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 الرئيس السيد كلمة 
 

يسعدني أن أقدم لكم، باسم أعضاء مجلس اإلدارة، التقريَر السنوي للشركة 

   .2019برسم سنة  البنكية،المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع 

المغربية   الشركة  انكبت  الودائع  لقد  ضمان  صناديق  منذ   البنكية،لتدبير 

إدارة   لتعزيزتأسيسها قبل خمس سنوات، على وضع إطار عملي يؤهلها  

التقنية    اصندوق الجماعي لضمان الودائع، ولتقوية قدراتهلل  المالية  موارد ال

القانونية    اتمكن من إنجاز مهامهتمنها والتنظيمية حتى   طبقا للمقتضيات 

 المعايير الدولية المثلى.  وكذا والتنظيمية

  ة الساعي إلى توطيد مكتسبات الخط   2021-2019  ةالثاني  ة نا االستراتيجيتهذه السنة، خط  خالل  ،باشرنالقد  

  ،البنكيةلتدبير صناديق ضمان الودائع  المغربية    لمهام الشركةبغية إعطاء دفعة جديدة  وتعزيزها    ىاألول

 سواء من باب الوقاية أو إيجاد الحلول.

نظام  إنجازفي    أسهمناوهكذا،   الشركة ل  متكامل  دراسة جدوى وضع  تمكين  الموِدعين من أجل  تعويض 

لذلك. وال يفوتني هنا أن أحيي مشاركة    الالزمةالقدرات  بناء    البنكيةلتدبير صناديق ضمان الودائع  المغربية  

س الذي ما لبث أن صار من بين أولويات مجلس اإلدارة.  البنوكجميع   المنخرطة في هذا المشروع الُمؤس ِ

ونصوص تطبيقه، وهو    12- 103دليل تعويض الموِدعين بناًء على مقتضيات القانون رقم    أقررناكما أننا  

 لتعويض الموِدعين. متكامل لبناء مشروع نظام   وأوليةالدليل الذي يُعد خطوة ضرورية 

ودأبنا كذلك على تعزيز إطار حكامتنا بأن وضعنا لجنة تعيين ومكافأة، وعززنا آلية المراقبة الداخلية وإدارة 

 المخاطر.

لدن  مجالوقد حظي   باهتمام خاص من  معإلى وضع خطة عملية    منا  ا سعيا نالتواصل  توجهاتنا   تنسجم 

 االستراتيجية. 

وهكذا،   مع نظيرتها األجنبية.  تجربتها وخبرتها  تبادلكما عززت الشركة هذه السنة تعاونَها الدولي عبر  

وحل   صندوق ضمان الودائعمؤسسات ضمان الودائع األخرى خاصة مع  وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع  

 التابع لالتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا.المؤسسات المتعثرة 

ن يسعون  الذيوالشركة  وكذا كافة العاملين في  التقدم لوال تفاني أعضاء مجلس اإلدارة    وما كنا لنحقق هذا

 من ركائز االستقرار المالي ببالدنا.أساسية جعل نظامنا لضمان الودائع ركيزةً جميعا من أجل 

 

 عبد اللطيف الجواهري

 رئيس مجلس اإلدارة
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 المدير العامالسيد كلمة 
 

سنة   طيلة  وجهنا،  نظام  2019لقد  لوضع  السعي  إلى  اهتمامنا  جل  متكامل ، 

الموِدعين.  ل المفتاح  تعويض  إلى عدة أسباب،  بالنظر  يمثل،  النظام  ولعل هذا 

الذي سيفتح المجال أمام الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية،  

ما أكبر في طريق تعويض  على غرار مثيالتها في باقي البلدان، كي تحقق تقد 

 الموِدعين طبقا لما تقتضيه المعايير الدولية.

 

، اعتمدنا على دراسة جدوى قادها متعهد خدمات خارجي طبقا لتوجيهات مجلس إدارتنا، وبفضل  ذلك  وألجل

تحديد   في  حاسمتين  ستكونان  أولويتين  حددنا  الدراسة،  وهاتان  هذه  القادمتين.  السنتين  خالل  أنشطتنا 

تعويض  ل ة  / وضع منص2المنخرطة ثم    البنوك"رؤية وحيدة للزبون" من طرف    إطالق  /1  هما:األولويتان  

. وكانت نتائج هذه الدراسة هي  ضمان الودائع البنكيةالموِدعين من طرف الشركة المغربية لتدبير صناديق  

قاد  دفاتر  تما  تحرير  في  لمواكبتنا  خدمات  متعهد  اختيار  أجل  من  اهتمام  إبداء  طلب  طرح  إلى  كذلك  نا 

 التحمالت المرتبطة بهاتين األولويتين. 

عملية التعويض منذ بدئها    مراحلا دليال عمليا لتعويض الموِدعين يبين مختلف  وبالموازاة مع ذلك، وضعن

 التي يمكن تفعيلها في حالة األزمة إن اقتضى الحال.  المراحلإلى تقييمها، وهي 

على بذل جهودنا في سبيل ضمان نشر آلية المراقبة الداخلية وإدارة    2019وفضال عن ذلك، دأبنا طيلة سنة  

تعهيد  المخاطر، وأطلقنا أشغال وضع خطة استمرارية النشاط. وفي النفس الوقت، واصلنا تعزيز عملية  

  دورية إتمام مشروع  جزء من موارد الصندوق الجماعي لضمان الودائع، وشاركنا مع بنك المغرب في  

 التشاركية.  الودائع الخاص بالبنوك حول صندوق ضمان

 ة االستراتيجي   خطتناوفضال عما سبق، شرعنا في خطتنا التواصلية التي تعكس التوجهات التي نص عليها  

معلومات عن أنشطتنا وعن  بنشر  ، بثالث لغات،  األنترنيت . وال زلنا نحي ن موقعنا على  2021- 2019  ةالثاني 

 ية ضمان الودائع. آل

وفي مجال التعاون الدولي، عقدنا اتفاق تبادل مع صندوق ضمان الودائع والحل التابع لالتحاد النقدي لدول  

 . معهم تجاربنا تبادلنستقبل نظراءنا األجانب سعيا إلى  اوال زلن غرب أفريقيا،  

الدولية لضامني الودائع وتحالف الشمول المالي، وشاركنا في    الجمعيةكما شاركنا مشاركة فعلية في أشغال  

 ودولية.تظاهرات إقليمية عدة 

وال يسعني أن أختم دون أن أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس اإلدارة على الثقة التي ما فتئوا يضعون فينا.  

 على تفانيهم في أداء مهامهم.  ضمان الودائعالشركة المغربية لتدبير صناديق    العاملين فيوأشكر كذلك جميع  

 

 الحسن بنحليمة 

لودائع المدير العام للشركة المغربية لصناديق ضمان ا  
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 أعضاء مجلس اإلدارة

  12-103من القانون رقم    135وفقا للمادة  يتكون مجلس إدارة الشركة المغربية لتدبير صناديق اإليداع،  

 ، من األعضاء التالين: بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  المتعلق

 

 الرئيس 

 والي بنك المغرب  عبد اللطيف الجواهري السيد  •

 

 أعضاء يمثلون القطاع البنكي 

 الرئيس المدير العام لبنك إفريقيا السيد عثمان بنجلون،  •

 الرئيس المدير العام للتجاري وافا بنك السيد محمد الكتاني،  •

 الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي السيد محمد كريم منير،  •

 

 أعضاء مستقلون

 خبير ماليالسيد محمد الحجوجي،  •

 خبير قانوني بشر،   يموالي ادريس السيد  •

 

يُعيَّن أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك بناء على خبرتهم ونزاهتهم 

 ومهارتهم. 

في  المشاركة  لهم  يحق  وال  المغرب،  ألبناك  المهني  التجمع  المنخرطة  االئتمان  مؤسسات  ممثلي  ويعين 

 الصلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه مؤسسات االئتمان المنخرطة.مناقشة القضايا ذات 
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 2019: أشغال مجلس اإلدارة سنة  1رقم  إطار

 

وما أُنجز في مجال إدارة   الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكيةيُبلغ مجلس اإلدارة، ضمن مهامه، بأنشطة 

 الموارد المالية للصندوق الجماعي لضمان الودائع. 

، درس مجلس اإلدارة النقط التالية ووافق عليها:2019مارس  26وفي اجتماعه السابع المنعقد في    

 

؛ ةالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكيـ تقارير إدارة الصندوق الجماعي لضمان الودائع و  

الشركة المغربية لتدبير صناديق للصندوق الجماعي لضمان الودائع و 2018ـ الحسابات السنوية عن السنة المالية 

؛ضمان الودائع البنكية  

 ـ مشاريع وضع أنظمة التعويض؛

؛ 2019لسنة  الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكيةـ ميزانية وخطة عمل   

رئيسي؛ ـ اقتناء مقر   

 ـ وضع لجنة تعيين ومكافأة؛

 ـ مشروع قرارات لعرضها على الجمعية العامة. 

 

 تساعد مجلس اإلدارة في مهامه ثالث لجان : 
 

 ـ لجنة التدقيق والمخاطر؛ 

 ـ لجنة االستثمارات؛

 ـ لجنة التدخل وتصفية البنوك المتعثرة. 
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 الجزء األول: البيئة الدولية 
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 الجزء األول: البيئة الدولية 
 

، وهي أدنى نسبة منذ  2018سنة    %3,6بعدما بلغت    2,9%تراجعت نسبة النمو العالمي لتستقر في  

في    %1,7إلى    %2,2، مما ترتب عنه انخفاض من  2008األزمة المالية واالقتصادية التي شهدتها سنة  

 . الناميةوفي البلدان األسواق الناشئة  في  %3,7إلى   %4,5البلدان المتقدمة، ومن  

 

 النمو االقتصادي عبر العالم   :  1الجدول رقم 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 2,9 3,6 3,9 3,4 3,4 العالم

 1,7 2,2 2,5 1,7 2,3 االقتصادات المتقدمة 

 2,3 2,9 2,4 1,6 2,9 الواليات المتحدة األمريكية 

 1,2 1,9 2,5 1,9 2,1 منطقة األورو 

 0,6 1,5 2,5 2,2 1,5 ألمانيا     

 1,3 1,7 2,2 1,2 1,1 فرنسا      

 0,3 0,8 1,6 1,1 0,9  إيطاليا     

 2,0 2,4 3,0 3,2 3,6 إسبانيا     

 1,4 1,3 1,9 1,8 2,3 المملكة المتحدة 

 0,7 0,3 2,2 0,5 1,2 اليابان  

 3,7 4,5 4,8 4,6 4,3 األسواق الناشئة والبلدان النامية 

 5,5 6,3 6,7 6,8 6,8 بآسيااألسواق الناشئة والبلدان النامية 

 6,1 6,7 6,9 6,8 6,9 الصين    

 4,2 6,1 7,0 8,3 8,0 الهند     

 0,1 1,1 1,3 0,6- 0,3 أمريكا الالتينية والكارييب

 1,1 1,3 1,3 3,3- 3,6- البرازيل     

 0,1- 2,1 2,1 2,9 3,3 المكسيك     

 2,1 3,2 4,0 1,8 0,9 بأوروبااألسواق الناشئة والبلدان النامية 

 1,3 2,5 1,8 0,3 2,0- روسيا   

 0,9 2,8 7,5 3,2 6,1 تركيا   

 3,1 3,3 3,0 1,4 3,2 أفريقيا جنوب الصحراء 

 0,2 0,8 1,4 0,4 1,2 أفريقيا الجنوبية 

 1,2 1,8 2,3 5,0 2,6 الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

 المصدر : صندوق النقد الدولي وبنك المغرب

ستقرار، حيث انخفضت  تباطأت وتيرة النشاط االقتصادي بالواليات المتحدة األمريكية بعد سنتين من اال 

، عقب تصعيد النزاع االقتصادي مع الصين على الخصوص، وتالشي أثر سياسة  %2,3إلى    %2,9من  

 . 2018اإلدارة االتحادية سنة الميزانية التوسعية التي قادتها 
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، متأثرا أساسا بالتباطؤ الشديد  %1,2إلى    %1,9وكذلك األمر في منطقة األورو، حيث تراجع النمو من  

  %0,6إلى    %1,5الذي شهده االقتصاد األلماني. فقد تراجع الناتج الوطني اإلجمالي األلماني تراجعا من  

هتها صناعة السيارات. وفي نفس الوقت، شهد النشاط  بسبب ضعف الطلب الخارجي والصعوبات التي واج

ت  عاكسا ركودا في الصادرات. وفي إسبانيا تراجع  %1,3إلى    %1,7االقتصادي بفرنسا انخفاضا من  

، وذلك نتيجة االضطرابات السياسية  %0,3إلى    %0,8وفي إيطاليا من    %2إلى    %2,4 نسبة النمو من  

 مار. بهذين البلدين، والتي أثرت في االستث

من   النمو  نسبة  تقدم  في  الفضل  المتحدة  بالمملكة  الداخلي  الطلب  النتعاش  كان  إلى    %1,3وبالمقابل، 

ضعف  1,4% ورغم  اليابان،  وفي  البريكسيت.  عن  نتجت  التي  االرتباك  حالة  من  بالرغم  وذلك   ،

 . %0,7إلى  %0,3الصادرات، ارتفعت نسبة النمو من  

  : تطور رصيد الميزانية 1رسم بياني رقم 
 من الناتج الوطني اإلجمالي(  %)بـ 

 

 
 المصدر : بنك المغرب ـ صندوق النقد الدولي

 
 
 

من  ، فقد شهد االقتصاد الصيني تباطؤا جديدا حيث تقدم الناتج الوطني اإلجمالي  الناشئة  األسواقبأهم  وأما  

بسبب التوتر التجاري مع الواليات المتحدة على الخصوص، وبسبب تضييق التقنين    %6,7إلى    6,1%

وفي الهند، تراجع النشاط االقتصادي بعض الشيء معبرا أساسا عن تذبذب تشريعات المقاوالت    المالي.

إلى   %6,1والقضايا البيئية وعن الشك في متانة المؤسسات المالية غير البنكية، لتنخفض نسبة النمو من 

ي دليل  ف  %1,3إلى    %2,5وبروسيا من    %1,1إلى    %1,3وكذلك تراجع النمو بالبرازيل من  .  4,2%

 على انخفاض الصادرات وغيرها من األنشطة االقتصادية. 

 

، مع تباطؤ ملحوظ على  %3,1إلى    %3,3وبأفريقيا جنوب الصحراء، تراجع النمو تراجعا طفيفا من  

من   الجنوبية،  بأفريقيا  على  %0,2إلى    %0,8الخصوص  المتكرر  الكهرباء  انقطاع  بسبب  وذلك   ،

 سلبي في نشاط المقاوالت. وقع كان له الخصوص الذي 

 

وفي منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، ظل االقتصاد متأثرا بالتوتر الجيوسياسي والنزاعات العسكرية  

فتراجع النمو    فضال عن انخفاض النشاط لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين وعلى رأسهم أوروبا والصين. 

أساس  %1,2إلى    %1,8االقتصادي عموما من   اإلجمالي  متعثرا  الوطني  الناتج  تقلص  بسبب  بنسبة  ا 

بعدما    %0,3بإيران، وانكماش قوي في االقتصاد السعودي الذي سجل نسبة    %5,4بعدما كان    7,6%

 . %2,4كان  

لواليات المتحدة  ا ألمانيا        ـ فرنسا-- إيطاليا     - ةالمملكة المتحد   -   إسبانيا ـ      ألمانيا        ـ فرنسا-الواليات المتحدة   إيطاليا     - المتحدةالمملكة    -   إسبانيا ـ       

 

: تطور الدين العمومي   2رسم بياني رقم    

)بـ من الناتج الوطني اإلجمالي(     
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 الناتج الوطني اإلجمالي(  %: رصيد الحساب الجاري في العالم )2جدول رقم 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 المتقدمة األسواق 

 2,3- 2,4- 2,3- 2,3- 2,2- الواليات المتحدة األمريكية 

 2,7 3,1 3,1 3,3 2,8 منطقة األورو 

 7,1 7,4 7,8 8,5 8,6 ألمانيا 

 0,8- 0,6- 0,7- 0,5- 0,4- فرنسا  

 3,0 2,5 2,6 2,6 1,4 إيطاريا

 2,0 1,9 2,7 3,2 2,0 إسبانيا 

 3,8- 3,9- 3,5- 5,2- 4,9- المملكة المتحدة  

 3,6 3,5 4,1 4,0 3,1 اليابان 

 0,1 0,1- 0,0 0,3- 0,2- األسواق الناشئة واألسواق النامية 

 0,6 0,1- 0,9 1,4 2,0 األسواق الناشئة واألسواق النامية بآسيا

 1,0 0,4 1,6 1,8 2,7 الصين 

 1,1- 2,1- 1,8- 0,6- 1,0- الهند 

 1,7- 2,4- 1,6- 2,0- 3,3- أمريكا الالتينية والكارييب  

 2,7- 2,2- 0,7- 1,3- 3,0- البرازيل  

 0,2- 1,9- 1,8- 2,3- 2,6- المكسيك 

 1,4 1,7 0,4- 0,2- 1,1 األسواق الناشئة واألسواق النامية بأوروبا 

 3,8 6,8 2,1 1,9 5,0 روسيا  

 1,1 2,7- 4,8- 3,1- 3,2- تركيا 

 4,0- 2,5- 2,2- 3,8- 5,8- أفريقيا جنوب الصحراء 

 3,0- 3,5- 2,5- 2,9- 4,6- أفريقيا الجنوبية 

 0,4 2,5 0,7- 4,1- 3,9- الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

 المغرب بنكالمصدر : صندوق النقد الدولي ـ 

االنتعاش بعد عقد وسمته  سنة    2020وفي األخير، ففي الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن تكون سنة  

( كي تسحب االقتصاد العالمي إلى ركود لم  19  –عواقب األزمة، حلت جائحة الفيروس التاجي )كوفيد  

 في ثالثينيات القرن الماضي. الذي شهده العالم الكساد الكبير يسبق له مثيل منذ 
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 الجزء الثاني : البيـئة الوطنيـة 
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 الثاني: البيئة الوطنية الجزء  
 أ ـ البيئة االقتصادية الكلية 

سنة قبلها.   %3,1بعدما حقق نسبة    %2,5أيضا تراجع االقتصاد الوطني، حيث عاد إلى    2019في سنة  

ويرجع هذا االنكماش أساسا إلى انخفاض القيمة المضيفة الفالحية بسبب الظروف المناخية غير المناسبة، 

. وانتعش النشاط بشكل ملحوظ  %3,8إلى    %2,9في حين حققت القطاعات األخرى ارتفاعا في نموها من  

بينما تراجع نشاط  في أنشطة "الكهرباء والماء"، و"النقل"، و"اإلدارة العمومية والض مان االجتماعي"، 

"الصناعات التحويلية"، ونشاط "الفندقة والمطعمة"، في حين واصل نشاط "البناء واألشغال العمومية"  

 تقدمه ولو بوتيرة بطيئة عاما بعد عام. 

تقلصت  فقد  االستثمار.  وانكماش  األسر  استهالك  وتيرة  تراجع  بعد  الركود  بعض  فقد شهد  الطلب،  وأما 

من  مساه النمو  في  نسبة   4,4مته  ارتفعت  فقد  الصافي،  الصادرات  حجم  وأما  نقطتين.  إلى  مئوية  نقطة 

 نقطة.  0,5إلى  2018نقطة سنة   -1,2مساهمتها من  

 

 ( %النقط بـ : مساهمة مكونات الطلب في النمو ) 3رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 السامية للتخطيط وبنك المغرب  المندوبيةالمصدر :  

 : الدخل الوطني اإلجمالي المتاح 4رسم بياني رقم 

 

اإلجمالي   الوطني  الناتج    1151,2بلغ 
.  %3,9مليار درهم، محققا ارتفاعا بنسبة  

الصافية   المصاريف  الرتفاع  وبالنظر 
بنسبة   الملكية  وارتفاع    %3,9لمداخيل 

بلغ  فقد  الخارج،  من  الجارية  التحويالت 
اإلجمالي الوطني  مليار   1203,4  الدخل 

 .%3,6درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 

 

وبنك   المندوبيةالمصدر:   للتخطيط  السامية 
 المغرب 

الداخليالطلب   الناتج الوطني اإلجمالي الطلب الخارجي 

التغير   % مليارات الدراهم   

 مليارات الدراهم 

 

التغير   %  
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 320,1. وهكذا بلغ االدخار  %3,5مليار درهم، محققا ارتفاعا بنسبة    883,3بلغ االستهالك الوطني النهائي  

إلى الدخل الوطني اإلجمالي المتاح. وأما االستثمار،  %26.6ومحققا نسبة   %4مليار درهم، متقدما بنسبة 

بنسبة    370,6فقد استقر في   الوطني اإلجمالي مقابل    %32,2مليار درهم، أي  الناتج  سنة    %33,4من 

من    %4,4مليار درهم أو    50,5. وهكذا، تراجعت الحاجة إلى االستثمار سنة بعد سنة لتستقر في  2018

 من الناتج الوطني اإلجمالي في السنة السابقة.  %5,6مليار أو   62,5ل الناتج الوطني اإلجمالي مقاب 

 : االدخار الوطني5رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

السامية للتخطيط وبنك المغرب المندوبيةالمصدر:   

 ( %: القيمة المضافة على سعر السنة الماضية )التغير ِب   3جدول رقم 

  2016 2017 2018 2019 

 4,6- 2,4 13,1 12,5- القطاع األولي  

 5,8- 3,7 15,2 13,7- الخدمات ذات الصلة الفالحة، والغابات و

 8,3 11,0- 8,3- 1,1 الصيد

 3,5 3,0 3,6 0,6 الثانوي القطاع  

 2,4 4,4 17,1 0,1 صناعة استخراج المعادن

 2,8 3,5 2,5 0,1 الصناعات التحويلية 

 13,2 5,3 3,3 2,5 الماء والكهرباء 

 1,7 0,1 1,8 1,6 البناء واألشغال العمومية 

 3,8 3,1 2,7 2,9 قطاع الخدمات  

 2,4 2,3 3,2 5,3 التجارة

 3,7 6,0 11,5 3,6 والمطاعم الفنادق 

 6,6 3,7 3,7 1,4 النقل

 0,3 2,8 0,8 6,9 البريد واالتصاالت 

 4,6 3,4 3,5 0,2 األنشطة المالية والتأمين

 4,1 5,3 3,6 4,4 العقار والكراء والخدمات المقدمة للمقاوالت 

 5,0 2,2 2,4 1,6 اإلدارة العمومية والضمان االجتماعي

 2,4 0,7 0,9- 1,4 والصحة والعمل االجتماعيالتعليم 

 2,9 1,6 1,0 3,0 خدمات أخرى غير مالية 

 3,8 2,9 2,9 2,1 القيمة المضافة غير الفالحية 

 2,5 3,0 4,4 0,1 القيمة المضافة اإلجمالية 

 2,0 4,6 3,1 8,8 الضريبة على المنتجات الصافية للمنح

 2,5 3,1 4,2 1,1 الناتج الوطني اإلجمالي 

 السامية للتخطيط وبنك المغرب المندوبيةالمصدر :              

 

 %)بـ ) 

 بمليارات الدراهم 

معدل االدخار بالنسبة المئوية للدخل   االدخار الوطني

 الوطني اإلجمالي المتاح
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، وهي أدنى نسبة  %0,2كي يستقر في    2019وفي هذه الظروف، تراجع التضخم تراجعا ملحوظا سنة  

 . 2018سنة   %1,6، بعدما بلغ 1968يسجلها منذ سنة 

بعدما كان قد ارتفع إلى   %1,5المنتجات الغذائية إلى  ويجد هذا التباطؤ تفسيره أساسا في انخفاض أسعار  

متأثرا بتراجع أسعار المواد الغذائية   %0,5إلى    %1,3وتراجع التضخم. فقد انخفض من  سنة قبل ذلك،    3%

 . %1,4مقابل تقدم بنسبة   %1,1وخاصة الزيوت، بنسبة  

  

 (%)بـ  : تطور التضخم6رسم بياني رقم 

      

 

 

 
 السامية للتخطيط وبنك المغرب  المندوبيةالمصدر: 

 
  
 

 
 

دون ضغوط ذات صلة بمواصلة    2019وأما المالية العمومية، فقد سارت سياسة الميزانية خالل سنة  

فقد استمرت الحكومة على نهج وتيرة مصاريف استثمار عالية  تباطؤ النمو االقتصادي على الخصوص.  

القيمة المضافة. وقررت، فضال عن ذلك، ضمن الحووعلى سياسة تسوية   ار  متأخرات الضريبة على 

 االجتماعي، مراجعة األجور والمنح العائلية على مدى ثالث سنوات. 

ولمواجهة هذا الوضع، لجأت الخزينة إلى عمليات الخوصصة المنصوص عليها في قانون المالية، وهي  

مليار درهم، ولجأت أيضا إلى آليات تمويل خاصة ساعدتها على تعبئة مداخيل    5,3العمليات التي درت  

 ار درهم. ملي 9,4بقيمة 

كما تميز تنفيذ الميزانية من حيث الموارد بتراجع المداخيل الجبائية، وانخفاض منتجات الضريبة على  

و  الدخل،  على  والضريبة  حيث  الشركات  ومن  الخليجي.  التعاون  مجلس  بلدان  من  المقدمة  المنح  تدني 

باقي مواطن اإلنفاق شهدت ارتفاعا،  ، فإن  %9,3النفقات، فباستثناء تكلفة التعويض التي تراجعت بنسبة 

، وكتلة  %7,3، ونفقات االستثمار بنسبة  %11,3حيث ارتفعت نسبة الخدمات والمنتجات األخرى بـ  

 . %5األجور بنسبة 

وفي هذه الظرفية، وبالنظر إلى فائض الحسابات الخاصة بالخزينة، تفاقم عجز الميزانية من جديد، باستثناء  

في    %3,5، و2018في    %3,8ن الناتج الوطني اإلجمالي بعدما كان  م   %4,1الخوصصة، كي يصل  

فإن  2017 بالخزينة،  الخاصة  الحسابات  العالقة وفائض  العمليات  تراجع مخزون  إلى  كذلك  وبالنظر   .

بلغت   التمويل  إلى  الخوصصة،    51,5الحاجة  مداخيل  الحاجة، فضال عن  هذه  لُب ِّيت  وقد  درهم.  مليار 

مليار، باإلضافة إلى إصدار سندات    17مليار وبتمويالت خارجية بلغت    29,2لغت  بموارد داخلية صافية ب

 بقيمة مليار أورو. 

من الناتج الوطني اإلجمالي نتيجة انخفاض    %65نقطة لتصل    0,2وهكذا، خفت نسبة مديونية الخزينة بـِّ  

من حيث    %14قطة إلى  ن   0,7من حيث مكوناته الداخلية، وارتفاعه بـ ِّ    %50,9نقطة إلى    0,9الناتج بـ  

 مكوناته الخارجية. 

الضمني التضخم   التضخم   

التضخم الضمني في  انخفضت مساهمة 

  0,8تغير مؤشر أسعار االستهالك من 

. 2019نقطة سنة   0,3نقطة مئوية إلى   
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 إلى الناتج الوطني اإلجمالي(  %: أبرز مؤشرات المالية العامة )بـ 4جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بنك المغرب ـ وزارة االقتصاد والمالية ـ المندوبية السامية للتخطيط               

 

سنة   المغرب،  بنك  النقدية  2019واصل  سياسته  نهج  بلغت  ،  توجيهية  نسبة  على  محافظا  المتكي ِّفة، 

الحاجة الملحة والعالية إلى سيولة بنكية، فقد خفضت نسبة االحتياط النقدي من  . وبالنظر إلى  2,25%

مليار درهم شكل مستمر مع مواصلة تكييف حجم تدخالته    11، مما يسر ضخ ما يزيد عن  %2إلى    4%

 لسد هذه الحاجة. 

 : وضعية السيولة البنيوية ومبلغ االحتياط النقدي )بمليارات الدراهم( 7رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بنك المغرب

  %2,4بتراجع التجارة الخارجية تراجعا كبيرا. فقد حققت الصادرات تقدما بنسبة    2019تميزت سنة  

ومشتقاته، وصناعة السيارات. ومن  وقد شمل هذا التقهقر خاصة قطاع الفوسفات  .  %10,7بعدما كان  

سنة    %9,9بعدما كان    %2ناحية أخرى، شهدت الواردات أيضا تراجعا حيث سجلت نموا محدودا في  

قبها، وذلك نتيجة انحسار أسعار المواد األولية على الصعيد الدولي، وخاصة أسعار الطاقة، وانتعاش إنتاج  

الكهرباء محليا. وهكذا، ارتفع العجز التجاري ارتفاعا طفيفا ولكن مع انخفاض نسبته إلى الناتج الوطني  

 . %18,2إلى   %18,6اإلجمالي من 

  2016 2017 2018 2019 

 23,5 23,4 24,0 23,7 المداخيل العادية 

 20,7 21,2 21,2 20,9 المداخيل الضريبية

 1,6 2,8 9.5 7,2 الدراهم( منح مجلس التعاون الخليجي )بمليارات 

 27,8 27,5 28,0 28,5 النفقات العامة 

 21,7 21,5 21,7 22,3 النفقات العادية 

 9,7 9,6 9,9 10,3 األجور 

 1,4 1,6 1,4 1,4 التعويض

 6,1 5,9 6,3 6,3 االستثمار 

 4,1- 3,8- 3,5- 4,5- رصيد الميزانية 

 65,0 65,2 65,1 64,9 الدين العمومي المباشر 

 80,5 81,3 82,0 81,6 الدين العمومي الشامل 

 فائض / حاجة السيولة  االحتياطي النقدي  وضعية السيولة البنيوية 
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، بينما استقرت تحويالت الجالية المغربية  %7,8األسفار ارتفاعا بنسبة    وبموازاة مع ذلك، شهدت مداخيل

. وفي هذه الظروف، تقلص العجز الجاري  2018بالخارج تماما بعدما كانت قد انتعشت بعض الشيء في  

 . %4,1من الناتج الوطني اإلجمالي إلى  %5,3من 

 

 : الميزان التجاري 8رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 المصدر: بنك المغرب ـ مكتب الصرف

انخفضت    نتيجة تفويٍت بقطاع التأمينات،  2018وعلى مستوى الحساب المالي، وبعد ارتفاع استثنائي سنة  

مليار درهم، وهو أدنى مستوى    33,5مليار درهم إلى    47,4مداخيل االستثمارات المباشرة األجنبية من  

وبالمقابل، شهدت مداخيل القروض الصافية ارتفاعا ملحوظا على إثر إصدار الخزينة  .  2012منذ سنة  

سمية لبنك المغرب ارتفاعا  مليار درهم. وحققت أصول االحتياط الر  10,6في السوق الدولية بما يناهز  

أيام من واردات السلع    8أشهر و  6مليار درهم، وهو ما يعادل    253,4حيث بلغت    %8,4إجماليا بنسبة  

 والخدمات. 

، وظلت احتياطاته  2018وفي هذا السياق، لم يبادر بنك المغرب بأي تدخل في سوق الصرف منذ مارس  

  %112، وهو ما يعادل  2019ر درهم حتى نهاية  مليا  245,6الدولية في مستوى مناسب، حيث بلغت  

 (. eAjusté 1ARAمن القياس الُمعدل لصندوق النقد الدولي )

 : أصول االحتياط الرسمية9رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
( هو قياس لتقدير مستوى احتياطي النقد األجنبي لدى بلٍد ما، يُحسب بناًء  - ARA-Assessing Reserve Adequacyتقييم مواءمة االحتياطي )   1

% من تقييم مواءمة االحتياطي  150% و100على احتياجاتها من العملة الصعبة. ويكون مستوى احتياطي النقد األجنبي مناسبا عندما يقع بين  

 عدَّل. المُ 

 الصادرات 

 الرصيد التجاري 

 

 الواردات 

 من الناتج الوطني اإلجمالي )المحور األيمن(  %العجز التجاري بـ  

 مليارات الدراهم

 

 مليارات الدراهم

 

بنك المغرب المصدر: التغير الرصيد )المحور األيسر(   
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 إلى الناتج الوطني اإلجمالي(  %رصيد األداءات )بـ : أهم مواطن 5جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : بنك المغرب ـ مكتب الصرف ـ المندوبية السامية للتخطيط                 

 

  2016 2017 2018 2019 

 4,1- 5,3- 3,4- 4,1- الحاسب الجاري 

 18,2 18,6 17,8 18,3 العجز التجاري 

 7,8 1,2 12,3 5,0 ( %مداخيل األسفار )التغير بـ 

 0,2- 1,5- 5,3 4,0 ( %مداخيل الجالية المقيمة بالخارج )التغير بـ 

 0,2 0,4 1,1 1,0 المنح 

 2,9 4,2 2,7 3,5  الحساب المالي )الدفق الصافي( 

 IDE  3,5 3,2 4,3 2,9مداخلي  

 استثمارات المقيمين بالخارج 

 
0,6 0,9 0,7 

0,9 

 1,1 0,3 2,1 1,7 قروض 

 1,0 0,8 1,7 2,0 قروض تجارية 

 6,3 5,3 5,6 6,4 األصول الرسمية االحتياطية بشهور الواردات 
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 ب ـ تطور القطاع البنكي 

 نبذة عن القطاع البنكي المغربي  .1

، ومنح  2018بانطالق نشاط مؤسسات األداء المرخصة سنة  ،  2019اتسم المشهد البنكي بالمغرب، سنة  

يرفع عدد مؤسسات   األداء، مما  تقوم على حسابات  تقديم خدمات  الراغبين في  للفاعلين  رخص جديدة 

 ، تتوزع على الشكل التالي: 90االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها إلى 

 

 تبرة في حكمها : تطور عدد مؤسسات االئتمان والهيئات المع6جدول رقم 

  2016 2017 2018 2019 

 24 24 24 19  األبناك

 5 5 5 0 2من بينها أبناك تشاركية 

 27 28 32 33 شركات تمويل 

 6 6 6 6 أبناك الحرة ) أوفشور ( 

 12 13 13 13 جمعيات القروض الصغرى 

 19 13 9 10 مؤسسات األداء  

 2 2 2 2 مؤسسات أخرى 

 90 86 86 83 المجموع 

 المصدر : بنك المغرب        

 

وبالموازاة مع ذلك، شهدت شبكة البنوك تباطؤا في توسعها، في داللة على توجه مكثف نحو استعمال قنوات 

 رقمية. فقد أُنِجزت عدة عمليات جديدة القتناء بنوك واقعة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

مليون    28ليتجاوز عددها    %5حقق ارتفاعا سنويا بنسبة  ، كان عدد الحسابات البنكية قد  2019وفي متم  

النسبة في حدود   بعدما كانت هذه  نهاية    %4,7حساب،  البنوك  2018في  المفتوحة في  الحسابات  . وأما 

 السنة الماضية.  56000حساب مقابل  87000التشاركية، فقد بلغ عددها 

 

 ( %: تطور عدد الحسابات البنكية )بـِ 10رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 المصدر : بنك المغرب

 
    3يبلغ عدد النوافذ التشاركية 2
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الخواص   يملكها  التي  البنكية  الحسابات  بنكي  تقدم عدد  لحساب  إلى   3المالكون  بالنسبة  األقل  واحد على 

. وحسب الجنس، بلغت النسبة بين النساء  %61السكان الراشدين، بنقطة واحدة، من سنة ألخرى، بنسبة  

، مما يدل على بعض التحسن 2018على التوالي في متم    %77و  %40، مقابل  %79وبين الرجال    44%

 في نسبة امتالك حساب بنكي بين النساء. 

سنة يمتلكون حسابا بنكيا    25و   16من األشخاص المتراوحة أعمارهم بين    %28ة، فإن  وحسب الفئة العمري

سنة، مقابل   60و  26بين الفئة العمرية المتراوحة بين    %68. وتبلغ هذه النسبة  2018سنة    %24مقابل  

 في السنة المنصرمة. %83مقابل  %82سنة،  61، وبين الفئة العمرية أكبر من  69%

 

 ( %: عدد السكان المالكين لحساب بنكي حسب الفئة العمرية )11رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بنك المغرب

مليار درهم،   1414,6، بلغ حجم القطاع البنكي، الُمقاس بإجمالي األصول المتراكمة،  2019في نهاية سنة  

االرتفاع نفسه الذي كان عليه السنة التي قبلها. وهو يمثل بالنسبة إلى  ، وهو  %5,5مسجال ارتفاعا بنسبة  

 ، يعني نقطة واحدة زيادةً بالمقارنة مع السنة الماضية.%123الناتج الوطني اإلجمالي، 

ويدل هذا التقدم، خاصةً من حيث التوظيف، على ارتفاع القروض ومحفظة السندات، ومن حيث الموارد، 

 الُمحصلة من الزبائن وإعادة التمويل بسوق السندات. على تقدم اإليداعات 

 ( %: تطور القروض الممنوحة حسب البنوك )ِب 12رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بنك المغرب

 
 المصدر: مركزية الحسابات البنكية التابعة لبنك المغرب  3

28

68

82

سنة 25و16بين  سنة 60و26بين  سنة61أكبر من أو 
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  %6,5، بعدما كان  %4,5مليار درهم، وهذا يعني ارتفاعا بنسبة    931,2بلغ الرصيد اإلجمالي للقروض  

، وذلك على  %82,3، السنة التي اتسمت بارتفاع القروض المقدمة لإلدارات العمومية بنسبة  2018سنة  

ارتفاع   يكون  التمويالت،  هذه  وقع  وبتحييد  المضافة.  القيمة  على  الضريبة  قرض  تمويل  عمليات  إثر 

،  %81الرصيد    . وبنسبته إلى الناتج الوطني اإلجمالي، يكون هذا2018في نهاية    %3,3القروض بنسبة  

 أي كما كان عليه السنة الماضية. 

بعدما    %5,6ومن هذا اإلجمالي، شهدت وتيرة تقدم رصيد القروض للمقاوالت غير المالية تسارعا بلغ  

بنسبة  2018سنة    %0,7كان   النمو  ارتفاع  إلى  ذلك  ويُعزى  عند    401,5)  6,4%.  درهم(  مليار 

مليار درهم(.    51,3)   %0,5ومية شهدت تراجعا بنسبة  المقاوالت الخاصة في حين أن المقاوالت العم

السنة الماضية، كي    %4,1، مقابل  %3,6وأما القروض البنكية الممنوحة لألسر، فقد تراجعت بنسبة  

 مليار درهم.  294,5تستقر في حوالي 

كي تصل حصتها   %8,9وأما حسب قطاع النشاط، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع األولي بنسبة 

 . %4,1من مجموع القروض إلى 

بالمقارنة    %0,6مليار درهم، وهو ارتفاع بنسبة    148,1وحصل قطاع الصناعة على رصيد قرض بقيمة  

 . %15,9مع السنة الماضية، لتتراجع بذلك حصته من إجمالي القروض بنسبة  

السنة    %0,8مقابل    %4,8بة  وأما قطاع الخدمات، فقد ارتفعت القروض الممنوحة لقطاع التجارة بنس

مليار    39,5لتبلغ    %9,2المنصرمة، في حين تقدمت القروض المقدمة لقطاع النقل واالتصاالت بنسبة  

 من إجمالي القروض. %4,2درهم، ولترتفع حصتها إلى  

مليار درهم، أي    13,9، لتتراجع بذلك إلى  %1,5وعلى عكس ذلك، بقيت حصة قطاع الفندقة ثابتة في  

 . %- 4,7بنسبة  

 ( %: توزيع القروض القطاعية حسبما صرفته األبناك )بـ 13رسم بياني رقم 

 
 المصدر بنك المغرب
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، مقابل  %7,1شهدت ارتفاعا بنسبة    موقوفة األداءوبسبب الظرفية االقتصادية، فإن مستحقات البنوك  

  %7,5نقطة أي    0,2وبذلك ترتفع معدل عدم الوفاء ب  مليار درهم.    70السنة الماضية، كي تبلغ    3,7%

على األسر التي تفوق تلك التي   موقوفة األداء. وهذا يدل على تطور ارتفاع المستحقات 2019في نهاية 

 على المقاوالت غير المالية. 

 بالبنوك ـ على أساس اجتماعي موقوفة األداء: تطور المستحقات 14رسم بياني رقم 

 

 المصدر: بنك المغرب 

المريبة بنسبة    والديونمليار درهم،   4,3لتصل    %4,6المريبة بنسبة  شبه    الديونوحسب الخطر، ارتفعت  

، على  %12مليار درهم. وبذلك، ارتفعت حصة المستحقات المريبة بنقطة واحدة إلى  8,5لتصل  22,1%

. وبقيت حصة الديون شبه المريبة على حالها  %82حساب الديون المشبوهة التي تراجعت بنقطة واحدة إلى  

 من سنة ألخرى.  %6أي في نسبة 
 

 ( %على أساس اجتماعي )بــ موقوفة األداء : تطور نسبة الديون 15رسم بياني رقم 

 

 المصدر : بنك المغرب 
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الديون   مؤن  األداءسجلت    موقوفة 

بنسبة   معدل    %7,3ارتفاعا  عنه  نتج 

.  2019إلى نهاية    %69تخصيص بلغ  

في فئة الديون   %77ويبلغ هذا المعدل 

و الديون    %50المشبوهة،  فئة  في 

فئة الديون شبه المريبة،     %9المريبة و

على    %12و  %50و  %76مقابل  

 التوالي. 

    

مليار درهم، في ارتفاع بنسبة    959,5، ما مجموعه  2019بلغت اإليداعات المحصلة من الزبائن، سنة  

 ير بالمقارنة مع السنة الماضية. ، دون تغ2,9%

. وتمثل اإليداعات %98ونتيجة ذلك، بلغ متوسط معامل التوظيف، الذي ينسب القروض إلى اإليداعات،  

بالدرهم   بنسبة    %97,5المحررة  ارتفاعا  وحققت  المجموع  وتلك    2018سنة    %3,3مقابل    %2,7من 

 .  %10,7بعدما كانت قد تراجعت بنسبة   %9,5المحررة بالعملة الصعبة  

مليار درهم واإليداعات في    598,7لتصل    %5,7بنسبة    حسابات المعامالت   ومن حيث الفئات، تحسنت 

بنسبة   ادخار  إلى    %4,6شكل حسابات  اإليداعات    166لتصل  درهم. وتراجعت  يبلغ  ألجلمليار  التي   ،

سنة قبل ذلك على   %0,9، بعدما كانت قد حققت ارتفاعا بنسبة  %6,3مليار درهم، بنسبة    159ا  رصيده

إثر عملية استثنائية. وكذلك األمر بالنسبة لباقي اإليداعات المكونة أساسا من قيم ممنوحة في شكل معاش 

مليار.    30,7غ  ، لتبل2018سنة    %24,5بعدما كانت قد تقدمت بنسبة    %6,9متغير، حيث تراجعت بنسبة  

حسابات المعامالت وحسابات االدخار التي  ، لفائدة  %16,7ألجل إلى  حصة اإليداعات    تراجعت وبذلك،  

 .%17,4و  %62,7تعززت حصصها على التوالي بنسبة  

 

 ( %: تطور حصة فئات اإليداعات المختلفة لدى األبناك )بـ17رسم بياني رقم 

 

 المصدر: بنك المغرب

: معدل تحصيل الديون موقوفة األداء للبنوك 16رسم بياني رقم 
 ـ على أساس اجتماعي
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ً مليار درهم، مرتفع  12البنوك، فقد بلغ    صافي دخلوأما   أما . و2018سنة     %2,9، مقابل  %18بنسبة    ا

في حين تراجع العائد على حقوق المساهمين    %0,9( فقد بقي ثابتا في نسبة  ROAالعائد على األصول )

(ROE)  في إشارة إلى ارتفاع األموال الذاتية بشكل أكبر من النتائج.  %9,4نقطة ليصل  0,1ب 

مليار درهم بالمقارنة ما    17مليار درهم، مسجال ارتفاعاً بحوالي    155الوقائية  األموال الذاتية  غ إجمالي  وبل

 . %+12، أي بنسبة  2018كان عليه في شهر دجنبر من سنة  

ن  %74مليار درهم، أي    114بمبلغ    1بين األموال الذاتية من الفئة    الوقائيةوتُوزع األموال الذاتية   ، تكو 

 . %26مليار درهم، أي  41بمبلغ  2الرأسمال األساسي، واألموال الذاتية من الفئة   94%

، وهو ما  %15,6،  نسبة المالءة، الذي ينسب حجم األموال الذاتية إلى مجموع األصول الصافية  معدل وبلغ 

 90التي ينص عليها النظام الوقائي الساري. وقد ارتفع هذا المعدل بـ    %12يفوق بكثير العتبة الدنيا البالغة  

 .2018نقطة أساسية بالمقارنة مع ما كان عليه في متم سنة  

، محققا ارتفاعا  %9علما أن الحد األدنى النظامي هو  %11,5نسبة  1وبلغ معدل األموال الذاتية من الفئة 

الذي (،  Core Tier 1غ متوسط نسبة األموال الذاتية األساسية ). وبل 2018نقطة بالمقارنة مع نهاية    60ِب  

في حين    %10,8يعتمد بسطه على األموال الذاتية فقط من أجل امتصاص خسائر االستغالل المتواصلة،  

 نقط أساسية.   10، مسجال ارتفاعا ِب %8أن الحد األدنى هو  

 

 مالءة األبناك ـ على أساس اجتماعي: تطور األموال الذاتية الوقائية ونسبة 18رسم بياني رقم 

 

 المصدر : بنك المغرب
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 : المؤشرات الرئيسية على المتانة المالية ـ أساس اجتماعي7جدول رقم 

 

 المصدر : بنك المغرب 

 

 

 

  

  2016 2017 2018 2019 

     كفاية األموال الذاتية 

 15,6 14,7 13,8 14,2 نسبة المالءة 

 10,8 10,7 10,6 11,5   ر المرجحة مجموع المخاط \األموال الذاتية األساسية 

 16,6 16,5 15,8 17,3 الصافية من المؤن )معبر عنها بالحصة من األموال الذاتية(  موقوفة األداءالديون 

 

 جودة األصول 
    

 

 مجموع القروض(  \نسبة الديون موقوفة األداء )الديون موقوفة األداء 
7,6 7,5 7,3 7,5 

  توزيع القروض حسب القطاعات 
    

 6,4 5,9 5,6 5,7 القروض الممنوحة للقطاع األولي 

 10,2 10,5 11,3 11,2 القروض الممنوحة لقطاع البناء واألشغال العمومية 

 13,6 14,6 15,3 16,2 الصناعة التحويليةالقروض الممنوحة لقطاع 

 

 القروض الممنوحة لإلدارة العمومية والجماعات المحلية 
4,7 4,9 8,4 8,6 

 6,4 6,4 6,7 6,4 القروض الممنوحة لقطاع التجارة 

 1,5 1,6 1,8 1,9 القروض الممنوحة لقطاع السياحة 

 31,6 31,9 32,6 32,4 األسر

 21,7 20,7 21,8 21,5 لقطاعات أخرىالقروض الممنوحة 

     النتيجة والمردودية 

 0,8 0,9 0,9 0,9 ( ROAالعائد على األصول )

 8,6 9,5 9,5 9,4 (ROEحقوق المساهمين )العائد على 

 67,5 71,2 70,1 68,6 صافي الدخل البنكي \هامش الفائدة 

 50,2 50,7 50,6 49,3 صافي الدخل البنكي \تكاليف االستغالل البنكي 

 

 السيولة
    

 12,5 12,1 13,7 14,5 مجموع األصول \األصول السائلة 

 15,9 15 17,3 18,6 الخصوم قصيرة األجل  \األصول السائلة 
     

 3,1 6,9 7,0 4,1 األموال الذاتية \مواضع مفتوحة صافية بالعملة 
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 توزيع ودائع البنوك  .2

 

ها ضمان الصندوق  ل التي يشمإلى أن رصيد اإليداعات    2019  متم سنةتشير بيانات البنوك المتوفرة إلى  

بالمقارنة ما كان    %3,36مليار درهم، مرتفعا ارتفا طفيفا بنسبة  874,96بلغ   الودائع لضمان  الجماعي 

 . 2018عليه في نهاية سنة 

الودائع   هذه  متوسط  كان    44,458وبلغ  حيث  الذاتيين،    35.885درهم،  األشخاص  عند  درهم 

 عند األشخاص المعنويين.   146.340و

شطر المبلغ، فيتبين أن هناك تركيز عال مما يدل  المؤهلة من حيث العدد و وأما من حيث توزيع الودائع  

عين الصغار على بنية ودائع البنوك،   ي بنية تظل شبيهة بنظيرتها بالبلدان الناشئة  وه على طغيان المودِّ

 لمتقدمة. وا

 2019الشطر ـ : توزيع الودائع المؤهلة حسب  19رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: بنك المغرب 

 

ودائعهم   تتجاوز  ال  الذين  عون  المودِّ حوالي    80.000يمثل  عين،    %92درهم  المودِّ عدد  إجمالي  من 

عين الذين ال تتجاوز ودائعهم  و من مجموع الودائع المؤهلة.    %12,7ويملكون     100.000تبلغ نسبة المودِّ

الودائع المؤهلة.    من مجموع   %15,2من إجمالي عدد المودِّعين، ويملكون حوالي    %93درهم حوالي  

موجوداتهم   تتجاوز  الذين  عين  المودِّ فيمثلون    200.000وأما  إجمالي عدد   %3,8حوالي  درهم،  من 

عين، ويملكون لوحدهم   من مجموع الودائع المؤهلة.  %75المودِّ

  

عين   المبلغ  عدد المودِّ
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 )بماليين الدراهم(   2019توزيع الودائع المؤهلة حسب الشطر سنة  :  8جدول رقم 

 

 الشطر بالدرهم 

عدد الموِدعين )األشخاص الذاتيون  
 والمعنويون( 

مبلغ الودائع )األشخاص الذاتيون  
 والمعنويون( 

 الحصة  المجموع  الحصة  المجموع 

مجموع الحسابات التي ال يتجاوز مبلغها 
  درهم  80.000

18 045 758    91,79% 110 916  12,69% 

مجموع الحسابات التي ال يتجاوز مبلغها 
  درهم  100.000

18 290 103    93,04% 132 823  15,20% 

مجموع الحسابات التي ال يتجاوز مبلغها 
  درهم  200.000

18 894 709    96,11% 217 907  24,93% 

مبلغها مجموع الحسابات التي ال يتجاوز 
  درهم  200.000

764 498    3,89% 656 101  75,07% 

 

 المصدر : بنك المغرب

المبلغ   الودائع حسب شطر  توزيع  تقريبا  يدل  عين  المودِّ كل  أن  على  المؤهلين  الذاتيين  األشخاص  عند 

من    %69  وتمثل الودائع الباقية من ودائعهم.    %31درهم ويمثلون    200.000( يملكون أقل من  96%)

عين.  %4كها الحجم اإلجمالي ويمل  من المودِّ

  %7درهم   200.000؛ حيث تمثل الودائع التي تقل عن ويشتد هذا التركيز في فئة األشخاص المعنويين

عين  %94ويملكها   من    %6من الحجم اإلجمالي ويملكها    %93، في حين تمثل باقي الودائع  من المودِّ

عين.   المودِّ

 2019: توزيع الودائع حسب الشطر وحسب الموِدع سنة 20رسم بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : بنك المغرب

 

  

ـاألشخاص الذاتيون  األشخاص المعنويون             

المودِّعينعدد                       
 األشخاص المعنويون          األشخاص الذاتيون 

 المبلغ 
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   وتصفية البنوك الجزء الثالث: آخر التطورات في مجال ضمان الودائع
 

 IADIـ  الهيئة الدولية لضامني الودائعـ منشورات  أ

الودائع   لضامني  الدولية  الهيئة  تتضمن    IADIـ  نشرت  مرجعة،  وثيقة  وعمليا،    13ـ  تقنيا  في  توجيها 

.  5إعداد وتدبير األزمات الكبرى وفي    4موضوع دور هيئات ضمان الودائع في مخطط التدخل االستعجالي 

  المبدأ  حيث ركز في  ،  2014، سنة  اإلصدار الُمنقح للمبادئ األساسيةنشر  على إثر  ويأتي نشر هذه الوثيقة  

في التخطيط  ووضعيتها المؤسساتية،    مهامها، كيفما كانت طبيعة  على أهمية دور هيئات ضمان الودائع    6

 والطوارئ وإدارة األزمات. 

تهم لضمان  المميزات األساسية التي تتسم بها آلياكما نشرت الهيئة نتائج بحث أجرته بين أعضائها حول  

المهام والحكامة،   المفلسة.  والتغطيةوالعضوية  الودائع، مثل  البنوك  إدارة األزمات وحل  ، ودورها في 

وترتكز هذه النتائج إلى األجوبة التي أعطاها  شبكات األمان المالية بالبلدان األعضاء.  وشمل البحث كذلك  

 بلدان في العالم. من ال  %85وهو ما يمثل ، 6نظام ضمان ودائع عبر العالم  113

 االستعجالي خطط التدخل .1

 

خطة التدخل االستعجالي. وهي تشمل ثالثة  تنزيل توجيهات    ،7ألي ضامن ودائع، مهما كانت مهمته   يمكن 

 مجاالت : 

 الشروط السابقة لخطط التدخل االستعجالي )توجيهان( أـ 

 توجيهات(   7ب ـ خطط التدخل االستعجالي وتمارين المحاكاة ) 

 توجيهات(   4وإدارة األزمة )االستعداد  ج ـ 

 

 

 

 

 
هي سياسات ومساطر وأعمال قد تنهجها هيئة ضمان الودائع وغيرها من شركاء شبكة األمان في حالة تطور غير منتظر أو وقوع صدمات   4

 ءات الكفيلة بحفظ الوضعية العملياتية والمالية لكل شريك في شبكة األمان. هامة. وبفضل هذه المخططات، يمكن تحديد اإلجرا
5wide Crisis Preparedness and Management”: -“Deposit Insurers’ Role in Contingency Planning and System 

https://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved%20Guidance%20Papers/IADI%20Guidance%20Paper_D
I%20role%20in%20contingency%20planning%20&%20crisis%20management.pdf 

 تملك بعض البلدان أكثر من نظاَمْي ضمان الودائع مثل ألمانيا.  6
عين هو الصالحية الوحيدة أو " box-playتتغير مهام هيئات ضمان الودائع بين مجرد "  7 " حثي  usbox Pl-ayPl" حيث يكون تعويض المودِّ

تنضاف صالحيات أخرى في مجال تسوية البنوك أو "تخفيف المخاطر" أو "تخفيف الخسائر"، حيث تملك هيئة ضمان الودائع صالحية تدخل  
 أوسع تشمل حتى اإلشراَف على البنك. 
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 أـ الشروط السابقة لخطط الطوارئ

طوارئ فعالة ولالستعداد لمواجهة أي  إن اإلطار العملياتي المتين شرط مطلوب قبل أي خطة  :  1التوجيه  

لدى  ويجب    أزمة. يكون  الودائعأن  المهام    جميع هيئات ضمان  األدوات والمساطر الضرورية إلنجاز 

عين. وفي  الموكلة إليها.   وهناك بعض المهام المشتركة بين جميع هيئات ضمان الودائع مثل تعويض المودِّ

عين ويجب  الواقع، جميع على جميع ضامني الودائع أن ي كونوا مستعدين لمواجهة وضعيات تعويض المودِّ

 لكافية لهذا الغرض. لديهم الموارد المالية اأن تكون 

  المشاركين فيأن توقع اتفاقيات تبادل المعلومات مع باقي  يجب على هيئات ضمان الودائع  :    2التوجيه  

 وضعيات األزمات المباغتة. شبكة األمان المالي من أجل االستعداد إلدارة 

، ولكنها تكون أساسا  وقت إن هذه االتفاقيات يجب أن تقوم بين الفاعلين في شبكة األمان المالي في كل  

وبفعالية أكبر عند وقوع األزمات. ويجب أن تكون هذه االتفاقيات    جيدا لتبادل المعلومات بشكل أفضل بكثير 

  من خالل النصوص القانونية، والنصوص التطبيقية والبروتوكوالت االتفاقية صريحة وذات طابع رسمي  

 وغيرها من اآلليات القانونية. 

 

  

 

 

 

 

 ـ خطط الطوارئ  2إطار 

المبدأ   الودائع ومسؤولياتها في خطط   6يبين  الفعالة أدوار مؤسسة ضمان  الودائع  المبادئ األساسية ألنظمة ضمان  من 

واالستعداد لألزمات وإدارتها. فلئن كانت مهام ضامني الودائع تختلف حسب اإلطار المؤسساتي والتنظيمي بكل الطوارئ،  

هيئات ضمان  وإدارتها تسري على جميع  لألزمات  واالستعداد  الطوارئ  أنها هناك عناصر مشتركة من خطة  إال  بلد، 

 الودائع. 

األعمال التي قد تنفذها هيئة ضمان الودائع بمساعدة باقي أعضاء  يُقصد بخطط الطوارئ مجموعة من السياسات والمساطر و

 شبكة األمان في حالة تطور القطاع البنكي تطورا غير منتظر ووقوع صدمات كبرى.

ويقتضي تخطيط الطوارئ، بالنسبة لهيئة ضمان ودائع، أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحديد أي حدث أو صدمة وإدارته،  

في سير عمله العادي والذي قد يقتضي اتخاذ تدابير أو تدخال فرديا أو مشتركا مع باقي أعضاء شبكة   كفيل بالتأثير سلبا

 األمان المالي، وذلك طبقا لما تنص عليه واليته. 

إن خطط الطوارئ تظل ركيزة لجميع الفاعلين األعضاء في شبكة األمان المالي، حيث يعد  كل عضو ويخطط األعمال  

الالزم الخطط  واإلجراءات  هذه  مواطن ضعف  بتحديد  الخطط  هذه  محاكاة  تمارين  وتساعد  مباغت.  موقف  لمواجهة  ة 

 وتحسينها باستمرار عبر تصحيح األخطاء أو الفجوات التي تظهر أثناء التمارين.

 المالي. كما تسمح هذه الخطط بتحديد اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوضع العملياتي والمالي لكل عضو في شبكة األمان  
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 خطط الطوارئ وتمارين المحاكاةب ـ 

  يجب على جميع ضامني الودائع وضع خطط طوارئ استعدادا لمواجهة أي موقف مباغت :  3التوجيه  
ويختلف نطاق تطبيق هذه الخطط ومجاالتها من هيئة ألخرى حسب صالحياتها.  بشكل مناسب وفعال.  

والحفاظ على استمرار أنشطتهم وأداء  وعلى ضامني الودائع تحديد خيارات لمواجهة الوضعيات المباغتة،  
عين، وتمويل آلية ضمان الودائع، وتحصيل الديون  مهامهم   المترتبة على إفالس بنك،  مثل تعويض المودِّ

 وتصفية البنك، والتواصل مع المودِّعين والعموم. 

خطط الطوارئ في شكل أدلة أو مساطر داخلية تبين المراحل  يجب على ضامني الودائع توثيق  :  4التوجيه  
 لتصميم خطة طارئة وتنفيذها. الالزمة 

: تصميم خطة طوارئ وتنفيذها 1رسم توضيحي رقم   

 

 ضامني الودائعالدولية لهيئة الالمصدر : 

فهم الصالحية

تحديد المخاطر

تقييم المخاطر

تصور 
السيناريوهات

اختبار 
السيناريوهات

تحديد 
الفجوات

خطة العمل 
واإلجراءات 
التصحيحية

 : تبادل المعلومات بين الفاعلين في شبكة األمان المالي 3إطار 

الوقت.   المعلومات بشكل قوي وفعال في نفس  التنسيق وتبادل  المالي تقتضي  المشاركين في شبكة األمان  إن تعقيد بنية 

ات يكون أسهل. فعندما تمارس نفس السلطة جميع وظائف شبكة األمان المالي، فإن حل مشاكل التنسيق وتبادل المعلوم

الوثيقان يصبحان   والتنسيق  التعاون  فإن  المراقبة  التصفية منفصالن عن  الودائع ونظام  آلية ضمان  تكون  ولكن، عندما 

ملحين. ولذلك، ال يكفي تبادل المعلومات المناسبة والالزمة ومشاركتها بين جميع الفاعلين، بل البد كذلك من مشاركة تقييم 

من أجل تقريب وجهات النظر بشأنها. ولعل ذلك ما يحتم ضرورة حماية تبادل المعلومات ومشاركة    المخاطر ومناقشته بينهم

 البيانات خاصة منها المعلومات السرية التي يُكَشف عنها لغرض المراقبة أو التصفية. 

ان الودائع ذات وبغض النظر عن صالحياتهم، يحتاج ضامنو الودائع بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب. فحتى هيئة ضم

" يجب أن تتوصل بإشعار مسبق بأي إفالس بنكي وشيك، وذلك Pay-box plus" أو " pay-boxصالحية من نوع " 

في   أو  لمؤسسة عضو  الذاتية  األموال  في  تأثير  له  يكون  قد  مراقبة  قرار  بأي  أو  اإلعسار  بمؤشرات  تتوصل  بأن  مثال 

عين بأن تضمن توفر الموارد المالية  استمرارها. فبهذه الطريقة، يتسنى لهيئة ضمان ال ودائع االستعداد مسبقا لتعويض المودِّ

إلى  تحتاج  فإنها  أوسع،  ذات صالحيات  األخرى  الودائع  هيئات ضمان  وأما  لذلك.  المناسبة  واألدوات  المطلوبة  الكافية 

 المعلومات والبيانات المفصلة من أجل إعداد خيارات التصفية واستراتيجياتها. 
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المناسبة لضمان تنفيذ  الموارد البشرية والمالية والتقنية  ضامني الودائع تخصيص  يجب على  :  5التوجيه  

 خطط الطوارئ بشكل فعال. 

منتظم.  :  6التوجيه   بشكل  الطوارئ  خطة  اختبار  الودائع  ضامني  على  هذه  يجب  تُجرى  أن  ويجب 

يُقرر تردد هذه االختبارات حسب طبيعة كل  االختبارات في مجاالت يرى ضامن الودائع أنها حساسة. و 

أن   الودائع  فترة تخطيط  مجال حساس وأهميته. وعلى ضامن  تُنفذ على مدى  اختبارات  يمسك رزنامة 

 محددة.

مختلفة باالعتماد على سيناريوهات  يجب على ضامني الودائع إجراء اختبارات قد تتخذ أشكاال  :  7التوجيه  

)انطالقا من   بناء على فرضيات مختلفة حسب خطورة األزمة  يتم تصورها  إلى  أزمات  قصور فردي 

تظهر وتوثيق العبر المستخلصة  قصور على صعيد النظام البنكي كامال(. ويجب تصحيح الفجوات التي  

 لى أنها أجزاء من خطة الطوارئ. من كل اختبار ع

يجب على ضامني الودائع وضع استراتيجية تواصل حول خطة الطوارئ، ويجب اختبار هذه    :8التوجيه  

 الخطة دوريا وتنقيحها إن اقتضى الحال. 

واختبارها    يجب إعداد خطط طوارئ خاصة باتفاقيات تبادل المعلومات والتعاون عابر الحدود :  9التوجيه  

وترمي هذه االختبارات إلى ضمان    مالية عابرة الحدود.المؤسسات  البالبلدان التي تؤوي عددا كبيرا من  

 برة الحدود بشكل مناسب وفعال. اتفاقيات تبادل وتعاون عا 

 

 ـ االستعداد لألزمة وإدارتها  ت

وتنسيق مؤ:  10التوجيه   تواصل  منظومة  الودائع جزاء من  يكون ضامن  أن  باقي  يجب  تضم  سساتي 

والمتدخلين في االستعداد لألزمات وإدارتها على صعيد النظام البنكي    المشاركين في شبكة األمان المالي

 للمقتضيات القانونية والتنظيمية. الموكلة إليه طبقا بالمهمة الودائع  ضامن والمالي. ويُحدد دور 

أزمة  تشارك هيئة ضمان الودائع في تمارين محاكاة األزمة الرامية إلى االستعداد لمواجهة : 11التوجيه 

منتظم  كبرى.   بشكل  المحاكية  التمارين  هذه  تُبرمج  أن  بين  ويجب  التعاون  تعزيز  أجل  من  تُؤدى  وأن 

 المشاركين في شبكة األمان المالي. 

في حالة األزمة وذلك حسب أدوارها ومسؤولياتها. ويجب  تقدم هيئات ضامني الودائع تمويال  :  12التوجيه  

على هذه الهيئات أن تساهم في عملية اتخاذ القرارات الخاصة باستعمال هذه الموارد المالية )سواء من  

 د. السهر على ضمان حسن استعمال هذه الموارتتولى مسؤولية أجل التعويض أو التصفية(، وأن  
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 إجراء تنفيذ محاكاة أزمةمراحل : 4إطار رقم 

A.  حياكة السيناريوهات 

 صدمات داخلية أو خارجية  •

 مخاطر مالية أو غير مالية  •

 إفالس فردي أو منظومي  •

B.  تبادل المعلومات 

 تحديد إعدادات تبادل المعلومات •

 المعلومة إلغاء عدم تماثل  •

 تأويل المعلومة •

C.  التنسيق 

 مختلف السلطاتتبادل ردود اآلراء بين  •

 المالكة للقرار تحديد الجهة  •

 نقل القرارات  •

 التواصل مع العموم •

D.  نتائج التمرين 

 تحديد النواقص  •

 ط العمل الرامية لتصحيح هذه النواقص خط •

 تنفيذ خطة العمل  •

 

ك  يجب أن  :  13التوجيه رقم   كل المشاركين في شبكة األمان المالي. وفي أوقات  استراتيجية التواصل  تُشرِّ

بتنسيق ُمحكم، ويجب أن تشارك هيئة ضمان الودائع  الكبرى، يجب أن يتم التواصل والتعاون    األزمات 

 في وضع خطط التواصل وقت األزمات. 
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 IADIنتائج استطالع الهيئة الدولية لضامني الودائع ـ  .2

 ألبرز مميزات آلية ضمان الودائع:   تتطرق هذه النتائج

 الودائع وصالحياتها؛ ـ مهام هيئات ضمان 
 ـ الحكامة؛ 

 ؛ ـ العضوية واإليداعات المشمولة بالضمان
 مصادر التمويل العادية ووقت األزمة؛ ـ 

 ؛ وتصفية المؤسسات المتعثرةـ الدور في إدارة األزمات 
 ـ إطار شبكة األمان المالي. 

 في العالم.  من البلدان %85نظام ضمان ودائع عبر العالم، وهو ما يمثل   113شمل البحث 

 أـ البنية

 

ن الودائع     نوع ُمَؤم ِ

( وتدير  ع  تشر  ـ  %56الحكومة  واإلدارة  (  التشريع حكومي 

 ( %62خاصة )

ؤسسات وإدارة  ( ـ م%10إدارة من طرف البنك المركزي )

 ( %2خاصة )

 

 

 

 

 

 

ن الودائع   صالحية ُمؤم ِ

 ( 44( ـ صندوق أداء زائد )%29صندوق أداء )

 ( %12( ـ ُمخفض مخاطر )%16ُمخفض خسائر )
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 ب ـ الودائع المشمولة بالضمان والتمويل 

 

  

  
2019الدولية لضامني الودائع المصدر: استطالع الهيئة    

 

ة 
طي
تغ
 ال
بة
س
%ن

 

 

 طريقة التمويل 

 

أفريقياـ ـ ـ األمريكيتان ـ ـ ـ آسيا ـ ـ ـ ـ أوروبا            

 نسبة التغطية المتوسطة حسب المناطق الكبرى

 توزيع مهام مؤسسات ضمان الودائع حسب المنطقة 

 تطور مهام مؤسسات ضمان الودائع على مدار السنين 
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 ج ـ التعويض والتصفية 

 

 

 

  

 تركيبة أصول صندوق ضمان الودائع حسب الصالحية

 

المناطقتركيبة أصول صندوق ضمان الودائع حسب   

 دور ضامن الودائع في التصفية حسب المنطقة 

 

الموِدعين حسب المنطقةأجل الشروع في تعويض   

الدور في قرار التصفية حسب صالحية 

 ضامن الودائع
 أجل الشروع في تعويض الموِدعين حسب الدور
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 منشورات لجنة بازل ـ  ب 

، بالتعاون مع الهيئة  2019التسويات الدولية، سنة  االستقرار المالي التابع للجنة بازل وبنك  نشر معهد  

 .    8، وثيقة في موضوع دول هيئات ضمان الودائع في إدارة البنوك المفلسة الدولية لضامني الودائع

استعمال موارد هيئات ضامني الودائع المالية  وتتطرق هذه الوثيقة لمختلف المناهج التي يمكن اتباعها في  

التي يمكن لهيئات ضمان الودائع  . كما أحصت أنواع اإلجراءات  في إطار تصفية البنوكبشكل مباشر  

لبنوك المفلسة، ونقل الودائع إلى  االستناد إليها لتقديم الدعم المالي. وتشمل هذه اإلجراءات عمليات اقتناء ا

في  وتقديم دعم مالي وفي شكل سيولة، وذلك تفاديا إلفالس بنك متعثر    البنوك الجسربنوك متينة أو إلى  

 إطار مسطرة التصفية. 

دة على أدوات موضوعة رهن تصرف هيئات  وقد كشفت الوثيقة على تشكيلة واسعة من المناهج المعتم

ا وذلك حسب  الودائع،  بإدارة  ضمان  الخاص  القانوني  البنوك. لنظام  كذلك    عجز  األدوات  وتراعي هذه 

والقواعد   الهيئة،  بهذه  الخاصة  المالية  الموارد  لحماية  السارية  والقواعد  الودائع،  هيئة ضمان  صالحية 

قصى الذي يمكن تسخيره لبنك واحد متعثر وتوفر تمويل  األالسارية لحماية مواردها المالية مثل المبلغ  

كيلة الواسعة، جزئيا، أولويات كل بلد واألطر المؤسساتية  اإلغاثة لهيئة ضمان الودائع. وتعكس هذه التش

 بترتيبات شبكة األمان المالي. الخاصة  

ل األطر الموضوعة لتصفية    وتجدر اإلشارة إلى أن إمكانيات استعمال موارد هيئة ضمان الودائع  إنما تكم ِّ

ع خيارات إدارة العجز البنكي. و ية خاصة عندما تصير قدرة  لعل هذه اإلمكانيات تكتسي أهمالبنوك وتنو 

المفلس بالبنك  الخسائر  مثال.    امتصاص  هاما من خصومها  تمثل جزءا  الودائع  أن  بسبب  محدودة جدا 

غير ذات أهمية كبرى في المنظومة  وتسري هذه الوضعية في أغلب األحيان على البنوك متوسطة الحجم  

للعموم، ويُفضل اتخاذ إجراءات بديلة تضمن حفظ  ككل. ومع ذلك، فإن إفالس هذه البنوك قد يجر متاعب  

 أدنى من الخدمات المالية المهمة تجنبا لتصفيتها.  ودائع الزبائن، وفي نفس الوقت استمرار حد 

الموارد المالية ألي    لخيارات استعمال ومع ذلك، يجب أن تكون هناك مجموعة من االعتبارات المؤطرة  

 يتطلب :  فوضع هذه الخيارات  هيئة ضمان ودائع.

 تكون هيئة ضمان الودائع ذات قدرة عملياتية كي تقي م احتياجات التمويل المطلوب؛ـ أن  
 إغاثية مناسبة لتخفيف خطر استنزاف موارد هيئة ضمان الودائع؛ تدابير تمويل توفر ـ 
 من طرف البنوك المتعثرة؛   األخالقي أن تضع السلطات المعنية تدابير لمواجهة كل تحريض على الخطر  ـ  

وعند االقتضاء فرض    ـ احترام عتبات تمويل قصوى لضمان حفظ الموارد المالية لصدوق ضمان الودائع
 ضمان.   شروط

 

 ف المحمولالدفع عبر الهاتـ دراسة تجارب أجنبية في مجال حماية حاملي حسابات  ت 

واحدا من    في البلدان الناشئة، غالبا ما يكون حساب الدفع اإللكتروني )أو الدفع عبر الهاتف المحمول(

ما انفكت السلطات العمومية  أكثر المنتجات المالية استعماال بين الزبائن ذوي الدخل الضعيف. ولذلك،  

المودعة في حسابات أداء إلكترونية. والبد من اإلشارة هنا  بهذه البلدان تنشغل بمسألة حماية هذه األموال  

 ن، دورا كبيرا في الشمول المالي للسكان ذوي الدخل الضعيف. بهذه البلدا ، إلى أن العملة الرقمية تلعب 

 
8ghts17.pdfhttps://www.bis.org/fsi/publ/insi  

 

https://www.bis.org/fsi/publ/insights17.pdf
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ما   إذا  التساؤل  الودائع  وهيئات ضمان  العمومية  للسلطات  حقَّ  بولذلك،  يجدر  الودائع  كان  آلية ضمان 

 أن تشمل كذلك حسابات الدفع اإللكتروني. السارية حاليا 

الدفع   حسابات  ليشمل  الحالي  الودائع  ضمان  توسيع  تدعم  قوية  حجج  عدة  اليوم  هناك  الواقع،  وفي 

األداء  اإللكتروني،   في  الزبائن  ثقة  تعزيز  عن  فضال  يؤدي،  قد  الحسابات  هذه  تغطية  أن  اعتبار  على 

حسابات أداء إلكتروني واستعمالها في معامالتهم اليومية. زد  تشجيع زبائن جدد على فتح  اإللكتروني، إلى  

قد تتدخل في حالة إفالس البنك أو مؤسسة الدفع، لمساعدة الزبائن ذوي    على ذلك أن آلية ضمان الودائع

 الخسائر المالية المترتبة على ذلك. الدخل الضعيف من أصحاب حسابات الدفع اإللكتروني، على تخفيف 

معللين موقفهم  فكرة وضع آلية لضمان حسابات األداء اإللكتروني من األصل  غير أن هناك تيار يعارض  

مؤسسات األداء دوريا، قد تضع    تكاليف مثل هذه اآللية، التي تتجلى في مساهمات إجبارية تتحملهابأن  

 استمرار مردودية هذه على المحك.

إيالء اهتمام أكبر بمؤسسات الدفع  كما يرى أصحاب هذا الرأي أن ضمان الودائع قد يدفع السلطات إلى  

،  متنوعة ومتعددةوخدمات  التي ال تزال عروضها محدودة، وذلك على حساب البنوك التي تقدم منتجات  

 وتؤدي فضال عن ذلك، دورا كبيرا في تمويل االقتصاد. 

حسابات الدفع اإللكتروني، إال أن األكيد هو أن  ب موحد على إشكالية ضمان  ولئن لم يكن هناك اليوم جوا 

ويبقى  مطلبا أساسيا لحماية حسابات الدفع اإللكتروني.  وضع إطار تنظيمي واحترازي مناسب وقوي يبقى  

نية  يتضح من المذكرة التقفهذا ما    سيكون تنفيذها تحديا عظيما. المطلب الثاني هو إيجاد آلية ضمان مناسبة  

شمول ضمان  تحت عنوان "  2019في  ـ    CGAPالتي نشرتها المجموعة االستشارية لمساندة الفقراء ـ  

 الودائع للعملة اإللكترونية : تحليل الخيارات السياسية". 

فحص الظروف التي قد تحتاج فيها أو ال  وترمي هذه المذكرة التقنية إلى مساعدة السلطات العمومية على 

 لتوسيع ضان الودائع كي يشمل العملة اإللكترونية. 

 التنظيم والمراقبة االحترازية: أول خط دفاعي عن العملة اإللكترونية .1

ر تنظيمية بثمان بلدان )كولومبيا، والجمامييك،  تستند هذه المذكرة إلى تحليل عميق انصب على ثالثة أط

وهي تشدد على أن أول  وكينيا، والمكسيك، ونيجيريا، والبيرو، والفيليبين، والواليات المتحدة األمريكية(،  

يكون، قبل أي شيء، تنظيما احترازيا مناسبا ومراقبة  خط دفاعي عن مستعملي العملية اإللكترونية يجب أن  

لفعالية أي آلية ضمان حسابات  بناًء على مخاطر مؤسسات األداء. وتعتبر المذكرة أن هذا شرطا أساسيا  

 دون خلق خطر أخالقي مبالغ فيه.  األداء اإللكتروني 

لن يكون ضمان الودائع ضروريا ألصحاب  كما ترى أنه في حالة وضع هذا الخط الدفاعي األول فعليا، فقد  

 ني. وهذا هو المنهج المتبع في عدة بلدان كما ورد في هذه المذكرة التقنية. حسابات األداء اإللكترو 

لفصل   قواعد صريحة  فإن وجود  في  كذلك،  هام  هي عنصر  اإللكتروني  األداء  تنظيم  وعزل حسابات 

على أصحاب حسابات الدفع اإللكتروني بشكل كبير في  ومراقبة فعالين كفيلين بتخفيف خطر الخسارة  

وتقتضي قواعد فصل هذه الحسابات وعزلها أن تكون األموال الموجودة بها    األداء.  حالة عجز مؤسسة

محفوظةً بمعزل عن باقي األموال، بما فيها أموال المؤسسة المالية الذاتية. ويمكن أن يكون هذا الفصل  

 منفردة عن تلك التي تملكها مؤسسة األداء. بفتح حساب لدى مؤسسة بنكية أو عدة حسابات أداء 
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  يث يفرض ذلك يضع طبقة حماية إضافية بح ومن جهة أخرى، فإن تعذر حجز حسابات األداء اإللكتروني  

يضمن من ناحية حفظ حسابات األداء    حماية هذه الحسابات لدى وديع بنكي. فتعذر الحجز على هذا النحو

التي قد يرفعها   القضائية  الدعاوي  فصل هذه  دائنو مؤسسات األداء، ومن جهة أخرى،  اإللكتروني من 

 إللكتروني. الحسابات عن باقي أصول الوديع البنكي، المتصرف في حسابات األداء ا

 كخط دفاعي ثان  عن العملة اإللكترونية ضمان الودائع قد يكون مناسبا  .2

طبيق قواعد حماية أموال حسابات األداء  رغم وجود إطار تنظيمي ومراقبة للعملة اإللكترونية ضمانا لت 

الحسابات معرضون لخطر خسارة أصولهم.  اإللكتروني حمايةً فعالةً، فالبد من اإلقرار بأن أصحاب هذه 

 المتبقي. وهذا ما يُعرف بالخطر 

  فلنفترض مثال أن بنكا يمتلك حسابات أداء إلكتروني أفلس وأن آلية ضمان الودائع الت تشمل هذه الحسابات، 

األصول موضوع التصفية  فقد يفقد أصحاب هذه الحسابات أموالهم في حالة تصفية هذا البنك ولم تكن  

 كافية لسداد جميع الديون. 

في حالتي  عند تحليل الخطر المتبقي وذلك بإدراجه  فإنه على كل سلطة أن تراعي سياقها وبيئتها  ولذلك،  

ٍ عاٍل قد يبرر تبريرا    إفالس بنك أداء وعجز مؤسسة بنكية مالكة حساب   أزمة:  األداء. إن وجود خطر متبق 

 كافيا وضع آلية ضمان ودائع كآخر خط دفاعي عن حسابات األداء اإللكترونية. 

المتبقي   الخطر  لمواجهة  تنفيذهما  اإللكتروني يمكن  األداء  اليوم منهجان لضمان ودائع حسابات  وهناك 

 ذكور: الم

وذلك   أداء  بعجز مؤسسة  المرتبط  المتبقي  الخطر  مواجهة  إلى  يرمي  مباشر  منهج  بجعل كل حساب  ـ 

 إلكتروني مؤهل ليشمله ضمان الودائع؛ 

مؤسسة بنكية مالكة حسابات  " الرامي إلى تغطية الخطر المتبقي المرتبط بعجز  Pass-through"  ـ منهج 

إدراج   عبر  ذلك  إلكتروني. ويكون  المشمولة بضمان  أداء  الحسابات  اإللكتروني ضمن  األداء  حسابات 

 الودائع باسم مؤسسة بنكية عضو. 

فمثال،  هذين المنهجين ينطوي على إشكاليات وصعوبات عملياتية وأخرى عملية.  ال شك أن كل منهج من  

من   محددا  حجما  مباشر  منهج  اعتماد  يتطلب  خاصة  قد  مختلفة  مساهمات  ووضع  الودائع  مال ضمان 

وضع طرق تعويض معقدة    بحسابات األداء اإللكتروني. وأما المنهج الثاني، فقد يقتضي من سلطات التقنين

 لفائدة فئة فرعية من الزبائن المتضررين من عجز مؤسسة بنكية أو أكثر مالكة لحسابات أداء إلكتروني. 

ويتعين على السلطات أن تختار أنسب منهج لبلدها مراعية العوامل الخاصة بها، مثل اإلطار القانوني  

ويمكن للسلطات أن تدرس كذلك اإلمكانيات المتاحة للدمج بين  المطبق، وقدر آلية ضمان الودائع التقنية.  

بأي المنهجين أكثر مالءمة،   من الصعب الجزممعا. والبد من التأكيد في هذه المرحلة على أنه    المنهجين

 خالل أزمة حقيقية. تتعرض فعاليتهما للتمحيص فهما معا حديثان ولم  

خطوط  ولذلك، يوصى كل بلد بأن يجري دراسة معمقة تركز على التحديات والحلول الممكنة بغية وضع  

 دفاعية عن حسابات األداء اإللكتروني. 
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لتنظيمي الكفيل بحماية أصحاب حسابات األداء اإللكتروني  وتتضمن محاور هذه الدراسة اإلطار القانوني وا

" Pass-throughوقواعد القانون المدني، واإلجراءات المطلوبة لوضع منهج "في حالة عجز مؤسسة بنكية،  

 وكذلك التحديات العملية لضمان عزل حسابات األداء اإللكتروني وفصلها. 

والقيام   اإللكتروني،  األداء  حسابات  حماية  الختبار  أزمة  محاكاة  تدريبات  بإجراء  كذلك  ويوصى 

 رأي أصحاب حسابات األداء اإللكتروني في آلية ضمان الودائع وفي قواعد حفظ أموالهم. باستطالعات 
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الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع  الجزء الرابع: أنشطة 

   2019 سنة البنكية 
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الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع  أنشطة  الرابع:الجزء  

  2019سنة  البنكية
 

 الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية أـ نبذة 

  1مساهمة ذات رأسمال    شركةـ هي    SGFGـ    الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

البنكي والقطاع  المغرب  بنك  أنشأها  لمقتضيات  2015، في ماي من سنة  مليون درهم،  تطبيقا  ، وذلك 

القانون رقم  3الفصل   الرابع، من  الباب  المعتبرة في    103-12،  المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات 

المنضوية حاليا تحت    16الئتمان الـ  ويملك رأسمالها بالتساوي كل من بنك المغرب ومؤسسات احكمها.  

 نظام ضمان الودائع. 

وأنشطتَها الشركة  مهامَّ  القانون    وتنُظم  بتنفيذه  12-103مقتضيات  الصادرة  والنصوص  ،  المذكور 

كما تعتمد كذلك بشكل    المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديلها وتتميمها.   95-17ومقتضيات القانون  

عن لجنة بازل والهيئة الدولية لضامني  الصادرة    ة ألنظمة ضمان الودائع الفعالةكبير على المبادئ األساسي

 . 2014والمنقحة في سنة   2009في يونيو  ـ IADIالودائع ـ 

تكمن مهمة الشركة األساسية في إدارة صناديق ضمان ودائع البنوك التقليدية والتشاركية والمساهمة في  

عضاء. ويمكن أن يعين والي المغرب الشركة كي تكون متصرفا  تقويم صعوبات مؤسسات االئتمان األ

 أعاله.  12-103في مؤسسة االئتمان العضو المتعثرة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون  مؤقتا 

المتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فإن أنشطة الشركة    12-103وطبقا للقانون  

 مغرب، ويحدد على الخصوص: تخضع لدفتر تحمالت وضعه بنك ال

 االلتزامات الخاصة بسير عملها؛ ـ 

 ـ ُسبُل المساهمة في تقويم صعوبات مؤسسات االئتمان؛

 التي على مجلس اإلدارة والموظفين احترامها؛ ـ القواعد األخالقية 

 ـ ُطرق تبادل المعلومات بينها وبين بنك المغرب. 

 

 :   الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية ومن الناحية العملية، تتولى 

 ؛ جماعي لضمان الودائعالصندوق الدارة صندوق ـ 

 المساهمات السنوية من المؤسسات األعضاء؛تتبع تحصيل ـ 

عين في حالة   المؤهلة للضمان؛ تعذر التصرف في أموالهم وأصولهم ـ وضع آلية مناسبة لتعويض المودِّ

 ؛9إصدار سندات في حالة عدم كفاية الموارد المتوفرة ـ شروط اللجوء إلى 

والتي تعترضها صعوبات  أو البنوك التشاركية  مساعدات مالية إلحدى مؤسسات االئتمان  كيفيات تقديم ـ 

 ؛ وذلك على وجه االحتياط واالستثناء

 ؛التي تعترضها صعوبات أو البنوك التشاركية، أخذ مساهمات في إحدى مؤسسات االئتمان ـ 

من   4و  3و  2مقتضيات الفقرات شروط أخذ مساهمات في رأسمال المؤسسات المنبثقة عن تطبيق ـ 

 ، من القانون البنكي؛115المادة 

 مؤقتا إلحدى مؤسسات االئتمان؛ التدخل بصفتها مديرا ـ 

 الخاصة بتنفيذ مهمتها. ـ إخبار الجمهور بالمعلومات الضرورية 
 

ع، يحدده بنك المغرب. ويبلغ هذا المبلغ حاليا  9  .درهم 80.000بمقدار مبلغ أقصى لكل مودِّ
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 الحكامة والهيكل التنظيميب ـ 

 مجلس اإلدارة .1

مجلس اإلدارة هو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات واإلشراف على أعمال الشركة. وهو يجتمع  

 رئيسه أو كلما اقتضت الضرورة ذلك. ، بدعوة من مرتين في السنة على األقل

الالزمة لتحقيق الموكلة للمؤسسة بموجب النصوص القانونية  يتمتع مجل اإلدارة بالصالحيات 

 المتعلقة على الخصوص بـ: والتنظيمية. ويعتمد في هذا الصدد القرارات 

 ـ استراتيجيات الشركة؛ 

 ـ ميزانية الشركة السنوية؛ 

 ؛ استثمار أموال الصندوقينإقرار خطط وسياسة ـ 

 ـ إقرار األنظمة واإلجراءات الداخلية؛

 ـ تعيين مدقق حسابات خارجي؛

 إقرار سياسة الشركة التواصلية؛ ـ 

 ـ الموافقة على القواعد األخالقية لموظفي الشركة؛ 

المسؤولة العاملة في نفس  إقرار سياسات التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات األجنبية أو الهيئات ـ 

 الميدان. 

 اللجان الداخلية  .2

على القيام  ثالث لجان تساعده   الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية وضع مجلس إدارة 

 وهي لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة االستثمار، ولجنة التدخل.   أنشطته.ب

 : لجنة التدقيق والمخاطرتتولى 

 ؛ حسابات الشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارةالشراف على سير عمليات تدقيق ـ اإل

 ومندوب حسابات الشركة؛  عملية انتقاء مدقق الحسابات الخارجي لصندوقي الضمانـ 

 قضايا منظومة المراقبة الداخلية وآلية إدارة المخاطر. ـ 

 

لبنك المغرب، وتضم عضوين مستقلين فضال عن المدير العام للشركة. وهي   يرأس اللجنة المدير العام 

 تجتمع مرتين في السنة. 

في مجال سياسة االستثمار والوقاية والتحكم في  تنفيذ توجيهات مجلس اإلدارة   لجنة االستثمارتتولى 

 المخاطر المالية. 

وتكييفه وتسهر على حسن    لتخصيص االستراتيجي لألصول تنفيذ اتتبع  وتساعد لجنة االستثمار كذلك في  

اإلدارة عن قراراتها، ونتائجها وأدائها في    وتخضع اللجنة لمساءلة مجلستطبيق السياسة االستثمارية.  

 تسيير موارد صندوقي الضمان. 

 مرات في السنة.  4لعام للشركة. وتجتمع  يرأس لجنة االستثمار متصرف مستقل وتضم المدير ا
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اختصاص الشركة في حل الصعوبات  دراسة جميع القضايا التي تدخل ضمن نطاق  لجنة التدخل تتولى 

 منها: التي تواجه مؤسسات االئتمان المنخرطة، وخاصة  

 ؛ شروط تقديم مساعدات قابلة لالسترجاع ألحدى مؤسسات االئتمان المنخرطةـ 

و رأسمال مؤسسة منبثقة عن  أ  حدى مؤسسات االئتمان المنخرطة إشروط أخذ مساهمات في رأسمال    ـ

المتعلق بمؤسسات    103-12من قانون رقم °    115من المادة    4و    3و  2تطبيق مقتضيات الفقرات  

 االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ 

 . ة حدى مؤسسات االئتمان المنخرطبإ عمليات تعويض المودعين ـ 

 

وتتكون من عضوين مستقلين   المغرب  لبنك  العام  المدير  التدخل  لجنة  المغربية  ومدير  ويرأس  الشركة 

وهي تجتمع مرة في    مدير الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب. و  لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية 

 السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك. 

 الهيكل التنظيمي .3

 أبرز اختصاصاتها من أجل تنفيذ مهامها في أحسن الظروف. تعتمد الشركة هيكال تنظيميا يتماشى مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أربع وحدات تتولى: الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع تنتظم 

 ـ الشؤون المالية واإلدارية، 

 ـ الدراسات والتدخل وحل المؤسسات المتعثرة، 

 ـ التواصل الخارجي والتعاون الدولي، 

 ـ التدقيق والرقابة الداخلية. 
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 التالية: تشمل صالحيات وحدة الشؤون المالية واإلدارية المهام الرئيسية 

 السهر على تنفيذ جميع أشغال التسيير المالي للشركة وصندوقي الضمان؛ ـ 

 المبادئ والمساطر المحاسبية السارية؛ ـ تطبيق 

 ـ السهر على إعداد القوائم المالية والتقارير الخاصة بها؛ 

 بالشركة.  ة والمحاسبية وأنشطة الميزانية ياإلدار ـ التنسيق بين األنشطة 

 

 حل الصعوبات المهام التالية: وتتولى وحدة شؤون الدراسات والتدخل و

 ـ تحليل البيانات من أجل تقييم المخاطر البنكية؛ 

 ـ إعداد مخططات تدخل الشركة بالتشاور مع المصالح المعنية ببنك المغرب؛

 التنظيمية. ـ المساهمة في وضع النصوص 

 

 الخصوص: وأما وحدة التواصل الخارجي والتعاون الدولي، فتتولى على 

 تنشيط أنشطة التواصل الداخلي والخارجي للشركة؛ ـ المساهمة في  
 أنشطة تحسيس الجمهور بمزايا نظام ضمان الودائع البنكية وحدوده؛ ـ إعداد وتنظيم 

 ـ تتبع اتفاقيات التعاون مع الشركاء. 
 

 ة التدقيق والرقابة الداخلية: وتتولى لجن

 ؛ الداخليةمنظومة المراقبة تنفيذ رصد ـ 
 ـ وضع المساطر والسهر على تطبيقها وفقا للمعايير الجاري بها العمل؛ 

 ـ السهر على فعالية المراقبة الداخلية ورفع تقارير منتظمة بذلك إلى اإلدارة العامة للشركة؛
 وتصحيحها وتتبعها؛ـ تحديد مواطن قصور المراقبة الداخلية 
 ـ وضع وتنفيذ منظومات التدقيق الداخلي؛

 الداخلي للشركة وتنسيقها؛ على أنشطة التدقيقاإلشراف  ـ 
 وعن تقييم المخاطر؛ ـ السهر على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن التدقيق 

 دارة العامة ولجنة التدقيق والمخاطر؛ـ إعداد تقارير التدقيق الداخلي ورفعها إلى اإل
 ـ تتبع تنفيذ توصيات لجنة التدقيق والمخاطر من أجل ضمان متانة آلية المراقبة الداخلية داخل الشركة. 
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 أبرز األحداثـ  ت 
 

االتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا لالطالع على تجربة الشركة في مجال  استقبال ممثل   - 2019فبراير 
 الودائع البنكية؛ضمان 

 انعقاد اجتماع اللجنة االستثمارية الحادي عشر؛  -
 السابع؛ التدقيق والمخاطر اجتماع لجنةانعقاد  -
ـ   AFIعها التحالف من أجل الشمول المالي ـ  المساهمة في مجموعة الخبراء التي جم -

 ، مصر، حول موضوع آلية ضمان ودائع العملة اإللكترونية؛بالقاهرة
 االجتماع السابع لمجلس اإلدارة؛انعقاد  -
-  

  2019مارس 
 انعقاد االجتماع الثاني عشر للجنة االستثمار؛ - 2019أبريل 

 ؛ استقبال وفد عن البنك المركزي العراقي -
 

 
 انعقاد الجمع العام المختلط للشركة؛  - 2019ماي 

 
المشاركة في ورشة المساعدة التقنية وفي محاضرة دولية في موضوع ضمان الودائع   - 2019يونيو 

 المنخرطين في الهيئة الدولية لضامني الودائع باستراسبورغ الروسية. لفائدة 
 

 انعقاد االجتماع الثالث عشر للجنة االستثمار؛ - 2019يوليوز 
عمل   - لمجموعة  الرابع  االجتماع  أشغال  في  الشركة  لضامني الهمشاركة  الدولية  يئة 

ـ المنعقد في أستانا بكازاخستان   IFSBالودائع / مجلس الخدمات المالية اإلسالمي ـ  
 حول أنظمة ضمان الودائع اإلسالمية.

 
 . 2018نشر تقرير أنشطة الشركة عن السنة المالية  - 2019غشت 

 
نظمها صندوق النقد العربي بمدينة  المشاركة في مجموعة عمل حول االستقرار المالي   - 2019شتنبر 

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة؛
 انعقاد االجتماع الثامن للجنة التدقيق والمخاطر؛ -
 التجمع المهني ألبناك المغرب بغرض تقديم مشروع منظومة التعويض؛انعقاد اجتماع   -
والهيئة الدولية    مجموعة عمل التحالف من أجل الشمول الماليمشاركة الشركة في   -

لفائدة العملية  لضامني الودائع في كيغالي، رواندا، حول موضوع آلية ضمان الودائع  
 اإللكترونية.

 
 2019أكتوبر 

المشاركة في أشغال الجمع العام الثامن عشر للهيئة الدولية لضامني الودائع المنعقد  -
 بإسطنبول، تركيا، 

   ترأس مجموعة عمل الهيئة الدولية لضامني الودائع حول مشروع المبادئ األساسية   -
 ألنظمة ضمان فعالة للودائع اإلسالمية؛

مع   - تعاون  بروتوكول  على  )التوقيع  والتصفية  الودائع  ضمان  (  FGDRصندوق 
 االتحاد النقدي لغرب أفريقيا؛و

 للجنة االستثمار.انعقاد االجتماع الرابع عشر  -
 

حول آخر المستجدات في موضوع ضمان الودائع، وحل البنوك المشاركة في مناظرة   - 2019نونبر 
 بزيوريخ السويسرية.  Esisuisseالتي نظمتها  والتكنولوجيا المالية

المشاركة في ورشة عمل في موضوع المساعدة التقنية نظمتها اللجنة اإلقليمية األفريقية  -
 التابعة للهيئة الدولية لضامني الودائع بمدينة أكرا، غانا. 

رؤية إطالق طلب العروض من أجل تحرير دفتر التحمالت الخاص بأوراش "إنشاء   -
 و"وضع منهج تعويض المودعين".  درجة«  360العميل بزاوية 
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 2019حصيلة إنجازات خطة عملي  - ث 

الخطة االستراتيجية    2019تميزت سنة   التي التي    2020-2019بإطالق  نفسا جديدا في األعمال  تبعث 

نا ودائع    ـ  SGFGـ    الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكيةشرعت فيها   حتى تصبح "ُمؤم ِّ

 ". مرجعي يحظى بثقة المودِّعين

عين في آجال معقولة وتعمل وحتى "تحصل على القدر على تدخل الصندوق    ات الالزمة لتعويض المودِّ

ترمي إلى وضع منظومة  الجماعي لضمان الودائع وفقا للمعايير الدولية"، أنهت الشركة دراسة جدوى  

الخوض فيهما في غضون    والبنوك  تعويض المودعين، سمحت بتحديد ورشتين كبريين يتعين على الشركة

  SCVدرجة ـ    360ما يُسمى "رؤية العميل بزاوية  وتكمن الورشة األولى في خلق البنوك  .السنين المقبلة 

عين من  " التي تسمح بتحديد الزبائن وجميع ودائعهم.  ـ ويهم الورش الثاني وضع مسطرة تعويض المودِّ

وقد نوقشت هذه الدراسة مع  طرف الشركة تقوم على حل معلوماتي مناسب، وعلى حلول ذات صلة.  

 جتمع البنكي الذي أبدى تأييده للمشروع بالنظر ألهميته في استقرار القطاعين البنكي والمالي. الم

 

عين ُعرض على أعضاء لجنة التدخل للموافقة عليه. ويشرح   وأعدت الشركة كذلك دليل تعويض المودِّ

 تؤدي مهمة تعويض المودِّعين في أحسن الظروف. الدليل مختلف المراحل الالزمة للشركة كي  

بين    "وحفاظا على الروابط  وتوطيد  الودائع  تأمين  خبرة  تطوير  إلى  وسعيا  السليمة،  الحكامة  ممارسات 

وضع مجلس إدارة الشركة ضمنه لجنة تعيين ومكافأة تتولى مهمة الموافقة على سياسة  األطراف المعنية"،  

 المكلفين بوظائف مهمة وتعيينهم. مكافأة المسؤولين 

دوريا على  وواصلت الشركة نشر آلية المراقبة الدالية وإدارة المخاطر بتحديث خارطة مخاطرها وتقييهما 

مقتضيات جديدة فيه   ميثاقها األخالقي حتى يتسنى لها إدراجبمراجعة    رأس كل ستة أشهر. وبادرت كذلك 

و الفساد  لخطر  البيئة.  تتطرق  وحماية  الجنسي،  والتحرش  النفوذ،  أشغال وضع خطة    استغالل  وأطلقت 

، والوسائل الالزمة لسيرها وتحديد وقع توقف هذه مواصلة النشاط الرامية إلى تحديد الوظائف الحساسة

 إغاثة لضمان استمراريتها.تراتيجيات وحلول الوظائف، مع تحديد اس

  Single Customer view (SCV)ـ: 5إطار رقم 

كل هيئة ضمان ودائع ملزمة، عموما، بتعويض المودعين في حالة تعذر توفر ودائعهم، وذلك في أجل قصير جدا   

 عقب نشر سحب الرخصة من طرف السلطة المختصة.  

لعميل من  ومن بين أهم العناصر الالزمة إلتمام مهمة التعويض في األجل المناسب هناك ضرورة توفر رؤية ا

وبشكل سريع. وهذه الرؤية هي عبارة عن ملف يساعد هيئة ضمان الودائع على تحصيل   SCV ° ـ360زاوية 

عين وودائعهم من لدن البنوك األعضاء.   بيانات المودِّ

 وتختلف كيفيات وضع هذا الملف من بلد آلخر، ولكنه عموما يشتمل على الكتل الثالثة التالية:  
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الشركوتواصل تعهيد جزء من موارد  إلى منح جزئين إضافيين  ت عملية  وانتهت  درهم    2بقيمة  ة  مليار 

بالتساوي على وكيلين، مما يرفع المبلغ اإلجمالي لهذه الموارد موضوع التعهيد إلى   مليارات   5موزعة 

 درهم.

دورية حول   إتمام  بقصد  المغرب  بنك  التنسيق مع  الشركة  التشاركية كما واصلت  البنوك  دمان  صندوق 

المركزي   البنك  مع  السنوي  نصف  البيانات  بتبادل  تطبيقا  وقامت  وذلك  المالية،  الشركة  وضعية  حول 

 لمقتضيات دفتر التحمالت.

سياسة  الشركة  معا"، سنت  والخارجي  الداخلي  الصعيدين  على  تواصل  استراتيجية  "تطوير  إلى  وسعيا 

القانون البنكي ودفتر تحمالتها. وتنص هذه المقتضيات على نهج سياسة تواصل تطابق مقتضيات  تواصل  

بضمان  وتنظيم حمالت تواصلية منتظمة من أجل تحسيس الجمهور وتوعيته  حول منظومة ضمان الودائع 

 الودائع بشكل متدرج. 

المستهدف   واعتمدت الشركة أساسا على موقعها ويب وتحيينه المنتظم من أجل توجيه خطابها للجمهور

 وعززت تواصلها الداخلي لمواكبة تطورها. 

التابع لالتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا.  ووقعت الشركة اتفاقية تبادل مع صندوق ضمان الودائع والتصفية  

تعاون  اتفاقية  والتجمع    وهي  والفلسطينية،  األردنية،  الودائع  ضمان  هيئات  مع  موقعتين  اتفاقيتين  تلي 

 لدول أفريقيا الوسطى.  االقتصادي والنقدي

وفي نفس السياق، واصلت الشركة تعزيز روابطها مع نظيراتها األجنبية عبر مشاركة تجربتها مع البنوك  

 بالعراق وغانا. المركزية 

مشاركة نشطة في التظاهرات التي نظمتها  وعلى صعيد الهيئة الدولية لضامني الودائع، شاركت الشركة  

عينت  هذه المنظمة سواء إقليميا أو دوليا، وشاركت في أشغال بعض لجانها التقنية. وباإلضافة إلى ذلك،  

الهيئة الدولية لضامني الودائع الشركة لرئاسة مجموعة عمل في موضوع تطوير المبادئ األساسية ألنظمة  

 ضمان الودائع اإلسالمية. 

 

 لمنجزات ا - ج

 إتمام دليل تعويض الموِدعين .1

تطبيقا لمقتضيات دفتر التحمالت، أتمت الشركة دليلها الخاص بتعويض الموِدعين. ويرمي هذا الدليل إلى 

 تحقيق األهداف التالية : 

 تحديد المراحل التحضيرية السابقة للشروع في عملية التعويض؛ـ 

الوحدات الداخلية بالشركة القيام بها من أجل إنجاز العمليات المرتبطة الواجب على  ـ توضيح مختلف المهام  

 بأعلى فعالية؛بتعويض الموِدعين، و

 ـ السهر على تنسيق األشغال الداخلية والخارجية المرتبطة بتعويض الموِدعين.

جذع   يشتمل هذا الدليل على تقديم شامل يوضح اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يرتكز إليه وعلى و
 . الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية بمثابة مقدمة عامة لمساطر تدخل   مشترك



 2019التقرير السنوي  

 

48 
 

 

 
 مواصلة األشغال المتعلقة بوضع منظومة تعويض الموِدعين .2

دراسة جدوى من أجل وضع منظومة   البنكيةالشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع  أنجزت 
اختير على إثر طلب عروض إبداء اهتمام. وخلصت هذه  تعويض المودِّعين بمواكبٍة من متعهد خارجي 

خوض ورشين في نفس الوقت تنخرط فيهما كل من  الدراسة إلى أن وضع مثل هذه المنظومة يتطلب 
والمؤسسات المنخرطة في صندوق ضمان    ة الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكي

 الودائع البنكية. 
 

° ـ  360يهم المؤسسات البنكية، ويتجلى في إدخال مفهوم "رؤية العميل من زاوية ـ الورش األول  1
SCVمن اجل تعريف زبائنهم وجميع ودائعهم سواء منها المشمولة بضمان   " من طرف البنوك

 الودائع أو ال. 
 

الشركة المغربية لتدبير صناديق  الورش الثاني يهم وضع عملية تعويض المودِّعين من طرف ـ 2
بمثابة حل معلوماتي ذي واجهة مشتركة مع جميع  يقوم على منصة    ضمان الودائع البنكية
في نظام ضمان الودائع، وجميع المصالح الضرورية لحسن سير المنصة  المؤسسات المنخرطة 

 وعملية التعويض. 
 

بما في ذلك تثبيت وتشغيل البنيات وتطوير البرامج المعلوماتية  سنوات    3وقُد ِّرت مدة إنجاز المشروع في  
   وتشغيل أهم الخدمات ذات الصلة. 

بتاريخ   المنعقد  اإلدارة  تقنية مكلفة  2019مارس    26وبمراعاة توجهات مجلس  لجنة  الشركة  ، شكلت 
مَمثَّلة في المجلس. ودعت الشركة كذلك    بنوك  3أهم مخرجات هذه الدراسة. وتضم هذه اللجنة  بدراسة  

والبنوك ذات األغلبية األجنبية  في رأسمالها  حتى يتسنى تمثيل البنوك ذات األغلبية العمومية  بنكين آخرين  
 في هذه اللجنة. في رأسمالها 

 

 : دليل تعويض الموِدعين  6إطار رقم 

 

عين مختلف المراحل الالزمة كي تضمن الشركة تنفيذ هذه المهمة في ظروف جيدة.  يبين دليل تعويض المودِّ
القانونية والتنظيمية، يرتكز الدليل كذلك إلى المبادئ األساسية من أجل أنظمة ضمان ودائع فعالة،  وفضال عن المقتضيات 

. 2014وبعد تنقيحها في  2009كما نصت عليها لجنة بازل والهيئة الدولية لضامني الودائع، في    
 

مؤسسات االئتمان المتعثرة،  ويرصد الدليل المنهج العادي الذي يجب اتباعه عند معالجة بنك المغرب صعوبات إحدى 
يبية لمؤسسات االئتمان، وعند االقتضاء، سحب الرخصة. ووفقا لهذا المنهج، تشرع الشركة قبل العرض على اللجنة التأد

عين بمجرد التوصل بإشعار بنك المغرب القاضي بعدم توفر الودائع وغيرها من  في التحرك من أجل تعويض المودِّ
 األموال القابلة لإلرجاع.

 
 يقع الدليل في أربع مراحل : 

 - المرحلة التحضيرية؛ 
  - مرحلة نشر عملية التعويض؛ 

 ـ المرحلة التالية لسحب الرخصة؛
 ـ مرحلة إنهاء عملية التعويض.
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وُعرضت نتائج دراسة الجدوى  " الذي على البنوك تطويره.  SCVوانصبت أشغال هذه اللجنة على ورش "
ونتائج أشغال اللجنة التقنية على البنوك المنخرطة في الصندوق الجماعي لضمان الودائع وعلى البنوك  

 التشاركية كذلك. 
 

 وعبرت البنوك على تأييدها لهذه المشروع، وأكدت على أهميته في استقرار النظام البنكي. 
إبداء اهتمام استهدف ثمانية  وبناًء على توصية لجنة التدقيق والمخاطر، أطلقت الشركة عقب ذلك، طلب  

عملية تعويض  " و"وضع  SCV"   مكاتب وطنية ودولية بغرض تحرير دفتر تحمالت متعلق بأوراش إنشاء 
عين".   المودِّ
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 : توصيات الهيئة الدولية لضامني الودائع في مجال تعويض الموِدعين  7إطار رقم 

 

عين، التي نشرتها سنة  توصية   16، 2012استعرضت الهيئة الدولية لضامني الودائع في وثيقتها حول نظام تعويض المودِّ

عين: أساسية ترمي إلى ضمان سن نظام فعال لتعوي ض المودِّ  

عين، والقيام بعمليات التحقق  1 ـ يجب أن تكون هيئة ضمان الودائع قادرة على الوصول، في كل وقت، إلى معلومات المودِّ

عين. من الب يانات وموثوقيتها وكمالها في إطار اإلعداد لعمليات تعويض المودِّ  

عين  ـ على السلطات أن تصدر نصوصا تنظيمية حتى تضمن قدرة البنوك على ت2 دِّ قديم معلومات موثوقة عن أصول الموِّ

 وفي الوقت المناسب.

عين. وهذا قد يعني إلغاء تطبيق  3 ـ على السلطات تمهيد كل العقبات التي من شأنها عرقلة حسن سير عملية تعويض المودِّ

ع وديونه، وتفكيك الحسابات التي لها أكثر من حامل، وإلغاء إعالن الدي ن من طرف المودعين  التعويض بين ودائع المودِّ

 المعنيين وإن اقتضى الحال إلغاء كل نص غير ذي فعالية مطبق على عملية تعويض المودعين.

ـ يجب أن يكون مآل عمليات أداء البنوك موضوع اتفاقية مع الفاعلين في نظام األداء والتعويض من أجل ضمان معالجة  4

ى النحو المناسب وفي الوقت المناسب.علالعمليات الجارية عقب اإلعالن عن إفالس أحد البنوك   

عين حتى تستطيع  5 ـ يجب أن تعتمد كل هيئة ضمان ودائع على تكنولوجيا في معالجة البيانات المرتبطة بتعويض المودِّ

عين.  تسريع عملية تعويض المودِّ

ي ومبينة بوضوح  ـ يجب أن تكون حدود شمول الضمان ونطاقه والمنتجات المستحقة للتعويض موضحة في إطار قانون6

عين درءا ألي لُبس.  ومشروحة للمودِّ

عين وأن يشتمل على موارد تمويل 7 ـ يجب أن يضمن إطار تمويل نظام ضمان الودائع تعويضا سريعا لحقوق المودِّ

 صريحة في حالة االحتياج الطارئ إلى السيولة. 

عين. ـ يجب أن تراعي هيئة ضمان الودائع عددا كبيرا من وسائل األداء الكفي8 لة بتسريع عملية تعويض المودِّ  

ـ يجب أن يكون المودع قادرا على الوصول إلى أصوله المشمولة بالضمان في أسرع وقت، وفي أجل أقصاه شهرا ابتداء 9

ويض )مثال إغالق البنك(.من وقوع الحادث الذي أطلق عملية التع  

ـ يجب على هيئة ضمان الودائع أن تقدم معلومات واضحة عن ُسبُل األداء التي ستُعتَمد وتواريخ التعويض وذلك ضمن  10

لجمهور.استراتيجية تواصل شاملة حتى تستجيب النتظارات ا  

عين يطلبو11 ن الوصول إلى  ـ لهيئة ضمان الودائع، حسبما تراه مناسبا، أن تدفع أداءات وسيطة، إذا ما قد رت أن المودِّ

عين فعليا )مثال معاينة تأخيرات في أداء جميع المبالغ   أموالهم بشكل عاجل وسريع حتى قبل بدء عملية تعويض المودِّ

 المستحقة(، وذلك شرط أن تملك هيئة ضمان الودائع القدرة التقنية لفعل ذلك دونما إلحاق الضرر بمجمل عملية التعويض.

الودائع التي تعمل بصفة مدير التصفية، فمن المفيد أن تتفق على ترتيبات مع المسؤول عن  ـ بالنسبة لهيئات ضمان 12

 التصفية حتى تتمكن، إن اقتضى الحال، من مساعدة هيئة ضمان الودائع في تنفيذ مهامها.

عين طرٌف مستقٌل من أجل ضمان إجراء عمليات المراقبة الدا13 خلية في فترة  ـ يجب أن يقود تدقيق عملية تعويض المودِّ

 التعويض وأداء التعويضات بشكل صحيح وموثوق.

ـ يجب أن تمتلك هيئة ضمان الودائع الموارد البشرية المؤهلة والمناسبة المخصصة لوظيفة تعويض المودعين حتى  14

ئة ضمان  يتسنى لها إعدادها ألي عملية تعويض. وفي حالة عدم كفاية الموارد البشرية الداخلية، يجب أن تكون لدى هي

 الودائع خطة طارئة لتعزيز موظفيها في أوقات األزمات.

ـ إذا كانت هناك قضايا مرتبطة بالتعويض العابر للحدود، مثل مسألة من عليه التعويض في البلد الذي وقع فيه إفالس  15

بيقه في الوقت  البنك، فالبد من معالجة جميع هذه المسائل جميعها قبل الشروع في أي تعويض ضمانا لفعاليته وتط

ستراتيجية المناسب. وهذا قد يغطي توقيع اتفاقيات التنسيق من أجل تحديد المسؤوليات وصياغة خطابات متوافقة ضمن ا

عين.  تواصل فعالة ومعالجة كل مسألة ذات صلة بتعويض المودِّ

لقدرة العملياتية التي ـ يجب وضع ممارسات فعالة، وتطوير خطط طوارئ، وإجراء تداريب محاكية من أجل اختبار ا16

 تتمتع بها ضمان الودائع.
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 فتح ورش التواصل المؤسساتي .3

ـ ورش التواصل المؤسساتي وذلك    SGFGـ    الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية أطلقت  

وهكذا، فكل األعمال تنصب على  .  2021-2019بوضع خطة تواصل تتماشى مع مخططها االستراتيجي  

 تمكين الشركة من استراتيجية تواصل تغطي الشقين الداخلي والخارجي معا. 

جماهيرها   مع  التواصل  بغرض  لغات  ثالث  في  المحرر  ويب  موقعها  تسخير  على  الشركة  دأبت  وقد 

المستهدفة. ويخضع هذا الموقع، طيلة السنة، للتحديث واإلثراء بمحتوى إخباري عن نشاط الشركة وطنيا  

 زت الشركة كذلك على تعزيز تواصلها الداخلي لمواكبة تطورها. ودوليا. كما رك

حت سياسة تواصل حتى تكون جميع األعمال التواصلية في شكل يطابق مقتضيات   وفضال عن ذلك، اقتُرِّ

القانون البنكي ودفتر تحمالت الشركة. فطبقا لهذه المقتضيات، يجب نهج تواصٍل حول نظام ضمان الودائع  

 صل دورية قصد إعالم الجمهور وتحسيسه، بالتدرج، بأهمية ضمان الودائع ودوره. وتنظيم حمالت توا

ومساهمةً في االستراتيجية الوطنية الرامية للشمول المالي، تعاونت الشركة مع المؤسسة المغربية للتربية  

ة مع  المالية في سبيل تنظيم أعمال مشتركة. وذلك ضمن الجهود الساعية على خلق شراكات متينة ودائم

 الفاعلين الوطنيين والدوليين. 

 اعتماده بغية إدراج المرجع المحاسبي الجديد لـلصندوق الجماعي لضمان الودائع  .4

ُعرض مشروع المرجع المحاسبي للصندوق الجماعي لضمان الودائع على المجلي الوطني للمحاسبة الذي  

تاريخ   انعقاد اجتماعه السادس  2019فبراير    27قرر، في  بمناسبة  تأسيس مجموعة عمل  ،  والسبعين، 

وتتكون هذه المجموعة من خبراء محاسبين وممثل عن  تنكب على دراسته وإتمامه قبل الموافقة عليه.  

من أجل  الشركة، وعقد ثالث ورشات خرج على إثرها بصياغة خطة محاسبية ستُعرض على الجمع العام  

 الموافقة عليها. 

يُذكر أن بنك   التنظيمي،  الجانب  التدخل، وذلك في  وفي  لتغطية خطر  المغرب أدرج مبدأ مؤونة مقننة 

دورية خاصة بكيفيات إدارة موارد الصندوق. وهذا مطلب ضروري من أجل طلب الخصم الضريبي لهذه  

 المؤونة من لدن المديرية العامة للضرائب في حالة اعتماد الخطة المحاسبية الجديدة. 

  2019ومن الناحية العملياتية، قامت الشركة، بالموازاة مع ذلك بمسك هذه الحسابات برسم السنة المالية  

لمعايير   طبقا  الصندوق  حسابات  ذلك  في  مراعيةً  المذكورة،  الجديدة  المحاسبية  الخطة  لمقتضيات  وفقا 

 . المدونة العامة للتنميط المحاسباتي

 ةتحديد خارطة توجيهية للموارد البشري .5

شرعت الشركة في ورشة ترمي إلى تحديد خارطتها التوجيهية الجديدة للموارد البشرية حتى تستجيب  

 بشكل مناسب لتطورها حاليا ومستقبال. 

كانت أول مرحلة هي تحديد بنية تنظيمية مناسبة وتوزيع األنشطة بناَء على دراسة مقارنة مع نظراء  ف

مقترح سياسة إدارة موارد بشرية تشمل تصنيف مناصب الشغل    أجانب. وانكبت المرحلة الثانية على تحديد 

 وتأهيلها، ومقترح سياسة أجور. 

من   ومتعهدا  الشركة  من  مسؤولين  تضم  تقييم  لجنة  إلى  الشغل  مناصب  بتصنيف  د  ُعهِّ الغرض،  ولهذا 

 خارجها. 
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 مواصلة تعزيز منظومة الرقابة الداخلية  .6

لتدبير صناديق  واصلت   المغربية  البنكية الشركة  الودائع  التي    ضمان  الداخلية  مراقبتها  منظومة  تعزيز 

تعتمد األطر المرجعية المعترف بها دوليا. ولذلك، قامت بتحديث خارطة مخاطرها وبتقييم شامل للمخاطر  

ونظمتها في شكل مصفوفات تيسر تصور جميع المخاطر التي تهدد    الُمحصاة، مع تحديث كل ستة أشهر.

 ربية لتدبير صناديق ضمان الودائع والصندوق الجماعي لضمان الودائع. أنشطة الشركة المغ

فيه   أدرجت  بحيث  األخالقي  ميثاقها  بمراجعة  الشركة  بادرت  والمخاطر،  التدقيق  لجنة  لتوصية  وتنفيذا 

 مقتضيات جديدة تتطرق إلى خطر الفساد واستغالل النفوذ، والتحرش الجنسي وحماية البيئة. 

 ال وضع خطة استمرارية العمل ترمي إلى : وشرعت الشركة في أشغ

 ـ تحديد الوظائف الحرجة والوسائل الضرورية الستمرارها وتحديد وقع توقفها؛1

 ـ تحديد استراتيجيات وحلول إغاثة لتيسير استمرارية الوظائف الحرجة؛ 2

 ـ وضع قواعد خاصة بالمساطر والمخططات الُمكونة لخطة استمرارية النشاط؛ 3

 تبارات خطة استمرارية النشاط التي وضعتها الشركة. ـ إجراء اخ4

 

، وهي المهام التي شملت عمليات الخزينة  2019وأنجزت الشركة مهامها المتضمنة في خطة تدقيقها لسنة  

القانون   مع  والمطابقة  الشراء  الميزانية، وعمليات  الطابع    08-09وإدارة  ذات  البيانات  بحماية  المتعلق 

 الشخصي. 

باشرت الشركة بتقييم شامل لنظام المراقبة الداخلية سمح بالتحقق بشكل معقول بفعالية مساطر وعمليات  كما  

 الشركة. 

 مواصلة تحسين النُظم المعلوماتية .7

البنكيةواصلت   الودائع  لتدبير صناديق ضمان  المغربية  سنتين،    الشركة  قبل  عليه  سارت  الذي  نهَجها 

ت الطابع الشخصي ووضع الشروط التي تفرضها المذكرة التوجيهية  وخاصة فيما يخص حماية البيانات ذا

 . الوطنية حول أمن النظم المعلوماتية 

مجال "   وفي  منصتي  في  بالشركة  التصريح  تم  المعلومات،  األمن  و"MaCertإدارة   "CERT-FR  ."

والبرمجيات   الضعف  نقاط  معالجة  مثل  واإلنذار  اإلشعار  خدمات  من  بذلك  الخبيثة، ورصد  واستفادت 

التهديدات الجديدة وتحليل الحوادث. ومنذ تفعيل هذه الخدمة وبفضلها، استطاعت الشركة التصدي لعدة  

 هجمات وإبطالها بشكل استباقي، حيث كان بعضها منتشرا على الصعيد العالمي. 
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ومن حيث التجهيزات  وباإلضافة إلى ذلك، نشرت الشركة حال إلدارة وقت حضور الموظفين وتتبعه. 

اتصاالت  التكنولوجية، قامت بتفعيل خدمة مضاعفة ربط األنترنيت عبر األلياف الضوئية عن طريق 

 المغرب حتى تضمن صبيب ربط مستقر ومستمر بشكل دائم. 

 

 إتمام الدورية حول صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية .8
 

رأيها في مشروع دورية حول تنظيم عمل صندوق    الشركة  قدمت في سياق التعاون مع بنك المغرب،  

ضمان ودائع البنوك التشاركية وتدبيره. وسيُعرض هذا المشروع بعد موافقة لجنة مؤسسات االئتمان عليه  

 على أنظار المجلس األعلى للعلماء.

 

 أشغال اللجان الداخلية - ح

 لجنة االستثمار  .1

خصصتها لدراسة، باإلضافة إلى أنشطة أخرى،    ، أربعة اجتماعات 2019عقدت لجنة االستثمار، سنة  

الودائع،  الجماعي لضمان  الصندوق  موارد  بنك    لتوظيف  يديرها  التي  األداء، ومخاطر األصول  وتتبع 

"ألِّف".    المغرب  لتشكيلة  آخرين  توظيف جماعي  ووكالء  في شكل صندوق  التدبير  تعهيد  برنامج  وأما 

 أو المركز المغربي الخاص بالتصدي للطوارئ المعلوماتية  MaCERT: 8إطار رقم 

 

ضع نظام يساهم في حماية األنظمة المعلوماتية بات مطلبا ملحا خاصة مع تزايد استعمالها وبالنظر إلى دورها في عمليات  إن و

مختلف المهن، وهذا بعث المديرية الوطنية ألمن النظم المعلوماتية إلى إحداث المركز المغربي الخاص بالتصدي للطوارئ  

maCERT المعلوماتية ـ  ـ.    

 

هو مركز لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية تابع للمديرية الوطنية لألمن المعلوماتي. ويهدف المركز هذا المركز 

ية للدولة، وتنسيق الرد  إلى وضع أنظمة يقظة ورصد، وإنذار بجميع الحوادث التي من شأنها إلحاق الضرر بأمن النظم المعلومات 

اإلدارات. على هذه الحوادث، وذلك بالتعاون مع باقي  

maCERT يندرج إحداث مركز  ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أمن النظم المعلوماتية من حيث التوفر والسالمة والسرية   

 والتتبع. 

 

 وتشمل خدمات المركز على الخصوص: 

 ـ اإلنذار والتنبيه

 ـ إدارة الحوادث 

 ـ تحليل الحوادث

 ـ دعم الرد 

 ـ اإلعالنات

التكنولوجية ـ اليقظة   

 ـ تقييم األمن 

 ـ خدمة رصد االختراقات 

 ـ نشر المعلومات ذات الصلة باألمن.
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الج بتخصيص  اللجنة  أعضاء  ر  أُشعِّ فقد  البالغ  سندي،  الثاني  على حصص    2زء  موزعة  درهم  مليار 

 متساوية بين شركتي تدبير محليتين. 

مليون درهم لكل واحد منهما، مما يرفع تكلفة    500وفي نهاية السنة، ُمنِّج الجزء األخير لوكيلين بقيمة  

 مليارات درهم تما شيا مع توجيهات آخر مجلس.  5البرنامج الكلية إلى 

 والمخاطرلجنة التدقيق  .2

لشركة المغربية  لمن أجل دراسة القوائم التركيبية    2019عقدت لجنة التدقيق والمخاطر مرتين في سنة  

والصندوق الجماعي لضمان الودائع، وكذلك مناقشة الرأي األولي    لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

اخلي. وانكبت اللجنة كذلك على  الذي أبداه مندوب الحسابات بشأنها وتطور أشغال وضع نظام مراقبة د 

والصندوق    الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية تقييم خارطة المخاطر التي تحف أنشطة  

 الجماعي لضمان الودائع. 

 لجنة التدخل وحل المؤسسات المتعثرة  .3

سة مضامين دليل  من أجل درا  2020عقدت لجنة التدخل وحل المؤسسات المتعثرة اجتماعا في بداية سنة  

 تعويض المودِّعين. 

 التعاون الدولي والمساعدة التقنية  - خ

 شركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية زيارات وفود أجنبية لل .1

في سياق مشاركة التجربة المغربية في مجال وضع آلية ضمان الودائع، قام إطار من صندوق ضمان  

التابع لالتحاد   فبراير  الودائع  أفريقيا، في  لدول غرب  لل2019النقدي  دراسية  بزيارة  المغربية  ،  شركة 

، اطلع خاللها على التجربة المغربية في مجال إدارة نظام ضمان  لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية

  DOMCالودائع البنكية. وخالل هذه الزيارة، التقى مبعوث االتحاد بمسؤولي إدارة اإلشراف البنكي و 

 يث تبادلوا اآلراء حول تبادل معلومات اإليداع وتوظيف موارد الصندوق المتاحة. ح

ابريل   للعامل، في  القانون  المستشار  برئاسة  العراقي  المركزي  البنك  الشركة كذلك وفدا عن  واستقبلت 

القانون  2019 اإلطار  وأنشطتها وعلى  الشركة وعملها  تنظيم  زيارته، على  الوفد، خالل  واطلع هذا   .

التنظيمي الذي يحكم مهامها. وكانت الزيارة مناسبة كذلك للوفد العراقي للحديث عن استعدادات البنك  و

 المركزي إلحداث هيئة ضمان ودائع ألول مرة. 

ـ والهيئة الدولية لضامني الودائع  AFIمشاركة الشركة في مجموعات عمل التحالف من أجل الشمول المالي ـ  .2

 ـ   IADIـ 

الشركة   الودائع، شاركت  الدولية لضامني  المالي والهيئة  الشمول  التحالف من أجل  بناًء على طلب من 

ثت في التحالف  المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع   في اللجنة المختصة في ضمان الودائع التي أُحدِّ

العبر في مجال  وذلك بغرض تحليل دور أنظمة ضمان الودائع في تطوير الشمول المالي واستخالص  

وتضم اللجنة ضمن أعضائها،    كيفيات ومناهج حماية أموال الزبائن المودعة في حسابات عملة إلكترونية. 

وماليزيا،   وكينيا،  وكولومبيا،  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  الودائع  ضمان  هيئات  الشركة،  جانب  إلى 

 وكوريا الجنوبية، ونيجيريا. 
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هما هذه اللجنة بمصر ورواندا على التوالي، طور أعضاؤها قاعدة بيانات  وخالل االجتماعين اللذين عقدت

ل ت قاعدة   حول أدوار أنظمة ضمان الودائع في تشجيع الشمول المالي ومعالجة العملة اإللكترونية. واستُغِّ

البيانات هذه التي اعتمدت على دراسة حاالت بالبلدان األعضاء، لصياغة مشروع قواعد خاصة بتطبيق  

 سبية المعايير على ضمان الودائع المتعلقة بالشمول المالي. تنا

وعينت الهيئة الدولية لضامني الودائع الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع رئيسة على مجموعة  

المبادئ األساسية ألنظمة ضمان ودائع إسالمية فعالة. وُعرضت   إتمام مشروع  عمل محدودة من أجل 

وآلراء الشريعة في  تثمار  صيغة هذه الوثيقة النهائية التي تتضمن ملحقين خاصين بمسألة أهلية ودائع االس

 بعض القضايا الخاصة، على أنظار الهيئة الدولية لضامني الودائع للموافقة عليها ونشرها. 

 مشاركة الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع في مؤتمرات دولية .3

روـ آسيوية  شاركت الشركة في عدة أشغال على الصعيد الدولي، وساهمت في أشغال اللجنة اإلقليمية األو

بمدينة ستراسبورغ    2019وفي ورشة عمل المساعدة التقنية على ضمان الودائع التي نُظمت في يونية  

 بروسيا. 

وشاركت الشركة أيضا في أشغال االجتماع الرابع الذي عقدته مجموعة العمل المشتركة بين الهيئة الدولية  

ـ بمدينة أستانا بكازاخستان في شهر يوليوز    IFSBمجلس الخدمات المالية اإلسالمي ـ  لضامني الودائع و

 من أجل إتمام صياغة المبادئ األساسية ألنظمة ضمان ودائع إسالمية فعالة.  2019

بأكرا، غانا، في ورشة عمل المساعدة التقنية التي نظمتها    2019كما شاركت الشركة، في شهر نونبر  

الدولية بغانا.   الهيئة  الجديدة  الودائع  الودائع والبنك المركزي لدولة غانا وهيئة ضمان  وخالل    لضامني 

أشغال هذا الورش، قدمت الشركة عرضين حول دور أنظمة ضمان الودائع ووظائفها وعن العالقات بين  

عين.   أعضاء شبكة األمان المالي. ونشطت الشركة كذلك مجموعة عمل حول تعويض المودِّ

 وحل المؤسسات المتعثرة التابع لالتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا  تعاون مع صندوق ضمان الودائعاتفاقية ال .4

لدول غرب   النقدي  التابع لالتحاد  المتعثرة  المؤسسات  الودائع وحل  الشركة مع صندوق ضمان  وقعت 

أكتوبر   شهر  في  على  2019أفريقيا،  الرسمي  الطابع  إضفاء  إلى  ترمي  تعاون  اتفاقية  بين  ،  العالقات 

الطرفين بغية تبادل التجارب والخبرات في المجاالت ذات االهتمام المشترك وخاصة في مجال تنفيذ مهام  

 المساعدة التقنية وتنشيط المناظرات والمؤتمرات وورشات العمل. 

 أشغال الجمع العام السنوي والمؤتمر السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع  .5
 

، شاركت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع في األشغال  2019نة  في شهر أكتوبر من س

السنوي والمؤتمر   العام  للجمع  الثامن عشر  انعقاد االجتماع  بمناسبة  نُظمت في إسطنبول، بتركيا،  التي 

الشركة   وحضرت  التركية.  الودائع  هيئة ضمان  مع  بالتعاون  الودائع،  لضامني  الدولية  للهيئة  السنوي 

عمل الهيئة الدولية لضامني الودائع وأشغاَل لجنة الشرق األوسط وشمال  ماعات اللجان ومجموعات  اجت

 أفريقيا، واللجنة األفريقية. 
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وخالل اجتماع الجمع العام السنوي للهيئة الدولية لضامني الودائع، صوت أعضاء الهيئة على مراجعة  

، ولكن بمستويات مختلفة ذلك أن هذه الواجبات ستُحدد  2020واجبات العضوية، بالزيادة فيها ابتداء من 

مع مراعاة حجم  ضو،  حسب الناتج اإلجمالي الوطني والناتج اإلجمالي الوطني لكل نسمة في كل بلد ع 

 القطاع النبكي والقدرة المالية لنظام ضمان ودائعه. 

ويندرج رفع واجبات العضوية ضمن الشروع في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط االستراتيجي الذي  

سنته الهيئة، والذي يرتكز أساسا على تعزيز مهام المساعدة التقنية التي تطلبها البلدان األعضاء، ولكن  

 أيضا على تعدد أعمال التدريب وتوطيد أشغال البحث بالهيئة. 
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الجزء الخامس: القوائم والنتائج المالية للشركة المغربية لتدبير  

 صناديق ضمان الودائع البنكية والصندوق الجماعي لضمان الودائع 
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القوائم والنتائج المالية للشركة المغربية لتدبير صناديق  الخامس:الجزء  

 والصندوق الجماعي لضمان الودائع  البنكية مان الودائعض
 

 ـ الصندوق الجماعي لضمان الودائع  2019أ ـ حسابات السنة المالية  
 

 

 

 

 

 الصندوق الجماعي لضمان الودائع

 

 

 تقرير الُمدقق المستقل 

 2019دجنبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
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Deloitte 

 1021006  التعريف الضريبي :

 51451السجل التجاري :  

 2749797ص.و.ض.ج : 

 37993157الرسم المهني: 

 000084172000066التعريف الموحد للمقاوالت :  

 شارع سيدي عبد الرحمن بن عبد هللا
 3ـ الطابق  3بناية  س ـ برج العاج 

 
 

 ـ  SGFGالشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية ـ إلى عناية السادة المساهمين في 

 ، شارع أنفا، الدار البيضاء، المغرب 7، الطابق  162

 

 2019دجنبر  31تقرير المدقق المستقل عن السنة المالية من فاتح يناير إلى 

 

حساب المنتجات ، بما فيها الحصيلة وللصندوق الجماعي لضمان الودائعلقد دققنا القوائم التركيبية طيه  

المالية   بالسنة  الخاصة  التكميلية  المعلومات  التمويل وقائمة  التدبير، وجدول  والتحمالت، وجدول أرصدة 

. ويظهر من هذه القوائم مبلغ رؤوس أموال ذاتية واألموال المعتبرة في حكمها 2019دجنبر    31المنتهية في  

ألف درهم. وقد ُحررت هذه القوائم بتاريخ   210898ألف درهم منها ربح صاف  بقيمة  25996552بقيمة 

ـ كوفيد   2020مارس    24 التاجي  الفيروس  تفشي جائحة  ـ،   19-في سياق تطور األزمة الصحية بسبب 

 باالعتماد على البيانات المتوفرة حتى ذلك التاريخ. 

 مسؤولة اإلدارة 

المحاسبة السارية بالمغرب.  وعرضها عرضا سليما طبقا لمعايير  هذه القوائم  اإلدارة مسؤولة عن إعداد  

ويقع على مسؤولية اإلدارة كذلك تصور وتنفيذ وتتبع مراقبة داخلية خاصة بالمؤسسة وتقديم البيانات المالية 

  على نحو خال من أي خلل ملموس وتحديد تقديرات محاسبية معقولة بالنظر إلى الظرفية.

 مسؤولة المدقق 

بناء على ما قمنا به من تدقيق الحسابات. وقد أجرينا    هذه القوائم التركيبيةإبداء الرأي في  في  مهمتنا    تكمن

تدقيق الحسابات وفقا لما تقتضيه معايير التدقيق المتعارف عليها بالمغرب. وهي معايير تحتم علينا االمتثال  

القوائم التركيبية  قولة مفادها أن  للقواعد األخالقية، وتخطيط التدقيق وإنجازه من أجل التوصل إلى قناعة مع

 خالية من أي خلل ملموس. 

ويشمل هذا التدقيق القيام بإجراءات من أجل الحصول على وثائق ذات مصداقية ومؤيدة للمبالغ والبيانات 

. وتبقى لمراقب الحسابات حرية اختيار اإلجراءات المناسبة وتقييم مخاطر  التركيبية  المضمنة في القوائم

قوائم على خلل ملموس. ويراعي المراقب، عند تقييم هذه المخاطر، أنظمة الرقابة الداخلية المعمول احتواء ال

بها بالشركة المتعلقة بإعداد وعرض القوائم التركيبية وذلك بغرض تحديد إجراءات المراجعة المالئمة،  
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المحاسبية المعتمدة وعقالنية  وليس بغرض إبداء رأي فيها. كما تشمل المراجعة تقييما لمدى مالءمة المناهج  

 التقديرات المحاسبية الصادرة عن اإلدارة، وتقييم تقديم جميع القوائم المالية الموطدة عموما. 

 ونحن نعتقد أن العناصر التي جمعنا مناسبة وكافية كي نؤسس عليها رأينا. 

 

 إبداء الرأي في القوائم التركيبية 

ر إليها في الفقرة األولى أعاله هي قوائم منتظمة وصريحة وتعطي  نقر بأن القوائم المالية الموطدة المشا

دجنبر    31إلى غاية    للصندوق الجماعي لضمان الودائع صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية  

المالية برسم  ، وعن  2019 انتائجه  المحاسبية  والمبادئ  للمعايير  المنتهية، طبقا  المالية  لمعتمدة في  السنة 

 . المغرب 

ودونما مساس بالرأي المدلى به، نحيطكم علما أنه، في مجال حساب وتقديم مساهمات مؤسسات االئتمان، 

 ، من قوائم المعلومات التكميلية. A1، القائمة  III.1ُطب ِقت المبادئ الوارد بيانها بتفصيل في المذكرة 

 2020يونيو   15حرر في الدار البيضاء، بتاريخ  

 المدقق المستقل

Deloitte Audit 

 

 هشام بلمقدم. 
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 حصيلة الصندوق الجماعي لضمان الودائع : األصول 

ي 
 
  2019/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف

 2016 2017  األصول 

 0,00 0,00 (أ) قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة  

     * مصاريف تمهيدية  

     تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية   

     مكافآت تسديد سندات افتراضية   

        ()ب    حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة أ

     البحث والتنمية ص

     براءات، عالمات، حقوق وقيم شبيهة بها  و

     محل تجاري  ل 

     حقوق معنوية أخرى ملحقة باألصول الثابتة  

 0,00 0,00 ()ج                أصول ثابتة مادية   

     أراض   

     مبان  ث

     نشاءات تقنية عتاد وأدوات إ ا

     عتاد النقل ب

     ثاث، عتاد المكتب وتهييئات مختلفة أ ت

     أصول ثابتة مادية أخرى  ة

     أصول ثابتة مادية قيد اإلنجاز  

 093.75 062 824 19 839.26 933 271 20 ()د      حقوق مالية ملحقة باألصول الثابتة 

     قروض ملحقة باألصول الثابتة 

 571.32 461 988 1 166.84 862 810 1 دائنيات مالية أخرى  

     سندات المساهمة  

 522.43 600 835 17 672.32 071 461 18   سندات أخرى ملحقة باألصول الثابتة  

       ()ه            باألصولفوارق التحويل   

     نقصان الدائنيات الملحقة باألصول الثابتة   

     زيادة ديون التمويل   

 093.75 062 824 19 839.26 933 271 20 (أ+ ب+ ج+ د+ ه)      1مجموع    

 
 
 

األصول  
  المتداولة

 0,00 0,00 (و)             مخزونات

     بضائع

     الصنعمنتجات تامة 

 880.10 997 439 137.05 965 465 ()ز             دائنيات األصول المتداولة

     

 0.00 142.33 899 4 الدولة

     حسابات شركاء 

     مدينون آخرون 

 880.10 997 439 994.72 065 461 حسابات تسوية باألصول 

 241.59 612 876 3 843.52 895 260 5 ()ح               سندات وقيم توظيف 

     ()ط  فوارق التحويل باألصول )عناصر متداولة( 

 121.69 610 316 4 980.57 860 726 5 (و + ز + ح + ط) IIمجموع 

 الخزينة

 921.97 372 755.00 035 2 خزينة باألصول 

     كات وقيم للتحصيل ي ش

 921.97 372 755.00 035 2 بريدية كات ي بنوك، الخزينة العامة، ش

     صناديق، حواالت تسبيقات واعتمادات 

 III 2 035 755.00 372 921.97مجموع 

 III+II+I 26 000 830 574.00 24 141 045 137.41 مجموع عام  
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  ( )الخصوم الصندوق الجماعي لضمان الودائع  حصيلة  
ي 
 
 2019/ 12/ 31السنة المالية المنتهية ف

 2018 2019 الخصوم   

     رؤوس األموال ذاتية  

     ( 1رأسمال الشركة أو رأس مال شخصي )   

 

     

 683.52 892 474 4 279.32 477 789 4 احتياطيات أخرى 

     (2)         ل من جديد رحَّ مُ 

     (2)      نتائج صافية قيد اإلرصاد 

 595.80 584 314 554.20 897 210 (2)       تيجة صافية للدورة المحاسبيةن 

 279.32 477 789 4 833.52 374 000 5 ()أ    مجموع رؤوس األموال الذاتية 

     

     خصصات مقننة م

ي مؤسسات االئتمان 
 129.58 885 340 19 959.31 176 996 20 مساهمة ف 

 129.58 885 340 19 959.31 176 996 20 ()ج      ديون التمويل

     اقتراضات سندية 

     ديون أخرى للتمويل 

 0,00 0,00 (مخصصات مستديمة لمواجهة مخاطر وتكاليف )د

     خصصات لمواجهة تكاليف م

     مخصصات لمواجهة مخاطر 

 0,00 0,00 ()هـ      فوارق التحويل بالخصوم 

     الدائنيات الملحقة باألصول الثابتةزيادة 

     نقصان ديون التمويل   

 408.90 362 130 24 729.83 551 996 25 (أ + ب + ج + د + ه) I مجموع  

الخصوم 
المتداول 
ة )دون  
 الخزينة( 

 728.51 682 10 782.00 278 4 ()و          ديون الخصوم المتداولة

 537.00 697 3 782.00 278 4 موردون وحسابات مرتبطة 

     زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات 

     مستخدمون

     هيئات اجتماعية

 191.51 985 6  الدولة 

     حسابات شركاء 

     دائنون آخرون 

     حسابات تسوية بالخصوم 

 )ز(    مخصصات أخرى لمواجهة مخاطر وتكاليف
    

 )ح(    فوارق التحويل بالخصوم )عناصر متداولة (
    

 728.51 682 10 782.00 278 4 ( و + ز + ح ) II مجموع   

 0,00 0,00 الخزينة بالخصوم  

     قروض الخصم  الخزينة

     قروض الخزينة 

     (بنوك )أرصدة دائنة 

 
 III مجموع

0,00 0,00 

  
 ( III+II+I)   مجموع عام

26 000 830 574.83 24 141 045 137.41 

 

 رأسمال شخصي مدين  1
     (-) ربح )+(، خسارة (2)
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 للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع  2019حسابات السنة المالية ب ـ 

 

 

 

 

 ش.م   الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع

 

 

 2019دجنبر   31المالية المنتهية في تقرير المدقق المستقل عن السنة 
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 1021006التعريف الضريبي :  

 51451السجل التجاري :  

 2749797ص.و.ض.ج : 

 37993157الرسم المهني: 

 000084172000066التعريف الموحد للمقاوالت :  

 شارع سيدي عبد الرحمن بن عبد هللا
 3ـ الطابق  3ـ برج العاج  بناية  س 

 

 ـ  SGFGالشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية ـ إلى عناية السادة المساهمين في 

 ، الدار البيضاء.7شارع آنفا، الطابق  162

 

 تقرير المدقق المستقل 

 2019دجنبر  31السنة المالية المنتهية في  

 ـ   SGFGالشركة المغربية لتدبير صناديق الودائع البنكية ـ    الخاصة ب لقد دققنا القوائم التركيبية طرته  

بما فيها الحصيلة وحساب المنتجات والتحمالت، وجدول أرصدة التدبير، وجدول التمويل وقائمة المعلومات  

. ويظهر من هذه القوائم مبلغ رؤوس أموال  2019دجنبر    31التكميلية الخاصة بالسنة المالية المنتهية في  

ألف درهم. وقد   1204ف  بقيمة  ألف درهم منها ربح صا   4719ذاتية واألموال المعتبرة في حكمها بقيمة  

في سياق تطور األزمة الصحية بسبب تفشي    2020مارس    24وافق على هذه القوائم مجلس اإلدارة بتاريخ  

 ـ، باالعتماد على البيانات المتوفرة حتى ذلك التاريخ.  19-جائحة الفيروس التاجي ـ كوفيد 

 مسؤولة اإلدارة 

رضها عرضا سليما طبقا لمعايير المحاسبة السارية بالمغرب.  وعهذه القوائم  اإلدارة مسؤولة عن إعداد  

ويقع على مسؤولية اإلدارة كذلك تصور وتنفيذ وتتبع مراقبة داخلية خاصة بالمؤسسة وتقديم البيانات المالية 

  على نحو خال من أي خلل ملموس وتحديد تقديرات محاسبية معقولة بالنظر إلى الظرفية.

 مسؤولة المدقق 

بناء على ما قمنا به من تدقيق الحسابات. وقد أجرينا    هذه القوائم التركيبيةإبداء الرأي في  في  تنا  مهم  تكمن

تدقيق الحسابات وفقا لما تقتضيه معايير التدقيق المتعارف عليها بالمغرب. وهي معايير تحتم علينا االمتثال  

القوائم التركيبية  ناعة معقولة مفادها أن  للقواعد األخالقية، وتخطيط التدقيق وإنجازه من أجل التوصل إلى ق

 خالية من أي خلل ملموس. 

ويشمل هذا التدقيق القيام بإجراءات من أجل الحصول على وثائق ذات مصداقية ومؤيدة للمبالغ والبيانات 

. وتبقى لمراقب الحسابات حرية اختيار اإلجراءات المناسبة وتقييم مخاطر  التركيبية  المضمنة في القوائم

احتواء القوائم على خلل ملموس. ويراعي المراقب، عند تقييم هذه المخاطر، أنظمة الرقابة الداخلية المعمول 

ئمة،  بها بالشركة المتعلقة بإعداد وعرض القوائم التركيبية وذلك بغرض تحديد إجراءات المراجعة المال
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وليس بغرض إبداء رأي فيها. كما تشمل المراجعة تقييما لمدى مالءمة المناهج المحاسبية المعتمدة وعقالنية  

 التقديرات المحاسبية الصادرة عن اإلدارة، وتقييم تقديم جميع القوائم المالية الموطدة عموما. 

 عليها رأينا. ونحن نعتقد أن العناصر التي جمعنا مناسبة وكافية كي نؤسس  

 

 إبداء الرأي في القوائم التركيبية 

نقر بأن القوائم المالية الموطدة المشار إليها في الفقرة األولى أعاله هي قوائم منتظمة وصريحة وتعطي  

للشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية  صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية  

السنة المالية المنتهية، طبقا للمعايير والمبادئ  المالية برسم    انتائجه، وعن  2019دجنبر    31إلى غاية  وذلك  

 .لمعتمدة في المغرب المحاسبية ا

  – وأما بالنسبة لألحداث والمعلومات الالحقة بعد تاريخ ختم الحسابات والمترتبة على األزمة الوبائية كوفيد  

 ، فقد أحاطتنا اإلدارة علما بأنها ستكون موضوع تبليغ إلى الجمع العام العادي الذي سينظر في الحسابات. 19

 2020يونيو   15حرر في الدار البيضاء، بتاريخ  

 المدقق المستقل

Deloitte Audit 

 

 هشام بلمقدم. 
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 ـ  SGFGـ حصيلة الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع ـ  ت 

بالمقارنة مع السنة المالية السابقة    %18، بنسبة  2019دجنبر    31ارتفعت الحصيلة اإلجمالية، حتى تاريخ  

درهم. ويعود هذا التغير أساسا إلى األصول    5419902درهم مقابل    6400719حيث بلغت على التوالي  

 متوفرة )ركن سندات وقيم التوظيف والخزينة ـ األصول( والسيولة ال

 المبالغ بآالف الدراهم 

 2018 2019 الحصيلة 
   

 420 5 401 6 مجموع األصول 
 778 629         أصول ثابتة مادية

 615 531 أثاث، عتاد المكتب وتهييئات مختلفة 
 3 2 إنشاءات تقنية عتاد وأدوات 

 27 20 أخرى 
 368 348 معنوية ملحقة باألصول الثابتةحقوق 

   
 368 348 حقوق معنوية أخرى ملحقة باألصول الثابتة 

 315 335  حقوق مالية ملحقة باألصول الثابتة 
 315 335 دائنيات مالية أخرى 

 1856 1783  دائنيات األصول المتداولة
 413 20 موردون مدينون، تسبيقات ودفعات 

 1146 1618 وحسابات مرتبطة  زبناء
 130 32 مستخدمون

 106 55 الدولة 
 61 58 حسابات تسوية باألصول 

 - 3036 سندات وقيم توظيف 

 2103 270 خزينة باألصول 
 2101 253 بنك 

 2 17 صندوق 

 

 5420 6401 الخصوم مجموع  

 3515 4719   رؤوس األموال ذاتية 

 1000 1000 رأسمال الشركة  

 1380 2390        جديد ل من رحَّ مُ 

 73 126 خصصات مقننة م

 1062 1204 نتيجة صافية 

 1904 1682           ديون الخصوم المتداولة

 416 451 موردون وحسابات مرتبطة 

 297 383 مستخدمون

 636 344 هيئات اجتماعية

 460 408 الدولة 

 95 95 حساب تسوية األصول 
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 ـ األصول 1

الُمدرجة في المحاسبة للتقييم طبقا لطريقة التكاليف التاريخية. ويُحسب إهالك األصول  تخضع العناصر 

 الثابتة طبقا للنمط الخطي حسب مدة االستعمال المحتملة.

مليون درهم ، وذلك بسبب نمو األصول الثابتة  2,24لتبلغ  %8ارتفعت األصول الثابتة اإلجمالية بنسبة 

 ة الشركة واقتناء تجهيزات صغيرة.المادية نتيجة الشروع في أنشط

 أـ األصول الثابتة المادية 

تُدرج األصول الثابتة المادية في المحاسبة طبقا لتكلفة اقتنائها، ناقص اإلهالك. وقد سجلت ارتفاعا ملحوظا  

 بسببين: اقتناء العتاد المعلوماتي والمكاتب، وهي موزعة كالتالي: 

 المبلغ الصافي  اإلهالك  المبلغ اإلجمالي العناصر )بآالف الدراهم( 

 531 606 1136 أثاث، عتاد المكتب وتهييئات مختلفة

 76 209 285 عتاد النقل 

 2 2 4 منشآت تقنية وعتاد وأدوات 

 20 13 34 غيرها
 

 ب ـ األصول الثابتة غير المادية

استعمال الخوادم. ويمتد إهالك هذا األصل  شملت األصول الثابتة غير المادية على الخصوص اقتناء ُرخص  

 سنوات.  5على 

 ـ األصول الثابتة المالية  ت 

التجاري، ووديعة ضمان شراء سيارة   الشركة  إيجار مقر  التي ينص عليها عقد  الكفالة  الركن  يضم هذا 

 وظيفة باإليجار المنتهي بالتمليك...

 

 ـ دائنية األصول المتداولة  ث 

الزبائن أصوال للشركة، وتُدرج في المحاسبة طبقا لطريقة التكلفة الُمهلَكة. ويمكنها أن تكون    تُعتبر دائنيات 

في شكل ُمخصصات من لتنقيص القيمة إذا ما كان هناك دليل موضوعي على خسارة القيمة أو على عجز  

 الشركة على تحصيل كامل المبالغ المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها بدءاً. 

ا الركن، الذي يضم أساسا دائنيات الشركة المغربية لتدبير صناديق اإليداع والصندوق الجماعي  وسجل هذ 

لضمان الودائع، والتقدمات للموردين والموظفين، والضريبة على القيمة المضافة القابلة لإلرجاع، وقرض  

بـ   القبلية، ارتفاعا  القيمة المضافة والتحمالت  مليون درهم   1,86ابل  مليون درهم مق   1,7الضريبة على 

 السنة الماضية. 

 ـ الخزينة باألصول  ج

بمبلغها   الحصيلة  في  الواردة  بالبنوك  والمودعة  النقدية  الموجودات  تُدرج  التاريخية،  التكلفة  بمبدأ  عمال 

والموجودة  البنكية  األرصدة  إلى  باألصول  الخزينة  وتشير  جدا.  قيمتها ضعيف  تغير  واحتمال  االسمي، 

 درهم.  270.380غت في نهاية السنة المالية بالصندوق، وبل

 الخصوم 2 -

مليون درهم ويشمل رؤوس األموال الذاتية    6,4،  2019دجنبر  31بلغ إجمالي الخصوم الخام، إلى 

 مليون درهم(.  1,68مليون درهم( وديون األصول المتداولة )  4,72)
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 رؤوس األموال الذاتية  أـ

للتنميط المحاسباتياطبقا لمقتضيات   العامة  الذاتية من كل تكملة  لمدونة  الشركة  تتكون رؤوس أموال   ،

مساهمة مثل المكافآت )إصدار، التحام،...(، وفارق إعادة التقييم إن اقتضى الحال، واالحتياطات، والمبالغ  

لة من جديد، والنتائج الصافية غير الُمخصصة بما فيها نتيجة السنة المالية   الصافية. الُمرحَّ

،  2015مليون درهم، ُمكتتب بالكامل سنة    1تتكون رؤوس أموال الشركة الذاتية من رأسمال الشركة البالغ  

مليون درهم،    2,39مليون درهم، ومن الُمرحل من جديد البالغ    125.769ومن االحتياطي القانوني البالغ  

البالغة   المالية  السنة  النتيجة الصافية عن  م. ويصل مبلغ الضريبة على الشركات  مليون دره  1,2ومن 

 . %31درهم، بناء على نسبة  410.806مستحق األداء 

 ـ ديون الخصوم المتداولة  ب 

، تتكون من الديون غير المرتبطة بعمليات االستغالل  لمدونة العامة للتنميط المحاسباتياطبقا لمقتضيات  

ثني عشر شهرا. وتظل هذه الديون مسجلة  عندما تكون هذه الديون مستحقة، عند منشئها، في أجل يفوق ا

في حساب اإلدخال بشكل نهائي إلى سدادها بالكامل ما عدا في حالة وقوع حادث أو تقدير غي ر شروط  

 إدخالها في البداية. 

 تتكون خصوم الشركة المتداولة من: 

درهم تجاه للموردين والحسابات المرتبطة. وهي فواتير لم تصل الشركة    451.046ديون بمبلغ   .1

أدلة   تطوير  مازار،  مكتب  الحسابات،  مندوب  )أعمال  مختلفة  وأتعاب  وسطاء  بمكافأة  خاصة 

 مساطر المحاسبة، مهمة استشارة في المرجع المحاسباتي،...(؛ 

 مبلغ الديون التي حل أجل استحقاقها     
مبلغ ديون الموردين  

السنة   نهاية  حتى 
 المالية 

مبلغ الديون التي  
أجل   يحل  لم 

 استحقاقها 

أجل   حل  ديون 
منذ   استحقاقها 

 يوما  30أقل من

أجلها   حل  ديون 
  60و  31بين  
 يوما 

أجلها   حل  ديون 
  90و  61بين  
 يوما 

أجلها   حل  ديون 
أكثر من     90منذ 

 يوما 
إغالق   تاريخ 
المالية   السنة 

2018 
416 291 118 6 - - 

إغالق   تاريخ 
المالية   السنة 

2019 
451 408 27 17 - - 

 المبالغ بآالف الدراهم 

 درهم؛  383.186مخصصات للموظفين برسم اإلجازات المؤدى عنها الواجبة بمبلغ  .2

درهم مستحقة من الشركة لهيئات اجتماعية )ص.و.ض.ج، التأمين    344.419مبالغ مجموعها   .3

 التقاعد(؛اإلجباري، صندوق 

 درهم، موزعة كالتالي:  407.715ديون مسجلة بركن "الدولة" بمبلغ  .4

 )المبالغ )بآالف الدراهم ديون ضريبية 
 289   2020الضريبة العامة على الدخل مستحقة األداء في يناير 

 118 2020مستحقة األداء في شهر مارس  2019الضريبة على الشركات برسم السنة المالية  

 - 2020الضريبة على القيمة المضافة برسم الفصل الرابع مستحقة األداء في يناير 

 407 
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 ـ حساب تسوية األصول  ت 

، في انتظار  2018درهم متوصل من الهيئة الدولية لضامني الودائع سنة    95.305يشمل هذا الحساب مبلغ  

 إرجاعه لها. 

 ـ حسابات العائدات والتكاليف3

.  2018درهم نهاية سنة  13.955.676، مقابل 2019درهم سنة  16.540.167المعامالت بلغ رقم 

 وتتكون العائدات خصوصا من العموالت الُمحصلة برسم الخدمات التي تقدمها الشركة. 

 

 حسابات العائدات والتكاليف 

 بآالف الدراهم 

2019 2018 

   

 13971 16658 مجموع العائدات 

 13955 16540 االستغالل عائدات 

 -  1 عائدات مالية

   

 16 117 العائدات غير الجارية 

   

 12615 15043 مجموع العائدات 

 12587 15043 تكاليف االستغالل 

 410 1157 مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 

 2269 3579 تكاليف خارجية أخرى 

 99 174 ضرائب ورسوم   

 9369 9600 تكاليف المستخدمين

 140 200 تكاليف استغالل أخرى 

 300 333 مخصصات االستغالل 

 -  -  تكاليف مالية 

 28 -  تكاليف غير جارية 

   

 1355 1614 نتيجة قبل الضرائب 

 293 411 ضرائب على النتائج 

 1062 1203 نتيجة صافية 

 

.  2018بالمقارنة مع سنة  مليون درهم    2,46درهم مرتفعة بنسبة    15.043.387بلغت تكاليف االستغالل  

 ويعود ذلك إلى: 

 ـ مصاريف مرتبطة بخدمات االستشارة والمواكبة في مشروع وضع منظومة تعويض؛

 ـ تأثير القرض اإليجاري العقاري القتناء المقر الجديد وبنائه؛ 

 ـ أتعاب ومكافآت الوسطاء. 

 . %13,5درهم، مرتفعةً بنسبة  1.203.662,32وبذلك تكون النتيجة الصافية في نهاية السنة المالية هي  
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 قرارات الجمع العام 
 القرار األول 

 2019المصادقة على حسابات الشركة برسم السنة المالية 

إن الجمعية العامة المختلطة للمساهمين، وهي تبت طبقا لشروط النصاب واألغلبية المطلوبة في الجمعيات  

 العامة العادية، وبعد اطالعها على : 

 تقرير التدبير الذي قدمه مجلس اإلدارة؛ •

 التقرير الخاص الذي قدمه مدقق الحسابات؛ •

 التقرير العام لمدقق الحسابات بشأن تنفيذ مهمته؛  •

المختتمة في   المالية  السنة  الشركة عن  والتي أسفرت عن ربح   2019دجنبر    31تصادق على حسابات 

درهم، وتُبِرئ مجلس اإلدارة عن تدبير شؤون الشركة خالل السنة المالية   1.203.662,32صاف  قدره  

 المذكورة.

لسنة المالية المختتمة في  إبراًء تاما عن انتدابه مدقق حسابات ا  Deloitte Auditوتبرئ الجمعية شركة  

 . 2019دجنبر  31

 

 القرار الثاني

 تخصيص النتيجة 

إن الجمعية العامة المختلطة للمساهمين، وهي تبت طبقا لشروط النصاب واألغلبية المطلوبة في الجمعيات  

البالغة   الصافية  النتيجة  تخصيص  بشأن  اإلدارة  مجلس  اقتراحات  على  توافق  العادية،  العامة 

 كما يلي:  2019دجنبر   31درهم عن السنة المالية المختتمة في  1.203.662,32

   60.183,11من أرباح السنة( :   %5االحتياطي القانوني )  •

ل من جديد :  •  درهم  1.143.479,21الُمرحَّ

 القرار الثالث 

 من قانون شركات المساهمة.  56الموافقة على االتفاقيات المنصوص عليها في المادة 

 

 استثنائي وبشكل 

 

 القرار الرابع

 رفع رأسمال الشركة بإدراج الُمرحل من جديد. 

 

بعد االطالع على مشروع رفع رأسمال الشركة الذي تقدم به الرئيس، قررت الجمعية العامة المختلطة  

الموافقة على هذا المقترح برفع رأسمال الشركة عن طريق إدراج المرحل من جديد بقيمة  

 درهم.  2.380.000.00

 

 القرار الخامس

 الصالحيات من أجل إتمام اإلجراءات 

إن الجمعية العامة للمساهمين، وهي تبت طبقا لشروط النصاب واألغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة 

إتمام اإلجراءات   الجمعية بغرض  أو موجز محضر هذه  ل جميع الصالحيات لحامل نسخة  تخو  العادية، 

 قانونيا. المنصوص عليها 
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 مختصرات 

BAM   بنك المغرب 

BM   البنك الدولي 

CA  مجلس اإلدارة 

CAR  لجنة التدقيق والمخاطر 

CGNC   المدونة العامة الموحدة للمحاسبة 

CI   االستثمار لجنة  

CIR   لجنة التدخل 

CNC    المجلس الوطني للمحاسبة 

CSF  مجلس االستقرار المالي 

CPs   المبادئ األساسية لخطط ضمان الودائع الفعالة 

FCGD  الصندوق الجماعي لضمان الودائع 

FDIC   المنظمة األمريكية لضمان الودائع 

FGDBP صندوق ضمان الودائع للبنوك التشاركية 

FMI   صندوق النقد الدولي 

FSAP  برنامج تقييم القطاع المالي 

GPBM  المجموعة المهنية لبنوك المغرب 

HCP    المندوبية السامية للتخطيط 

IADI  الرابطة الدولية لشركات تأمين الودائع 

IDE    االستثمارات األجنبية المباشرة 

IFSB  مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

MENA ال إفريقيا الشرق األوسط وشم  

PIB   الناتج المحلي اإلجمالي 

RNBD  الدخل القومي اإلجمالي المتاح 

SA  شركة مغفلة 

SGFG  الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية 
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