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في هذا التقرير، مت تقريب األرقام إلى أقرب وحدة ألف درهم. وبالتالي، فإن اجملاميع واجملاميع الفرعية ال تطابق دائما مجموع األرقام املقربة املكونة لها.



1.3 نظرة على الوضعية املالية لسنة 12020 

1.1.3 احلصيلة

بلغ مجموع حصيلة البنك 465 800 412 ألف درهم في 31 دجنبر 2020، متزايدا بنسبة 25% مقابل 6% في 

2019، نتيجة باخلصوص الرتفاع املوجودات والتوظيفات بالعمالت األجنبية على مستوى األصول ومنو حجم النقد 

املتداول وكذا االلتزامات جتاه املؤسسات املالية الدولية على مستوى اخلصوم.

جدول 1.1.3: احلصيلة حسب العمليات

التغير %20202019بآالف الدراهم
)منها(

07520 771 169266 282 319التداول النقدي

29518 115 228- 683 000 270-عمليات مع اخلارج

100>556 075 6802 022 6عمليات مع الدولة

30-911 666 45-133 537 59-الوضعية الصافية ملؤسسات االئتمان

71-801 404 7182 688العمليات املتعلقة مبمنلكات البنك

خصوم-أصول

درهم،  169 282 319 ألف  إلى  20% ليصل  ارتفاعا استثنائيا بنسبة  النقدي  التداول  2020، عرف  خالل سنة 

7% في املتوسط في السنوات اخلمس األخيرة، نتيجة باألساس للسحوبات النقدية املكثفة الناجمة عن  مقابل 

بنهاية  18% مقارنة  بنسبة  مرتفعة  درهم،  683 000 270 ألف  اخلارج  مع  العمليات  الصحية. وبلغت  األزمة 

إلى  بقوة  رصيدها  تزايد  الدولة،  مع  بالعمليات  يتعلق  الصرف. وفيما  احتياطيات  تعزيز  يعكس  مما   ،2019  سنة 

انتقلت  ناحيتها،  للخزينة. من  اجلارية  احلسابات  في  املوجودات  بتزايد  باألساس  ارتباطا  درهم،  680 022 6 ألف 

133 537 59- ألف درهم، نتيجة  إلى  911 666 45 - ألف درهم  الوضعية الصافية ملؤسسات االئتمان من  

بنسبة  هاما  تراجعا  البنك  مبمتلكات  املتعلقة  العمليات  رصيد  سجل  جهته،  ومن  السيولة.  عجز  لتفاقم 

مببلغ  الدولية  التسويات  بنك  رأسمال  في   ،2020 فبراير  في  االكتتاب،  إثر  على  درهم،  718 688 ألف   %71 إلى 

درهم2.  1,6 مليار 

هذا  في  متّ،   التحليل،  التركيبية. وألغراض  بالقوائم  اخلاصة  التعليقات  مستوى  على  بالتفصيل  والتكاليف  العائدات  وحساب  احلصيلة  بنود  تغير  معاجلة  تتم  1

اجلزء األول من التقرير، جتميع بعض بنود احلصيلة وحساب العائدات والتكاليف
احلصيلة. 6 من  رقم  باإليضاح  اخلاص  اإلطار  انظر  2
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2.1.3 النتيجة

 %69 1% بعد  بنسبة  بتزايد طفيف  أي  درهم،  169 684 1 ألف  البنك  نتيجة  بلغ صافي   ،2020 بنهاية سنة 

وارتفاع   ،%5 إلى   %26 من  األنشطة  نتيجة  منو  وتيرة  تباطؤ  باخلصوص  يشمل  ما  وهو   ،2019 في  املسجلة 

التكاليف العامة لالستغالل بنسبة 6% مقابل تراجعها مبا قدره 1% سنة من قبل وتدني النتيجة غير اجلارية. 

جدول 2.1.3: النتيجة الصافية للسنة املالية

التغير %20202019بآالف الدراهم

8544 310 5102 393 2نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف

2-933 758 3491 726 1نتيجة عمليات السياسة النقدية

40233 350489 650نتيجة العمليات األخرى

1885 559 2094 770 4نتيجة األنشطة

2106 776 1-677 890 1- التكاليف العامة لالستغالل

9793 782 5322 879 2النتيجة اإلجمالية لالستغالل

100->874 28-862 64-نتيجة غير جارية

9784 085 1-502 130 1- ضريبة على النتيجة

1271 668 1691 684 1نتيجة صافية

 ،2020 510 393 2 ألف درهم بنهاية سنة  4% إلى  وحتسنت نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف بنسبة 

ارتباطا باألساس بتزايد العائد الصافي حملفظة التوظيفات السندية إلى 913 422 2 ألف درهم )14+%(. ويعزى 

هذا التطور إلى ارتفاع صافي فوائض القيمة احملققة على سندات التوظيف إلى 210 592 ألف درهم، في سياق متيز 

بانخفاض هام في نسب الفائدة بالدوالر ، وإلى تزايد الفوائد التي أفرزتها محفظة االستثمار إلى 836 692 1 ألف 

درهم )7+%(، على إثر تسارع املشتريات على مستوى هذه الفئة السيما بعد السحب من خط السيولة والوقاية، 

في حني تراجعت الفوائد الصافية على التوظيفات النقدية إلى 772 73- ألف درهم. 

إلى   %2 بنسبة  النقدية  السياسة  عمليات  نتيجة  تراجعت   ،2017 منذ  املالحظ  التصاعدي  املنحى   وبعد 

أساس1 إلى  75 نقطة  قدره  مبا  الرئيسي  الفائدة  سعر  خفض  تأثير  بفعل  خاصة  درهم،  349 726 1 ألف 

إلى  الشديدة  البنوك  حاجة  لسد  البنك  يضخها  التي  املبالغ  تعزيز  بفضل  حدة  أقل  تأثيره  كان  الذي   ،%1,50

السيولة.

تراجع  يعكس  مما  درهم،  350 650 ألف  33% إلى  بنسبة  مرتفعة  نتيجة  األخرى  العمليات  أفرزت  ومن جهتها، 

التكاليف املتعلقة بالفوائد املمنوحة لبعض حسابات الزبناء املهمني. 

.2020 يونيو  في  أساس  50 نقطة  قدره  مبا  ثم   ،2020 مارس  في  أساس  25 نقطة  قدره  مبا  الرئيسي  الفائدة  سعر  بتخفيض  البنك  مجلس  قرار   1
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لتزايد  باخلصوص  نتيجة  درهم،  677 890 1 ألف  6% إلى  بنسبة  ارتفاعا  لالستغالل  العامة  التكاليف  وعرفت 

تكاليف التشغيل )4+%(.

ويعزى تدني النتيجة غير اجلارية إلى 862 64- ألف درهم إلى املساهمة االجتماعية للتضامن املترتبة على األرباح 

برسم سنة 2020 التي بلغت 393 73 ألف درهم مقابل 440 39 ألف درهم في 2019. 
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2.3 القوائم التركيبية وإيضاحات مرفقة

1.2.3 احلصيلة )األصول(

جدول 1.2.3: األصول في 31 دجنبر 2020

20202019إيضاحاتبآالف الدراهم

758 386 42510 989 111موجودات وتوظيفات بالذهب

384 532 278233 853 2297موجودات وتوظيفات بالعمالت األجنبية

البنوك األجنبية 629 555 17938 485 88- موجودات وتوظيفات لدى 

500 386 284191 947 205- سندات خزينة أجنبية ومثيالتها

بالعمالت األجنبية 255 590 8153 420 3- موجودات أخرى 

191 785 2809 188 39موجودات لدى املؤسسات املالية الدولية

الدولي النقد  798 146 0982 084 2- اكتتاب في شريحة االحتياطي لدى صندوق 

397 236 5327 715 6- موجودات من حقوق السحب اخلاصة

العربي النقد  997 650401 388- اكتتاب لدى صندوق 

-839 243مساعدات مالية للدولة

292 383 14667 356 484ديون على مؤسسات االئتمان ومثيالتها املغربية

-279 280 15- قيم مستحفظة

للبنوك 319 303 28867 955 68- تسبيقات 

973 57979 120- ديون أخرى

--سندات اخلزينة - عمليات السوق املفتوحة

082 976 4156 329 54أصول أخرى

873 123 0823 840 64قيم ثابتة 

580 187 465331 800 412مجموع األصول
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2.2.3 احلصيلة )اخلصوم(

جدول 2.2.3: اخلصوم في 31 دجنبر 2020

20202019إيضاحاتبآالف الدراهم

075 771 169266 282 7319أوراق بنكية وقطع نقدية متداولة

622 254 803263 640 315 - أوراق بنكية متداولة

453 516 3653 641 3 - قطع نقدية متداولة

911 340 8719 387 88التزامات بالذهب والعمالت األجنبية

بالذهب -- - التزامات 

بالعمالت األجنبية 911 340 8719 387 8 - التزامات 

500 460210 434 929التزامات بالدرهم القابل للتحويل

الدولية املالية  537 299201 421 29- التزامات جتاه املؤسسات 

963 1618 13 - التزامات أخرى

757 789 49529 974 1035ودائع والتزامات بالدرهم

416 057 0512 242 6 احلساب اجلاري للخزينة العامة

369 716 01321 819 24 ودائع والتزامات بالدرهم جتاه البنوك املغربية

369 716 01321 819 24 -حسابات جارية

السيولة --  -حسابات سحب 

الودائع -- -حسابات تسهيالت 

العمومية اإلدارات واملؤسسات  281 159 3571 973 - ودائع 

691 856 0734 940 3 - حسابات أخرى

843 430 08510 308 115خصوم أخرى

693 447 4157 200 37مخصصات حقوق السحب اخلاصة

673 528 8015 528 125رساميل ذاتية ومثيالتها

املال 000 000500 500 - رأس 

340 001 3405 001 5 - احتياطيات

333 46027 27 - مرحل من جديد

ذاتية أخرى --- رساميل 

127 668 1691 684 1 نتيجة صافية للسنة املالية

580 187 465331 800 412 مجموع اخلصوم
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3.2.3 خارج احلصيلة 

جدول 3.2.3: خارج احلصيلة في 31 دجنبر 2020

20202019إيضاحاتبآالف الدراهم

عمليات الصرف بالناجز       

--العمالت املتوقع تسليمها بالناجز       

--الدراهم املتوقع حتصيلها بالناجز

 13عمليات الصرف ألجل       

178 525 7368 749 28العمالت املتوقع حتصيلها ألجل       

575 568 6638 856 28العمالت املتوقع تسليمها ألجل   

-152 137 132عمليات الصرف - الودائع بالعمالت األجنبية

13عمليات الصرف عمليات املفاضلة

563 663158 529 1العمالت األجنبية املتوقع حتصيلها  

583 914158 530 1العمالت األجنبية املتوقع تسليمها  

--تعديل العمالت خارج احلصيلة 

--التزامات على املنتجات املالية املشتقة 

 14التزامات على السندات

178 533 19968 257 63سندات محصلة على التسبيقات املمنوحة 

700 918 00012 792 6سندات محصلة على التسبيقات املتوقع منحها 

954 556 8122 740 29ضمانات أخرى محصلة على التسبيقات املمنوحة

765 172 40013 452 6تسبيقات من املتوقع منحها

271 662 3541 549 3سندات أجنبية متوقع حتصيلها 

571 877549 414 1سندات أجنبية متوقع تسليمها 

 15التزامات أخرى

237 463105 120ضمانات محصلة على الصفقات

976 661871 879التزامات بالضمانات احملصلة برسم القروض املمنوحة للموظفني 

439 48018 21التزامات بالتمويل ممنوحة للموظفني 

000 0001 1التزامات أخرى ممنوحة 
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4.2.3 حساب العائدات والتكاليف 

جدول 4.2.3: حساب العائدات والتكاليف في 31 دجنبر 2020

20202019إيضاحاتبآالف الدراهم

883 138 5826 961 5 العائدات

084 785 8732 623 162فوائد محصلة على املوجودات والتوظيفات بالذهب والعمالت األجنبية

558 744 0451 627 171فوائد محصلة على الديون على مؤسسات االئتمان ومثيالتها

591 38412 1813فوائد محصلة أخرى

105 277664 19611عموالت محصلة

274 906535 20813عائدات مالية أخرى

409 829131 21204مبيعات السلع واخلدمات املنتجة

045 78619 2215عائدات مختلفة

--عمليات سحوبات على االستخمادات

576 359243 2350مؤونات مسترجعة

243 1233 241عائدات غير جارية

756 470 4144 277 4 التكاليف

768 119179 25132فوائد ممنوحة على االلتزامات بالذهب والعمالت األجنبية

159 404340 26174فوائد ممنوحة على الودائع وااللتزامات بالدرهم

386 66716 2715عموالت ممنوحة

330 764986 28754تكاليف مالية أخرى

391 935863 29878تكاليف خاصة باملوظفني

625 073236 30285شراء املواد واألدوات

045 619356 31354تكاليف خارجية أخرى

132 870364 32474مخصصات لالستخمادات واملؤونات 

941 46141 3376تكاليف غير جارية

978 085 5021 130 341ضريبة على النتيجة

127 668 1691 684 1 نتيجة صافية
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5.2.3 جدول تدفقات اخلزينة

جدول 5.2.3: تدفقات اخلزينة إلى غاية 31 دجنبر 2020

20202019بآالف الدراهم

218 055 89955 303 41السيولة  والودائع بالعملة األجنبية في بداية السنة املالية

787 294 40-757 699 29تدفقات اخلزينة املتعلقة باألنشطة التشغيلية

820 568 3614 320 4فوائد محصلة

105 277664 611العموالت احملصلة على العمليات البنكية 

 035 214 390 369 عائدات أخرى محصلة

180 556-390 336-فوائد وعموالت مدفوعة 

120 844-254 874-تكاليف خاصة باملوظفني مدفوعة

780 570-512 717 1-ضرائب ورسوم مؤداة

638 603-894 658-تكاليف أخرى مدفوعة

بالدرهم      العامة  اخلزينة  ودائع  017 636841 184 4+/- تغير 

بالدرهم  املغربية  األبناك  إزاء  الودائع  272 777 3-294 086 3+/- تغير 

وبالعملة األجنبية  بالدرهم  زبناء آخرين  ودائع  362 079 3052 370 28+/- تغير 

بالعملة األجنبية   التوظيفات األجنبية  300 027 42-846 019 10+/- تغيرسندات 

بالعملة األجنبية  املعامالت األجنبية  292 66-133 167 1-+/- تغيرسندات 

البنوك  التسبيقات لفائدة  938 998 2491 932 16-+/- تغير 

ديون اخلصوم األخرى   946 716- 733 597 1-+/- تغير 

537 498 1-815 021 2+/- تغيراألصول األخرى

باألنشطة االستثمارية  املتعلقة  املالية  087 747 3968 160 31- التدفقات 

بالعمالت األجنبية   827 046 6439 554 29-+/- تغير سندات  االستثمارات األجنبية 

الدولي النقد  178--+/- تغيراالكتتاب في شريحة االحتياطي لدى صندوق 

089 77951 291+/- تغير موجودات من حقوق السحب اخلاصة

بالذهب والتوظيفات  املوجودات  --+/- تغير 

الدولي  النقد  الودائع لدى صندوق  --+/- تغير 

العربي  النقد  --+/- تغير االكتتاب لدى صندوق 

72-+/- تغيرمخصصات حقوق السحب اخلاصة

622 353-944 897 1-حيازة األصول الثابتة

897 4122عائدات تفويت األصول الثابتة

233 293 09418 511 52التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة التمويل 

املتداولة النقدية  والقطع  األوراق  233 293 09418 511 52+/- تغير 

852 496-543 245 1-إعادة تقييم وضعية اخلزينة والودائع بالعملة األجنبية 

899 303 81241 108 91وضعية اخلزينة والودائع بالعملة األجنبية في نهاية السنة املالية
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6.2.3 جدول  تغير الرساميل الذاتية 

جدول 6.2.3: تغيرالرساميل الذاتية في 31 دجنبر 2020
الرصيد عند بآالف الدراهم

افتتاح سنة 
2020

تخصيص 
نتيجة 2019

توزيع 
الربيحات*

عمليات عل رأس نتيجة 2020
املال )+ارتفاع/ 

-انخفاض(

الرصيد عند 
إغالق سنة 

2020

000 000500 500رأس املال

460 33312727 27مرحل من جديد

340 001 0005 668 1-000 668 3401 001 5احتياطيات

169 684 1691 684 1نتيجة السنة املالية 

1270 668 1-127 668 1نتيجة قيد التخصيص 

969 212 16907 684 0001 668 1-8010 196 7اجملموع

القانونية.  *طبقا للمقتضيات 
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7.2.3 القواعد احملاسبية الرئيسية وطرق التقييم 

1.7.2.3 اإلطار التنظيمي

اجمللس  عليه  صادق  الذي  للبنك  احملاسبي  للمخطط  طبقا  وتقدميها  املغرب  لبنك  التركيبية  القوائم  إعداد  يتم 

الوطني للمحاسبة في ماي 2007.

ويطبق البنك األحكام احملاسبية املنصوص عليها في املعيار احملاسبي العام بالنسبة لكل ما هو مشترك مع املقاوالت 

فيما يخص تقييم اخملزون واألصول الثابتة اجملسدة وغيرها، واملقتضيات اخلاصة بتقييم عملياتها املالية.

بالقانون األساسي لبنك  40-17 املتعلق  رقم  القانون  47 من  املادة  التركيبية، كما نصت عليها  القوائم  وتضم 

املغرب، احلصيلة وخارج احلصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان املعلومات التكميلية.

مبوازاة ذلك، يقوم البنك سنويا بإعداد وضعية خلارج احلصيلة، وابتداء من السنة املالية 2019، عمل البنك على إدراج 

جدول تدفقات اخلزينة وجدول تغيرات الرساميل الذاتية على مستوى بياناته املالية.

2.7.2.3 طرق التقييم

الموجودات وااللتزامات بالذهب والعمالت األجنبية

يتم حتويل املوجودات وااللتزامات بالذهب والعمالت األجنبية إلى الدرهم وفق أسعار الصرف املعمول بها عند اختتام 

السنة.

وتسجل األرباح واخلسائر املترتبة عن هذه العملية في حساب إعادة تقييم احتياطيات الصرف املدرجة في خصوم 

حصيلة البنك، وذلك طبقا ألحكام االتفاقية املنظمة لهذا احلساب واملبرمة بتاريخ 29 دجنبر 2006 بني بنك املغرب 

والدولة.

وطبقا لهاته االتفاقية، يجب اإلبقاء على رصيد »حساب تقييم احتياطيات الصرف« دائنا بحد أدنى ال يقل عن %2,5 

من املوجودات اخلارجية الصافية لبنك املغرب. في حالة ما إذا أدت خسارة في الصرف إلى تراجع هذا الرصيد إلى 

السنة  برسم  املغرب  ببنك  اخلاص  النتيجة  حساب  من  اخلصاص  مبلغ  خصم  يتم  األدنى،  احلد  من  أقل  مستوى 

املالية املعنية، وذلك في حدود 10% من الربح الصافي لتلك السنة، ويودع في حساب »احتياطيات تغطية خسارة 
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»احتياطيات  حساب  إلى  األموال  حتويل  فيمكن  للبنك،  الصافي  الربح  10% من  اخلصاص  جتاوز  إذا  الصرف«. أما 

تغطية خسارة الصرف« على مدى عدة سنوات.

»تقييم  رصيد حساب  يتجاوز  عندما  اخلزينة  إلى  الصرف«  تغطية خسارة  »احتياطيات  رصيد حساب  إرجاع  ويتم 

احتياطيات الصرف« احلد األدنى املطلوب.

وال ينتج عن عملية إعادة التقييم هذه أي أثر ضريبي. 

عمليات الصرف

تدخل في إطار عمليات الصرف عمليات بيع وشراء العمالت بالناجز وألجل، سواء متت هذه العمليات للحساب اخلاص 

للبنك أو في إطار الوساطة مع البنوك. ويتم تقييد هذه العمليات في احلسابات املوافقة في خارج احلصيلة عند 

تاريخ االلتزام، ثم تُسجل في حسابات احلصيلة بتاريخ احتساب القيمة أو تسليم السيولة.

السندات

تصنف السندات التي يشتريها البنك في إطار تدبير احتياطيات الصرف حسب الغرض من حيازتها، وذلك ضمن فئة 

محفظة املعامالت أو التوظيف أو االستثمار.

تقييدها حسب سعر  أجل قصير. ويتم  بيعها في  إعادة  بغرض  املشتراة  السندات  محفظة المعامالت: تتكون من 
القيمة  ونواقص  فوائض  وتدرج  املؤداة.  غير  املستحقة  الفوائد  االقتضاء،  وعند  املصاريف  احتساب  مع  شرائها، 

الناجتة عن التقييم اليومي لهذه السندات حسب سعر السوق في حسابات النتائج املوافقة.

محفظة االستثمار: تتكون من السندات املشتراة بغرض حيازتها إلى غاية حلول أجل استحقاقها. يتم احتسابها 
طبقا للقواعد التالية:

يتم تقييدها حسب سعر شرائها، دون احتساب املصاريف وعند االقتضاء، دون احتساب الفوائد املستحقة غير 	 

املؤداة.

ال يتم تقييد فوائض القيمة املتعلقة بهذه السندات.	 

ال يتم تقييد نواقص القيمة املتعلقة بهذه السندات إال عندما يفترض البنك أن السند الذي يسجل تناقصا في 	 

القيمة قد تتم إعادة بيعه خالل السنة املقبلة وعند احتمال تخلف جهة اإلصدار عن األداء.

يتم استخماد الفوارق بني سعر شراء السندات وقيمة تسديدها )تخفيض أو مكافأة( بطريقة منتظمة على 	 

املدة املتبقية للسندات.
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بتاريخ 1 يناير 2020، انتقل البنك من طريقة املعدل الثابت إلى الطريقة اإلكتوارية لتوزيع التخفيضات /الزيادات 

عن سندات االستثمار، وذلك ليتماشى مع أفضل املمارسات الدولية. وتعتبر هذه الطريقة مقبولة أيضا من طرف 

اخملطط احملاسبي لبنك املغرب كما متت املصادقة عليه من قبل اجمللس الوطني للمحاسبة. ومكن هذا التغيير من 

حتسني النتيجة قبل الضرائب برسم سنة 2020، مببلغ 8,7 مليون درهم.

إلى حدود 31 دجنبر 2020، لم يتم تسجيل أي مؤونة لهذه احملفظة.

 محفظة التوظيف:  تتكون من السندات غير تلك املصنفة في محافظ املعامالت أو االستثمارات. ويتم تقييدها في 
احلسابات وفق القواعد التالية:

تسجل اإلدراجات في احملفظة على مستوى احلصيلة حسب سعر الشراء، دون احتساب مصاريف الشراء، وعند 	 

االقتضاء دون احتساب الفوائد املستحقة غير املؤداة.

ال يتم استخماد الفوارق بني سعر شراء السندات وسعر تسديدها )تخفيض أو مكافأة( طيلة مدة حيازة هذه 	 

السندات.

ينتج عن نواقص القيمة غير احملققة الناجتة عن الفارق بني القيمة احملاسبية لهذه السندات وقيمتها في السوق 	 

تكوين مؤونات لنقصان القيمة على أساس يومي. وباملقابل، ال تدرج في احلسابات فوائض القيمة غير احملققة.

ويجدر التذكير أن البنك أحدث، منذ أكتوبر2008، فئة فرعية لسندات التوظيف اخلاصة به، وذلك قصد إدراج سندات 

الفوائد  توزيع  ويتم  تسديدها؛  سعر  حسب  السندات  هذه  تقييد  مسبقا. ويتم  احملتسبة  الفوائد  ذات  التوظيف 

احملتسبة مسبقا طيلة مدة السندات ويتم تقييدها في حسابات العائدات والتكاليف على أساس يومي.

موجودات أخرى بالعمالت األجنبية 

عقود  إطار  في  الدولي  للبنك  تدبيرها  تفويض  يتم  األمريكي  بالدوالر  محررة  سندات  محفظة  على  البنك  يتوفر 

التوكيل.

ويتم تقييد هذه السندات في البداية حسب سعر الشراء، وتقيد فوائض ونواقص القيمة في حسابات العائدات 

والتكاليف املوافقة، وذلك بناء على قيم بيع هذه السندات التي أبلَغ بها املفوض بالتدبير، والتي تتم مراقبتها من 

طرف مصالح البنك.
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األصول الثابتة المجسدة وغير المجسدة

تقيد األصول الثابتة اجملسدة وغير اجملسدة حسب كلفة شرائها. وتدرج في جانب األصول بقيمة صافية مكونة من 

كلفة شرائها، ناقص االستخمادات املتراكمة.

ويتم استخماد األصول الثابتة، مبا في ذلك النفقات الكمالية بطريقة منتظمة، حسب مدة استعمالها احملتملة مع 

تطبيق نسبة االستخماد املعمول بها.

وتتمثل آجال االستخماد املعتمدة، حسب طبيعة كل أصل ثابت، في ما يلي:

جدول 7.2.3: آجال استحقاق األصول الثابتة

20 سنة  املباني

5 سنوات االستصالح والتهيئة والتجهيز

10 سنوات معدات دار السكة

5 سنوات معدات املكاتب واملعدات والبرامج املعلوماتية والعربات واملعدات األخرى

10سنوات   أثاث مكتبي

األصول الثابتة المالية

تقيد سندات املساهمة في املؤسسات املالية املغربية واألجنبية في جانب األصول بقيمتها الصافية التي تقابل 

حتويل  يتم  األجنبية،  باملساهمات  يتعلق  احلسابات. وفيما  حصر  تاريخ  في  املكونة  املؤونات  ناقص  الشراء  كلفة 

قيمتها إلى الدرهم بالسعر التاريخي للعملة األجنبية.

بالنسبة للسندات غير احملررة كليا، يتم تقييدها في األصول لقيمتها اإلجمالية مبا فيها السندات املتبقية الواجب 

حتريرها. ويتم تقييد احلصة غير احملررة في مقابل حساب الدين ضمن خصوم احلصيلة. 

ويتم تقييم املؤونات عن نقصان قيمة هذه السندات غير املتداولة في البورصة في تاريخ حصر احلسابات وفق طريقة 

األصول الصافية احملاسبية على أساس القوائم التركيبية األخيرة املتاحة.

المخزونات

تتكون اخملزونات مما يلي :

املواد واللوازم القابلة لالستهالك؛	 

املواد األولية اخلاصة بصناعة األوراق البنكية والقطع النقدية )األوراق واملداد والقوالب(؛	 
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املنتجات املصنعة واملنتجات املوجودة في طور التصنيع )الوثائق املؤمنة واألوراق البنكية املوجهة للخارج(؛	 

القطع النقدية التذكارية	 

تُقيد املواد واألدوات القابلة لالستهالك في احلصيلة بثمن الشراء، مع اقتطاع املؤونة املكونة برسم تدني قيمتها في 

تاريخ حصر احلسابات، عند االقتضاء.

وتُقيد املواد األولية في احلصيلة حسب كلفتها، التي تتكون من سعر الشراء مع إضافة املصاريف املرتبطة باستالم 

هذه املواد، واقتطاع املؤونات املكونة برسم تدني قيمتها، عند االقتضاء.

أما املنتجات املصنعة واملوجودة في طور التصنيع املوجهة للبيع، فُتقيد في احلصيلة بتكلفة إنتاجها مع اقتطاع 

املؤونة املكونة برسم تدني قيمتها، عند االقتضاء. 

8.2.3 منظومة تدبير اخملاطر املالية

تعريف اخملاطر املالية

تتجلى اخملاطر املالية التي يتعرض لها البنك في إطار تدبير احتياطيات الصرف فيما يلي:

خطر االئتمان، ويقصد به:	 

الوفاء  عن  املقابل  الطرف  عجز  به  ويقصد  املقابل(،  الطرف  )خطر  األداء  عن  التخلف  خطر  جهة،  _من 

بالتزاماته؛

عدة  أو  إحدى  طرف  من  املمنوح  مقابل،  طرف  لدى  االئتماني  التصنيف  تراجع  خطر  أخرى،  جهة  ومن   _

وكاالت التنقيط.  

لتغيرات نسب 	  باألساس  نتيجة  السوق  الناجتة عن تطور غير مالئم لعوامل  أو خطر اخلسارة  السوق،  خطر 
الفائدة أو سعر الصرف؛

هام 	  تأثير  دون  األصول  بيع  خالل  من  حتى  بااللتزامات،  الوفاء  على  القدرة  عدم  ميثل  خطر السيولة الذي 
على أسعارها.
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إطار احلكامة

في إطار مهمته املتعلقة بتدبير احتياطيات الصرف، وضع البنك آلية لتدبير اخملاطر املالية. ومتكن هذه اآللية من حتديد 

ومراقبة وتقليص اخملاطر املتعلقة بعمليات توظيف احتياطات الصرف، وهي مخاطر االئتمان والسوق والسيولة. 

ولبلوغ هذا الهدف، يستند تدبير اخملاطر داخل بنك املغرب إلى إطار حكامة واضح وتراتبي.

اخملاطر، كما يصادق على محيط  الصرف وحتمل  احتياطيات  توظيف  املصادقة على سياسة  البنك  يتولى مجلس 

االقتضاء،  وعند  شهر  كل  واملالية،  النقدية  اللجنة  لألصول. وتقوم  االستراتيجي  التخصيص  وعلى  االستثمارات 

باإلشراف على تنفيذ هذا التخصيص االستراتيجي وباملصادقة على استراتيجية التدبير. كما تقوم أيضا بدراسة 

تطور مؤشرات اخملاطر املالية املتعلقة بتدبير االحتياطيات. وبدورها، تقوم جلنة االفتحاص بدراسة التطور السنوي 

للمخاطر املالية والعملياتية للبنك.

وحتَدد أهداف االحتفاظ باالحتياطيات وتدبيرها، ومبادئ التوظيف واحلدود حسب فئة األصول وقواعد األهلية ومتركز 

اجلهات املصدرة واملقابلة في إطار تعليمة تتعلق باالستثمار في حني حتدد املؤشرات املرجعية للمحافظ وطرق تدبيرها 

في إطار التخصيص االستراتيجي الذي يحدده مجلس البنك.

التقيد  بغية  يومي،  بشكل  األجنبية  بالعملة  البنك  تعرضات  كافة  وتتبع  مراقبة  تتم  العملياتية،  الناحية  ومن 

بتوجيهات التعليمة املتعلقة باالستثمار والتخصيص االستراتيجي الذي صادق عليه مجلس البنك.

في هذا اإلطار، يتم حتليل هذه العرضات بالتفصيل على مستوى التقارير التي تعد بانتظام. 

يؤدي كل جتاوز للقواعد احملددة إلى رفع تقرير إلى اللجنة النقدية واملالية خالل اجتماعاتها.

تدبير اخملاطر املالية

مخاطر االئتمان

يسهر بنك املغرب على التأكد من مطابقة التوظيفات التي تتم في إطار تدبير احتياطيات الصرف للهدفني الرئيسني 

الذين سطرهما، أال وهما األمن والسيولة.  فإلى جانب معايير أهلية اجلهات املصدرة واألطراف املقابلة، يلجأ البنك 

إلى أدوات أخرى من أجل تدبير مخاطر االئتمان. ويتعلق األمر بحدود التعرض التي متكن من تفادي درجة كبرى من 

التعرض للمخاطر ومن التمركز. ويتم تتبع عدة فئات من التعرض وهي تنقيط االئتمان وفئة األصول وخطر البلد، 

وخطر اجلهة املصدرة وخطر الطرف املقابل.
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وإلى جانب هذا التأطير، يقوم البنك باحتساب تصنيف متوسط بغية ضمان تقييم أفضل للتعرض اإلجمالي على 

مخاطر االئتمان.

افظ حسب اجلهات افظ حسب فئات األصولرسم بياني 1.2.3: توزيع تعرض احملحَ رسم بياني 2.2.3: توزيع تعرض احملحَ

وبتاريخ 31 دجنبر 2020، بلغت األصول اخلاضعة للتدبير 30,7 مليار دوالر بتصنيف متوسط "AA -" يعكس 

اجلودة العالية للتصنيف االئتماني لألصول احملتفظ بها. 

مخاطر السوق

تترتب مخاطر السوق املرتبطة بتدبير احتياطيات الصرف أساسا عن مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف. 

مخاطر سعر الفائدة

يدبر البنك مخاطر سعر الفائدة من خالل التخصيص االستراتيجي الذي يحدد احملافظ املرجعية التي تعكس مستوى 

اخملاطر املسموح به. إلى جانب ذلك، يتمثل تدبير هذه اخملاطر في ضمان أن تظل التعرضات املتعلقة مبحافظ التدبير، 

مقارنة مع املؤشرات املرجعية، ضمن النطاق املسموح به فيما يتعلق باملدة.

.)VaR( واستكماال لهذه العملية، يتم قياس التعرض خملاطر السوق من خالل اخلسارة احملتملة القصوى

وفي 31 دجنبر 2020، بلغت املدة اإلجمالية الحتياطيات الصرف التي يدبرها البنك 1,89 سنة مقابل 1,5 في سنة 

.2019

مخاطر الصرف

تترتب مخاطر الصرف عن تأثير تطور أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدرهم. ويتم قياس هذه اخملاطر من خالل 

االنحراف ما بني تركيبة احتياطيات الصرف وترجيح سلة الدرهم املكونة من 60% لليورو و40% للدوالر األمريكي. 

ويتم تأطير هذه التعرضات عن طريق وضع حد لالنحراف األقصى.
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من ناحية أخرى، وبالنظر لكون احتياطيات الصرف تتكون باألساس من األورو والدوالر األمريكي، فإن التعرض الناجم 

عن حيازة العمالت األجنبية األخرى يبقى ضعيفا جدا.

مخاطر السيولة:

يهدف تدبير مخاطر سيولة االحتياطيات إلى االستجابة لالحتياجات التمويلية مليزان أداءات البلد وللحفاظ على 

مستوى احتياطيات سائلة تتيح استيعاب الصدمات في أوقات األزمات أو عندما يكون الولوج إلى التمويل اخلارجي 

محدودا.

ويدبر البنك مخاطر السيولة من خالل التخصيص االستراتيجي الذي يحدد األحجام الدنيا من الشرائح السائلة 

لالحتياطيات:

-االحتياطيات الوقائية: تتكون من أصول متاحة وسيولة ومتكن من متويل االحتياجات التقديرية مليزان األداءات في 
أفق سنة واحدة. وبنهاية سنة 2020، بلغ مستوى هذه االحتياطيات الوقائية 93,7 مليار درهم.

حال  في  تعبئتها  ميكن  سائلة  أصول  من  - محافظ االحتياطيات الفائضة المحتسبة بالقيمة السوقية: تتكون 
استنفاذ شريحة "االحتياطيات الوقائية" على إثر تعرض احتياطيات الصرف لصدمة قوية. وبلغت قيمة هذه 

احملافظ بنهاية 2020 ما يعادل 48,1 مليار درهم.

9.2.3 تعليقات حول بنود احلصيلة

األصول

إيضاح رقم 1: املوجودات والتوظيفات بالذهب

مبوجب املادة 12 من قانونه األساسي، يحوز بنك املغرب ويدبر احتياطيات الصرف املكونة من املوجودات من الذهب 

وحقوق السحب اخلاصة والعمالت األجنبية. يتضمن هذا البند مقابل القيمة بالدرهم للموجودات بالذهب املودعة 

باملغرب ولدى ودعاء أجنبيني، وكذا تلك املتعلقة بالتوظيفات بالذهب مع أطراف مقابلة أجنبية.

ومنذ نهاية سنة 2006، بدأ تقييم هذه املوجودات والتوظيفات وفق سعر السوق. وتسجل األرباح واخلسائر املترتبة 

عن هذه العملية في حساب إعادة تقييم1 احتياطيات الصرف، وذلك طبقا ألحكام االتفاقية املنظمة لهذا احلساب 

واملبرمة سنة 2006 بني بنك املغرب والدولة.

آخر. استعمال  ألي  تخصيصه  أو  توزيعه  أو  السنة  عائدات  ضمن  احلساب  لهذا  الدائن  الرصيد  إدراج  ميكن  ال   1
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وبنهاية سنة 2020، بلغ مقابل قيمة املوجودات من الذهب 425 989 11 ألف درهم، بارتفاع بنسبة %15، نتيجة 

باألساس الرتفاع سعر أوقية الذهب الذي  بلغ 862 16 درهم)15+%( في 31 دجنبر 2020. 

وظلت الكمية من أوقيات الذهب مستقرة في 032 711 أوقية )ما يعادل 22 طن( من سنة إلى أخرى. 

وعلى غرار السنة املاضية، لم يقم البنك بأي عملية إقراض للذهب في سنة 2020، بالنظر إلى العائدات السلبية 

عن التوظيف السائدة في السوق.
جدول 8.2.3: موجودات وتوظيفات بالذهب

20202019

608 86214 16ثمن أوقية ذهب بالدرهم)1( 

032 032711 711الكمية بأوقية الذهب

758 386 42510 989 11القيمة السوقية )2(  

22,12   22,12مخزون الذهب )بالطن(

)1( سعر الذهب/الدرهم املغربي.

)2( بآالف الدراهم.

إيضاح رقم 2: املوجودات والتوظيفات من العمالت األجنبية

العمالت األجنبية  بالدرهم للموجودات من  املقابل  باألساس  البند  أعاله، يتضمن هذا  إليها  املادة املشار  ومبقتضى 

القابلة للتحويل، والتي يتم استثمارها في شكل ودائع حتت الطلب وودائع ألجل وسندات أجنبية. 

إلى   %28 بنسبة  األجنبية  العمالت  من  والتوظيفات  املوجودات  رصيد  ارتفع   ،2020 سنة  نهاية   وفي 

الوقاية  خط  من  درهم  3 مليار  يناهز  ما  سحب  إلى  كبيرة  بدرجة  يعزى  ما  درهم.  وهو  278 853 297 ألف 

2020، مببلغ إجمالي يعادل  الدولية في شتنبر ودجنبر  واقتراضات اخلزينة في السوق   ،2020 أبريل  والسيولة في 

القيمة املقابلة وقدرها 37,5 مليار درهم. 
جدول 9.2.3:  التوزيع حسب نوع التوظيفات

احلصة   2019احلصة 2020بآالف الدراهم 

%4   287 926 9%8567 283 21حسابات حتت الطلب

%9   617 627 21%86514 400 40حسابات ألجل

%40   604 492 93%38027 404 81سندات التوظيف )1(

%42   896 893 97%51841 419 123سندات االستثمار

--%3870,4 123 1سندات املعامالت

%5   980 591 10%27310 221 30أخرى )2(

%384100 532 233%278100 853 297اجملموع
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639 540 82 ألف درهم. يعادل  2020 ما  دجنبر  متم  في  السوق  بسعر  التوظيف  سندات  تقييم  بلغ  السندات. وقد  قيمة  مخصصات  انخفاض  ذلك  في  )1( مبا 

األجنبية. البنكية  واألوراق  التدبير  وتفويضات  املستحقة  الفوائد  )2( تتضمن 

ومتثل هذه املوجودات 72% )71% سنة 2019( من أصول البنك وتوظف في حدود 69% )82% سنة 2019( في 

سندات اقتراض. وضمن هذه الفئة، ارتفعت محفظة االستثمار بنسبة 26% إلى 518 419 123 ألف درهم، على 

إثر تسارع املشتريات خاصة بعد السحب على خط الوقاية والسيولة. وبنهاية السنة، عرفت الودائع والتوظيفات 

في القطاع النقدي ارتفاعا ملموسا إلى 721 684 61 ألف دهم، ارتباطا بتحصيل مبلغ اقتراض اخلزينة من السوق 

الدولية. 
جدول 11.2.3: التوزيع حسب األجل املتبقي )*( جدول 10.2.3: التوزيع حسب العملة

20202019

أو تساوي سنة  40%24%أقل من 

60%76%أكثر من سنة

100%100%اجملموع

فيها  مبا  داخليا،  تدبيرها  يتم  التي  احملافظ  في  اململوكة  السندات   )*(

شهادات اإليداع.

التغير %20202019بآالف الدراهم

30 650 058 557146 171 189األورو

22 241 157 51286 251 105الدوالر األمريكي

100> 493 316 2101 430 3عمالت أخرى

38428 532 278233 853 297اجملموع

إيضاح رقم 3: موجودات لدى املؤسسات املالية الدولية 

61% إلى  بنسبة  العربي،  النقد  وصندوق  الدولي  النقد  صندوق  لدى  الوضعيات  يعكس  الذي  البند،  هذا   تراجع 

اخلاصة. السحب  حقوق  من  املوجودات  بانخفاض  باألساس  ارتباطا  درهم،  280 188 9 ألف 

الوضعية لدى صندوق النقد الدولي

في األصول:

املغرب 	  بنك  يتحمله  )18,1%( الذي  اجلزء  االكتتاب في شريحة االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: ميثل 

من حصة املغرب في رأسمال صندوق النقد الدولي، ويتكون من: 

درهم( وميثل  )836 889 1 ألف  اخلاصة  السحب  حقوق  وحدة  القابل للتصرف:147,35 مليون  - الجزء 
الدولي بالعملة األجنبية. ويُحتسب هذا الدين، الذي ميكن للمغرب  مساهمة بنك املغرب في صندوق النقد 

األخير  أدى هذا   ،2016 املغرب. وفي سنة  لبنك  الرسمية  االحتياطية  األصول  احلاجة، ضمن  استعماله عند 

حصة  زيادة  في   )%25( نصيبه  ميثل  الذي  اخلاصة،  السحب  حقوق  وحدات  من  وحدة  76,55 مليون  مبلغ 

الرابع عشرة حلصص املساهمة  العامة  املراجعة  الدولي، مبوجب  النقد  رأسمال صندوق  املغرب في  مساهمة 

في هذا الصندوق. 
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جدول 12.2.3: الوضعية لدى صندوق النقد الدولي

التغير %20202019بآالف الدراهم

األصول 

3-798 146 0982 084 2االكتتاب في شريحة االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

7-397 236 5327 715 6املوجودات من حقوق السحب اخلاصة

6-195 383 6309 799 8اجملموع

اخلصوم

3-693 447 4157 200 7مخصصات حقوق  السحب اخلاصة 

100>060 935193 401 29حسابات رقم 1 و 2*

100<753 640 3507 602 36اجملموع

9 من احلصيلة(. رقم  اإليضاح  )انظر  والسيولة  الوقاية  )740 764 28 ألف درهم( من عائد عملية السحب على خط  بالدرهم  املقابلة  القيمة  أيضا  * يشمل 

اخلاصة  السحب  حقوق  وحدات  من  وحدة  مليون   14,36 تبلغ  التي  المعبأة:  الشريحة   - 
الدولي،  النقد  صندوق  لدى  حصته  في  الوطنية  بالعملة  املغرب  بنك  اكتتاب  ومتثل  درهم(،  )262 194 ألف 

واملودع في "احلساب رقم1" لصندوق النقد الدولي لدى مؤسستنا.

الدولي. 	  النقد  صندوق  لدى  املغرب  بنك  موجودات  قيمة  مقابل   موجودات من حقوق السحب اخلاصة: متثل 
والفوائد  البنك  طرف  من  اخلاصة  السحب  حقوق  شراء  عمليات  احلساب  لهذا  املدين  اجلانب  في  وتسجل 

املمنوحة من طرف صندوق النقد الدولي. أما في اجلانب الدائن، فيتم تسجيل أداء العموالت على مخصصات 

حقوق السحب اخلاصة على أساس فصلي وتسديدات اقتراضات املغرب. وقد تعززت هذه املوجودات بشكل كبير 

في سنة 2014، بفضل اقتناء 320 مليون وحدة من حقوق السحب اخلاصة بغية استعادة وضعية محايدة 

جتاه صندوق النقد الدولي. وفي متم سنة 2020، تراجع مقابل قيمة املوجودات من حقوق السحب اخلاصة إلى 

532 715 6 ألف درهم، أي بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بسنة 2019، بفعل تأثير انخفاض سعر وحدة حقوق 

والسيولة  الوقاية  بخط  املتعلقة  العمولة  أداء  أقل،  وبدجة  12,83 درهم،  %3 إلى  بنسبة  اخلاصة  السحب 

حسب برنامج صندوق النقد الدولي مببلغ يصل إلى 839 243 ألف درهم.  

ويشمل جانب خصوم احلصيلة بند "مخصصات حقوق السحب اخلاصة" الذي يوافق القيمة بالدرهم لهذه اخملصصات 

2009، سجل في اجلانب الدائن  املمنوحة من طرف صندوق النقد الدولي للمغرب بصفته بلدا عضوا. وفي سنة 

لهذا احلساب مبلغ 5,7 مليار درهم، متثل حصة املغرب من اخملصصات العامة واخلاصة )475,8 مليون وحدة حقوق 

القيمة  تراجعت   ،2020 األعضاء. وفي  الدول  لفائدة  الدولي  النقد  صندوق  قبل  من  السحب اخلاصة(1 املمنوحة 

املقابلة بالدرهم لهذه اخملصصات بنسبة %3 إلى 415 200 7 ألف درهم، نتيجة تدني قيمة وحدة حقوق السحب 

اخلاصة املذكورة سابقا.

السحب  حقوق  من  2009 )588,2 مليون  في  املغرب  حصة  %74,13 من  يعادل  الذي  العام  التخصيص  برسم  اخلاصة  السحب  حقوق  من  436 مليون  1 منها 

اخلاصة( و39,7 مليون من حقوق السحب اخلاصة املتعلقة بالتخصيص اخلاص املمنوح وفق التعديل الرابع لصندوق النقد الدولي.
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االكتتاب لدى صندوق النقد العربي: 

ميثل هذا احلساب اجلزء الذي يتحمله البنك من االكتتاب املدفوع في رأسمال صندوق النقد العربي.

وتصل مساهمة املغرب في هذه املؤسسة إلى 41,33 مليون دينار عربي، موزعة بني بنك املغرب واخلزينة على النحو 

التالي:

املغرب. 	  بنك  لدى  العربي  النقد  صندوق  حساب  في  ومودعة  الوطنية،  بالعملة  محررة  عربي  دينار  200 ألف 

ويبلغ اجلزء الذي يتحمله البنك 150 ألف دينار عربي )970 5 ألف درهم(؛

عربي 	  دينار  10,10 مليون  فيها  البنك  والتييتحمل  األجنبية  بالعملة  مكتتبة  عربي  دينار   21,69 مليون 

مبلغ  2018 حترير  سنة  خالل  استكمال  بعد  السابقة  بالسنة  مقارنة  ثابتة  ظلت  درهم(،  )650 388 ألف 

خالل  األعضاء  للدول  بالنسبة  مبرمجا  كان  والذي  العربي  النقد  صندوق  رأسمال  زيادة  في  البنك  مساهمة 

الفترة اخلماسية 2014-2018؛

في 	  الزيادة  عمليات  برسم  املغرب  بنك  طرف  من  مكتتبة  مليون   9,10 منها  عربي  دينار  مليون   19,44

دينار عربي(  2005 )5,88 مليون  والتي متت في  إدماج االحتياطات،  العربي عن طريق  النقد  رأسمال صندوق 

وفي سنة 2013 )3,23  مليون دينار عربي(.

إيضاح رقم 4: ديون على مؤسسات االئتمان ومثيالتها املغربية

 يشمل هذا البند عمليات إعادة متويل مؤسسات االئتمان في إطار تطبيق السياسة النقدية وفقا للمادة 

املغرب. لبنك  األساسي  القانون  7 من 

 ،2020 األولى من سنة  الثمانية  النقدية مستويات عالية خالل األشهر  البنك في السوق  بلغت تدخالت 

امللموس  التراجع  قبل   ،2020 غشت   6 في  درهم  مليار   124,5 في  املتمثل  أقصاها  إلى  وصلت  حيث 

احلاجيات  ولسد  النقدي.  التداول  وتراجع  الصرف  احتياطيات  حتسن  يعكس  مما  شتنبر،  شعر  من  ابتداء 

املتزايدة للبنوك من السيولة، قام بنك املغرب، في إطار التدابير التي اعتمدها للتخفيف من تداعيات أزمة 

كوفيد-19، بتفعيل كافة األدوات املتاحة خالل هذه السنة. وبالتالي، متثلت تدخالته باخلصوص في العمليات 

 طويلة األمد )اتفاقيات إعادة الشراء والقروض املضمونة( إضافة إلى العمليات الرئيسية )التسبيقات ملدة 

التدخالت. هذه  فترة  متديد  في  ساهم  مما  7 أيام(، 

البنكي  النظام  في  املغرب  بنك  ضخها  التي  للسيولة  اإلجمالي  املبلغ  بلغ   ،2020 دجنبر   31  وفي 

التالي: الشكل  على  موزعة  درهم   567 235 84 ألف 

التقرير املالي للبنك

229



الفائدة 	  بسعر  املمنوحة  عروض،  طلبات  على  بناء  7 أيام  ملدة  التسبيقات  برسم  درهم  288 673 44 ألف 

الرئيسي )1,50% منذ يونيو 2020(؛

000 282 24 ألف درهم برسم عمليات القروض املضمونة املمنوحة باخلصوص في إطار برنامج دعم متويل 	 

الرئيسي  الفائدة  سعر  مبتوسط   ،2013 في  وضعه  مت  الذي  واملتوسطة  والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت 

املطبق خالل الفترة املعنية، ومنذ فبراير 2020، برسم البرنامج املندمج لدعم ومتويل املقاوالت ملدة سنة واحدة 

بسعر فائدة تفضيلي قدره 1,25%؛ 

تفعيلها 	  مت  و3 اشهر(،  )1شهر  الطويل  املدى  على  الشراء  إعادة  بعمليات  تتعلق  درهم  279 280 15 ألف 

منذ مارس 2020 ومنحها مبتوسط سعر الفائدة الرئيسي خالل الفترة املعنية.

جدول 13.2.3:  بنية  الديون على مؤسسات االئتمان

التغير %20202019بآالف الدراهم

8-319 003 56765 953 59عمليات إعادة الشراء  

31-319 003 28865 673 44التسبيقات ملدة 7 أيام

--279 280 15التسبيقات ملدة 24 ساعة 

100<000 300 0002 282 24القروض املضمونة

31925 303 56767 235 84اجملموع

إيضاح رقم 5: أصول أخرى

يشمل بند األصول األخرى، من ضمن ما يشمله، حسابات التحصيل وحسابات التسوية التي تتكون على اخلصوص 

من تكاليف توزع على عدة سنوات وتكاليف محتسبة مسبقا وعائدات منتظرة وكل املبالغ املدينة املوجودة قيد 

التسوية. وقد انتقل هذا البند من سنة ألخرى من 082 976 6 ألف دهم إلى 415 329 4 ألف درهم، مسجال 

انخفاضا سنويا بنسبة %38.

إيضاح رقم 6: قيم ثابتة

بلغت قيمة هذا البند 082 840 4 ألف درهم بنهاية 2020، مرتفعة بأكثر من النصف، نتيجة لتزايد القيم املالية 

الثابتة.
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جدول 14.2.3: القيم الثابتة

التغير %20202019بآالف الدراهم

)منها(

8670,01 945768 768قروض ثابتة 

100>564 417439 107 2سندات املساهمة و استخدامات مماثلة

8865 986 1976 355 7أصول ثابتة مجسدة وغير مجسدة

38025 195 6908 231 10القيم الثابتة اإلجمالية 

5086 071 5-608 391 5-االستخمادات واخملصصات

87355 123 0823 840 4القيم الثابتة الصافية

سندات املساهمة واستخدامات مماثلة

انتقلت القيمة اإلجمالية حملفظة سندات املساهمة لبنك املغرب إلى 417 107 2 ألف درهم في 2020، مسحلة 

ارتفاعا قويا قدره 852 667 1 ألف درهم نتيجة باخلصوص لالكتتاب في رأسمال بنك التسويات الدولية خالل هذه 

السنة. 
جدول 15.2.3:  سندات املساهمة واستخدامات مماثلة

بآالف الدراهم
طبيعة 
النشاط

القيمة 2020
احملاسبية 
اإلجمالية 

2019

التغير 
)3(%

القيمة 
احملاسبية 
اإلجمالية

القيمة 
احملاسبية 

الصافية )1(

الوضعية 
الصافية)2(

احلصة
)%(

السندات اململوكة في املؤسسات 
املغربية و استخدامات مماثلة )منها(

221 709218 944198 37312

-265 6181,691 2650140 1املاليدار الضمان

-000 76920,004 000305 0004 4املاليالوديع املركزي )ماروك لير(

هيئة القطب املالي 
للدارالبيضاء

-000 99810,0050 000507 00050 50املالي

الشركة املغربية لتدبير صناديق 
ضمان الودائع البنكية

-7195,9259 59594 املالي

54916 141-885 885164 164ديون متعلقة مبساهمات

السندات اململوكة في املؤسسات 
املالية األجنبية 

1 885 7081 860 419241 192>100

 Ubac( يوباك كيراساو
)Curaçao

-USD6,8523 228 578 22881 22823 23املالي

)Swift( 948 519519442املاليسويفت EUR0,02519-

DA)4(0,025 987-0,3 615 367 9701 9705 5املاليصندوق النقد العربي 
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-USD0,2816 856 881 177 8561 85616 16املاليبرنامج متويل التجارة العربية

50- لتمويل املشاريع  -USD4,91175 142 922 443359 142157 175املاليإفريقيا 

-USD4,9419 460 969 87026 46011 19املاليإفريقيا 50- لتطوير املشاريع

الدولية  التسويات  --SDR0,53 900 639 53321 644 5331 644 1املالي بنك 

إجمالي سندات املساهمة و 
استخدامات مماثلة

2 107 4172 079 363439 564>100

املكونة. املؤونات  برسم  اإلجمالية  احملاسبية  القيمة  معاجلة  إعادة  )1( متت 

2019 لسنة  التركيبية  القوائم  أساس  على  معدة  البنك،  فيها  يساهم  التي  للهيئات  الصافية  )2( الوضعية 

2019 و2020. بني  اإلجمالية  احملاسبية  القيمة  )3( تغير 

العربي. )4( الدينار 

جدول 16.2.3: أصول ثابتة مجسدة وغير مجسدة

املبلغ اإلجمالي بآالف الدراهم 
2019

املبلغ اإلجمالي االنخفاضالزيادة 
2020

457 077 8152 643107 969 1مباني تشغيلية

612 721 2842 9987 899165 562 2منقوالت ومعدات تشغيلية

854 005 4281 4051 87887 919أصول مجسدة تشغيلية أخرى

106 020790 0761 0514 787أصول مجسدة غير تشغيلية

167 751760 41612 747أصول غير مجسدة

197 355 7337 0439 886378 986 6اجملموع

أصول ثابتة مجسدة وغير مجسدة

إطار 1.2.3: بنك التسويات الدولية

على إثر قرار مجلس بنك املغرب في دجنبر ،2019 االنخراط في بنك التسويات الدولية، قام البنك في فبراير 2020 باالكتتاب في 

رأسمال هذه املؤسسة في حدود 3000 سهما من الشريحة الثالثة من رأسماله بقيمة اسمية تعادل 5000 وحدة كم حقوق 

السحب اخلاصة، مت حترير ربعها وميكن اللجوء الحقا إلى ما تبقى وفق املادة 7 من قانونه األساسي. 

يعادل  )ما  اخلاصة  السحب  من حقوق  123,5 مليون  قدرها  إجمالية  بقيمة  احلصيلة  أصول  بند  في  االكتتاب  هذا  تسجيل   ومت 

 11,2 درهم( ومتثل  )747 494 1 ألف  اخلاصة  السحب  حقوق  من  منها  112,3 مليون  حترير  مت  درهم(،  533 644 1 ألف 
"االلتزامات  بند  مستوى  على  احملتسب  درهم(،  ألف   149  786( احملرر  غير  اجلزء  اخلاصة  السحب  حقوق  وحدات  من  مليون 

بالعمالت األجنبية" في خصوم احلصيلة.

مع متم سنة 2020، بلغت القيمة اإلجمالية لألصول الثابتة اجملسدة وغير اجملسدة 197 355 7 ألف درهم، مرتفعة 

بواقع 311 368 ألف درهم مقارنة بسنة 2019. وتتوزع االستثمارات املنجزة هذه السنة على الشكل التالي: 
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إعادة  خاصة  العمل،  مقرات  وتوسعة  تهيئة  إعادة  مبشاريع  املرتبطة  العقارية  االستثمارات  في   %26  -

تهيئة اإلدارة املركزية، وتوسعة مقر دار السكة من خالل بناء مقر إلنتاج بطائق الهوية املؤمنة؛

املؤمنة  الهوية  بطائق  على  خاصة  سمات  إلضفاء  اخملصصة  املعدات  ومكونات  آليات  بشراء  45% تتعلق   -

على  البنك  مصالح  بها  تتواجد  التي  واملقرات  املركزية  لإلدارة  اجلديدة  واملعدات  األثاث  واقتناء  وإنتاجها،  

مستوى "القطب املالي للدار البيضاء"، وجتديد وحتديث احلظيرة املعلوماتية والهاتفية للبنك؛

والسباكة  والتكييف  والنجارة  األمن  وجتهيزات  الكهربائية  املعدات  لتهيئة  باألساس  مخصصة   %22  -

متحف  تهيئة  وكذا  اجتماعي(  وطابع  تشغيلي  )طابع  البنك  بنايات  مختلف  وتهيئة  الصباغة  وأشغال 

وكالة فاس القدمية.

أما االنخفاضات فهمت باألساس عمليات تفويت األثاث واملعدات القدمية. 

اخلصوم

إيضاح رقم 7: أوراق بنكية وقطع نقدية متداولة

ميارس بنك املغرب، مبوجب املادة 5 من قانونه األساسي، امتياز إصدار األوراق البنكية والقطع النقدية. ميثل مبلغ هذا 

البند الفارق بني األوراق البنكية والقطع النقدية التي أصدرها البنك وتلك املوجودة في صناديق وكاالته.

ويظل التداول النقدي البند األكثر أهمية ضمن خصوم البنك )77%(. وقد عرف ارتفاعا قويا حيث انتقل من 075 

 %7 20% مقابل  بنسبة  تزايد  حيث  أخرى،  إلى  سنة  من  درهم  169 282 319 ألف  إلى  درهم  771 266 ألف 

األخيرة. وعلى أساس شهري، منا بشكل ملموس ما بني  السنوات اخلمس  املمتدة على  الفترة  املتوسط خالل  في 

مارس ويونيو 2020، نظرا لعمليات السحب الهامة للنقد واملرتبطة باألزمة الصحية. وواصل هذا البند ارتفاعه 

 إلى غاية نهاية يوليوز 2020، التي تزامنت مع االحتفال بعيد األضحى، حيث بلغ أعلى مستوياته على اإلطالق، أي 

السنة. نفس  من  غشت  شهر  من  ابتداء  يتراجع  أن  قبل  درهم  554 644 332 ألف 

إيضاح رقم 8: االلتزامات بالذهب والعمالت األجنبية

871 387 8 ألف  الودائع بالعمالت للبنوك األجنبية ولغير املقيمني. وقد بلغت  تشمل هذه االلتزامات باألساس 

درهم، منخفضة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة. 

التقرير املالي للبنك

233



إيضاح رقم 9: التزامات بالدرهم القابل للتحويل 

يتضمن هذا البند التزامات البنك بالدرهم القابل للتحويل جتاه البنوك األجنبية واملؤسسات املالية الدولية )صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير( وغير املقيمني.

يشكل "احلساب رقم 1" لصندوق النقد الدولي املكون األساسي لهذا البند. ويتم تعديل املوجودات في هذا احلساب 

وفي »احلساب رقم  2« لصندوق النقد الدولي، سنويا لتأخذ في االعتبار تطور الدرهم مقابل حقوق السحب اخلاصة. 

وبلغت هذه االلتزامات بنهاية سنة 2020 ما يعادل 460 434 29 ألف درهم، ارتباطا بتقييد، في احلساب رقم 1" 

لصندوق النقد الدولي، القيمة املقابلة بالدرهم )740 764 28 ألف درهم( لعائد خط الوقاية والسيولة املسجل 

على مستوى أصول احلصيلة كموجودات بالعمالت األجنبية.

جدول 17.2.3: التزامات بالدرهم القابل للتحويل 

التغير %20202019بآالف الدراهم

100<537 299201 421 29التزامات جتاه املؤسسات املالية الدولية 

100>620 8677 17التزامات جتاه البنوك األجنبية

100>917 432193 403 29احلسابات العادية للمؤسسات املالية الدولية

%96347 1618 13التزامات أخرى

100<500 460210 434 29اجملموع

إيضاح رقم 10: الودائع وااللتزامات بالدرهم 

يتضمن هذا البند أساسا:

قانونه األساسي. وتؤدى عنه 	  16 من  املادة  املغرب مبوجب  بنك  الذي ميسكه  العامة  للخزينة  اجلاري  احلساب 

بتاريخ  املغرب  وبنك  واملالية  االقتصاد  وزارة  بني  املوقعة  لالتفاقية  طبقا  التالية،  الشروط  حسب   الفوائد 

:2009 28 يوليوز 

7 أيام  ملدة  بالتسبيقات  اخلاص  الفائدة  سعر  درهم،  2 مليار  تعادل  أو  عن  تقل  التي  الشريحة  عن  - يؤدى 

ناقص خمسني نقطة أساس، أي 1,00%؛

- يطبق على الشريحة التي تتجاوز 2 مليار درهم وال تتعدى 3 مليار درهم، سعر الفائدة اخلاص بالتسبيقات 

ملدة 7 أيام ناقص مائة نقطة أساس، أي 0,50%؛

درهم. 3 مليار  تتجاوز  التي  الشريحة  عن  فائدة  أية  تؤدى  - وال 

وفق 	  احملدث  النقدي،  االحتياطي  برسم  بالتزاماتها  للوفاء  رئيسي  املغربية اخملصصة بشكل  البنوك  حسابات 

املادتني 25 و66 من قانونه األساسي. وبناء على قرار مجلس البنك خالل اجتماعه املنعقد في 16 يونيو 2020، 

مت حترير هذا االحتياطي كليا لفائدة البنوك. 
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ودائع اإلدارات واملؤسسات العمومية مبا فيها حساب صندوق احلسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.	 

وميكن أن يتضمن هذا البند أيضا، في سياق يتسم بوفرة السيولة:

عمليات سحب السيولة ملدة 7 أيام على شكل ودائع بدون ضمانات بناء على طلبات عروض بسعر فائدة رئيسي 	 

ناقص خمسني نقطة أساس، أي 1,00%؛

24 ساعة التي متكن البنوك، مببادرة منها، من توظيف فائض اخلزينة. ويؤدى عن هذه 	  تسهيالت اإليداع ملدة 

الودائع سعر الفائدة الرئيسي ناقص مائة نقطة أساس، أي %0,50.

مع متم سنة 2020، بلغ هذا البند 495 974 35  ألف درهم، مرتفعا بواقع 738 184 6 ألف درهم مقارنة بسنة 

2019، ارتباطا باألساس بتزايد املوجودات في حساب اخلزينة + 4 184 636 (  ألف درهم(  واملوجودات في احلسابات 

اجلارية لدى البنوك املغربية ) 644 102 3+ ألف درهم(.

جدول 18.2.3: الودائع وااللتزامات بالدرهم

التغير  %20202019بآالف الدراهم

100>416 057 0512 242 6احلساب اجلاري للخزينة العامة

36914 716 01321 819 24احلسابات اجلارية للبنوك املغربية

---عمليات سحب السيولة

---تسهيالت الودائع

16-281 159 3571 973ودائع اإلدارات واملؤسسات العمومية

19-691 856 0734 940 3حسابات أخرى

75721 789 49529 974 35اجملموع

إيضاح رقم 11: خصوم أخرى

تشمل اخلصوم األخرى باألساس ما يلي:

واملبالغ األخرى املستحقة للدولة  املتمثلون باألساس في االقتطاعات برسم الضرائب والرسوم،  الدائنون اخملتلفون 

واألغيار واملساهمات املوجودة قيد التسوية في الهيئات وصناديق االحتياط اخلاصة بالتغطية االجتماعية. 

وقد سجل هذا البند في نهاية 2020 رصيدا بلغ 030 675 ألف درهم، منها 463 393 ألف درهم برسم الديون 

جتاه املمونني. وفيما يلي تفكيك هذه الديون حسب اآلجال إلى غاية 31 دجنبر 2020 مبقتضى القانون رقم 32.10 

املتعلق بآجال األداء والذي دخل حيز التنفيذ في 2013:
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جدول 19.2.3:  التقسيم حسب أجل سداد حصيلة ديون املوردين

بآالف الدراهم

مبلغ ديون 
املوردين عند 

اإلغالق 

مبلغ الديون التي 
لم يصل أجل 

سدادها 
مبلغ الديون التي وصل أجل سدادها

أكثر من 90 يومابني 61 و90 يومابني 31 و60 يوماأقل من 30 يوماتاريخ اإلغالق

636-29769158 160343 344سنة 2019

013579236147 463393 393سنة 2020

حسابات التسوية التي تتكون على اخلصوص من العمليات التي تتم بني فروع البنك، والتكاليف املستحقة 	 

الدفع والعائدات احملتسبة مسبقا، باإلضافة إلى كل املبالغ الدائنة املوجودة قيد التسوية. وقد بلغت بنهاية 

السنة 335 294  ألف درهم مقابل 104 322 ألف درهم سنة من قبل.

القيم املسلمة للتحصيل من 	  التي تشكل مقابالت  التحصيل مبا فيها احلسابات  انتقلت املستوجبات بعد 

2020؛ في  درهم  603 170 ألف  2019 إلى  في  درهم  494 197 ألف 

املؤونات عن اخملاطر والتكاليف التي متكن من تقييد وجود خسائر وتكاليف مرتبطة بعمليات مت الشروع فيها 	 

خالل السنة ومن احملتمل حتققها. وبلغت 202 160 ألف درهم مقابل 631 119 ألف درهم، على إثر تقييد 

جزئيا.   االجتماعية  الصناديق  برسم  الصافي  االلتزام  لتغطية  2020 مخصصة  000 60 في  مببلغ  مؤونة 

للقانون  طبقا  املكونة  القانونية،  اآلجال  جتاوزوا  الذين  املمونني  على  الغرامة  بتطبيق  اخلاصة  املؤونة  وبلغت 

رقم 10-32 املذكور أعاله 164 ألف درهم )انظر اجلدول 3-2-35 من اإليضاح رقم 32 من حساب العائدات 

والتكاليف(.

املوجودات 	  تقييم  الناجتة عن  الصرف  تغيرات سعر  فيه  تقيد  الذي  الصرف،  احتياطيات  تقييم  إعادة  حساب 

وااللتزامات بالذهب وبالعمالت األجنبية، على أساس أسعار الصرف في نهاية السنة، طبقا ألحكام االتفاقية 

التي تنظم عمل هذا احلساب املبرمة بني بنك املغرب ووزارة االقتصاد واملالية )انظر اجلزء املتعلق بأبرز القواعد 

احملاسبية وطرق التقييم(.

وتنص هذه االتفاقية أيضا على أنه في حال عدم كفاية الرصيد األدنى املطلوب، يتم تكوين احتياطي لتغطية خسائر 

أو  توزيعه  أو  السنة  الدائن لهذا احلساب ضمن عائدات  الرصيد  إدراج  الصافي. وال ميكن  الربح  الصرف يقتطع من 

تخصيصه ألي استعمال آخر.

وفي 31 دجنبر 2020، بلغ رصيد حساب إعادة تقييم احتياطيات الصرف 554 007 4 ألف درهم، منخفضا بأكثر 

)7-%( الذي  من النصف مقارنة بالسنة املاضية. ويعزى هذا التطور باخلصوص إلى تدني قيمة الدوالر األمريكي 

تراجع تأثيره بارتفاع أسعار األورو )2+%( وأوقية الذهب )15+%(.
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جدول 20.2.3: خصوم أخرى

التغير %20202019بآالف الدراهم

-   361361عمليات أخرى على السندات 

44-   319 201 0301 675دائنون مختلفون 

9-   104 335322 294حسابات التسوية

14-   494 603197 170مستوجبات بعد التحصيل

34   631 202119 160مؤونات عن اخملاطر والتكاليف 

53-   934 589 5548 007 4حساب إعادة تقييم احتياطيات الصرف

49-   843 430 08510 308 5اجملموع

إيضاح رقم 12: الرساميل الذاتية ومثيالتها 

مبوجب املادة 2 من القانون األساسي لبنك املغرب، حدد رأسمال البنك في 000 500 ألف درهم حتوزه الدولة كامال. 

وقد تتم الزيادة في رأسمال البنك مبقرر يصدره مجلس البنك، بعد اإلطالع على رأي مندوب احلكومة، وفقا للشروط 

الواردة في تلك املادة.

ومت أيضا تشكيل الصندوق العام لالحتياطيات، طبقا للمادة 48 من القانون األساسي لبنك املغرب، باقتطاع نسبة 

الرأسمال. مبلغ  إلى  وصوله  حني  إلى  الصافي  الربح  10% من 

بلغت   األرباح. إذ  48 أعاله، عن طريق تخصيص جزء من  املادة  االحتياطيات اخلاصة، مبقتضى   ومت تشكيل صناديق 

الذاتية. األموال  رؤوس  من  األكبر  اجلزء  وتشكل   ،2006 سنة  منذ  درهم  340 501 4 ألف 

جدول 21.2.3: الرساميل الذاتية ومثيالتها

التغير %20202019بآالف الدراهم

-000 000500 500الرأسمال

-340 001 3405 001 5االحتياطيات

-000 000500 500الصندوق العام لالحتياطيات

-340 501 3404 501 4صناديق االحتياطيات اخلاصة

3330,5 46027 27مرحل من جديد

6730,002 528 8015 528 5اجملموع

10.2.3 تعليقات حول بنود خارج احلصيلة

ميسك البنك في دفاتره محاسبة خاصة بااللتزامات خارج احلصيلة، سواء املقدمة أو احملصلة. وتكون حسابات خارج 

احلصيلة مدينة إذا ما نفذ االلتزام مع نهاية األجل أو في حالة حتققه من خالل حركة مدينة في احلصيلة. وتكون 

دائنة في حالة العكس.
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وتضم االلتزامات بالعمالت األجنبية، وااللتزامات على السندات، والتزامات أخرى.

إيضاح رقم 13:  عمليات الصرف

يسجل هذا البند عمليات مبادالت الصرف بالعمالت االجنبية احملققة، خاصة في إطار الضبط النقدي وكذا عمليات 

املفاضلة االنتقالية بني العمالت األجنبية، امللتزم بها في التاريخ احملدد، في انتظار استكمالها بعد يومني من ذلك 

التاريخ.

جدول 22.2.3: عمليات الصرف

20202019بآالف الدراهم

عمليات الصرف ألجل

178 525 7368 749 28عمالت متوقع حتصيلها ألجل

575 568 6638 856 28عمالت متوقع تسليمها ألجل

152 137 2عمليات الصرف - الودائع بالعمالت األجنبية

عمليات الصرف - عمليات املفاضلة

563 663158 529 1عمالت أجنبية متوقع حتصيلها

583 914158 530 1عمالت أجنبية متوقع تسليمها

إيضاح رقم 14:  التزامات على السندات

تقيد في هذا البند باألساس السندات التي توصل بها بنك املغرب كضمانة عن عمليات إعادة متويل البنوك والقدرات 

البنك  قام  كوفيد-19،  أزمة  2020 ملواجهة  في  اتخاذها  مت  التي  التيسيرية  التدابير  إطار  على التسبيق1. وفي 

بتوسيع الئحة األصول املقبولة كضمانات لتشمل عمليات إعادة متويل البنوك. 

جدول 23.2.3: التزامات على السندات 

20202019بآالف الدراهم

178 533 19968 257 63سندات محصلة على التسبيقات املمنوحة

700 918 00012 792 6سندات محصلة على التسبيقات املتوقع منحها

954 556 8122 740 29ضمانات أخرى محصلة على التسبيقات املمنوحة

765 172 40013 452 6تسبيقات من املتوقع منحها

271 662 3541 549 3سندات أجنبية متوقع حتصيلها

571 877549 414 1سندات  أجنبية متوقع تسليمها

النظامية. التجميد  حاالت  تفادي  أجل  من  اإلجمالية،  لألداءات  املغربي  النظام  في  املشاركني  لفائدة  محتملة  تسبيقات   1
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رسم بياني 3.2.3: بنية ا اللتزامات على السندات احملصلة)1(

النقدية. السياسة  إطار  في  للبنك  املمنوحة  التسبيقات  على  محصلة  )1( ضمانات 

)2( قروض مقدمة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة وجمعيات القروض الصغرى

إيضاح رقم 15: التزامات أخرى

جدول 24.2.3: التزامات أخرى

20202019بآالف الدراهم

237 463105 120ضمانات محصلة على الصفقات

976 661871 879التزامات بالضمانات احملصلة برسم القروض املمنوحة للموظفني

439 48018 21التزامات بالتمويل ممنوحة للموظفني

000 0001 1التزامات أخرى ممنوحة

11.2.3 تعليقات حول بنود حساب العائدات والتكاليف

إيضاح رقم 16: فوائد محصلة على املوجودات والتوظيفات بالذهب والعمالت األجنبية

يرتبط هذا البند بشكل كبير مبستويات احتياطيات الصرف وأسعار الفائدة.  ويشمل الفوائد التي تفرزها عمليات 

تدبير  مهمة  إطار  في  البنك  بها  يقوم  التي  األجنبية،  والعمالت  اخلاصة  السحب  وحقوق  الذهب،  في  التوظيف 

احتياطيات الصرف املوكلة إليه مبوجب قانونه األساسي:   

التوظيفات في سوق السندات )محافظ االستثمار والتوظيف والصفقات(؛	 

التوظيفات في السوق النقدية الدولية ولدى البنوك التجارية املغربية )محفظة اخلزينة(؛	 

املوجودات من حقوق السحب اخلاصة وشريحة االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي؛	 

قروض سندات اخلزينة األجنبية؛	 

وقروض الذهب.	 

التقرير املالي للبنك

239



جدول 25.2.3: فوائد محصلة على املوجودات والتوظيفات بالذهب والعمالت األجنبية

التغير %20202019بآالف الدراهم

-100-التوظيفات بالذهب

4671 533 9382 551 2التوظيفات في سندات االقتراض

72-365 343156 43التوظيفات النقدية

80-434 29187 17ديون على صندوق النقد الدولي

71746 3017 11فوائد أخرى )*(

6-084 785 8732 623 2اجملموع

األجنبية. السندات  قروض  عن  املؤداة  الفوائد  )*( تشمل 

سجلت هذه الفوائد انخفاضا بنسبة 6% إلى 873 623 2  ألف درهم، نتيجة باخلصوص لتدني نسب العائدات. 

باألساس  يعكس  مما  درهم،  ألف   43  343 إلى   %72 بنسبة  النقدي  القسم  على  الفوائد  تقلصت  وبالتالي، 

طفيفا  ارتفاعا  االقتراض  سندات  على  العائدات  عرفت  وباملقابل،  بالدوالر.  التوظيفات  عائدات  مستويات  تراجع 

938 551 2 ألف درهم، ارتباطا بتعزيز التوظيفات في محفظة االستثمار التي تزايدت فوائدها  1% إلى  بنسبة 

 بنسبة 7% إلى 836 692 1  ألف درهم، في حني تراجعت الفوائد احملصلة من محفظة التوظيف بنسبة 9% إلى 

التوظيف  حملفظة  اجلاري  واملبلغ  االستثمار  إعادة  على  الفائدة  أسعار  انخفاض  بفعل  درهم،  ألف   859  102

بالدوالر.

 17 291 80% إلى  بنسبة  قويا  تراجعا  اخلاصة  السحب  حقوق  ديون  من  احملصلة  الفوائد  سجلت  جهتها،  ومن 

ألف درهم، وهو ما يعكس انخفاض متوسط سعر العائد على حقوق السحب اخلاصة بنسبة 79% إلى %0,20 

اخلاصة.  السحب  حقوق  من  املوجودات  تدني  أقل  2019( وبدرجة  )0,99% في 

إيضاح رقم 17: فوائد محصلة على ديون مؤسسات االئتمان ومثيالتها املغربية

يتضمن هذا البند الفوائد احملصلة من طرف البنك على التسبيقات املمنوحة ملؤسسات االئتمان في إطار تطبيق 

السياسة النقدية )انظر اإليضاح 4 من احلصيلة بالنسبة لشروط أداء الفوائد(. 

بلغ مجموع هذه الفوائد 045 627 1 ألف درهم، بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بسنة 2019، رغم تزايد تدخالت 

البنك، نتيجة باخلصوص النخفاض سعر الفائدة الرئيسي مبا قدره 75 نقطة أساس. وتتكون مما يلي: 

تأثير 	  إلى  النصف  من  بأكثر  انخفاضها  يعزى  التي  7 أيام  ملدة  التسبيقات  برسم  درهم  567 793  ألف 

429 253 43 ألف  42% إلى  بنسبة  األداة  لهذه  اجلاري  املبلغ  متوسط  وتخفيض  املذكور  الفائدة  سعر 

درهم؛  
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 430 508 ألف درهم برسم عمليات إعادة الشراء التي مت تفعيلها منذ مارس 2020، مببلغ جاري متوسط قدره 	 

درهم؛ 372 867 29  ألف 

 051 323 ألف درهم تتعلق بعمليات القروض املضمونة التي ارتفع مبلغها اجلاري املتوسط بشكل قوي إلى 	 

الصحية.  األزمة  تبعيات  ملواجهة  البنك  اتخذها  التي  اجلديدة  التدابير  إثر  على  درهم،  089 323 20 ألف 

جدول 26.2.3: فوائد محصلة عن التسبيقات املمنوحة ملؤسسات االئتمان

التغير %20202019بآالف الدراهم
)منها(

53-109 683 5671 793تسبيقات ملدة 7 أيام

66-603 5564 1تسبيقات ملدة 24 ساعة 

--430 508عمليات االستحفاظ

100>794 05155 323قروض مضمونة

7-558 744 0451 627 1اجملموع

إيضاح رقم 18: فوائد محصلة أخرى

يضم هذا البند باألساس الفوائد املستحقة للبنك برسم القروض املمنوحة ملستخدمي البنك من أجل شراء وبناء 

املساكن. وقد بلغت هذه الفوائد بنهاية هذه السنة ما مجموعه 384 13  ألف درهم، مرتفعة بنسبة 6% مقارنة 

بسنة 2019.

إيضاح رقم 19: عموالت محصلة

يقوم البنك باقتطاع عموالت عن العمليات البنكية التي ينجزها لفائدة زبنائه تشمل على اخلصوص عمليات الصرف 

ومركزة عمليات املزايدة على سندات اخلزينة. 

وفي سنة 2020، انخفضت هذه العموالت بنسبة 8%، ارتباطا بشكل رئيسي بتراجع عموالت الصرف بنسبة %12 

نتيجة لتدني حجم عمليات تفويت األوراق البنكية األجنبية. من ناحية أخرى، ارتفعت عمولة مركزة عمليات املزايدة 

على سندات اخلزينة بنسبة 37% ارتباطا باحلضور القوي للخزينة في السوق األولية من أجل متويل عجزها.

جدول 27.2.3: عموالت محصلة

التغير %20202019بآالف الدراهم

12-765 661593 521عموالت عن عمليات الصرف 

5-919 8221 1هامش الوساطة

88537 01851 71تدبير سندات اخلزينة

5351 77616 16عموالت أخرى

8-105 277664 611اجملموع
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إيضاح رقم 20: عائدات مالية أخرى

وتوزيع  األجنبية،  بالعمالت  اخلاصة  العمليات  تفرزها  التي  القيمة  فوائض  أساسا  األخرى  املالية  العائدات  تشمل 

التخفيضات عن سندات االستثمار وأرباح عمليات مبادلة الصرف. 

فوائض  في  القوي  لالرتفاع  باألساس  نتيجة  درهم،  ألف   813 906 العائدات  هذه  بلغت  السنة،  هذه  متم  مع 

القيمة احملققة في سياق متيز بتراجع هام لعائدات األصول املقومة بالدوالر.

بلغت أرباحا   ،2019 أكتوبر  من  ابتداء  إطالقها  مت  التي  املغربية،  البنوك  مع  الصرف  مبادلة  عمليات   وأفرزت 

النقدية  السياسة  أداة  إلى  اللجوء  تعزيز  إثر  على  درهم  958 71 ألف  مببلغ  تزايدت  درهم. حيث  745 99 ألف 

هذه من أجل االستجابة جلزء  من حاجياتها من السيولة الناجمة عن األزمة. 

ويعزى تغير فوائض القيمة احملققة مببلغ 865 63-  الف درهم على التفويض بالتدبير إلى انخفاض قيمة الدوالر 

األمريكي بنسبة 7% إلى 8,90 درهم.

جدول 28.2.3: عائدات مالية أخرى
التغير %20202019بآالف الدراهم

67979 294335 602فوائض القيمة عن تفويت سندات التوظيف

46641 83837 52توزيع التخفيضات عن السندات األجنبية

69-166 30292 28فوائض القيمة عن تفويضات التدبير

9-152 0441 1فوائض القيمة على سندات املعامالت

األرباح املترتبة عن عمليات مبادلة الدرهم مقابل 
العمالت األجنبية )السياسة النقدية( 

99 74527 787<100

األرباح املترتبة عن عمليات مبادلة الدرهم مقابل 
العمالت األجنبية )تأجيل/ترحيل( 

24 59337 111-34

91230 0913 5عائدات أخرى

27452 906535 813اجملموع

إيضاح رقم 21: مبيعات السلع املنتجة

يتضمن هذا البند عائدات بيع مختلف السلع التي ينتجها البنك والتي تشمل باخلصوص الوثائق املؤمنة، مبا فيها 

جواز السفر البيومتري، وبطاقات التعريف املؤمنة واألوراق البنكية األجنبية املوجهة للتصدير. ويتم حتديد أسعار بيع 

هذه السلع استنادا باخلصوص إلى سعر التكلفة الناجت عن معطيات النظام التحليلي للبنك. وتسجل في هذا البند 

أيضا تغيرات مخزونات املنتجات املصنعة وتلك املوجودة في طور التصنيع والقطع النقدية التذكارية.
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درهم  ألف   73  420 مبقدار  متزايدة  درهم،  ألف   204  829 املبيعات  هذه  بلغت   ،2020 سنة  متم  وفي 

إلى  املؤمنة  الوثائق  مبيعات  ارتفاع  إلى  باألساس  التطور  هذ  ويعزى   .2019 سنة  املسجل  مبستواها   مقارنة 

 2020 التأثير املزدوج لعائدات مبيعات بطاقات التعريف املؤمنة1 املنتجة حديثا في   278 198  ألف درهم، بفعل 

)37-%(. ومن  درهم  645 112 ألف  إلى  البيومترية  السفر  جوازات  مبيعات  درهم( وانخفاض  )151 72  ألف 

481 63- ألف  2020 مقابل  بنهاية  درهم  261 5 ألف  مببلغ  إيجابيا  تغيرا  وسجلت  اخملزونات  تزايدت  جهتها، 

درهم سنة 2019. 

إيضاح رقم 22: عائدات مختلفة

يتضمن بند العائدات اخملتلفة باخلصوص مساهمة البنوك في نظام الفوترة اخلاص بالنظام املغربي لألداءات اإلجمالية 

منها  درهم،  ألف   15  786 إلى  البند  هذا  رصيد  وصل  وقد  املغرب.  بنك  طرف  من  املؤداة  املصاريف   واسترداد 

اإلجمالية.  لألداءات  املغربي  بالنظام  اخلاص  الفوترة  نظام  عائدات  برسم  درهم  266 12 ألف 

إيضاح رقم 23: مؤونات مسترجعة

وصل مبلغ املؤونات املسترجعة بنهاية سنة 2020 إلى 359 50 ألف درهم، تشمل على اخلصوص استرجاع املؤونات 

التقاعد مببلغ  التزام  881 11 ألف درهم،  وتغطية  التوظيفات األجنبية مببلغ   املكونة برسم تدني قيمة سندات 

اجلدول  TV 88-90 )انظر  الوفيات  جدول  إلى  التدريجي  االنتقال  متويل  مخطط  إطار  في  درهم،  000 20 ألف 

والتكاليف(.         العائدات  حساب  32 من  اإليضاح  35.2.3 من 

إيضاح رقم 24: عائدات غير جارية

 يتضمن هذا البند العائدات االستثنائية وغير املتكررة. وبنهاية سنة 2020، بلغ رصيده 123 1 ألف درهم مقابل 

قبل.      من  سنة  درهم  243 3  ألف 

إيضاح رقم 25: فوائد ممنوحة على االلتزامات بالذهب وبالعمالت األجنبية 

انخفضت هذه الفوائد بنسبة 27% لتصل إلى  119 132 ألف درهم، نتيجة باخلصوص النخفاض العموالت املؤداة 

تأثير  بفعل  درهم،  004 15 ألف  80% إلى  بنسبة  اخلاصة  السحب  حقوق  مخصصات  برسم  البنك  طرف  من 

انخفاض نسبة الفائدة املؤداة من قبل البنك عن حقوق السحب اخلاصة.  

اإللكتروني. التسجيل  وشهادة  السياقة  رخصة   1

التقرير املالي للبنك

243



إيضاح رقم 26: فوائد ممنوحة على الودائع وااللتزامات بالدرهم

يشمل هذا البند الفوائد املمنوحة من طرف البنك، خاصة على موجودات احلساب اجلاري للخزينة العامة وكذا برسم 

االحتياطي اإللزامي )بالنسبة لشروط أداء الفوائد برسم تلك احلسابات، انظر اإليضاح 10 في احلصيلة(. وميكن أن 

 يشمل هذا البند أيضا، في حالة وفرة السيولة، الفوائد التي مينحها البنك في إطار عمليات سحب السيولة ملدة 

األجنبية.  بالعمالت  الدرهم  مبادلة  وعمليات  24 ساعة  ملدة  اإليداع  وتسهيالت  7 أيام، 

 جدول 29.2.3: فوائد ممنوحة على االلتزامات بالدرهم 

التغير %20202019بآالف الدراهم

)منها(
-360 12-حسابات االحتياطي النقدي

45-691 691316 172حسابات أخرى )منها(

27-655 80543 31احلساب اجلاري للخزينة العامة

49-159 404340 174اجملموع

لتخفيف  باخلصوص  نتيجة  درهم،  404 174 ألف  إلى  النصف  يناهز  مبا  الفوائد  هذه  تراجعت   ،2020 في سنة 

من  ابتداء  تعليقه  مت  الذي  النقدي  واالحتياطي  الزبائن  حسابات  على  املمنوحة  بالفوائد  املتعلقة   التكاليف 

حترير  البنك  مجلس  يقرر  أن  قبل   ،%2 إلى  االحتياطي  هذا  نسبة  تخفيض  عقب   ،2019 سنة  من  26 شتنبر 

البنوك منها في اجتماعه املنعقد في 16 يونيو 2020. 

 إيضاح رقم 27: عموالت ممنوحة

يتعلق األمر بالعموالت املؤداة مقابل اخلدمات املالية املقدمة للبنك وكذا الهوامش السلبية للوساطة في عمليات 

667 15 ألف  4% إلى  العموالت بنسبة  تراجعت هذه   ،2020 املعتمدين. وبنهاية  الوسطاء  املنجزة مع  الصرف 

درهم، ارتباطا على اخلصوص بانخفاض هامش الوساطة بنسبة 22% إلى 054 3 ألف درهم.

إيضاح رقم 28: تكاليف مالية أخرى

يغطي هذا البند اخلسائر املسجلة على العمليات املنجزة بالعمالت األجنبية، منها على اخلصوص، نواقص القيمة 

على سندات التوظيف والتوزيع الزمني ملكافآت سندات االستثمار.

تراجع رصيد هذا البند إلى 764 754 ألف درهم، أي 566 231- ألف درهم مقارنة بسنة 2019، نتيجة باخلصوص 

لالنخفاض القوي بنسبة 96% لنواقص القيمة الناجمة عن تفويت السندات األجنبية.  
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جدول 30.2.3: تكاليف مالية أخرى

التغير %20202019بآالف الدراهم

96-713 084228 10نواقص القيمة اخلاصة بتفويت سندات التوظيف)*(

11-079 735648 574توزيع املكافآت على السندات األجنبية

32359 098102 163الفوائد السلبية على سندات التوظيف

--481 2خسائر برسم عمليات مبادلة العمالت

40-216 3657 4تكاليف أخرى

23-330 764986 754اجملموع

التفويت.  وسعر  احملاسبية  القيمة  بني  )*( الفرق 

إيضاح رقم 29: تكاليف خاصة باملستخدمني

يتضمن هذا البند أساسا أجور ورواتب مستخدمي البنك، والتعويضات واملكافآت املدفوعة لهم، ومساهمات املشغل 

في صندوق التقاعد اخلاص مبستخدمي بنك املغرب واملساهمات في صندوق التعاضدية، فضال عن مختلف أقساط 

تأمني املستخدمني وتكاليف التكوين املهني. 

ويعزى االنخفاض القوي لتكاليف التكوين إلى عدم إجناز األنشطة املبرمجة خالل سنة 2020 بسبب األزمة الصحية 

املرتبطة بكوفيد-19. 
جدول 31.2.3: تكاليف خاصة باملستخدمني

التغير %20202019بآالف الدراهم

3514 012644 672رواتب املستخدمني

0600,4 761191 191التحمالت االجتماعية

77-991 33710 2تكاليف التكوين

24-988 82716 12حتمالت أخرى

3912 935863 878اجملموع

إيضاح رقم 30: مشتريات املواد واألدوات

النفيسة(  واملعادن  اإللكترونية  والشرائح  النقدية  والقوالب  واملداد  )األوراق  األولية  املواد  شراء  البند  هذا  يغطي 

املستخدمة في صناعة األوراق البنكية والقطع النقدية، والوثائق املؤمنة، والقطع النقدية التذكارية، كما يغطي 

تغيرات مخزون املواد األولية واللوازم وكذا التخفيضات والتنزيالت والتعويضات املمنوحة للبنك على املشتريات التي 

يقوم بها لدى مورديه.

ويعزى ارتفاع هذا البند بنسبة 20% إلى 073 285 ألف درهم باخلصوص إلى تزايد مصاريف املشتريات من املواد 

واألدوات لصناعة وثائق التعريف اجلديدة.
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جدول 32.2.3: مشتريات املواد واألدوات

التغير %20202019بآالف الدراهم

01212 097168 188مشتريات املواد األولية

12292 66731 59مشتريات املواد واألدوات القابلة لالستهالك

0,5-491 30937 37مشتريات أخرى

62520 073236 285اجملموع

إيضاح رقم 31: تكاليف خارجية أخرى 

العتاد  بصيانة  اخلصوص  على  تتعلق  التي  للبنك  اجلارية  والنفقات  العامة  املصاريف  تسجيل  يتم  البند،  هذا  في 

املعلوماتي وصيانة العقارات وباإليجار واستهالك املاء والكهرباء، والهبات واملساعدات ومختلف الضرائب والرسوم.

وعرفت التكاليف اخلارجية األخرى انخفاضا طفيفا بنسبة 0,4% إلى 619 354 ألف درهم،  بفعل التأثير املزدوج 

جديدة  عقود  وإبرام  والرياضية  االجتماعية  واملراكز  االصطياف  مبراكز  املرتبطة  والنفقات  التنقل  مصاريف  لتراجع 

للصيانة في 2020. 

جدول 33.2.3: تكاليف خارجية أخرى

التغير %20202019بآالف الدراهم

88810 730113 125نفقات صيانة وإصالح األصول الثابتة

4-338 47745 43إيجارات

والكهرباء وشراء احملروقات 5-694 23326 25نفقات املاء 

63-947 85923 8تكاليف النقل- التنقل-املهام واالستقباالت

2-116 63132 31نفقات البريد واالتصاالت

7759 46418 20ضرائب ورسوم

2864 22595 99نفقات أخرى

0,4-045 619356 354اجملموع
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إيضاح رقم 32: مخصصات لالستخمادات واملؤونات

مخصصات لالستخمادات 

جدول 34.2.3: مخصصات لالستخمادات

التغير %20202019بآالف الدراهم

2355 269293 309مخصصات عن استخمادات األصول الثابتة اجملسدة وغير اجملسدة
19224 57682 101املباني)1(

2-967 171174 171األثاث واملعدات

67-413أصول ثابتة أخرى مجسدة

0631 51836 36أصول ثابتة غير مجسدة

78742 3803 5مخصصات عن استخمادات  التكاليف األخرى مرحلة على عدة سنوات

35946 3754 6مخصصات عن استخمادات السنوات السابقة

3817 301)2(024 321اجملموع

والتجهيز. والتهيئة  االستصالح  أشغال  ذلك  في  )1( مبا 

مخصصات للمؤونات 
جدول 35.2.3: مخصصات للمؤونات

 املبلغ اجلاريبآالف الدراهم
اخملصصات2019

 عمليات
استعادة

املبلغ اجلاريتغيرات أخرى
2020

مؤونات عن نقصان القيمة
193 8813959 15311 88359 11سندات اخلزينة األجنبية ومثيالتها

536 6546 5365 6546 5قيم ومخزونات مختلفة

765 7652 2سندات مساهمة مغربية

289 71425 57513 11سندات مساهمة أجنبية

821 063154 7731 3مؤونات أخرى )3(

مؤونات عن اخملاطر والتحمالت املسجلة ضمن اخلصوم

814 808159 38032 24273 119مؤونات عن اخملاطر والتحمالت )منها(

000 000100 00020 00060 60مؤونات برسم التزامات التقاعد

284 21250 8501 6463 47مؤونات عن اخملاطر

133164133164غرامات عن  التأخر في األداء

389389مؤونات أخرى

)4( 359 50 )2( 846 153اجملموع

)2( مبا مجموعه 870 474 ألف درهم، متثل مبلغ بند "اخملصصات لالستخمادات واملؤونات" في حساب العائدات والتكاليف.

التحصيل. عدم  خطر  من  عالية  درجة  متثل  التي  الزبناء  لديون  اخملصصات  باألساس  )3( تشمل 

والتكاليف. العائدات  حساب  املؤونات" في  "استعادة  بند  مبلغ  )4( تعادل 

بالنسبة لشروط تشكيل واستعادة املؤونات، انظر اجلزء اخلاص بطرق التقييم وكذا اإليضاح 11 من احلصيلة.
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إيضاح رقم 33: تكاليف غير جارية

بلغت التكاليف عير اجلارية ما مقداره 461 76 ألف درهم، مرتفعة مببلغ 520 34 ألف درهم مقارنة بسنة 2019. 

وتشمل باخلصوص مبلغ املساهمة االجتماعية للتضامن من األرباح، التي يتم حسابها بناء على % 2,5 من النتيجة 

الصافية للسنة املالية السابقة )393 73 ألف درهم في 2020 مقابل 440 39 ألف درهم في 2019(. 

إيضاح رقم 34:  الضريبة على النتيجة

مت حتديد سعر الضريبة في 37% طبقا للمادة 19 من املدونة العامة للضرائب؛ وهو مستوى نسبة الضريبة القانونية 

املفروضة على مؤسسات االئتمان. وقد انتقل مبلغ الضريبة على النتيجة، بني 2019 و2020، من 978 085 1 ألف 

درهم إلى 502 130 1 ألف درهم.

رسم بياني 4.2.3: تطور العائدات والتكاليف والنتيجة الصافية )مباليني الدراهم(

3.3 االلتزامات جتاه الصناديق االجتماعية

يستفيد مستخدمو البنك من نظامني داخليني للتقاعد وللتغطية الصحية يحمالن على التوالي مسمى "صندوق 

تقاعد مستخدمي بنك املغرب" و"التعاضدية".

ويضمن صندوق التقاعد ملستخدمي البنك أو لذوي حقوقهم كال من معاش التقاعد، ومعاش العجز ومعاش ذوي 

لفائدة  والدوائية  الطبية  املصاريف  تعويض  التعاضدية  وتتولى  رأسمال-معاش.  املشتركة  واخملصصات  احلقوق 

مستخدمي البنك وأفراد أسرتهم املستحقني.

ويتمتع هذان النظامان باالستقاللية احملاسبية رغم كونهما ال يتوفران على الشخصية املعنوية.
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جدول 36.2.3: التزام ومتويل الصناديق االجتماعية 

صندوق التعاضديةصندوق التقاعد ملستخدمي بنك املغرببآالف الدراهم   

2020201920202019

463 424541 833567 267 2243 409 3االلتزام اإلجمالي

663 158440 742463 320 2903 393 3األصول اخملصصة للتغطية

800 100-266 104-909 93452 15-االلتزام الصافي )*(

احلصيلة(  11 من  اإليضاح  )انظر  درهم  000 60 ألف  حدود  في   ،2020 في  جزئي  بشكل  متوينه  مت  االجتماعية  للصناديق  صافي  )*(  لتزام 

يتم احتساب التزامات التقاعد واملرض وفقا للمعايير االكتوارية، من خالل استخدام طريقة وحدات االقتراض املتوقعة 

التي تأخذ بعني االعتبار تطور الرواتب، وإعادة تقييم املعاشات واحتمالية تلقي اخلدمة.

وتخضع املعطيات، والفرضيات املعتمدة في عمليات التقييم االكتوارية وكذا التزامات التقاعد واملرض للموافقة من 

لدن اكتواري مستقل.

ويندرج تدبير أصول الصناديق االجتماعية في إطار التخصيص االستراتيجي، الذي يحدد توزيعا حسب فئة األصول، 

أخذا باالعتبار أهداف نظامي التقاعد والتغطية الصحية سواء من حيث املردودية أو اخملاطر.

وطبقا ألحكام ميثاق تسيير الصناديق االجتماعية، يتم إعداد تقرير سنوي يتضمن، من جهة نتائج احلصيلة اإلكتوارية 

املنجزة داخليا والتي متت املوافقة عليها واملصادقة عليها من طرف إكتواري مستقل، ومن جهة أخرى، اإلجنازات من 

حيث التدبير املالي ألصول التغطية. وتتم موافاة جلنة تسيير الصناديق االجتماعية بهذا التقرير لتدارسه واملصادقة 

عليه وتعرض القرارات الناجمة عنه على مصادقة مجلس البنك.
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4.3 التقرير العام ملراقب احلسابات
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5.3 مصادقة مجلس البنك

طبقا للمادة 47 من القانون رقم 17-40 املتعلق بالنظام األساسي لبنك املغرب، يعرض الوالي القوائم التركيبية 

على اجمللس من أجل املصادقة عليها.

وخالل اجتماعه املنعقد في 23 مارس 2021، وبعد اطالعه على رأي مراقب احلسابات حول دقة القوائم التركيبية 

توزيع  وعلى  التركيبية  القوائم  البنك على  البنك، صادق مجلس  تقرير تسيير  في  الواردة  للمعلومات  ومطابقتها 

النتيجة الصافية لسنة 2020.
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بنك المغرب

مدیریة المالیة واالستراتیجیة




