تطـور املديـونية البنكية لألسـر 

64 رسم بيـانـي 85 : تطـور إنتاج قروض السكن وعدد املستفيدين 

65 رسم بيـانـي 86: تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب سعر الفائدة املطبق )%( 

65 رسم بيـانـي 87: توزيع املبلغ الجاري لقروض السكن بني سعر الفائدة الثابت واملتغري )%( 

66 رسم بيـانـي 88 : تطـور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب املدة األصلية  )%( 

66 رسم بيـانـي 89: توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن  )%( 

67 رسم بيـانـي 90 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل  )%( 

67 رسم بيـانـي 91: توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الفئة االجتامعية واملهنية  )%( 

68 رسم بيـانـي 92 : التوزيع الجغرايف لعدد ملفات قروض السكن )%( 

68 رسم بيـانـي 93: تطور املبلغ الجاري اإلجاميل لقروض االستهالك )%( 

69 رسم بيـانـي 95: تطور متوسط مبلغ ملفات قروض االستهالك )بالدرهم( 

69 رسم بيـانـي 94 : تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك حسب املدة األصلية )%( 
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69 رسم بيـانـي 96: توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن )%( 

70 رسم بيـانـي 97: توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن ونوع القرض )%( 

70 رسم بيـانـي 98 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%( 

71 رسم بيـانـي 99 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل ونوع القرض )%( 

71 رسم بيـانـي 100: املبلغ الجاري للقروض بواسطة الدفع من الصندوق املمنوحة للرشكات غري املالية )مباليري الدراهم( 

72 رسم بيـانـي 102: تطور املخاطر الكربى املتعلقة بالقروض املمنوحة من طرف البنوك - عىل أساس مجمع 

72 رسم بيـانـي 101 : تطور املخاطر الكربى املتعلقة بالقروض املمنوحة من طرف البنوك - عىل أساس فردي 

73 رسم بيـانـي 104: تطور نسبة الديون املعلقة األداء- عىل أساس فردي ) %( 

73 رسم بيـانـي 103: تطور الديون املعلقة األداء لدى البنوك - عىل أساس فردي 

74 رسم بيـانـي 105 : تطور بنية ديون البنوك املعلقة األداء حسب الفئة - عىل أساس فردي )%(  

74 رسم بيـانـي 106: نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها البنوك - عىل أساس فردي 

75 رسم بيـانـي 108: نسبة تغطية الديون املعلقة األداء لدى البنوك - عىل أساس مجمع   

75 رسم بيـانـي107: تطور الديون املعلقة األداء ونسبة املخاطر عىل أساس مجمع   

76 رسم بيـانـي 109: تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل األرس - عىل أساس فردي )%(  

 رسم بيـانـي 110: تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل األرس لفائدة البنوك 
76                       ورشكات قروض االستهالك حسب فئة القرض- عىل أساس فردي )%(  

77 رسم بيـانـي 111: تطور نسبة الديون املعلقة األداء املستحقة عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%(  

78 رسم بيـانـي 112: التوزيع القطاعي للديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات غري املالية- عىل أساس فردي )%(  

 رسم بيـانـي 114: نسبة الديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات غري املالية حسب
78                        قطاع النشاط سنة -2019 عىل أساس فردي )%( 

78 رسم بيـانـي 113 : تطور الديون املعلقة األداء الخاصة بالبنوك عىل الرشكات حسب قطاع النشاط - عىل أساس فردي )مباليري الدراهم( 

79 رسم بيـانـي 115: تطور الودائع والقروض ومعامل االستخدام لدى البنوك 

80 رسم بيـانـي 116: املبلغ الجاري للتسبيقات لسبعة أيام وللقروض املضمونة من بنك املغرب )مباليري الدراهم(  

81 رسم بيـانـي 117: تـطـور أصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق 

81 رسم بيـانـي 119 : استخدامات البنوك بالعمالت األجنبية 

81 رسم بيـانـي 118 : موارد البنوك بالعمالت األجنبية 

82 رسم بيـانـي 121 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك  )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

82 رسم بيـانـي 120 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك)مباليري الدراهم) - عىل أساس فردي 

83 رسم بيـانـي 123: تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر االئتامن  )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

83 رسم بيـانـي 122: تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر االئتامن  )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

83 رسم بيـانـي 125 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 

83 رسم بيـانـي 124 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر السوق )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

84 رسم بيـانـي 127 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر التشغيل )مباليري الدراهم( - عىل أساس مجمع 
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84 رسم بيـانـي 126 : تطور املخاطر املرجحة برسم مخاطر التشغيل )مباليري الدراهم( - عىل أساس فردي 

84 رسم بيـانـي 129: تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك - عىل أساس مجمع 

84 رسم بيـانـي 128: تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك - عىل أساس فردي 

85 رسم بيـانـي 130: تطور األموال الذاتية االحرتازية )مباليري الدراهم( أموال ذاتية احرتازية 2018 

85 رسم بيـانـي 131 : تطور بنية األموال الذاتية االحرتازية - عىل أساس فردي )%( 

87 رسم بيـانـي 132: حساسية القيمة االقتصادية لألموال الذاتية للبنوك لتطور أسعار الفائدة مبقدار 200 نقطة أساس 

109 رسم بيـانـي 133: التوزيع حسب فئة شكايات زبناء مؤسسات االئتامن التي توصل بها بنك املغرب )%( 

110 رسم بيـانـي 134: التوزيع الجهوي لشكايات زبناء مؤسسات االئتامن املستلمة- سنة 2019 

110 رسم بيـانـي 135: نسبة تسوية الشكايات التي توصل بها بنك املغرب من زبناء مؤسسات االئتامن، لفائدة املشتكني 

111 رسم بيـانـي 136: تـطـور نـوعية امللفـات املعروضة عىل الوساطة البنكية )%( 
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