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• ظهري �رشيف رقم � 38-05-1صادر يف  23نوفمرب  2005بتنفيذ القانون رقم 03-76
املتعلق بالقانون الأ�سا�سي لبنك املغرب
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• مر�سوم رقم � 224-06-2صادر يف  3يوليو  2007بتحديد ت�أليف وكيفيات �سري املجل�س
الوطني لالئتمان واالدخار
• مر�سوم رقم � 225-06-2صادر يف  3يوليو  2007بتحديد ت�أليف وكيفيات �سري جلنة
التن�سيق بني �أجهزة الرقابة على القطاع املايل
� .3رشوط ممار�سة الن�شاط
• من�شور رقم /20و 2006/ال�صادر يف  30نوفمرب  2006يتعلق بر�أ�س املال الأدنى �أو
املخ�ص�صات الدنيا مل�ؤ�س�سات االئتمان واملحددة مبوجبه كيفيات تطبيق �أحكام املادة 30
من القانون رقم 03-34
• من�شور رقم /37و 2007/ال�صادر يف  9يوليو  2007يتعلق بالر�أ�سمال الأدنى للو�سطاء
يف جمال حتويل الأموال
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التمثيلية املفتوحة يف اخلارج من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان
• من�شور رقم /39و 2007/ال�صادر يف � 2أغ�سط�س  2007يتعلق ب�رشوط وكيفيات فتح
م�ؤ�س�سات االئتمان التي يوجد مقرها االجتماعي باخلارج ملكاتب للقيام بن�شاط الإعالم
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املتعلق باملعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات االئتمان
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• من�شور رقم /3و� 2001/صادر يف  15يناير  2001يتعلق باملعامل الأق�صى لتوزيع
خماطر م�ؤ�س�سات االئتمان
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• من�شور رقم /31و 2006/ال�صادر يف 5دجنرب 2006يتعلق باملعامل الأدنى ل�سيولة
البنوك
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• من�شور رقم /96و 9/ال�صادرة يف  29مار�س  1996املتعلقة ب�أو�ضاع ال�رصف يف
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م�ؤ�س�سات االئتمان طلبها يف �إطار درا�سة ملفات القرو�ض
• تعليمة رقم /29و� 2007/صادرة فى  13ابريل  2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر
الت�شغيل
• تعليمة رقم /30و� 2007/صادرة فى  13ابريل  2007تتعلق مبنظومة تدبري اخلطر
الإجمايل لأ�سعار الفائدة
• تعليمة رقم /46و� 2007/صادرة فى  31غ�شت 2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر
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• تعليمة رقم /31و� 2007/صادرة فى  13ابريل  2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر
ال�سيولة
• تعليمة رقم /44و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق بن�رش م�ؤ�س�سات االئتمان
للمعلومات املالية اخلا�صة بالأموال الذاتية التنظيمية واملخاطر
• تعليمة رقم /1و� 2008/صادرة فى  16يوليوز 2008تتعلق مبنظومة تدبري خماطر
البلد
• تعليمة رقم /2و� 2010/صادرة يف  3ماى 2010تتعلق ب�إجناز اختبارات اجلهد من
طرف البنوك
 .5الإطار املحا�سبي
• من�شور رقم /56و 2007/ال�صادر يف  8اكتوبر  2007يتعلق ب�رشوط م�سك م�ؤ�س�سات
االئتمان ملحاح�سبتها
• ر�سالة من�شور رقم /06م �إ ب 2007 /ال�صادر يف  27نونرب  2007حتدد كيفيات تطبيق
بع�ض مقت�ضيات املن�شور رقم/56و 2007/املتعلق ب�رشوط م�سك م�ؤ�س�سات االئتمان
حل�ساباتها
• من�شور رقم /1و� 2008/صادر يف  16يوليو  2008يتعلق ب�رشوط ن�رش القوائم الرتكيبية
من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان
• من�شور رقم /19و 2002/ال�صادر يف  23دجنرب  2002يتعلق بت�صنيف الديون وتغطيتها
بامل�ؤونات
• قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 08-2338صادر يف 31دجنرب  2008املتعلق
بت�صنيف وتخ�صي�ص م�ؤن عن ديون عمالء جمعيات ال�سلفات ال�صغرية.
• ر�سالة من�شور رقم /07م �إ ب 2007/ال�صادرة يف  28دجنرب  2007حتدد طرق �إعداد
و�إر�سال جمعيات القرو�ض ال�صغرى لقوائمها الدورية
.6الإطار املنظم ملراقبي ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان
• من�شور رقم /21و 2006/ال�صادر يف  30نوفمرب  2006بتحديد كيفيات املوافقة على
مراقبي ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان وكيفيات الإبالغ عن التقارير التي يعدونها
• ر�سالة من�شور رقم /04م �إ ب 2007/ال�صادرة يف  28يونيو  2007متعلقة بتحديد
اخت�صا�صات مراقبي احل�سابات يف �إطار مهمتهم داخل م�ؤ�س�سات االئتمان.
 .7قرارت وزير املالية املحددة لل�رشوط اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون
رقم  03-34على الهيئات املعتربة يف حكم م�ؤ�س�سات االئتمان
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-28صادر يف 5يناير  2007يتعلق بال�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها على امل�صالح املالية لربيد املغرب.
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-29صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها على �صندوق الإيداع والتدبري.
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-30صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها على �صندوق ال�ضمان املركزي.
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• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-31صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية.
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-33صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها على البنوك احلرة.
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-1510صادر يف  26يوليو  2007يتعلق
بال�رشوط اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات
االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها على الو�سطاء يف حتويل الأموال.
.8ال�سيا�سة النقدية
• قرار تنظيمي رقم / 11و 86/ال�صادر يف � 13أبريل  2011يتعلق ب�أدوات ال�سيا�سة
النقدية
• ر�سالة من�شور رقم /11م ع ن �ص 37/ال�صادرة يف � 13أبريل  2011متعلقة ب�أدوات
ال�سيا�سة النقدية
� .9سعر الفائدة
� 1.9سعر الفائدة الدائنة
• قرار لوزير املالية رقم � 94-1130صادر يف � 5أبريل  1994بتنظيم الفوائد الدائنة
التي ت�ؤديها البنوك
• من�شور رقم /2و 2011/ال�صادرة يف � 28أكتوبر  2011يتعلق بالفوائد الدائنة
� 2.9سعر الفائدة املدينة
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 06-2250صادر يف � 29شتنرب  2006بتعيني
احلد الأق�صى للفوائد االتفاقية امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان
• من�شور رقم /19و 2006/ال�صادر يف � 23أكتوبر  2006يتعلق باحلد الأق�صى للفوائد
التعاقدية امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان
• قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 10-947صادر يف  17مار�س  2010بتنظيم
الفوائد املطبقة على عمليات االئتمان
• من�شور رقم /19و 2006/ال�صادر يف  12ماي  2010حول �أ�سعار الفائدة املطبقة على
عمليات االئتمان
 .10ال�سوق النقدية
 1.10املزايدة على �أذون اخلزينة
• قرار لوزير املالية و اخلو�ص�صة رقم � 03.224صادر يف  27يناير  2003ب�إ�صدار
�أذون للخزينة عن طريق املزايدة
• من�شور بنك املغرب رقم /18و 2003/ال�صادر يف � 22أبريل  2003واملتعلق باملزايدة
على �أذون اخلزينة
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 .2.10عمليات اخلزينة
• قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 11-213صادر يف  27يناير  2011يتعلق
باالقرتا�ضات ذات الآجال الق�صرية جدا
• قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 2070.09صادر يف  3غ�شت  2009يتعلق بتوظيف
فوائد احل�ساب اجلاري للخزينة لدى البنوك
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� .3.10سندات الديون القابلة للتداول
• مر�سوم رقم � 651-94-2صادر يف  15يوليوز  1995لتطبيق القانون رقم 94-35
املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول
• قرار لوزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم � 95-2560صادر يف � 9أكتوبر 1995
يتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول
• من�شور رقم /2و 96/ال�صادر يف  30يناير  1996متعلق ب�شهادات الإيداع
• من�شور رقم /4و 96/ال�صادر يف  30يناير  1996واملتعلّقة ب�أوراق اخلزينة
• من�شور رقم /3و 96/ال�صادر يف  30يناير  1996تتعلق ب�أذون �رشكات التمويل
.4.10عمليات اال�ستحفاظ
• مر�سوم رقم � 547-04-2صادر يف  29دجنرب  2004لتطبيق القانون رقم 01-24
املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ
• من�شور رقم/17و� 2005 /صادر يف  24غ�شت  2005متعلق ب�سوق عمليات اال�ستحفاظ
� .11سوق ال�رصف
� .1.11سوق ال�رصف
• من�شور رقم  /63م �ش د  96/ال�صادر يف فاحت �أبريل  1996واملتعلق مبدونة �أخالقيات
�سوق ال�رصف
• من�شور بنك املغرب رقم /61م �ش د  96/ال�صادر يف فاحت �أبريل  1996واملتعلق ب�سوق
ال�رصف ،كما مت تعديله طبقا للمنا�شري التالية:
�أ  -من�شور رقم /473م �ش د 97/ال�صادر يف  27يناير 1997واملتعلق ب�سوق ال�رصف -
تعديل عمليات ال�رصف بالناجز و ودائع العملة لدى بنك املغرب.
ب  -من�شور رقم / 6479م �ش د 98/ال�صادر يف  24نونرب  1998واملتعلق بتغطية خماطر
ال�رصف.
ج -ر�سالة من�شور رقم /136م ع ن �ص 07/ال�صادرة يف  9غ�شت  2005و املتعلقة بتغطية
خطر ال�رصف.
• ر�سالة وزير االقت�صاد و املالية بتاريخ  4يونيو  2009متعلقة بعمولة ال�رصف
• من�شور رقم / 04ق خ ت ا 8 /بتاريخ  16يناير  2004املتعلق بتغطية املخاطر اخلا�صة
باملواد الأ�سا�سية
• من�شور رقم /3م ع ن �ص 2005/ال�صادر يف  3غ�شت  2005املتعلق بعمليات خيارات
ال�رصف
• ر�سالة من�شور رقم /134م ع ن �ص 07/ال�صادرة يف  8غ�شت  2007حول الودائع
والتوظيفات بالعمالت الأجنبية يف اخلارج
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 .2.11ت�سعرية العمالت الأجنبية
• من�شور رقم / 2141م د 92 /ال�صادر يف  18مار�س  1992و املتعلق بالأداءات بني
املغرب واجلزائر
• من�شور رقم / 2142م د 92 /ال�صادر يف  18مار�س  1992املتعلق بالأداءات بني
املغرب وموريتانيا
• من�شور رقم / 2143م د 92 /ال�صادر يف  18مار�س  1992و املتعلق بالأداءات بني
املغرب وتون�س
• من�شور رقم / 2143م د 92 /د بتاريخ  18مار�س  1992املتعلّق بالأداءات بني
املغرب وليبيا
 .2.11ال�رصف اليدوي
• من�شور رقم /4989م�.ش.د 2001/ال�صادر يف � 10أكتوبر  2001للو�سطاء املعتمدين
تتعلق ب�إدخال عملة الأورو
• ر�سالة من�شور رقم /151م ع ن �ص 09/ال�صادرة يف  31دجنرب  2009تتعلق
بعمليات ال�رصف اليدوي
 .12عالقات م�ؤ�س�سات االئتمان و العمالء
 .1.12حماية عمالء م�ؤ�س�سات االئتمان
• قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-32صادر يف  5يناير  2007يحدد مبلغ
احل�سابات التي قد يطالها التقادم املن�صو�ص عليه يف املادة  114من القانون رقم 03-
 34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها
• من�شور رقم /97و 5/ال�صادر يف � 18شتنرب  1997املتعلق ب�شهادة رف�ض اداء ال�شيك
• من�شور رقم /22و 2006/ال�صادر يف  30نوفمرب  2006يتعلق بكيفيات متويل وتدبري
وتدخل ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع
• من�شور رقم /23و� 2006/صادر يف  4دي�سمرب  2006يتعلق بالكيفيات التي ينبغي
على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تعلم اجلمهور وفقها بال�رشوط املطبقة على عملياتها
• من�شور رقم /3و� 2010/صادر يف  3ماي  2010يتعلق بكيفيات �إعداد ك�شوف
احل�سابات اخلا�صة بالودائع
• تعليمة رقم /1و� 11/صادرة يف  3فرباير  2011تتعلق بالتدابري التي يجب على
م�ؤ�س�سات االئتمان مراعتها عند منح القرو�ض
• تعليمة رقم /4و� 2010/صادرة يف 28دي�سمرب  2010تتعلق بفتح ح�سابات الودائع
حتت الطلب دون دفع �أية �أموال م�سبقا
• تعليمة رقم /1و� 2010/صادر يف  3ماي  2010تتعلق باخلدمات البنكية الدنيا التي
يتعني على البنوك تقدميها لزبنائها باملجان
• تعليمة رقم /3و� 2010/صادر يف  3ماي  2010تتعلق بالبنود الدنيا الواردة يف
االتفاقية املتعلقة بح�ساب الودائع
 .2.12امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك
• من�شور رقم /1و 10/ال�صادر يف  3ماي  2010يتعلق ب�رشوط وكيفيات االطالع
على املعلومات املتوفرة لدى م�صلحة مركزة املخاطر وامل�صلحة املركزية حلوادث
الإخالل بالوفاء بال�شيك
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• من�شور رقم /2و 10/ال�صادر يف  3ماي  2010يتعلق باملعلومات الواجب على م�ؤ�س�سات
االئتمان موافاة بنك املغرب بها من �أجل �ضمان ح�سن �سري م�صلحة مركزة املخاطر
وامل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك

513

 .13املنتوجات البنكية
 .2.13املنتوجات البد يلة
• تو�صية رقم /33و� 2007/صادرة يف � 13شتنرب 2007متعلقة مبنتجات الإجارة
وامل�شاركة واملرابحة
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 .14العقوبات املالية املتعلقة مب�ؤ�س�سات االئتمان
• من�شور رقم /2و� 2007/صادر يف  7فرباير  2007بتحديد قائمة الأفعال التي قد تعر�ض
لعقوبات ت�أديبية تطبيقا لأحكام املادة  128من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات
االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها وكذا مبلغ العقوبات املالية املرتبطة بها
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مقدمة
قام بنك املغرب بتجميع خمتلف الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها يف جمموعة واحدة (قوانني ،مرا�سيم ،قرارات وزارية بالإ�ضافة
�إىل املنا�شري والقرارات التنظيمية والتعليمات والتو�صيات ور�سائل املنا�شري التي ي�صدرها بنك
املغرب)
وتظم هذه املجموعة �أربعة ع�رش بابا:
• الباب الأول حتت عنوان «الإطار القانوين» ي�ضم القوانني املتعلقة ببنك املغرب وب�رشوط
ممار�سة الن�شاط البنكي وبالقطب املايل للدار البي�ضاء وباملناطق املالية احلرة وبجمعيات
ال�سلفات ال�صغرية وب�سندات الديون القابلة للتداول و بعمليات اال�ستحفاظ ؛
• الباب الثاين ي�شمل املرا�سيم املتخذة تطبيقا ملقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات
االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها و املتعلقة بالإطار امل�ؤ�س�ساتي لهذا القانون .وتخ�ص هذه
املرا�سيم كيفيات �سري جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان و املجل�س الوطني لالئتمان واالدخار وجلنة
التن�سيق بني �أجهزة الرقابة على القطاع املايل؛
• الباب الثالث يتناول �رشوط ممار�سة الن�شاط البنكي على اخل�صو�ص تلك املتعلقة بر�أ�س املال
الأدنى �أو املخ�ص�صات الدنيا مل�ؤ�س�سات االئتمان و باملوافقة على �أجهزة الإدارة �أو الت�سيري �أو
التدبري و بفتح مكاتب التمثيل باملغرب �أو باخلارج و ب�رشوط مزاولة ن�شاط الو�ساطة يف حتويل
الأموال ؛
• الباب الرابع يقدم املنا�شري و التعليمات و ر�سائل املنا�شري املتعلقة بالقواعد االحرتازية املطبقة
على م�ؤ�س�سات االئتمان و التي ت�شمل الدعائم الثالث لبازل اثنني و تخ�ص الأموال الذاتية،
املالءة ،توزيع خماطر ،ال�سيولة ،م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان� ،أو�ضاع ال�رصف ،احلكامة،
املراقبة الداخلية و تدبري خماطر الت�شغيل؛
�• الباب اخلام�س يتعلق بالن�صو�ص ذات الطابع املحا�سبي املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها؛
• الباب ال�ساد�س ي�ضم الإطار املنظم ملراقبي ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان واملحدد لكيفيات
املوافقة عليهم و اخت�صا�صاتهم يف �إطار مهمتهم داخل م�ؤ�س�سات االئتمان وكيفيات الإبالغ
عن التقارير التي يعدونها؛
• الباب ال�سابع يتناول قرارت وزير املالية املحددة لل�رشوط اخلا�صة املتعلقة بتطبيق بع�ض
مقت�ضيات القانون رقم  03-34على امل�صالح املالية لربيد املغرب و �صندوق الإيداع والتدبري
و�صندوق ال�ضمان املركزي وجمعيات ال�سلفات ال�صغرية والبنوك احلرة والو�سطاء يف حتويل
الأموال؛
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• الباب الثامن يت�ضمن القرارات التنظيمية و ر�سائل املنا�شري املتعلقة ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية؛
• الباب التا�سع ي�شمل القرارات و املنا�شري املتعلقة ب�سعر الفائدة الدائنة و املدينة و �أ�سعار الفائدة
املطبقة على عمليات االئتمان و احلد الأق�صى للفوائد التعاقدية امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
• الباب العا�رش حتت عنوان «ال�سوق النقدية» ي�ضم املرا�سيم و القرارات الوزارية بالإ�ضافة
�إىل املنا�شري ال�صادرة عن بنك املغرب و املتعلقة باملزايدة على �أذون اخلزينة وعمليات اخلزينة
و �سندات الديون القابلة للتداول و عمليات اال�ستحفاظ؛
• الباب احلادي ع�رش يخ�ص الن�صو�ص التنظيمية املتعلقة ب�سوق ال�رصف و ي�شمل املنا�شري
ال�صادرة عن بنك املغرب بتطبيق دوريات مكتب ال�رصف املنظمة ل�سوق ال�رصف .و ي�شمل
املوحدة لل ّدفع الثّنائي املربمة بني املغرب و بلدان احتاد املغرب العربي؛
كذلك االتفاقيات
ّ
• الباب الثاين ع�رش يتناول عالقات م�ؤ�س�سات االئتمان مع العمالء على م�ستوى حمورين :
حماية م�ستعملي اخلدمات البنكية و امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك؛
• الباب الثالث ع�رش يتناول املنتوجات البنكية و على اخل�صو�ص املنتوجات البديلة؛
• الباب الرابع ع�رش يقدم من�شور وايل بنك املغرب املحدد لقائمة الأفعال التي قد تعر�ض
لعقوبات ت�أديبية تطبيقا لأحكام املادة  128من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان
والهيئات املعتربة يف حكمها وكذا مبلغ العقوبات املالية املرتبطة بها.
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الإطار القانوين
ظهري �رشيف رقم � 38-05-1صادر يف  23نوفمرب  2005بتنفيذ القانون رقم  03-76املتعلق
بالقانون الأ�سا�سي لبنك املغرب
احلمد لله وحده،
الطابع ال�رشيف  -بداخله :
(حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف الله وليه)
يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا� ،أ�سماه الله و�أعز �أمره �أننا :
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صلني  26و 58منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  93-29املتعلق باملجل�س الد�ستوري ،خ�صو�صا الفقرة الثانية باملادة
 24؛
وبعد االطالع على قرار املجل�س الد�ستوري رقم  05-606بتاريخ � 10صفر  21( 1426مار�س
 )2005الذي �رصح مبوجبه هذا املجل�س «�أن عبارتي «بطلب من الوايل» و«امل�سائل املتعلقة
بال�سيا�سة النقدية» «امل�ضمنتني يف املادة  58من القانون رقم  03-76املتعلق بالقانون الأ�سا�سي
لبنك املغرب ،غري مطابقتني للد�ستور ،مع مراعاة املالحظات الواردة �أعاله يف حالة �إعادة
�صياغة �أحكام املادة املذكورة».
وحيث �إنه عمال ب�أحكام الفقرة الثانية باملادة  24من القانون التنظيمي امل�شار �إليه �أعاله رقم 93-
 29يجوز �إ�صدار الأمر بتنفيذ القانون رقم  03-76املذكور با�ستثناء املادة  58منه امل�رصح بعدم
مطابقتها للد�ستور،
�أ�صدرنا �أمرنا ال�رشيف مبا يلي :ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية ،عقب ظهرينا ال�رشيف هذا -
با�ستثناء املادة  - 58القانون رقم  03-76املتعلق بالقانون الأ�سا�سي لبنك املغرب ،كما وافق عليه
جمل�س امل�ست�شارين وجمل�س النواب.
وحرر مبراك�ش يف  20من �شوال  23( 1426نوفمرب .)2005
قانون رقم  03-76يتعلق بالقانون الأ�سا�سي لبنك املغرب

الباب الأول

الإحداث ور�أ�س املال والنظام القانوين واملقر
املادة 1
يعترب «بنك املغرب» املحدث مبوجب الظهري ال�رشيف رقم  233-59-1بتاريخ  23من ذي احلجة
 30( 1378يونيو  ،)1959امل�شار �إليه فيما بعد بالبنك� ،شخ�صا معنويا عموميا يتمتع باال�ستقالل
املايل ،يحدد مو�ضوعه ومهامه وعملياته وكذا كيفيات �إدارته وت�سيريه ومراقبته مبقت�ضى هذا
القانون وكذا الن�صو�ص املتخذة لتطبيقه.
املادة 2
يحدد ر�أ�سمال البنك يف  500.000.000درهم.
يكون الر�أ�سمال بكامله يف حوزة الدولة.
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ميكن �أن يزاد يف ر�أ�سمال البنك مبقرر ي�صدره جمل�س البنك بعد الإن�صات �إىل مندوب احلكومة،
مع مراعاة املوافقة على ذلك مبقت�ضى ن�ص تنظيمي.
املادة 3
يعترب البنك تاجرا يف عالقاته مع الغري.
املادة 4
يقع مقر البنك بالرباط.
يحدث البنك فروعا �أو وكاالت حيث يرى ذلك �رضوريا.

الباب الثاين
املهام

الق�سم الأول

املهام الأ�سا�سية
املادة 5
ميار�س البنك امتياز �إ�صدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا يف اململكة املغربية.
املادة 6
�ضمانا ال�ستقرار الأ�سعار ،يحدد البنك �أدوات ال�سيا�سة النقدية الواردة يف املادة � 25أدناه وي�ضعها
مو�ضع التطبيق .ولهذا الغر�ض ،يتدخل البنك يف ال�سوق النقدية با�ستعمال الأدوات املنا�سبة من
بني الأدوات املن�صو�ص عليها يف املادة � 25أدناه.
دون الإخالل بهدف ا�ستقرار الأ�سعار املحدد بت�شاور مع الوزير املكلف باملالية ،يقوم البنك
مبهمته يف �إطار ال�سيا�سة االقت�صادية واملالية للحكومة.
املادة 7
ي�سهر البنك على ح�سن �سري ال�سوق النقدية ويتوىل مراقبتها .يقوم البنك ب�إعداد ون�رش الإح�صاءات
املتعلقة بالعملة واالئتمان.
املادة 8
يتوىل البنك حتديد قيمة الدرهم مقابل العمالت الأجنبية يف �إطار نظام ال�رصف و�سعر تعادل
الدرهم املحددين مبقت�ضى ن�ص تنظيمي .ولهذا الغر�ض ،يحتفظ البنك باحتياطي ال�رصف
ويدبره.
املادة 9
يتحقق البنك من ح�سن �سري النظام البنكي وي�سهر على تطبيق الأحكام الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة
بن�شاط ومراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها.
املادة 10
يتخذ البنك جميع التدابري التي من �ش�أنها ت�سهيل حتويل الأموال وي�سهر على ح�سن �سري و�سالمة
�أنظمة الأداء.
ويف هذا الإطار ،ي�سهر البنك على �سالمة نظامي املقا�صة والت�سديد مقابل ت�سليم الأدوات املالية
ويتحقق من �سالمة و�سائل الأداء ومالءمة املعايري التي تطبق عليها.
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الق�سم الثاين
مهام �أخرى

املادة 11
يعترب البنك م�ست�شارا ماليا للحكومة .وت�ست�شريه هذه الأخرية ،على وجه اخل�صو�ص ،يف جميع
امل�سائل التي من �ش�أنها �أن مت�س مبزاولة �صالحيات البنك ومهامه كما هي مبينة يف هذا القانون.
ويعر�ض البنك على احلكومة جميع الآراء واالقرتاحات املتعلقة بنف�س امل�سائل.
املادة 12
يعد البنك وكيال للخزينة بخ�صو�ص جميع عملياتها البنكية �سواء �أكان ذلك باملغرب �أم باخلارج.
يعهد �إىل البنك ،وفق ال�رشوط املحددة بن�ص تنظيمي ،بعمليات �إ�صدار وحتويل و�إرجاع
االقرتا�ضات العمومية والأوراق العمومية ،وب�صفة عامة ،باخلدمة املالية اخلا�صة باالقرتا�ضات
التي ت�صدرها الدولة.
ميكنه امل�شاركة يف املفاو�ضات املتعلقة بال�سلفات واالقرتا�ضات اخلارجية املربمة حل�ساب الدولة.
املادة 13
ميكن للبنك متثيل احلكومة لدى م�ؤ�س�سات مالية ونقدية دولية حمدثة لتو�سيع نطاق التعاون الدويل
يف امليدانني النقدي واملايل.
املادة 14
ي�شارك البنك يف التفاو�ض حول الأوفاق املالية الدولية وميكنه �أن يكلف بتنفيذها .كما يربم كل
االتفاقيات ال�رضورية للتنفيذ التقني لهذه الأوفاق.
تنفذ الأوفاق واالتفاقيات الواردة يف الفقرة الأوىل �أعاله من هذه املادة حل�ساب الدولة التي تتحمل
املخاطر والتكاليف املتعلقة بها.

الباب الثالث

عمليات البنك

الق�سم الأول

�إ�صدار الأوراق والنقود املعدنية وترويجها و�سحبها
املادة 15
�إن الأوراق والنقود املعدنية التي ي�صدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوين والقوة الإبرائية
يف جمموع تراب اململكة.
حتمل الأوراق البنكية توقيع كل من وايل بنك املغرب ومندوب احلكومة.
املادة 16
�إن القوة الإبرائية التي تكت�سبها الأوراق امل�صدرة من لدن البنك غري حمدودة.
وحتدد القوة الإبرائية التي تكت�سبها النقود املعدنية امل�صدرة من لدن البنك يف املبلغ املعني لكل فئة
من النقود مبقت�ضى ن�ص تنظيمي ي�أذن بال�رشوع يف الرواج امل�شار �إليه يف املادة � 19أدناه .وال
ميكن للبنك واملحا�سبني العموميني وكذا الأبناك امل�ؤ�س�سة باملغرب �أن تعار�ض بهذه التحديدات.
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املادة 17
ال ميكن �أن يبلغ �أي اعرتا�ض للبنك كما ال ميكن قبوله من طرفه ب�سبب �ضياع �أو �رسقة �أو �إتالف
الأوراق والنقود التي �أ�صدرها.
املادة 18
يقرر البنك ما يلي :
• حتديد تعاريف الأوراق البنكية و�أحجامها و�صويراتها و�ألوانها وجميع مميزاتها الأخرى ؛
�• حتديد تعاريف النقود املعدنية و�أنواعها وطبيعتها املعيارية و�أوزانها و�أحجامها والزيادة
�أو النق�ص يف �أوزانها امل�سموح به وجميع مميزاتها الأخرى.
املادة 19
يقرر البنك ترويج فئة جديدة من الأوراق �أو النقود املعدنية وتتم املوافقة على ذلك وفق ال�شكليات
املحددة بن�ص تنظيمي.
املادة 20
يكون البنك وحده خمت�صا لتقييم جودة الأوراق والنقود املعدنية الرائجة و�صيانتها.
ميكن للبنك �أن يفو�ض هذه املهمة مل�ؤ�س�سات متخ�ص�صة وفق ال�رشوط التي يحددها.
املادة 21
يقوم البنك ب�سحب الأوراق والنقود املعدنية التي مل تعد م�ستوفية ل�رشوط الرواج النقدي.
يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي �أ�صابها برت �أو ف�ساد �أو تلف �إذا كانت ت�شتمل على جميع
العالمات التي تعرف بها .ويكون يف الأحوال الأخرى الأداء الكلي �أو اجلزئي عن هذه
الأوراق موكوال �إىل نظر البنك وحده .وتدفع للخزينة القيمة املقابلة للأوراق والنقود امل�سحوبة
من الرواج والتي مل يتم �إرجاع مبلغها.
وينظر البنك �أي�ضا يف كيفية تبديل القطع النقدية التي �صار التعريف بها م�ستحيال ب�سبب ف�سادها
�أو تك�سريها.
يقوم البنك ب�سحب و�إلغاء الأوراق والنقود املعدنية املزورة ،دون تعوي�ض� ،إن قدمت له
�أو ظهر له �أنها �ستكون �سببا يف مناورات تدلي�س �أو مت�س ب�سمعة العملة املغربية.
املادة 22
يحدد ال�سحب ،عن طريق اال�ستبدال ،لفئة ما من الأوراق �أو النقود املعدنية الرائجة وكذا �أجل
اال�ستبدال وكيفيات �إجرائه بن�ص تنظيمي.

الق�سم الثاين

العمليات اخلا�صة بالذهب والعمالت الأجنبية
املادة 23
ميكن للبنك �أن يقوم بكل عملية تتعلق مبا يلي :
• الذهب ؛
• الأوراق البنكية الأجنبية وب�صفة عامة �أي و�سيلة �أداء �أخرى تكون حمررة بعملة �أجنبية
وم�ستعملة يف التحويالت الدولية ؛
• املوجودات من عمالت �أجنبية ،يف ح�ساب حتت الطلب ولأجل ؛
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• الأوراق التجارية الإذنية املحررة بعمالت �أجنبية وامل�سحوبة يف املغرب على اخلارج
وامل�ستوفية ل�رشوط قبول الأوراق التجارية التي يحددها البنك ؛
• ال�سندات �أو القيم التي ت�صدرها �أو ت�ضمنها دول �أجنبية ،وكذا ال�سندات والقيم التي ت�صدرها
�أبناك مركزية �أو م�ؤ�س�سات دولية ؛
• ال�سندات �أو القيم التي ت�صدرها هي�آت مالية �أجنبية.
املادة 24
يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته من الذهب والعمالت .يقيد الفارق يف هذا التقييم �إجماال �ضمن
خ�صوم املوازنة يف «ح�ساب تقييم احتياطيات ال�رصف».
ال ميكن �إ�ضافة الر�صيد الدائن لهذا احل�ساب �إىل عائدات ال�سنة املالية وال ميكن توزيعه �أو تخ�صي�صه
لأي ا�ستعمال �آخر.
يف احلالة التي يكون فيها ر�صيد هذا احل�ساب �أقل من احلد الأدنى ،عند اختتام ال�سنة املالية ،يتم
تكوين احتياطي لتغطية خ�سارة ال�رصف يقتطع من الربح ال�صايف.
يحدد احلد الأدنى ،امل�شار �إليه �أعاله ،وكذا �رشوط تكوين و�إرجاع االحتياطي املذكور �إىل
اخلزينة مبوجب اتفاقية تربم بني الدولة والبنك.

الق�سم الثالث

عمليات ال�سيا�سة النقدية
املادة 25
من �أجل تزويد ال�سوق النقدية بال�سيولة �أو �سحبها ،ميكن للبنك ،على اخل�صو�ص ،القيام مبا يلي :
• القيام ،لدى املتدخلني يف ال�سوق النقدية بجميع عمليات �رشاء ال�سندات وبيعها ب�صفة نهائية
وخ�صمها وعمليات اال�ستحفاظ املتعلقة بها .وال ميكن �أن تهم هذه العمليات �إال �سندات الدين
املتداولة العمومية واخلا�صة املحررة بالعملة الوطنية� ،رشيطة �أال تكون هذه ال�سندات قد
ا�شرتيت مبا�رشة من امل�صدرين ؛
• منح م�ؤ�س�سات االئتمان املعتمدة ب�صفتها �أبناكا ت�سبيقات مكفولة ب�ضمانات منا�سبة ؛
• االقرتاح على امل�ؤ�س�سات املذكورة بتوظيف ال�سيولة لديه يف �شكل ودائع لأجل ؛
• �إجراء عمليات ال�رصف �سواء �أكانت حلوال �أم ب�آجال ؛
• �إ�صدار �سندات االقرتا�ض اخلا�صة به و�إعادة �رشائها لدى املتدخلني يف ال�سوق النقدية .وال
يخ�ضع هذا الإ�صدار للأحكام الت�رشيعية املطبقة على دعوة اجلمهور لالكتتاب يف الأ�سهم
وال�سندات.
يف احلالة التي يكت�سي فيها فائ�ض ال�سيولة طابعا م�ستدميا ،ميكن للبنك �أن يفر�ض على م�ؤ�س�سات
االئتمان املعتمدة ب�صفتها �أبناكا ،تكوين احتياطيات �إجبارية لديه يف �شكل ودائع.
املادة 26
يحدد البنك كيفيات �إجراء العمليات امل�شار �إليها يف املادة � 25أعاله.
املادة 27
ال ميكن للبنك �أن مينح م�ساعدات مالية للدولة �إال يف �شكل ت�سهيالت �صندوق ،ين�ص عليها يف
الفقرة الثانية �أدناه ،وال �أن يعترب �ضامنا لاللتزامات املربمة من طرفها.
حتدد ت�سهيالت ال�صندوق يف خم�سة يف املائة من املوارد اجلبائية التي يتم حتقيقها خالل ال�سنة املالية
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املختتمة .وال ميكن للمدة الإجمالية ال�ستعمال هذه الت�سهيالت �أن تتعدى  120يوما ،متوا�صلة �أم
غري متوا�صلة ،خالل �سنة مالية واحدة .ويكاف�ؤ عن املبالغ امل�ستعملة فعليا ،بر�سم هذه الت�سهيالت،
باملعدل الأ�سا�سي لإعادة متويل الأبناك لدى البنك.
ويجوز للبنك �أن يوقف ا�ستعمال هذه الت�سهيالت عندما يرى �أن و�ضعية ال�سوق النقدية ت�ستلزم
ذلك.
ال ميكن للبنك �أن مينح م�ساعدات مالية ،كيفما كان �شكلها ،لأي من�ش�أة �أو هيئة عمومية وال �أن
يعترب �ضامنا لاللتزامات املربمة من طرفها .غري �أنه ،ال تطبق هذه الأحكام على م�ؤ�س�سات
االئتمان العمومية املعتمدة ب�صفتها �أبناكا ،فيما يخ�ص عمليات �إعادة متويلها لدى البنك.

الق�سم الرابع

عمليات �أخرى
املادة 28
ميكن للبنك كذلك :
• �أن يفتح ومي�سك ح�سابات حتت الطلب و�أي ح�سابات �أخرى للودائع ؛
• �أن يقبل كوديعة القيم املنقولة واملعادن النفي�سة والنقود و�أن يكري ال�صناديق احلديدية ؛
• �أن يبا�رش جميع عمليات ا�ستخال�ص املبالغ ؛
• �أن يجري جميع عمليات ال�رصف� ،سواء �أكانت حلوال �أم ب�آجال ؛
• �أن يقوم بجميع العمليات البنكية ب�إذن الغري وحل�سابه ،بقدر ما تكون تغطية العمليات املذكورة
مقدمة �أو منجزة لفائدة البنك ؛
• �أن يح�صل على قرو�ض ومينحها و�أن يقر�ض �أو يقرت�ض من �أبناك �أجنبية �أو م�ؤ�س�سات �أو
هي�آت نقدية ومالية �أجنبية �أو دولية .وعند �إجراء هذه العمليات ،يطالب البنك بال�ضمانات
التي يراها منا�سبة �أو مينحها.

املادة 29
ميكن للبنك طبع الأوراق البنكية و�سك القطع النقدية وكذا �صنع الوثائق امل�أمونة �سواء �أكان ذلك
حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب الأغيار.
املادة 30
ميكن للبنك �أن ي�شرتي الأمالك العقارية الالزمة مل�صاحله �أو مل�ستخدميه .كما ميكنه �أن يبيع �أو
يقوم مبعاو�ضة الأمالك املذكورة ح�سب حاجيات ا�ستغالله.
ميكنه كذلك �أن يقبل بر�سم الرهن �أو الرهن الر�سمي �أو الوفاء مبقابل ،عقارات �أو غريها من
الأمالك لتغطية ديونه املعلقة الأداء .كما ميكنه ،لنف�س الغايات� ،أن ي�شرتي العقارات وغريها
من الأمالك التي ر�ست عليه باملزاد يف بيع �إجباري .ومراعاة لأحكام الفقرة الأوىل من هذه
املادة ،يجب تفويت العقارات والأمالك امل�شرتاة بهذه ال�صفة.
املادة 31
ميكن للبنك �أن ي�ساهم يف م�ؤ�س�سات مالية عمومية يوجد مقرها باخلارج وكذا يف م�ؤ�س�سات مالية
مغربية غري امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة ملراقبته.
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املادة 32
ميكن للبنك القيام بتوظيف �أمواله الذاتية يف �شكل �سندات متداولة.
املادة 33
�إن ما يدرج يف ح�سابات البنك مما له من عقارات �صافية تنفيذا لأحكام املادة � 30أعاله ،مع
�إ�ضافة الأموال امل�ستثمرة املح�سوبة تنفيذا لأحكام املادة � 31أعاله ،وكذا جميع القيم الأخرى
املدرجة يف ح�ساب البنك تطبيقا لأحكام املادة � 32أعاله �أو القيم املدرجة مقابل ح�سابات ر�أ�س ماله
واحتياطياته ،ال ميكن �أن يتجاوز املبلغ الإجمايل للح�سابات املذكورة.
املادة 34
ال ميكن للبنك القيام بعمليات �أخرى غري تلك امل�أذون فيها مبوجب املادة  23وما يليها �إىل املادة
� 32أعاله ،ما عدا :
�أ� .إذا كانت العمليات املعنية ي�ستدعيها تنفيذ �أو ت�صفية العمليات امل�أذون فيها مبقت�ضى هذا القانون ؛
ب� .إذا كانت العمليات املعنية منجزة لفائدة م�ستخدميه ب�صفة ح�رصية ؛
ج� .إذا كان تو�سيع نطاق اخلدمات البنكية �أو حت�سينها يف نظر جمل�س البنك يتطلب خمالفة كلية
�أو جزئية للحدود املفرو�ضة على عمليات البنك عمال ب�أحكام هذا القانون.
املادة 35
تتوىل احلكومة جمانا �أمن وحماية م�ؤ�س�سات البنك وتزوده جمانا بحر�س اخلفر الالزم لأمن نقل
الأموال والقيم.

الباب الرابع

الإدارة والت�سيري
املادة 36
تتكون �أجهزة �إدارة وت�سيري البنك من :
�أ .جمل�س البنك املدعو «املجل�س» ؛
ب .الوايل ؛
ج .مكتب الإدارة.

الق�سم الأول
املجل�س

املادة 37
 .Iيحدد املجل�س الأهداف الكمية لل�سيا�سة النقدية .ولهذه الغاية ،يقوم املجل�س مبا يلي :
• حتديد معدالت الفائدة عن العمليات التي يقوم بها البنك ؛
• حتديد ن�سبة االحتياطيات امل�شار �إليها يف املادة � 25أعاله ووعاء ح�سابها والأجر امل�ؤدى عنها ؛
• حتديد �رشوط �إ�صدار �سندات االقرتا�ض امل�شار �إليها يف البند  5من الفقرة الأوىل من املادة
� 25أعاله.
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 .IIيحدد املجل�س مميزات الأوراق والنقود املعدنية التي ي�صدرها البنك ويقرر ترويجها
و�سحبها من الرواج ح�سب الكيفيات املن�صو�ص عليها يف املادتني  19و� 22أعاله.
 .IIIوفقا لأحكام هذا القانون ،يتوىل املجل�س �إدارة البنك .ولهذه الغاية ،يقوم املجل�س مبا
يلي :
• حتديد الأنظمة الداخلية وكذا الأنظمة اخلا�صة بعمليات البنك ؛
• حتديد القواعد العامة لتوظيف احتياطيات ال�رصف ؛
• التقرير ب�ش�أن ا�ستخدام �أموال البنك الذاتية مقابل ح�سابات ر�أ�س ماله واحتياطياته ؛
• البت يف �رشاء العقارات وبيعها ومعاو�ضتها ؛
• امل�صادقة على امليزانية ال�سنوية مل�صاريف البنك والتعديالت املدخلة على امليزانية املذكورة
خالل ال�سنة املالية ؛
• البت يف �إحداث فروع البنك ووكاالته و�إغالقها ؛
• التداول ،مببادرة من الوايل ،ب�ش�أن املعاهدات واالتفاقيات وامل�صادقة عليها ؛
• تعيني مراقب احل�سابات املكلف بالتدقيق ال�سنوي حل�سابات البنك ؛
• درا�سة تقرير مراقب احل�سابات والبت ب�صفة نهائية يف مالحظاته ؛
• حتديد النظام الأ�سا�سي والنظام العام للمرتبات والتعوي�ضات وكذا �أنظمة التقاعد واالحتياط
االجتماعي اخلا�صة مب�ستخدمي البنك ؛
• تعيني مديري البنك باقرتاح من الوايل ؛
• التداول ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة بتنظيم البنك و�سيا�سته العامة.
 .IVيتو�صل املجل�س دوريا وعلى الأقل مرة واحدة يف ال�شهر بالبيان املحا�سبي للبنك.
يطلع املجل�س ب�صفة دورية على �سري ال�سيا�سة النقدية والعمليات اخلا�صة بالعمالت التي ينجزها
البنك.
املادة 38
يت�ألف جمل�س البنك من الأع�ضاء التايل بيانهم :
• وايل البنك ،رئي�سا ؛
• نائب وايل البنك �أو املدير العام للبنك ؛
• مدير اخلزينة واملالية اخلارجية لدى الوزارة املكلفة باملالية ،الذي ال ي�صوت على املقررات
املتعلقة بال�سيا�سة النقدية؛
• �ستة �أع�ضاء يعينهم الوزير الأول ،ثالثة منهم يقرتحهم الوايل من بني الأ�شخا�ص امل�شهود
لهم بالكفاءة يف امليدان النقدي �أو املايل �أو االقت�صادي وغري مزاولني لأي انتداب انتخابي
وال �أي وظيفة من وظائف امل�س�ؤولية يف م�ؤ�س�سات االئتمان �أو ذات طابع مايل �أو يف الإدارة
العمومية.
يتم تعيني الأع�ضاء املذكورين ملدة �ست �سنوات .ويكون انتدابهم قابال للتجديد .ويف كل �سنتني،
ينتهي انتداب ع�ضوين .يف املرتني الأوىل والثانية ،يحدد ترتيب انتهاء االنتداب عن طريق
القرعة.
ال ميكن �إنهاء مهمة الأع�ضاء امل�شار �إليهم يف البند الرابع من الفقرة الأوىل من هذه املادة ،قبل
تاريخ انتهائها� ،إال �إذا �أ�صبحوا غري قادرين على القيام بها �أو ارتكبوا خط�أ فادحا .ويف هاتني
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احلالتني ،تنتهي مدة انتداب الع�ضو املعني بالأمر بطلب معلل للمجل�س الذي يبت يف الأمر ب�أغلبية
الأع�ضاء ما عدا الع�ضو املعني بالأمر.
ينهي الع�ضو املعني خلفا للع�ضو امل�ستقيل �أو املعزول �أو املتوفى مدة انتداب الع�ضو الذي مت
تعوي�ضه.
املادة 39
يجتمع املجل�س مرة واحدة على الأقل كل ثالثة �أ�شهر بطلب من رئي�سه وكلما طلب ذلك ثالثة من
�أع�ضائه على الأقل.
ميكن لكل ع�ضو �أن يفو�ض ع�ضوا �آخر لتمثيله يف جل�سة للمجل�س .وال ميكن �أن يتوفر كل ع�ضو
�إال على وكالة واحدة خالل نف�س اجلل�سة.
ال يتداول املجل�س ب�صفة �صحيحة �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائه املعينني �أو من ميثلهم.
وتتخذ قرارات املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�رضين �أو املمثلني .ويف حالة ت�ساوي
الأ�صوات ،يرجح اجلانب الذي يكون فيه رئي�س اجلل�سة.
تثبت مداوالت املجل�س يف حما�رض يوقعها رئي�س اجلل�سة وع�ضو واحد من املجل�س على الأقل� .إذا
عاق رئي�س اجلل�سة عائق ،يوقع املح�رض من طرف ع�ضوين على الأقل ح�رضا اجلل�سة.
ي�صادق على ن�سخ وم�ستخرجات حما�رض املداوالت ب�صورة �صحيحة �إما من طرف الوايل �أو
نائب الوايل فقط �أو من طرف املدير العام بت�شارك مع ع�ضو باملجل�س.
يجوز للمجل�س �أن يفو�ض ال�سلط املخولة �إليه مبقت�ضى هذا القانون �إما للوايل و�إما للجان م�صغرة
ت�شكل من بني �أع�ضائه ،ق�صد القيام مبهام خ�صو�صية .وتطبق �أحكام الفقرة الثالثة من هذه املادة
على مداوالت اللجان املذكورة.
مينح �أع�ضاء املجل�س ،ال�ستة املعينني ،تعوي�ضات يحددها وايل البنك بعد ا�ست�شارة مندوب
احلكومة.

الق�سم الثاين

الوايل
املادة 40
يعني وايل البنك وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صل  30من الد�ستور.
يق�سم اليمني بني يدي جاللة امللك .وحتدد �أجرته مبر�سوم.
املادة 41
مراعاة لالخت�صا�صات املخولة �إىل املجل�س مبوجب هذا القانون ،يقوم الوايل ب�إدارة البنك
وت�سيريه ،ولهذه الغاية :
• ير�أ�س املجل�س وي�ستدعيه ويحدد جدول �أعمال جل�ساته ؛
• يطلع املجل�س ب�صفة دورية على �سري ال�سيا�سة النقدية والعمليات اخلا�صة بالعمالت التي ينجزها
البنك ؛
• يعد م�رشوع التقرير ال�سنوي حول الو�ضعية االقت�صادية والنقدية واملالية للبالد وحول �أن�شطة
البنك ،امل�شار �إليه يف املادة � 57أدناه ،والذي يعر�ضه على املجل�س ق�صد الدر�س وامل�صادقة
عليه؛
• يقرتح على املجل�س تعيني املديرين ويتوىل التعيينات يف درجات ومنا�صب �أخرى .ويعني
ممثلني للبنك يف حظرية جمال�س م�ؤ�س�سات �أخرى �إذا تقرر متثيل من هذا القبيل ؛
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• يحدد على التوايل اخت�صا�صات مديريات البنك و�أق�سامه ؛
• يحدد �رشوط �إبرام �صفقات البنك ؛
• يعد م�شاريع امليزانية ال�سنوية للنفقات والتعديالت التي تطر�أ عليها خالل ال�سنة املالية ؛
• يقوم بتنظيم م�صالح البنك ويحدد مهامها ؛
• يقوم بعمليات االقتناء والتفويت واملعاو�ضة املتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها املجل�س ؛
• ميثل البنك �إزاء الغري .ويرفع الدعاوى الق�ضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابري
التنفيذ و�سائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة ؛
• ي�سهر على التقيد ب�أحكام هذا القانون والأنظمة اخلا�صة بالبنك ؛
• ميكنه تفوي�ض �سلطه من �أجل �إجناز �أعمال معينة.
املادة 42
يقوم الوايل بتنفيذ مداوالت املجل�س ويتخذ جميع التدابري ال�رضورية لهذا الغر�ض ويتوىل مراقبة
تنفيذها.
املادة 43
ي�ساعد الوايل �إما نائب الوايل �أو مدير عام.
املادة 44
ينوب نائب الوايل عن الوايل يف حالة ما �إذا تغيب هذا الأخري �أو عاقه عائق.
يزاول نائب الوايل جميع املهام املوكولة �إليه من طرف الوايل.
يعني نائب الوايل ويحدد مرتبه وفق الكيفيات املن�صو�ص عليها يف املادة � 40أعاله.
�إذا تغيب الوايل ونائب الوايل �أو عاقهما عائق ،يعني مبر�سوم ع�ضو من املجل�س يختاره هذا
الأخري من بني �أع�ضائه املعينني من قبل الوزير الأول للقيام مبهام الوايل.
لتعيني الع�ضو املذكور ،يجتمع املجل�س برئا�سة الع�ضو الأكرب �سنا وبا�ستدعاء منه.
املادة 45
يزاول املدير العام مهامه حتت �سلطة الوايل.
يعني مبر�سوم يتخذ باقرتاح من الوايل بعد الإن�صات �إىل املجل�س.
يحدد مرتبه �أي�ضا يف مر�سوم التعيني.

الق�سم الثالث
مكتب الإدارة

املادة 46
ي�ساعد مكتب الإدارة الوايل يف �إدارة �ش�ؤون البنك.
يت�ألف مكتب الإدارة من الوايل ونائب الوايل �أو املدير العام واملديرين املعينني من طرف الوايل.
يحدد الوايل اخت�صا�صات مكتب الإدارة وكيفيات �سريه.
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الق�سم الرابع

التوقيع على الر�سوم
املادة 47
توقع جميع الر�سوم التي يلتزم فيها البنك  -غري ر�سوم الت�سيري العادي  -وجميع ال�سلط والوكاالت
من قبل الوايل �أو نائبه العامل با�سمه ،با�ستثناء التفوي�ضات اخل�صو�صية التي مينحها الوايل.
حتمل الر�سوم املتعلقة بالت�سيري العادي للبنك توقيع �شخ�ص �أو �شخ�صني م�أذون لهما يف هذا
الغر�ض من طرف الوايل.

الق�سم اخلام�س
�أحكام خمتلفة

املادة 48
ال يربم الوايل �أو نائب الوايل �أو املدير العام ومديرو البنك وكذا �أع�ضاء جمل�سه �أي تعهد �شخ�صي
ب�سبب التزامات البنك .وال ي�س�ألون �إال عن تنفيذ مهامهم.
ال ميكن �أن يكون الوايل �أو نائب الوايل �أو املدير العام ومديرو البنك �أع�ضاء يف جمال�س �أية �رشكة
جتارية �أو ذات �شكل جتاري ،وال �أن ميار�سوا مهمة ما يف مقاولة جتارية با�ستثناء م�ؤ�س�سات
تديرها الدولة �أو مو�ضوعة حتت مراقبتها �أو تتوفر الدولة على م�ساهمة فيها ،وكذا م�ؤ�س�سات
عمومية دولية.
ال ميكنهم �أن ميثلوا الغري �إزاء البنك وال �أن يتعهدوا على وجه الت�ضامن مع الغري �إزاءه.
مراعاة لأحكام الفقرة الثانية �أعاله ،تتنافى مهام الوايل �أو نائب الوايل �أو املدير العام ومديري
البنك مع ممار�سة وظائف حكومية.
املادة 49
يلزم باحلفاظ على ال�رس املهني جميع الأ�شخا�ص الدين ي�شاركون ،ب�أي �صفة كانت ،يف ت�سيري
البنك و�إدارته ومراقبته وتدقيق ح�ساباته وتدبريه.

الباب اخلام�س

مراقبة البنك

الق�سم الأول

مندوب احلكومة
املادة 50
يراقب مندوب احلكومة حل�ساب الدولة وبا�سم الوزير املكلف باملالية �أن�شطة البنك ،با�ستثناء
العمليات املتعلقة بال�سيا�سة النقدية ،وي�سهر على تقيد البنك بالأحكام الت�رشيعية التي تخ�ضع لها
الأن�شطة املذكورة وعلى وجه اخل�صو�ص �أحكام هذا القانون الأ�سا�سي.
يح�رض ،ب�صفة ا�ست�شارية ،جل�سات املجل�س ومداوالت اللجان امل�صغرة املنبثقة عن املجل�س �إذا
ارت�أى ذلك منا�سبا.
وتبلغ له حما�رض اجلل�سات واملداوالت املذكورة.
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وميكنه املطالبة بالتو�صل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب االطالع عليها و�أن يقدم جميع
االقرتاحات �أو الآراء التي يراها مفيدة .وميكنه �أن يطالب ب�أن تكون جميع املقررات غري تلك
املتعلقة بال�سيا�سة النقدية مو�ضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها.
ال ميكن للمجل�س �أن ي�صادق نهائيا على توزيع �أرباح البنك �إال بعد موافقة مندوب احلكومة.
املادة 51
يعني مندوب احلكومة وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صل  30من الد�ستور من بني املوظفني
ال�سامني بالوزارة املكلفة باملالية .وميكنه �أن ي�ستعني مبندوب م�ساعد يعني باقرتاح منه بقرار
للوزير املكلف باملالية.
يوجه مندوب احلكومة ،يف نهاية كل �ستة �أ�شهر ،تقريرا �إىل الوزير املكلف باملالية حول القيام
مبهمته.

الق�سم الثاين

مراقبة مراقب احل�سابات
املادة 52
تخ�ضع ح�سابات البنك لتدقيق �سنوي يجرى حتت م�س�ؤولية مراقب للح�سابات .ويجب على هذا
الأخري �أن ي�شهد �أن قوائم البنك الرتكيبية تعك�س �صورة �صادقة لذمته وو�ضعيته املالية ونتائجه
و�أن يقيم جهاز املراقبة الداخلية للبنك.
يبعث تقرير تدقيق احل�سابات �إىل �أع�ضاء املجل�س ومندوب احلكومة داخل خم�سة �أ�شهر على �أبعد
تقدير من اختتام ال�سنة املالية.

الق�سم الثالث

مراقبة التدبري من طرف املجل�س الأعلى للح�سابات
املادة 53
يديل البنك كل �سنة لدى املجل�س الأعلى للح�سابات بح�ساباته اخلا�صة وكذا بح�سابات هيئات
االحتياط االجتماعي اخلا�صة مب�ستخدميه ،وفق ال�شكليات املن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص
الت�رشيعية اجلاري بها العمل.
يبعث البنك م�ستخرجات حما�رض املجل�س املتعلقة مبيزانيته وبذمته املالية مرفقة بن�سخ من تقارير
مدققي احل�سابات �إىل املجل�س الأعلى للح�سابات.

الباب ال�ساد�س

�أحكام حما�سبية وتقرير التدبري
املادة 54
مي�سك البنك حما�سبته وفقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية التي تخ�ضع لها القواعد املحا�سبية
الواجب على التجار العمل بها ،مع مراعاة املالءمة ال�رضورية املعتمدة من طرف جمل�سه،
بعد ا�ست�شارة املجل�س الوطني للمحا�سبة واملوافقة على ذلك وفق ال�شكليات املن�صو�ص عليها بن�ص
تنظيمي.
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املادة 55
تبتدئ ال�سنة املالية للبنك يف فاحت يناير وتنتهي يف  31دجنرب من كل �سنة.
يف نهاية كل �سنة مالية ،يقوم البنك ب�إعداد تقرير عن التدبري والقوائم الرتكيبية.
ويجب �أن يت�ضمن التقرير عن التدبري جميع املعلومات ال�رضورية بالن�سبة لأع�ضاء املجل�س لتمكينهم
من تقييم ن�شاط البنك ،خالل ال�سنة املالية املختتمة ،والعمليات التي مت �إجنازها وال�صعوبات التي
�صادفها البنك والنتائج املتح�صل عليها وتكوين املتح�صل واقرتاح تخ�صي�ص املتح�صل املذكور،
والو�ضعية املالية للبنك.
ت�ضم القوائم الرتكيبية املوازنة وح�ساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة املعلومات التكميلية.
يعر�ض الوايل التقرير عن التدبري والقوائم الرتكيبية على م�صادقة املجل�س.
املادة 56
�إن الربح ال�صايف للبنك بعد ما يزاد عليه �أو ينق�ص منه ،ح�سب احلالة ،املتح�صل املنقول عن
ال�سنة املالية ال�سابقة ،يخ�ص�ص يف حدود ع�رشة يف املائة ( )10%منه على الأقل لتكوين مال عام
احتياطي �إىل �أن يبلغ هذا املال مبلغا ي�ساوي ر�أ�سمال البنك.
يجوز للمجل�س �أن مينح م�ستخدمي البنك ح�صة من الأرباح باقرتاح من الوايل .كما يجوز له
�أي�ضا �أن يقرر تخ�صي�ص ق�سط من الأرباح لتكوين �أموال احتياطية خ�صو�صية.
�إن الباقي املتوفر من الربح ال�صايف بعد االقتطاعات املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ال�سابقتني
ومبقت�ضى االتفاقيات املربمة بني الدولة والبنك ي�ؤول �إىل الدولة.
يوجه وايل البنك �شهريا �إىل الوزير املكلف باملالية بيانا مقارنا لو�ضعية البنك حت�رص عند نهاية كل
�شهر.
ين�رش هذا البيان باجلريدة الر�سمية يف �شكل موجز.

الباب ال�سابع

التقرير ال�سنوي والإخبار
املادة 57
يقدم تقرير �سنوي حول الو�ضعية االقت�صادية والنقدية واملالية للبالد وكذا حول �أن�شطة البنك بني
يدي �صاحب اجلاللة قبل  30يونيو الذي يلي اختتام ال�سنة املالية املعنية .وين�رش هذا التقرير يف
اجلريدة الر�سمية.
املادة 59
تن�رش مقررات املجل�س املتعلقة بال�سيا�سة النقدية وفق الكيفيات التي يحددها.

الباب الثامن

الإعفاءات اجلبائية
املادة 60
تعفى من جميع ال�رضائب والر�سوم والواجبات ،با�ستثناء واجبات الت�سجيل ،عمليات بنك املغرب
و�أن�شطته التي تتعلق مبا يلي :
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• �إ�صدار النقود و�صنع الأوراق املالية والعمالت وغريها من القيم والوثائق امل�أمونة ؛
• اخلدمات املقدمة للدولة ؛
• وب�صفة عامة ،كل الأن�شطة غري الهادفة �إىل احل�صول على الربح واملتعلقة باملهام امل�سندة �إليه
مبقت�ضى الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل وال�سيما هذا القانون.

الباب التا�سع
�أحكام خمتلفة

املادة 61
مع مراعاة �أحكام القانون رقم  97-15املعترب مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية ،ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  175-00-1ال�صادر يف  28من حمرم  3( 1421ماي  )2000؛
�رشيطة عدم امل�سا�س بح�سن �سري و�سالمة �أنظمة الأداء وب�أدوات ال�سيا�سة النقدية املن�صو�ص عليها
يف املادتني  10و 25من هذا القانون تعترب املوجودات يف احل�سابات املفتوحة يف دفاتر البنك من
قبل م�ؤ�س�سات االئتمان املعتمدة ب�صفتها �أبناكا غري قابلة للحجز  ،عندما تكون هذه املوجودات :
• مكونة طبقا لأحكام البند  3من الفقرة الأوىل و�أحكام الفقرة الثانية من املادة  25من هذا
القانون ؛
• مدرجة يف ح�سابات ت�سديد �أر�صدة عمليات املقا�صة.
وتكون املوجودات يف ح�سابات �رشكات البور�صة املفتوحة يف دفاتر البنك كذلك غري قابلة
للحجز ،عندما تخ�ص�ص هذه املوجودات للأداء بر�سم نظام ت�سديد وت�سليم الأدوات املالية.

الباب العا�رش

�أحكام انتقالية

املادة 62
حتدد اتفاقية تربم بني الدولة والبنك  ،داخل �أجل ثالثة �أ�شهر على �أبعد تقدير من تاريخ دخول
هذا القانون حيز التنفيذ � ،أجر امل�ساعدات املمنوحة للدولة ومدة وكيفيات �إرجاعها  ،كما هي
حم�صورة يف هذا التاريخ.
املادة 63
يتعني على البنك تفويت  ،داخل �أجل �أق�صاه ثالث �سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون
حيز التنفيذ  ،جمموع امل�ساهمات التي ميلكها يف م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية والأجنبية.
املادة 64
يجب على البنك  ،ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ  ،االن�سحاب من �أجهزة الإدارة
واملراقبة ومن الهيئات الأخرى مل�ؤ�س�سات االئتمان املغربية  ،اخلا�ضعة ملراقبته �أو املنظمة مبوجب
�أحكام ت�رشيعية خا�صة التي ميثل فيها.
املادة 65
تن�سخ جميع الأحكام املخالفة لهذا القانون وال�سيما �أحكام الظهري ال�رشيف رقم 233-59-1
ال�صادر يف  23من ذي احلجة  30( 1378يونيو  )1959ب�إحداث بنك املغرب.
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ظهري �رشيف رقم � 178-05-1صادر يف  14فرباير  2006بتنفيذ القانون رقم  03-34املتعلق
مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها
احلمد لله وحده،
الطابع ال�رشيف  -بداخله :
(حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف الله وليه)
يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا� ،أ�سماه الله و�أعز �أمره �أننا :
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صلني  26و 58منه،
�أ�صدرنا �أمرنا ال�رشيف مبا يلي :ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية ،عقب ظهرينا ال�رشيف هذا،
القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،كما وافق عليه
جمل�س امل�ست�شارين وجمل�س النواب.
وحرر ب�إفران يف  15من حمرم  14( 1427فرباير .)2006
قانون رقم  03-34يتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

الباب الأول

جمال التطبيق والإطار امل�ؤ�س�ساتي
الف�صل الأول
جمال التطبيق
املادة 1
تعترب م�ؤ�س�سات لالئتمان الأ�شخا�ص املعنوية التي تزاول ن�شاطها يف املغرب� ،أيا كان موقع مقرها
االجتماعي �أو جن�سية امل�شاركني يف ر�أ�س مالها �أو خم�ص�صاتها �أو جن�سية م�سرييها ،والتي حترتف
ب�صفة اعتيادية ن�شاطا واحدا �أو �أكرث من الأن�شطة التالية :
• تلقي الأموال من اجلمهور ؛
• عمليات االئتمان ؛
• و�ضع جميع و�سائل الأداء رهن ت�رصف العمالء �أو القيام ب�إدارتها.
املادة 2
تعترب �أمواال متلقاة من اجلمهور الأموال التي يت�سلمها �شخ�ص من الغري على �سبيل الوديعة �أو غري
ذلك ويحق له �أن يت�رصف فيها حل�سابه اخلا�ص على �أ�سا�س االلتزام ب�إرجاعها لأ�صحابها.
تعترب يف حكم الأموال املتلقاة من اجلمهور :
• الأموال املودعة يف ح�ساب ل�سحبها عند الطلب �سواء �أكان ذلك ب�إعالم �سابق �أو بدونه ولو كان
من املمكن �أن ي�صري احل�ساب مدينا ؛
• الأموال املودعة لأجل �أو الواجب �إرجاعها بعد �إعالم �سابق ؛
• الأموال التي يدفعها مودع مع التن�صي�ص على تخ�صي�صها لغر�ض خا�ص �إذا مل حتتفظ امل�ؤ�س�سة
بالوديعة على حالها ،با�ستثناء الأموال املودعة لدى ال�رشكات املرخ�ص لها قانونا بتكوين
و�إدارة حمفظة القيم املنقولة ؛
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• الأموال التي يرتتب على تلقيها ت�سليم املودع لديه �أذينة �صندوق �أو �أي �سند ت�ستحق �أو ال
ت�ستحق عليه فائدة.
غري �أنه ،ال تعترب �أمواال متلقاة من اجلمهور :
• الأموال املقيدة يف ح�ساب �رشكة با�سم ال�رشكاء فيها على وجه الت�ضامن وال�رشكاء املو�صني يف
�رشكات التو�صية وال�رشكاء املت�ضامنني وال�رشكاء واملديرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة اجلماعية �أو جمل�س الرقابة وامل�ساهمني الدين ميلكون ما ال يقل عن  5%من
ر�أ�س مال ال�رشكة.
• ودائع م�ستخدمي املن�ش�أة �إذا كانت ال تزيد على  10%من ر�أ�س مالها الذاتي ؛
• الأموال املت�أتية من امل�ساعدات التي تقدمها م�ؤ�س�سات االئتمان والهي�آت املعتربة يف حكمها
امل�شار �إليها يف الفقرات  3و 4و 5من املادة � 107أدناه.
املادة 3
يعترب عملية ائتمان كل ت�رصف ،بعو�ض ،يقوم مبقت�ضاه �شخ�ص من الأ�شخا�ص :
• بو�ضع �أموال �أو االلتزام بو�ضعها رهن ت�رصف �شخ�ص �آخر يكون ملزما ب�إرجاعها ؛
• �أو االلتزام مل�صلحة �شخ�ص �آخر ،عن طريق التوقيع ،يف �شكل �ضمان احتياطي �أو كفالة �أو
�أي �ضمان �آخر.
تعترب يف حكم عمليات االئتمان :
• عملية االئتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للم�ست�أجر خيار �رشاء العني امل�ؤجرة
والعمليات املعتربة يف حكمها؛
• عمليات �رشاء الفاتورات ؛
• عمليات البيع اال�سرتدادي فيما يتعلق بالأوراق والقيم املنقولة وعمليات اال�ستحفاظ كما هو
من�صو�ص عليها يف الت�رشيع اجلاري به العمل.
املادة 4
ت�شمل عمليات االئتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للم�ست�أجر خيار �رشاء العني امل�ؤجرة
وامل�شار �إليها يف املادة � 3أعاله :
• عمليات �إيجار املنقوالت التي متكن امل�ست�أجر ،كيفما كان تكييف تلك العمليات ،من �أن يتملك
يف تاريخ يحدده مع املالك كل �أو بع�ض املنقوالت امل�ست�أجرة ،مقابل ثمن متفق عليه يراعى يف
حتديده على الأقل جزء من املبالغ املدفوعة على �سبيل الإيجار؛
• العمليات التي تقوم مبوجبها من�ش�أة ب�إيجار عقارات تكون قد ا�شرتتها �أو بنتها حل�سابها �إذا كان
من �ش�أن هذه العمليات ،كيفما كان تكييفها� ،أن متكن امل�ست�أجر من �أن ي�صبح مالكا لكل �أو
بع�ض املمتلكات امل�ست�أجرة عند انتهاء عقد الإيجار ك�أق�صى �أجل ؛
• عمليات �إيجار الأ�صول التجارية �أو �أحد عنا�رصها املعنوية التي متكن امل�ست�أجر ،كيفما كان
تكييف تلك العمليات ،من �أن يتملك يف تاريخ يحدده مع مالك الأ�صل التجاري �أو �أحد عنا�رصه
املعنوية مقابل ثمن متفق عليه يراعى يف حتديده على الأقل جزء من املبالغ املدفوعة على �سبيل
الإيجار ،با�ستثناء كل عملية �إيجار تف�ضي �إىل تفويت الأ�صل التجاري املذكور �أو �أحد عنا�رصه
للمالك الأ�صلي.
الإيجار املف�ضي �إىل التفويت هو العقد الذي تبيع مبوجبه من�ش�أة ملكا ت�ستعمله �إىل �شخ�ص ي�سلمه �إليها
فورا على �سبيل االئتمان الإيجاري.
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املادة 5
�رشاء الفاتورات امل�شار �إليه يف املادة � 3أعاله هو اتفاقية تلتزم مبوجبها �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان
بتعبئة ديون جتارية وحت�صيلها �إما عن طريق �رشاء الديون املذكورة و�إما عن طريق الت�رصف
كوكيل للدائن مع �ضمان ح�سن �إجناز العملية يف هذه احلالة الأخرية.
املادة 6
تعترب و�سائل الأداء جميع الأدوات التي متكن �أي �شخ�ص من حتويل �أموال كيفما كانت الو�سيلة
�أو الطريقة التقنية امل�ستعملة لذلك.
املادة 7
يجوز كذلك مل�ؤ�س�سات االئتمان �أن تقوم بالعمليات املرتبطة بن�شاطها مع التقيد ب�أحكام الن�صو�ص
الت�رشيعية والتنظيمية املطبقة يف هذا املجال مثل :
 .1عمليات ال�رصف ؛
. 2العمليات املتعلقة بالذهب واملعادن النفي�سة والقطع النقدية ؛
 .3توظيف القيم املنقولة �أو �سندات الديون القابلة للتداول �أو �أي منتج من املنتجات املالية
واالكتتاب فيها و�رشا�ؤها وتدبريها وحفظها وبيعها ؛
 .4عر�ض عمليات ت�أمني الأ�شخا�ص وامل�ساعدة وت�أمني القرو�ض على اجلمهور ؛
 .5الو�ساطة فيما يتعلق بتحويل الأموال ؛
 .6الإر�شاد وامل�ساعدة فيما يتعلق بتدبري املمتلكات ؛
 .7الإر�شاد وامل�ساعدة فيما يتعلق بالتدبري املايل والهند�سة املالية وبوجه عام جميع اخلدمات
الرامية �إىل تي�سري �إحداث املن�ش�آت وتطويرها ؛
 .8عمليات الإيجار الب�سيط للمنقوالت �أو العقارات بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التي تبا�رش عمليات
االئتمان الإيجاري ب�صورة اعتيادية.
املادة 8
يجوز مل�ؤ�س�سات االئتمان �أن ت�ساهم يف من�ش�آت موجودة �أو مزمع �إحداثها مع احرتام ال�رشوط
املحددة ،فيما يخ�ص �أموالها الذاتية ور�أ�س مال ال�رشكة امل�صدرة �أو حقوق ت�صويتها ،مبن�شور
ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان امل�شار �إليها يف املادة 19
�أدناه.
املادة 9
ي�ؤذن مل�ؤ�س�سات االئتمان يف القيام بعمليات غري العمليات امل�شار �إليها يف املادتني  1و 7من هذا
القانون.
وحتدد قائمة العمليات املذكورة بقرار ي�صدره الوزير املكلف باملالية بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة
م�ؤ�س�سات االئتمان.
وال ميكن �أن ي�ؤذن يف هذا النطاق �إال بالعمليات التي تنجزها ب�صفة اعتيادية م�ؤ�س�سات االئتمان
يف الأ�سواق املالية الدولية والتي ال يكون من �ش�أن القيام بها �إعاقة املناف�سة �أو احلد منها �أو عرقلة
�سريها على ح�ساب املن�ش�آت التي تزاولها ب�صورة رئي�سية .يجب �أن تكت�سي العمليات املذكورة
�أهمية حمدودة بالن�سبة �إىل العمليات امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله.
وتخ�ضع م�ؤ�س�سات االئتمان ،ملزاولة العمليات ال�سالفة الذكر� ،إىل �أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية
والتنظيمية اخلا�صة املطبقة على الأن�شطة املذكورة.
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املادة 10
ت�شمل م�ؤ�س�سات االئتمان �صنفني من امل�ؤ�س�سات  :البنوك و�رشكات التمويل.
وميكن ترتيب البنوك و�رشكات التمويل من طرف بنك املغرب يف �أ�صناف فرعية اعتبارا،
بوجه خا�ص ،للعمليات امل�أذون لها القيام بها ولأهمية امل�ؤ�س�سات املذكورة.
وميكن �أن حتدد كيفيات تطبيق �أحكام هذا القانون بالن�سبة لكل �صنف �أو �صنف فرعي من
م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 11
ميكن �أن تقوم البنوك بجميع الأن�شطة الواردة يف املادتني  1و� 7أعاله ،وي�سمح لها وحدها �أن
تتلقى من اجلمهور �أمواال حتت الطلب �أو لأجل ي�ساوي �أو يقل عن �سنتني.
ال ميكن �أن تقوم �رشكات التمويل� ،ضمن العمليات الواردة يف املادتني  1و� 7أعاله� ،إال بالعمليات
املن�صو�ص عليها يف مقررات االعتماد املتعلقة بها �أو �إن اقت�ضى احلال يف الن�صو�ص الت�رشيعية �أو
التنظيمية اخلا�صة بها.
ا�ستثناء من �أحكام الفقرة الأوىل �أعاله ،ميكن �أن تعتمد �رشكات التمويل وفقا للكيفيات وال�رشوط
املقررة يف املادة � 27أدناه لتتلقى من اجلمهور �أمواال لأجل يفوق �سنة واحدة.
املادة 12
مينع على كل �شخ�ص غري معتمد باعتباره م�ؤ�س�سة ائتمان �أن يحرتف ،ب�صفة اعتيادية ،القيام
بالعمليات امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله.
غري �أنه ،ميكن لكل �شخ�ص القيام بالعمليات التالية :
• منح للمتعاقدين معه� ،أثناء مزاولة ن�شاطه املهني� ،آجاال �أو ت�سبيقات للأداء وال�سيما يف �شكل
قر�ض جتاري ؛
• �إبرام عقود �إيجار م�ساكن تت�ضمن خيار �رشائها ؛
• مبا�رشة عمليات اخلزينة مع �رشكات تكون له معها ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة روابط ر�أ�س
مال تخول لإحداها �سلطة مراقبة فعلية على ال�رشكات الأخرى ؛
• �إ�صدار قيم منقولة وكذا �سندات ديون قابلة للتداول يف �إطار �سوق منظمة ؛
• منح ت�سبيقات من الأجور �أو قرو�ض لفائدة م�أجوريه لأ�سباب ذات طابع اجتماعي ؛
• �إ�صدار �أذون وبطائق ت�سلم ل�رشاء �سلع �أو خدمات معينة لديه ؛
• �أخذ �أو عر�ض من �أجل اال�ستحفاظ القيم املنقولة امل�سعرة يف بور�صة القيم �أو �سندات الديون
القابلة للتداول �أو القيم التي ت�صدرها اخلزينة.
املادة 13
بالرغم من �أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية املطبقة عليها ومع مراعاة ال�رشوط اخلا�صة املن�صو�ص
عليها لهذا الغر�ض يف قرارات ي�صدرها الوزير املكلف باملالية بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات
االئتمان :
• تخ�ضع امل�صالح املالية لربيد املغرب التي تتكون من م�صلحة �صندوق التوفري الوطني وم�صلحة
احل�سابات اجلارية وال�شيكات الربيدية وم�صلحة احلواالت الربيدية لأحكام املواد  40و48
و 51و 53و 55و 57و 84و 112و 113و 115و 116و 118و 119و 120وكذلك لأحكام
الباب ال�سابع من هذا القانون ؛
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• يخ�ضع �صندوق الإيداع والتدبري و�صندوق ال�ضمان املركزي لأحكام املادة  40و�أحكام
الأبواب الثالث والرابع وال�سابع من هذا القانون ؛
• تخ�ضع جمعيات ال�سلفات ال�صغرية املطبق عليها القانون رقم  97-18لأحكام الباب الرابع من
هذا القانون ؛
• تخ�ضع البنوك احلرة املطبق عليها القانون رقم  90-58املتعلق باملناطق املالية احلرة لأحكام
املواد  40و 45و 47و 48و 50و 51و 52و 53و 55و 57و 84و�أحكام الف�صل الثاين بالباب
الرابع من هذا القانون.
املادة 14
تطبق على ال�رشكات املالية �أحكام املواد  47و 49و 50و 51و 53و 55و 57و�أحكام الف�صل الثاين
بالباب الرابع من هذا القانون ،وفق ال�رشوط املحددة يف املن�شور ال�صادر عن وايل بنك املغرب،
بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
تعترب �رشكات مالية ،يف مدلول هذا القانون ،ال�رشكات التي تزاول يف املغرب ب�صفة رئي�سية
ن�شاط امتالك وتدبري م�ساهمات مالية وتقوم مبا�رشة �أو بوا�سطة �رشكات ذات نف�س الغر�ض
مبراقبة عدة م�ؤ�س�سات تنجز عمليات ذات طابع مايل تكون من بينها م�ؤ�س�سة ائتمان واحدة على
الأقل.
املادة 15
تعتمد وفقا لأحكام املادة � 27أدناه :
• املن�ش�آت التي حترتف ،ب�صفة اعتيادية ،القيام بعمليات الو�ساطة اخلا�صة بتحويل الأموال
واملتعلقة بتلقي �أموال �أو �إر�سالها بجميع الو�سائل داخل الرتاب الوطني �أو خارجه ؛
• املن�ش�آت التي حترتف ،ب�صفة اعتيادية ،تقدمي الإر�شاد وامل�ساعدة فيما يتعلق بتدبري املمتلكات
با�ستثناء ال�رشكات املرخ�ص لها قانونا بتكوين و�إدارة حمفظة القيم املنقولة.
وتخ�ضع املن�ش�آت املذكورة لأحكام الأبواب الثالث والرابع وال�سابع من هذا القانون مع مراعاة
ال�رشوط اخلا�صة املن�صو�ص عليها لهذا الغر�ض يف قرارات ي�صدرها الوزير املكلف باملالية بعد
ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 16
ال يخ�ضع لأحكام هذا القانون :
 .1بنك املغرب ؛
 .2اخلزينة العامة ؛
 .3مقاوالت الت�أمني و�إعادة الت�أمني اخلا�ضعة للقانون رقم  99-17املتعلق مبدونة الت�أمينات وكذا
هيئات االحتياط والتقاعد ؛
 .4الهيئات غري الهادفة للح�صول على ربح التي متنح ،يف نطاق مهامها ولدواع اجتماعية
قرو�ضا من مواردها الذاتية وفق �رشوط تف�ضيلية للأ�شخا�ص الدين جتوز لهم اال�ستفادة منها
عمال بالأنظمة الأ�سا�سية للهيئات املذكورة ؛
� .5صندوق احل�سن الثاين للتنمية االقت�صادية واالجتماعية اخلا�ضع للقانون رقم  01-36؛
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 .6امل�ؤ�س�سات املالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون امل�أذون لها باتفاقية مربمة مع
حكومة اململكة املغربية بالقيام بواحدة �أو �أكرث من العمليات امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله.
الف�صل الثاين
الإطار امل�ؤ�س�ساتي
املادة 17
ي�صادق على املنا�شري ال�صادرة عن وايل بنك املغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام الن�صو�ص
الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل بقرارات ي�صدرها الوزير املكلف باملالية وتن�رش يف
اجلريدة الر�سمية.
املادة 18
يحدث جمل�س ي�سمى «املجل�س الوطني لالئتمان واالدخار» ويت�ألف من ممثلني للإدارة وممثلني
لهيئات ذات طابع مايل وممثلني للغرف املهنية وممثلني للجمعيات املهنية والأ�شخا�ص الدين
يعينهم الوزير الأول رعيا ملا لهم من كفاءة يف امليدان االقت�صادي واملايل.
ويحدد ت�أليف املجل�س املذكور وكيفيات �سريه مبر�سوم.
ويتداول املجل�س الوطني لالئتمان واالدخار يف كل م�س�ألة تهم تنمية االدخار وتطور ن�شاط
م�ؤ�س�سات االئتمان .ويقدم اقرتاحات �إىل احلكومة يف امليادين التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صه.
وميكن له �أن ي�ؤ�س�س يف حظريته جمموعات عمل لإجراء جميع الدرا�سات التي يرى فيها فائدة
والتي ميكن �أن يعهد بها �إليه الوزير املكلف باملالية �أو وايل بنك املغرب.
ويجوز له �أن يطلب من بنك املغرب والإدارات املخت�صة موافاته بكل املعلومات املفيدة للقيام
مبهمته.
وير�أ�س الوزير املكلف باملالية املجل�س الوطني لالئتمان واالدخار.
ويقوم بنك املغرب ب�أعمال �سكرتارية املجل�س.
املادة 19
حتدث جلنة ت�سمى «جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان» ي�ستطلع ر�أيها وايل بنك املغرب يف كل م�س�ألة ذات
طابع عام �أو فردي لها عالقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات الأخرى املعتربة يف حكمها
امل�شار �إليها يف املواد  13و 14و� 15أعاله.
وتقوم اللجنة كذلك بجميع الدرا�سات املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان وال�سيما بعالقاتها مع
العمالء وب�إعالم اجلمهور.
وميكن �أن ت�ؤدي الدرا�سات املذكورة �إىل �إ�صدار وايل بنك املغرب ملنا�شري �أو تو�صيات.
وير�أ�س وايل بنك املغرب جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
وت�ضم اللجنة عالوة على ذلك :
• ممثال لبنك املغرب ،نائبا للرئي�س ؛
• ممثلني اثنني للوزارة املكلفة باملالية ،منهما مدير مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية ؛
• ممثلني اثنني للمجموعة املهنية لبنوك املغرب ،منهما الرئي�س ؛
• ممثلني اثنني للجمعية املهنية ل�رشكات التمويل ،منهما الرئي�س.
و�إذا �أحيلت �إليها م�سائل ذات طابع فردي ،كما هي حمددة يف البند  2باملادة � 20أدناه ،وجب �أن
يقت�رص ت�أليفها على ممثلي بنك املغرب والوزارة املكلفة باملالية.
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وحتدد كيفيات �سري جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان مبر�سوم.
ويقوم بنك املغرب ب�أعمال �سكرتارية اللجنة.
املادة 20
تعر�ض على جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان امل�شار �إليها يف املادة � 19أعاله ،لإبداء الر�أي فيها ،امل�سائل
التالية وال�سيما :
 - 1امل�سائل الآتي بيانها والتي تهم ن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان وتكت�سي طابعا عاما :
• كيفيات تطبيق �أحكام املادة � 8أعاله املتعلقة ب�رشوط م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان يف املن�ش�آت
املوجودة �أو املزمع �إحداثها ؛
• العمليات امل�شار �إليها يف املادة � 9أعاله والتي ميكن �أن تقوم بها م�ؤ�س�سات االئتمان ؛
• التدابري التي يتخذها الوزير املكلف باملالية تطبيقا لأحكام املادة � 15أعاله ؛
• الأنظمة الأ�سا�سية للجمعيات املهنية والتغيريات املمكن �إدخالها عليها الواردة يف املادة � 25أدناه ؛
• مبلغ ر�أ�س املال �أو املخ�ص�صات الدنيا املفرو�ض على م�ؤ�س�سات االئتمان واملن�صو�ص عليه يف
املادة � 29أدناه؛
• كيفيات تطبيق �أحكام املادة � 30أدناه املتعلقة بالأموال الذاتية الدنيا مل�ؤ�س�سات االئتمان ؛
• الكيفيات وال�رشوط التي تتوىل مبوجبها م�ؤ�س�سات االئتمان الكائنة مقارها االجتماعية باخلارج
فتح مكاتب يف املغرب للإعالم �أو االت�صال �أو التمثيل واملن�صو�ص عليها يف املادة � 34أدناه ؛
• التدابري املتخذة لتطبيق �أحكام املادتني  40و� 120أدناه املتعلقتني على التوايل ب�إطالع بنك
املغرب على الوثائق واملعلومات الالزمة ل�سري امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك وب�رشوط
وكيفيات ح�صول اجلمهور على املعلومات املذكورة؛
• �رشوط جمع الأموال من اجلمهور وتوزيع القرو�ض كما هو م�شار �إليها يف املادة � 42أدناه ؛
• التدابري املتخذة لتطبيق �أحكام املادة � 45أدناه املتعلقة بااللتزامات املحا�سبية مل�ؤ�س�سات االئتمان ؛
• ال�رشوط التي يجب �أن تقوم وفقها م�ؤ�س�سات االئتمان بن�رش قوائمها الرتكيبية امل�شار �إليها يف
املادة � 49أدناه ؛
• ال�رشوط التي يجب على ال�رشكات املالية التقيد وفقها ب�أحكام املواد  47و 49و 50و� 51أدناه ؛
• التدابري املتخذة لتطبيق �أحكام املادتني  50و� 51أدناه املتعلقة بالقواعد االحرتازية ؛
• الكيفيات التي يجب على املن�ش�آت امل�شار �إليها يف املادة � 54أدناه �أن تبلغ وفقها �إىل بنك املغرب
قوائمها الرتكيبية ؛
• الكيفيات التي يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تبلغ وفقها �إىل بنك املغرب جميع التغيريات
التي تطر�أ على تركيبة �أجهزة �إدارتها ؛
• التدابري املتخذة لتطبيق �أحكام املادة � 70أدناه املتعلقة بكيفيات املوافقة على تعيني مراقبي
احل�سابات ؛
• اتفاقيات التعاون وتبادل املعلومات املربمة مع ال�سلطات الأجنبية املعهود �إليها مبراقبة م�ؤ�س�سات
االئتمان امل�شار �إليها يف املادة � 82أدناه ؛
• كيفيات تطبيق �أحكام املادة � 84أدناه املتعلقة بواجب اليقظة ؛
• الإجراءات املتعلقة بتمويل ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع وتدبريه وتدخله امل�شار �إليها
يف املادة � 111أدناه؛
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• كيفيات تطبيق �أحكام املادة � 116أدناه املتعلقة بن�رش ال�رشوط املطبقة من قبل م�ؤ�س�سات االئتمان
على عملياتها مع العمالء ؛
• كيفيات تطبيق �أحكام املادة � 118أدناه املتعلقة ب�إعداد ك�شوف احل�سابات.
وي�ستطلع وايل بنك املغرب ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان برتكيبتها املو�سعة يف امل�سائل امل�شار �إليها
يف املادة � 105أدناه.
 - 2امل�سائل التالية التي تهم ن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان وتكت�سي طابعا فرديا :
• منح االعتمادات ملزاولة ن�شاط م�ؤ�س�سة االئتمان ؛
• اندماج م�ؤ�س�ستي ائتمان �أو �أكرث ؛
• �ضم م�ؤ�س�سة ائتمان واحدة �أو �أكرث من طرف م�ؤ�س�سة ائتمان �أخرى ؛
• �إحداث �رشكات تابعة �أو فتح فروع �أو مكاتب متثيل يف اخلارج من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان
املوجودة مقارها االجتماعية باملغرب ؛
• التغيريات التي تطر�أ على اجلن�سية �أو مراقبة �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو طبيعة العمليات التي
حترتفها ب�صفة اعتيادية؛
وتبدي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان برتكيبتها امل�صغرة ر�أيها كذلك يف التدابري التي يتخذها الوزير
املكلف باملالية تطبيقا لأحكام املادة � 13أعاله.
املادة 21
حتدث جلنة ت�سمى «اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان» يعهد �إليها ببحث امللفات الت�أديبية وتقدمي
اقرتاحات �إىل وايل بنك املغرب يف �ش�أن العقوبات الت�أديبية املمكن �إ�صدارها تطبيقا لأحكام املادة
 133من هذا القانون.
املادة 22
ت�ضم اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان ،التي ير�أ�سها نائب وايل بنك املغرب �أو مديره العام
�أو ممثل له يعينه الوايل ،الأع�ضاء التايل بيانهم :
• ممثال لبنك املغرب ؛
• ممثلني اثنني للوزارة املكلفة باملالية ؛
• قا�ضيني يعينهما الوزير املكلف باملالية بناء على اقرتاح من الوزير املكلف بالعدل.
يجوز لرئي�س اللجنة �أن يدعو �أي �شخ�ص يرى فائدة يف اال�ستعانة به ق�صد �إبداء ر�أيه �إىل اللجنة يف
الق�ضية املرفوعة �إليها .وال ي�شارك ال�شخ�ص املذكور يف مداوالت اللجنة.
ويقوم بنك املغرب ب�أعمال �سكرتارية اللجنة.
املادة 23
تتوىل اللجنة �إعداد نظامها الداخلي وامل�صادقة عليه.
وجتتمع بدعوة من رئي�سها وي�شرتط ل�صحة مداوالتها �أن يح�رضها �أربعة من �أع�ضائها على
الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�رضين ،ف�إن تعادلت رجح اجلانب الذي
يكون فيه الرئي�س.
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املادة 24
ت�ستدعي اللجنة املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة املعنية ق�صد اال�ستماع �إليه .وميكن �أن ي�ستعني هذا الأخري
مبدافع يختاره وذلك بعد �أن تبلغ �إليه اللجنة املخالفات املن�سوبة �إليه وتطلعه على جميع عنا�رص
امللف.
وميكن �أن ت�ستدعي اللجنة مببادرة منها �أو بطلب من املعني بالأمر ممثل اجلمعية املهنية املعنية
ق�صد اال�ستماع �إليه.
املادة 25
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان املعتمدة باعتبارها بنوكا وعلى البنوك احلرة �أن تن�ضم �إىل اجلمعية
املهنية امل�سماة «املجموعة املهنية لبنوك املغرب» واخلا�ضعة لأحكام الظهري ال�رشيف ال�صادر يف
 3جمادى الأوىل  15( 1378نوفمرب  )1958يف �ش�أن حق ت�أ�سي�س اجلمعيات ،كما وقع تغيريه
وتتميمه.
ويجب على م�ؤ�س�سات االئتمان املعتمدة باعتبارها �رشكات متويل وعلى املقاوالت املعتمدة امل�شار
�إليها يف املادة � 15أعاله �أن تن�ضم �إىل اجلمعية املهنية امل�سماة «اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل»
واخلا�ضعة لأحكام الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  3جمادى الأوىل  15( 1378نوفمرب  )1958يف
�ش�أن حق ت�أ�سي�س اجلمعيات ،كما وقع تغيريه وتتميمه.
وي�صادق الوزير املكلف باملالية على النظامني الأ�سا�سيني للجمعيتني املذكورتني وعلى جميع
التغيريات املدخلة عليهما بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 26
تقوم اجلمعيات املهنية مل�ؤ�س�سات االئتمان بدرا�سة امل�سائل التي تهم مزاولة املهنة وال�سيما حت�سني
تقنيات البنك واالئتمان وا�ستخدام تكنولوجيات جديدة و�إحداث م�صالح م�شرتكة وتكوين
امل�ستخدمني والعالقات مع ممثلي امل�ستخدمني.
وميكن �أن ي�ست�شريها الوزير املكلف باملالية �أو وايل بنك املغرب يف كل م�س�ألة تهم املهنة .وميكنها
كذلك �أن تعر�ض عليهما اقرتاحات يف هذا املجال.
تقوم اجلمعيات املهنية مل�ؤ�س�سات االئتمان بدور الو�سيط يف امل�سائل املتعلقة باملهنة بني �أع�ضائها من
جهة ،وبني ال�سلطات العمومية �أو �أي هيئة وطنية �أو �أجنبية من جهة �أخرى.
ويجب عليها �أن تخرب الوزير املكلف باملالية ووايل بنك املغرب بكل تق�صري قد تطلع عليه فيما
يطبقه �أع�ضا�ؤها من �أحكام هذا القانون والن�صو�ص املتخذة لتطبيقه.
وت�ؤهل للتقا�ضي عندما ترى �أن م�صالح املهنة مهددة وال�سيما �إذا تعلق الأمر بواحد �أو �أكرث من
�أع�ضائها.

الباب الثاين

منح االعتماد مل�ؤ�س�سات االئتمان و�رشوط مزاولة ن�شاطها و�سحب االعتماد منها
الف�صل الأول
االعتماد و�رشوط مزاولة الن�شاط
املادة 27
 .1يجب على كل �شخ�ص معنوي يعترب م�ؤ�س�سة ائتمان ،وفقا لأحكام املادة الأوىل �أعاله� ،أن
يكون قبل مزاولة ن�شاطه يف املغرب معتمدا �سلفا من لدن وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع
ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان �إما باعتباره بنكا �أو باعتباره �رشكة متويل ؛
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 .2يجب �أن توجه طلبات االعتماد �إىل بنك املغرب الذي يت�أكد من :
• تقيد ال�شخ�ص املعنوي طالب االعتماد ب�أحكام املواد  28و 29و 30و 31و� 37أدناه ؛
• مالءمة الو�سائل الب�رشية والتقنية واملالية لل�شخ�ص املعنوي طالب االعتماد رعيا بوجه خا�ص
للموقع املزمع �إحداث املن�ش�أة به وبرنامج الن�شاط الذي تعتزم تطبيقه ؛
• التجربة املهنية واال�ستقامة املتوفرة يف امل�ؤ�س�سني وامل�شاركني يف ر�أ�س املال و�أع�ضاء �أجهزة
الإدارة والت�سيري والتدبري ؛
• قدرة طالب االعتماد على التقيد ب�أحكام هذا القانون والن�صو�ص املتخذة لتطبيقه ؛
• �أن لي�س من �ش�أن روابط ر�أ�س املال التي ميكن �أن توجد بني ال�شخ�ص املعنوي طالب االعتماد
و�أ�شخا�ص معنوية �أخرى �أن تعرقل املراقبة االحرتازية.
 .3ي�ؤهل بنك املغرب يف �إطار بحث طلب االعتماد للمطالبة بجميع الوثائق واملعلومات التي
يراها �رضورية ؛
 .4يبلغ وايل بنك املغرب مقرر منح االعتماد �أو �إن اقت�ضى احلال رف�ضه املعلل بوجه قانوين
�إىل املن�ش�أة طالبة االعتماد داخل �أجل ال يزيد على �أربعة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم جميع الوثائق
واملعلومات املطلوبة.
وميكن �أن يقت�رص االعتماد على مزاولة بع�ض العمليات فقط �إذا تبني �أن و�سائل طالب االعتماد
الب�رشية �أو التقنية �أو املالية غري كافية بالنظر �إىل العمليات املزمع القيام بها.
وميكنه كذلك �أن يجعل منح االعتماد رهينا باحرتام االلتزامات املالية املتعهد بها طالب االعتماد ؛
 .5ين�رش مقرر االعتماد باجلريدة الر�سمية.
وتبلغ ن�سخة منه �إىل الوزير املكلف باملالية و�إىل اجلمعية املهنية املعنية.
املادة 28
ال يجوز �أن ت�ؤ�س�س م�ؤ�س�سات االئتمان املوجودة مقارها االجتماعية باملغرب �إال يف �شكل �رشكة
م�ساهمة ذات ر�أ�س مال ثابت با�ستثناء امل�ؤ�س�سات التي حدد لها القانون نظاما �أ�سا�سيا خا�صا.
املادة 29
يجب على كل م�ؤ�س�سة ائتمان يوجد مقرها االجتماعي باملغرب �أن تثبت التوفر يف موازنتها على
ر�أ�س مال مدفوعة مبالغه بكاملها �أو �إذا تعلق الأمر مب�ؤ�س�سة عمومية التوفر على خم�ص�صات
مدفوع جمموعها ويعادل مبلغها على الأقل ر�أ�س املال الأدنى كما هو حمدد بالن�سبة لل�صنف �أو
ال�صنف الفرعي الذي تنتمي �إليه يف من�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة
م�ؤ�س�سات االئتمان.
ويجب على كل م�ؤ�س�سة ائتمان يوجد مقرها االجتماعي باخلارج وم�أذون لها يف فتح فرع
باملغرب �أن تر�صد جلميع عملياتها خم�ص�صات م�ستخدمة بالفعل يف املغرب يعادل مبلغها على
الأقل ر�أ�س املال الأدنى امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 30
يجب يف كل وقت و�آن �أن تفوق فعال �أ�صول كل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات االئتمان اخل�صوم امل�ستحقة
عليها مببلغ يعادل على الأقل ر�أ�س املال الأدنى �أو املخ�ص�صات الدنيا من غري اللجوء ب�صورة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �إىل مقا�صة دفعات امل�ساهمني �أو املخ�ص�صات ح�سب احلالة بقرو�ض �أو
�سلفات �أو اكتتاب يف �سندات دين �أو ر�أ�س مال يراد بها ا�سرتجاع ر�أ�س املال �أو املخ�ص�صات.
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وحتدد كيفيات تطبيق �أحكام هذه املادة مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة
م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 31
ال يجوز لأي �شخ�ص �أن ي�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة ائتمان �أو ي�سريها �أو يديرها �أو يدبرها �أو ي�صفيها ،ب�أي
وجه من الوجوه :
� .1إذا �صدر عليه حكم نهائي من �أجل جناية �أو �إحدى اجلنح املن�صو�ص واملعاقب عليها باملواد
من � 334إىل  391ومن � 505إىل  574من القانون اجلنائي ؛
� .2إذا �صدر عليه حكم نهائي من �أجل خمالفة للت�رشيع اخلا�ص بال�رصف ؛
� .3إذا �صدر عليه حكم نهائي عمال بالت�رشيع اخلا�ص مبحاربة الإرهاب ؛
� .4إذا �سقطت �أهليته التجارية عمال ب�أحكام املواد من � 711إىل  720من القانون رقم 95-15
املتعلق مبدونة التجارة ومل يرد �إليه االعتبار ؛
� .5إذا �صدر عليه حكم نهائي من �أجل �إحدى املخالفات املن�صو�ص عليها يف املواد من � 721إىل
 724من القانون رقم  95-15املتعلق مبدونة التجارة ؛
� .6إذا �صدر عليه حكم نهائي عمال ب�أحكام املواد من � 135إىل  146من هذا القانون ؛
� .7إذا �أ�صدرت عليه حمكمة �أجنبية حكما اكت�سب قوة ال�شيء املق�ضي به من �أجل �إحدى اجلنايات
�أو اجلنح امل�شار �إليها �أعاله ؛
�.8إذا وقع �شطبه ب�صفة نهائية لأ�سباب ت�أديبية من �إحدى املهن املنظمة ومل يرد �إليه االعتبار.
املادة 32
�إذا �صدر طلب االعتماد عن م�ؤ�س�سة ائتمان يوجد مقرها االجتماعي باخلارج �إما لأجل �إحداث
�رشكة تابعة و�إما لفتح فرع باملغرب ،وجب �أن ي�شفع هذا الطلب بر�أي �سلطة البلد املن�ش�أ امل�ؤهلة
لإبداء مثل هذا الر�أي.
ويت�أكد بنك املغرب كذلك من �أن �أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املطبقة على م�ؤ�س�سات
االئتمان ببلد املن�ش�أ لي�س من �ش�أنها �أن تعرقل رقابة ال�رشكة التابعة �أو الفرع املزمع �إحداثه باملغرب.
املادة 33
يتوقف �إحداث ال�رشكات التابعة �أو فتح الفروع �أو مكاتب التمثيل باخلارج من لدن م�ؤ�س�سات
االئتمان املوجودة مقارها باملغرب على املوافقة امل�سبقة لوايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة
م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 34
يجوز مل�ؤ�س�سات االئتمان املوجودة مقارها االجتماعية باخلارج �أن تفتح باملغرب مكاتب للقيام
بن�شاط �إعالم �أو ات�صال �أو متثيل وذلك وفق ال�رشوط والكيفيات املحددة مبن�شور ي�صدره وايل
بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 35
تتوقف على منح اعتماد جديد وفق ال�شكليات وال�رشوط املقررة يف املادة � 27أعاله كل عملية
تتعلق مبا يلي :
• اندماج م�ؤ�س�ستي ائتمان �أو �أكرث ؛
• �ضم م�ؤ�س�سة ائتمان واحدة �أو �أكرث �إىل م�ؤ�س�سة ائتمان �أخرى.
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املادة 36
تتوقف التغيريات التي تطر�أ على اجلن�سية �أو مراقبة �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو طبيعة العمليات
التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب وي�سلم وفق ال�شكليات وال�رشوط املقررة يف املادة
� 27أعاله.
تكون مراقبة �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان ناجتة ح�سب مدلول هذه املادة عن :
• احليازة ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة لق�سط من ر�أ�س املال يخول �أغلبية حقوق الت�صويت
باجلمعيات العامة ؛
• �أو قدرة التوفر على �أغلبية حقوق الت�صويت عمال باتفاق يربم مع �رشكاء �أو م�ساهمني �آخرين ؛
• �أو املمار�سة ل�سلطة الإدارة �أو الت�سيري �أو الرقابة باال�شرتاك مع عدد حمدود من ال�رشكاء �أو
امل�ساهمني؛
• �أو املمار�سة ل�سلطة الإدارة �أو الت�سيري �أو الرقابة عمال ب�أحكام ن�صو�ص ت�رشيعية �أو نظامية �أو
تعاقدية؛
• �أو القدرة على القيام فعال بتحديد القرارات مبجال�س اجلمعيات العامة عن طريق حقوق
الت�صويت.
املادة 37
ال يجوز للرئي�س املدير العام واملدير العام و�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلماعية وكل �شخ�ص �أ�سند
�إليه تفوي�ض يف �سلطة الت�سيري من الرئي�س املدير العام �أو جمل�س الإدارة �أو جمل�س الرقابة مب�ؤ�س�سة
ائتمان تتلقى �أمواال من اجلمهور �أن يجمع بني هذه املهام ومهام مماثلة ب�أي من�ش�أة �أخرى با�ستثناء :
• �رشكات التمويل التي ال تتلقى �أمواال من اجلمهور ؛
• ال�رشكات التي تراقبها م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية التي كان من املمكن �أن متار�س هذه الأخرية
ن�شاطها يف الإطار العادي لتدبريها مع مراعاة التقيد ب�أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية اخلا�صة
املطبقة على الن�شاط املذكور.
املادة 38
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تبلغ �إىل بنك املغرب وفق الكيفيات التي يحددها :
• كل تغيري يطر�أ على �أنظمتها الأ�سا�سية ؛
• الربنامج ال�سنوي لتو�سيع �شبكاتها باملغرب �أو اخلارج ؛
• كل فتح فعلي لوكاالت �أو �شبابيك �أو مكاتب متثيل �أو �إغالقها �أو حتويلها باملغرب �أو اخلارج.
ويجوز لبنك املغرب �أن يحد من تو�سيع م�ؤ�س�سات االئتمان ل�شبكاتها يف املغرب �أو اخلارج
�أو مينعها من ذلك يف حالة عدم التقيد ب�أحكام املادتني  50و 51من هذا القانون.
املادة 39
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن ت�شري يف عقودها ووثائقها ومن�شوراتها كيفما كانت الو�سيلة
املعتمدة� ،إىل ما يلي :
• ت�سمية �رشكتها كما هي مبينة يف القائمة امل�شار �إليها يف املادة � 41أدناه ؛
• �شكلها القانوين ؛
• مبلغ ر�أ�س مال ال�رشكة �أو خم�ص�صاتها ؛
• عنوان مقارها االجتماعية �أو م�ؤ�س�ساتها الرئي�سية باملغرب ؛
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• رقم قيدها يف ال�سجل التجاري ؛
• ال�صنف �أو ال�صنف الفرعي الذي تنتمي �إليه ؛
• مراجع املقرر ال�صادر مبنحها االعتماد.
املادة 40
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تبلغ �إىل بنك املغرب جميع الوثائق واملعلومات الالزمة حل�سن
�سري امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك امل�شار �إليها يف املادة � 120أدناه وذلك وفق ال�رشوط املحددة
مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 41
يتوىل بنك املغرب �إعداد وحتيني قائمة م�ؤ�س�سات االئتمان املعتمدة والبنوك احلرة والهيئات
امل�شار �إليها يف املادة � 15أعاله ،وتن�رش يف اجلريدة الر�سمية مب�سعى منه كل من القائمة الأ�صلية
والتغيريات املدخلة عليها.
ويقوم بنك املغرب ب�إعداد وحتيني قائمة الفروع والوكاالت وال�شبابيك ومكاتب التمثيل التابعة
مل�ؤ�س�سات االئتمان التي تزاول ن�شاطها باملغرب وكذا قائمة الفروع والوكاالت وال�شبابيك
ومكاتب التمثيل املفتوحة يف اخلارج من قبل م�ؤ�س�سات االئتمان املوجودة مقارها باملغرب.
املادة 42
رغبة يف �ضمان تنمية االقت�صاد والدفاع عن العملة وحماية املودعني واملقرت�ضني ،يجوز للوزير
املكلف باملالية �أن يحدد بقرارات ،فيما يخ�ص جميع م�ؤ�س�سات االئتمان �أو كل �صنف �أو �صنف
فرعي من هذه امل�ؤ�س�سات ،ال�رشوط املتعلقة بجمع الأموال من اجلمهور وتوزيع القرو�ض بعد
ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
الف�صل الثاين
�سحب االعتماد
املادة 43
يقرر وايل بنك املغرب �سحب االعتماد من �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان :
� .1إما بطلب من م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها ؛
 .2و�إما يف �إحدى احلاالت التالية :
• �إذا مل ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة اعتمادها داخل �أجل اثني ع�رش �شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح
االعتماد ؛
• �إذا انقطعت امل�ؤ�س�سة عن مزاولة ن�شاطها منذ �ستة �أ�شهر على الأقل ؛
• �إذا مل تعد امل�ؤ�س�سة م�ستوفية لل�رشوط التي منح على �أ�سا�سها االعتماد.
 .3و�إما عندما تعترب و�ضعية م�ؤ�س�سة االئتمان خمتلة ب�شكل ال رجعة فيه ؛
 .4و�إما على �سبيل عقوبة ت�أديبية تطبيقا لأحكام املادة � 133أدناه.
وي�ستطلع ر�أي اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف البنود  2و3
و� 4أعاله.
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املادة 44
يبلغ قرار �سحب االعتماد �إىل م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية وين�رش يف اجلريدة الر�سمية .ويرتتب عليه
�شطب امل�ؤ�س�سة املعنية من القائمة امل�شار �إليها يف املادة � 41أعاله.

الباب الثالث

�أحكام تتعلق باملحا�سبة وبالقواعد االحرتازية
الف�صل الأول
�أحكام تتعلق باملحا�سبة
املادة 45
ا�ستثناء من �أحكام القانون رقم  88-9املتعلق بالقواعد املحا�سبية الواجب على التجار العمل بها،
تلزم م�ؤ�س�سات االئتمان مب�سك حما�سبتها وفق ال�رشوط املحددة مبنا�شري ي�صدرها وايل بنك
املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان واملجل�س الوطني للمحا�سبة على التوايل.
ويبدي املجل�س الوطني للمحا�سبة �آراءه داخل �أجل ال يزيد على �شهرين من تاريخ رفع الأمر
�إليه.
املادة 46
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان املوجودة مقارها االجتماعية باخلارج واملعتمدة ملزاولة ن�شاطها يف
املغرب �أن مت�سك مبقار م�ؤ�س�ساتها الرئي�سية املقامة يف املغرب حما�سبة للعمليات التي تقوم بها وفقا
لأحكام هذا الف�صل.
املادة 47
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان عند اختتام كل �سنة حما�سبية �أن تعد يف �صورة فردية ومثبتة �أو
مثبتة فرعية القوائم الرتكيبية املتعلقة بال�سنة املحا�سبية املذكورة.
وتلزم م�ؤ�س�سات االئتمان كذلك ب�إعداد الوثائق املذكورة عند نهاية �ستة �أ�شهر الأوىل من كل �سنة
حما�سبية.
وتوجه القوائم الرتكيبية �إىل بنك املغرب وفق ال�رشوط التي يحددها.
املادة 48
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن مت�سك بيانات حما�سبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة �أخرى ت�ساعد
بنك املغرب على �إجراء املراقبة املعهود بها �إليه مبوجب هذا القانون �أو مبوجب �أي ن�ص ت�رشيعي
�آخر معمول به.
ويتم �إعداد الوثائق املذكورة وتبليغها �إىل بنك املغرب وفق ال�رشوط التي يحددها.
املادة 49
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تن�رش القوائم الرتكيبية امل�شار �إليها يف املادة � 47أعاله وفق
ال�رشوط املحددة مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
يتحقق بنك املغرب من �أن عملية الن�رش املذكورة قد �أجنزت ب�صورة منتظمة ،وي�أمر امل�ؤ�س�سات
املعنية بن�رش ا�ستدراكات �إذا لوحظت يف الوثائق املن�شورة بيانات غري �صحيحة �أو �إغفاالت.
وميكن لبنك املغرب مب�سعى منه� ،أن يقوم بن�رش القوائم الرتكيبية للم�ؤ�س�سات املذكورة بعد
ا�ستطالع ر�أي اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
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الف�صل الثاين
�أحكام تتعلق بالقواعد االحرتازية
املادة 50
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان للمحافظة على �سيولتها ومالءتها وتوازن و�ضعيتها املالية �أن تتقيد
ب�صورة فردية ومثبتة �أو مثبتة فرعية �أو هما معا بالقواعد االحرتازية املحددة مبنا�شري ي�صدرها
وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان واملتمثلة يف مراعاة احلفاظ على
ن�سب ،وال�سيما :
• بني جميع �أو بع�ض عنا�رص الأ�صول وااللتزامات بالتوقيع املتلقاة وجميع �أو بع�ض عنا�رص
اخل�صوم وااللتزامات بالتوقيع املقدمة ؛
• بني الأموال الذاتية وجميع �أو بع�ض املخاطر املتعر�ض لها ؛
• بني الأموال الذاتية وجميع �أو بع�ض �أ�صناف الديون التي لها والديون التي عليها وااللتزامات
بالتوقيع بعمالت �أجنبية ؛
• بني الأموال الذاتية وجميع املخاطر املتعر�ض لها بالن�سبة �إىل م�ستفيد واحد �أو جمموعة من
امل�ستفيدين جتمع بينهم روابط قانونية �أو مالية جتعل منهم جمموعة ذات م�صالح م�شرتكة.
املادة 51
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تتوفر ،وفق ال�رشوط املحددة مبن�شور ي�صدره وايل بنك
املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ،على نظام مالئم للمراقبة الداخلية يراد
به حتديد جميع املخاطر التي تتعر�ض لها وقيا�سها ورقابتها و�أن تقيم �أجهزة متكنها من قيا�س
مردودية عملياتها.
املادة 52
يجوز لوايل بنك املغرب �أن يطالب م�ؤ�س�سة االئتمان التي تبدي خماطر خا�صة �أن تتقيد بقواعد
احرتازية �أكرث �إلزاما من القواعد املعمول بها تطبيقا لأحكام املادة � 50أعاله.

الباب الرابع

مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان
الف�صل الأول
مراقبة بنك املغرب
املادة 53
يعهد �إىل بنك املغرب مبراقبة تقيد م�ؤ�س�سات االئتمان ب�أحكام هذا القانون والن�صو�ص املتخذة
لتطبيقه.
ويت�أكد من مالءمة التنظيم الإداري واملحا�سبي ونظام املراقبة الداخلية للم�ؤ�س�سات املذكورة
وي�سهر على جودة و�ضعيتها املالية.
ويف هذا الإطار ،ي�ؤهل بنك املغرب لإجراء مراقبة يف عني املكان ومراقبة على وثائق امل�ؤ�س�سات
امل�شار �إليها �أعاله بوا�سطة م�أموريه �أو �أي �شخ�ص �آخر ينتدبه الوايل لهذا الغر�ض.
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وللت�أكد من تقيد امل�ؤ�س�سات املذكورة بالقواعد االحرتازية ،ميكن �أن ت�شمل املراقبة يف عني املكان
ال�رشكات التابعة والأ�شخا�ص املعنوية التي تراقبها وفقا لأحكام املادة � 36أعاله.
وال يتحمل الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة � 3أعاله امل�س�ؤولية املدنية ال�شخ�صية ب�سبب مزاولة
مهامهم.
املادة 54
يجب على املن�ش�آت املوجودة مقارها االجتماعية باملغرب غري م�ؤ�س�سات االئتمان وال�رشكات
املالية التي تراقب �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تبلغ �إىل بنك املغرب قوائمها الرتكيبية املعدة
ب�صورة فردية ومثبتة �أو مثبتة فرعية م�شفوعة بتقرير مراقبي ح�ساباتها وذلك وفق الكيفيات
املحددة مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 55
ميكن �أن يطلب بنك املغرب من الهيئات اخلا�ضعة ملراقبته موافاته بجميع الوثائق واملعلومات
الالزمة للقيام مبهمته ويتوىل حتديد قائمتها ومنوذجها و�آجال �إر�سالها.
املادة 56
يبلغ بنك املغرب نتائج املراقبة وتو�صياته �إىل م�سريي امل�ؤ�س�سة املعنية و�إىل جهاز �إدارتها �أو
رقابتها.
وفيما يتعلق بالبنوك احلرة ،توجه نتائج املراقبة �إىل جلنة التتبع امل�شار �إليها يف املادة  23من
القانون رقم  90-58املتعلق باملناطق املالية احلرة.
وفيما يتعلق بجمعيات ال�سلفات ال�صغرية ،توجه نتائج املراقبة �إىل جلنة التتبع امل�شار �إليها يف املادة
 14من القانون رقم  97-18املتعلق بال�سلفات ال�صغرية.
ويجوز لبنك املغرب �أن يبلغ نتائج املراقبة �إىل مراقبي احل�سابات.
املادة 57
يجب على الرئي�س املدير العام واملدير العام و�أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلماعية وكل �شخ�ص يتقلد
من�صبا مماثال لذلك يف �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو يف �أي هيئة �أخرى خا�ضعة ملراقبة بنك املغرب
مبوجب هذا القانون �أن يطلعوا �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو جمل�س الرقابة مب�ؤ�س�ستهم وكذا الوزير
املكلف باملالية ووايل بنك املغرب بكل خلل �أو حادث خطري يالحظ يف ن�شاط امل�ؤ�س�سة املذكورة �أو
تدبريها ويكون من �ش�أنه �أن ي�رض بو�ضعيتها �أو مي�س ب�سمعة املهنة.
املادة 58
�إذا �أخلت �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان ب�أعراف املهنة ،جاز لبنك املغرب �أن يوجه حتذيرا �إىل
م�سرييها بعد �إعذارهم لإبداء �إي�ضاحات حول ما لوحظ عليهم من م�آخذ.
املادة 59
�إذا كان تدبري �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو و�ضعيتها املالية ال يوفر ال�ضمانات الكافية على م�ستوى
املالءة �أو ال�سيولة �أو املردودية �أو لوحظت ثغرات مهمة يف نظام مراقبتها الداخلية ،وجه �إليها
بنك املغرب �أمرا لتدارك ذلك داخل �أجل يحدده.
ويجوز لبنك املغرب ،يف هذه احلالة� ،أن يطلب موافاته مبخطط تقومي مدعما �إذا ارت�أى ذلك
�رضوريا ،بتقرير يعده خبري م�ستقل يحدد بوجه خا�ص الإجراءات املتخذة والتدابري املزمع القيام
بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها.
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املادة 60
�إذا تبني لبنك املغرب �أن و�سائل التمويل املن�صو�ص عليها يف خمطط التقومي امل�شار �إليه يف املادة
� 59أعاله غري كافية ،جاز له �أن يطلب من امل�ساهمني �أو ال�رشكاء الدين ميلكون ب�صفة مبا�رشة �أو
غري مبا�رشة م�ساهمة ت�ساوي �أو تفوق  5%من ر�أ�س املال وينتمون �إىل �أجهزة الإدارة �أو الت�سيري
�أو التدبري بامل�ؤ�س�سة املعنية ،تقدمي الدعم املايل الالزم لهذه الأخرية.
املادة 61
يجوز لبنك املغرب ،دون اللجوء �إىل تنفيذ الأمر املن�صو�ص عليه يف املادة � 59أعاله والطلب
املوجه �إىل امل�ساهمني �أو ال�رشكاء املن�صو�ص عليه يف املادة � 60أعاله� ،أن يوجه مبا�رشة �إنذارا
�إىل م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية لأجل التقيد داخل �أجل يحدده ب�أحكام هذا القانون والن�صو�ص املتخذة
لتطبيقه وحت�سني مناهج تدبريها وتقوية و�ضعيتها املالية �أو تقومي اخللل املالحظ يف نظام املراقبة
الداخلية.
املادة 62
يعني وايل بنك املغرب مديرا م�ؤقتا بعد ا�ستطالع ر�أي اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان:
• �إذا تبني �أن �سري �أجهزة تداول �أو رقابة �أو تدبري امل�ؤ�س�سة مل يعد يف الإمكان القيام به ب�صورة
عادية؛
• �إذا تبني �أن التدابري املزمع اتخاذها يف خمطط التقومي امل�شار �إليه يف املادة � 59أعاله غري كافية
ل�ضمان ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة �سواء ا�ستجاب امل�ساهمون �أو ال�رشكاء �أو مل ي�ستجيبوا لطلب وايل
بنك املغرب املن�صو�ص عليه يف املادة � 60أعاله ؛
• يف احلالة املن�صو�ص عليها يف املادة � 133أدناه.
املادة 63
ميكن ب�صفة ا�ستثنائية وم�ؤقتة �أن ي�سمح بنك املغرب مل�ؤ�س�سات االئتمان با�ستثناءات فردية من
القواعد املحددة تطبيقا لأحكام املادة  50من هذا القانون ويحدد �رشوطها.
املادة 64
يجوز لبنك املغرب يف حالة عدم التقيد ب�أحكام املواد  45و 50و� 51أعاله والن�صو�ص املتخذة
لتطبيقها �أن يقرر �إما بدال من العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو �إ�ضافة �إليها
املنع �أو احلد من قيام �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان بتوزيع الربائح على امل�ساهمني �أو مكاف�أة ح�ص�ص
امل�شاركة على ال�رشكاء.
املادة 65
يجوز لبنك املغرب �أن يتعر�ض مبقرر معلل بوجه قانوين على تعيني �شخ�ص يف حظرية �أجهزة
�إدارة �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو ت�سيريها �أو تدبريها وال�سيما �إذا تبني له �أن ال�شخ�ص املذكور
ال يتوفر على اال�ستقامة والتجربة الالزمة ملزاولة مهامه.
ولهذه الغاية ،يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تعر�ض على بنك املغرب وفق الكيفيات املحددة
مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان كل تغيري يطر�أ
على تركيبة الأجهزة امل�شار �إليها �أعاله.
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املادة 66
يجب على كل �شخ�ص ميلك ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة م�ساهمة ت�ساوي �أو تفوق  5%من
ر�أ�س مال �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو حقوق الت�صويت فيها �أن ي�رصح �إىل بنك املغرب و�إىل
امل�ؤ�س�سة املعنية بالق�سط الذي ميلكه يف ر�أ�س املال �أو يف حقوق الت�صويت.
ويجب �أن يتم الت�رصيح املذكور يف ر�سالة م�ضمونة الو�صول مع �إ�شعار بالت�سلم داخل �أجل
الثالثني يوما املوالية للتاريخ الذي بلغت فيه امل�ساهمة الن�سبة املذكورة.
املادة 67
دون الإخالل ب�أحكام املادة � 36أعاله ،تطلب موافقة بنك املغرب �إذا �أراد �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي �أن يتملك �أو يفوت ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة م�ساهمة يف ر�أ�س مال �إحدى م�ؤ�س�سات
االئتمان تخول على الأقل ن�سبة � 10%أو � 20%أو  30%من ر�أ�سمال ال�رشكة �أو حقوق الت�صويت
داخل اجلمعيات العامة.
املادة 68
يجب على الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف املادتني  66و� 67أعاله �أن يبلغوا �إىل بنك املغرب جميع
املعلومات التي ميكن �أن يطلبها منهم يف �إطار مزاولة مهامه.
املادة 69
ين�رش بنك املغرب تقريرا �سنويا عن مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان وعن ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات
ونتائجها.
الف�صل الثاين
مراقبة مراقبي احل�سابات
املادة 70
تلزم م�ؤ�س�سات االئتمان بتعيني مراقبني اثنني للح�سابات بعد موافقة بنك املغرب .وحتدد كيفيات
املوافقة مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 71
ا�ستثناء من �أحكام املادة � 70أعاله و�أحكام املادة  159من القانون رقم  95-17املتعلق ب�رشكات
امل�ساهمة ،تعني �رشكات التمويل مراقبا واحدا للح�سابات عندما يكون جمموع موازنتها �أقل من
احلد املعني من قبل بنك املغرب.
املادة 72
يعهد �إىل مراقبي احل�سابات مبهمة :
• مراقبة احل�سابات وفقا لأحكام الق�سم ال�ساد�س من القانون رقم  95-17املتعلق ب�رشكات
امل�ساهمة ؛
• الت�أكد من احرتام التدابري املتخذة تطبيقا لأحكام املواد  45و 50و 51من هذا القانون ؛
• التحقق من �صدق املعلومات املقدمة �إىل اجلمهور ومن مطابقتها للح�سابات.
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املادة 73
ا�ستثناء من �أحكام املادة  163من القانون رقم  95-17املتعلق ب�رشكات امل�ساهمة ،ف�إن جتديد
انتداب مراقبي احل�سابات الدين قاموا مبهمتهم لدى نف�س امل�ؤ�س�سة طوال انتدابني متتاليني ملدة
ثالث �سنوات ال ميكن �أن يتم �إال بعد ان�رصام �أجل ثالث �سنوات على نهاية �آخر انتداب مع
مراعاة موافقة بنك املغرب على ذلك.
املادة 74
زيادة على الأحكام املتعلقة بقواعد التنايف املن�صو�ص عليها يف القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم 95-
 17والقانون رقم  89-15املتعلق بتنظيم مهنة اخلربة املحا�سبية و�إن�شاء هيئة للخرباء املحا�سبني،
يجب عل مراقبي احل�سابات �أن يتوفروا على جميع �ضمانات اال�ستقالل بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة
اخلا�ضعة للمراقبة.
وعند تعيني مراقبني اثنني للح�سابات ال يجوز �أن يكونا ممثلني �أو منتمني ملكاتب جتمع بينها
روابط.
املادة 75
يعد مراقبو احل�سابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم مبهمتهم كما هي حمددة يف املادة � 72أعاله.
وتبلغ التقارير املذكورة �إىل بنك املغرب و�إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرقابة مل�ؤ�س�سة االئتمان
املعنية وفق الكيفيات التي يحددها بنك املغرب.
املادة 76
يجب على مراقبي احل�سابات �أن يخربوا بنك املغرب يف احلال بكل فعل �أو قرار يطلعون عليه
خالل مزاولة مهامهم لدى م�ؤ�س�سة ائتمان وي�شكل خرقا لأحكام الن�صو�ص الت�رشيعية �أو التنظيمية
املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان ومن �ش�أنه بوجه خا�ص :
• �أن ي�رض بالو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة اخلا�ضعة للمراقبة ؛
• �أن يعر�ض ا�ستمرارية اال�ستغالل للخطر ؛
• �أن ي�ؤدي �إىل تقدمي حتفظات �أو �إىل رف�ض الإ�شهاد على احل�سابات.
املادة 77
يجوز لبنك املغرب �أن يطلب من مراقبي احل�سابات �أن يقدموا �إليه جميع الإي�ضاحات والتف�سريات
حول اال�ستنتاجات والآراء املعرب عنها يف تقاريرهم و�أن ي�ضعوا رهن �إ�شارته �إن اقت�ضى احلال
وثائق العمل التي ا�ستندوا �إليها يف التعبري عن ا�ستنتاجاتهم و�آرائهم .وميكن �أن ي�ضع بنك املغرب
رهن ت�رصف مراقبي احل�سابات املعلومات التي يراها �رضورية للقيام مبهامهم.
املادة 78
يرفع بنك املغرب الأمر �إىل الأجهزة املقررة بامل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة ملراقبته لأجل �إنهاء انتداب
مراقب للح�سابات والعمل على تعوي�ضه :
• �إذا مل يتقيد ب�أحكام هذا الف�صل و�أحكام الن�صو�ص املتخذة لتطبيقها ؛
• �إذا �صدرت يف حقه عقوبات ت�أديبية من لدن هيئة اخلرباء املحا�سبني �أو عقوبات جنائية تطبيقا
لأحكام القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم .95-17
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الف�صل الثالث
ال�رس املهني وتعاون �سلطات الرقابة فيما بينها
املادة 79
يلزم بكتمان ال�رس املهني جميع الأ�شخا�ص الدين ي�شاركون ،ب�أي وجه من الوجوه ،يف �إدارة
م�ؤ�س�سة ائتمان �أو ت�سيريها �أو تدبريها �أو يكونون م�ستخدمني لديها و�أع�ضاء املجل�س الوطني
لالئتمان واالدخار وجلنة م�ؤ�س�سات االئتمان واللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان وجلنة التن�سيق
بني �أجهزة الرقابة بالقطاع املايل امل�شار �إليها يف املادة � 81أدناه والأ�شخا�ص املكلفون ولو ب�صفة
ا�ستثنائية ب�أعمال تتعلق مبراقبة امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لرقابة بنك املغرب عمال بهذا القانون وبوجه
عام كل �شخ�ص يدعى ،بوجه من الوجوه ،لالطالع على املعلومات املتعلقة بامل�ؤ�س�سات املذكورة
�أو ال�ستغاللها وذلك فيما يتعلق بجميع الق�ضايا التي ينظرون فيها ب�أي �صفة كانت حتت طائلة
العقوبات املن�صو�ص عليها يف الف�صل  446من القانون اجلنائي.
املادة 80
زيادة على احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون ،ال يجوز االحتجاج بال�رس املهني على بنك
املغرب وال�سلطة الق�ضائية العاملة يف �إطار م�سطرة جنائية.
املادة 81
حتدث جلنة ت�سمى «جلنة التن�سيق بني �أجهزة الرقابة على القطاع املايل» وتت�ألف من بنك املغرب
والإدارة املكلفة مبراقبة مقاوالت الت�أمني و�إعادة الت�أمني وجمل�س القيم املنقولة.
ويعهد بوجه خا�ص �إىل هذه اللجنة بتن�سيق �أعمال الهيئات املذكورة فيما يتعلق بالرقابة على
امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة ملراقبتها.
ويجوز لأع�ضاء اللجنة املذكورة تبادل املعلومات بينهم حول �أن�شطة الرقابة التي ي�ضطلعون بها
وحول امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة ملراقبتهم.
ميكن عالوة على ذلك �أن يرفع الوزير املكلف باملالية �إىل اللجنة كل م�س�ألة ذات اهتمام م�شرتك.
ويحدد مبر�سوم ت�أليف اللجنة املذكورة وكيفيات �سريها.
املادة 82
ي�ؤهل بنك املغرب ،بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ،لإبرام ،مع الهيئات املكلفة يف
دول �أجنبية مبهمة مماثلة للمهمة املعهود بها �إليه وفقا لهذا القانون فيما يتعلق مبراقبة م�ؤ�س�سات
االئتمان ،اتفاقيات ثنائية يكون الغر�ض منها:
• حتديد ال�رشوط التي ميكن وفقها لكل طرف من الطرفني �أن يبعث ويتلقى املعلومات املفيدة
ملزاولة مهمته ؛
• �إجراء املراقبة يف عني املكان على ال�رشكات البنكية التابعة �أو فروع م�ؤ�س�سات االئتمان املقامة
برتاب كل طرف من الطرفني.
وال يجوز �إبرام االتفاقيات املذكورة :
• �إذا كان من �ش�أنه امل�س بال�سيادة الوطنية �أو الأمن �أو امل�صالح الأ�سا�سية للمملكة �أو النظام العام
املغربي؛
• �إذا كان اجلهاز الأجنبي لرقابة م�ؤ�س�سات االئتمان غري خا�ضع ل�رشوط مماثلة لل�رشوط
املقررة يف الت�رشيع املغربي فيما يتعلق بالتقيد بال�رس املهني .وتتعلق املراقبة يف عني املكان
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امل�شار �إليها �أعاله باحرتام القواعد االحرتازية ونوعية املخاطر ق�صد ال�سماح ب�إجراء مراقبة
مثبتة للو�ضعية املالية للمجموعات البنكية واملالية.

غري �أن هذه املراقبة ال ميكن:
• �أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد �أقيمت على ال�رشكة التابعة �أو الفرع املقام باملغرب ؛
• �أن ت�ؤدي �إن اقت�ضى احلال �سوى �إىل تطبيق العقوبات املقررة يف هذا القانون والن�صو�ص
املتخذة لتطبيقه على ال�رشكة التابعة �أو الفرع املقام باملغرب.
ويجب �أن يجري املراقبة يف عني املكان امل�شار �إليها �أعاله كل من الطرفني.
ويخرب بنك املغرب الوزير املكلف باملالية ب�إبرام كل اتفاقية مع جهاز �أجنبي للرقابة على م�ؤ�س�سات
االئتمان.
املادة 83
تخ�ضع املعلومات والوثائق املتبادلة بني بنك املغرب ومراقبي احل�سابات لقاعدة كتمان ال�رس
املهني.
وال يتحمل مراقبو احل�سابات امل�س�ؤولية ب�سبب تبليغ معلومات �إىل بنك املغرب.
املادة 84
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات الأخرى اخلا�ضعة ملراقبة بنك املغرب التقيد بواجب
اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي االقت�صادي �إليها �أو طابعها امل�رشوع غري وا�ضح.
وحتدد كيفيات تطبيق هذه املادة مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة
م�ؤ�س�سات االئتمان.

الباب اخلام�س

الإدارة امل�ؤقتة مل�ؤ�س�سات االئتمان وت�صفيتها
الف�صل الأول
الإدارة امل�ؤقتة مل�ؤ�س�سات االئتمان
املادة 85
ال تخ�ضع م�ؤ�س�سات االئتمان مل�ساطر الوقاية ومعاجلة �صعوبات املقاولة املن�صو�ص عليها بالتتابع
يف �أحكام الق�سمني الأول والثاين بالكتاب اخلام�س من القانون رقم  95-15املتعلق مبدونة
التجارة.
املادة 86
يتوىل وايل بنك املغرب تعيني املدير امل�ؤقت يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادة � 62أعاله.
يحدد مقرر تعيني املدير امل�ؤقت مدة انتدابه و�رشوط �أداء �أجرته التي تتحملها م�ؤ�س�سة االئتمان
املعنية.
ويبلغ املقرر املذكور �إىل �أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو رقابة م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية و�إىل الوزير
املكلف باملالية.
وين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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املادة 87
يجب �أن يرفع املدير امل�ؤقت �إىل بنك املغرب داخل �أجل يحدده هذا الأخري تقريرا يبني فيه طبيعة
ال�صعوبات التي تعرت�ض امل�ؤ�س�سة وم�صدرها و�أهميتها وكذا التدابري الكفيلة بتقوميها �أو يقرتح
تفويتها كال �أو بع�ضا �أو ت�صفيتها� ،إن تعذر ذلك ،عندما تعترب و�ضعيتها خمتلة ب�شكل ال رجعة فيه.
املادة 88
يقرر بنك املغرب ا�ستمرار ا�ستغالل م�ؤ�س�سة االئتمان عندما يعترب ا�ستنادا �إىل تقرير املدير امل�ؤقت،
�أن امل�ؤ�س�سة املذكورة تتوفر على �إمكانيات تقومي مهمة.
ويخرب بنك املغرب املدير امل�ؤقت بذلك كتابة.
املادة 89
يوقف �سري �أجهزة �إدارة ورقابة وت�سيري امل�ؤ�س�سة ابتداء من تاريخ تعيني املدير امل�ؤقت.
وتنقل جميع �صالحياتها �إىل املدير امل�ؤقت.
ويجب على املدير امل�ؤقت التقيد طوال مدة انتدابه بااللتزامات القانونية والتعاقدية امللقاة على
عاتق م�سريي امل�ؤ�س�سة.
وال يجوز ،ابتداء من التاريخ املذكور وحتت طائلة البطالن ،تفويت الأ�سهم وح�ص�ص امل�شاركة
و�شهادات اال�ستثمار �أو حقوق الت�صويت التي ميلكها �أع�ضاء �أجهزة �إدارة ورقابة وت�سيري امل�ؤ�س�سة
املعنية.
وحتول القيم املذكورة �إىل ح�ساب خا�ص جممد يفتحه املدير امل�ؤقت ومت�سكه م�ؤ�س�سة االئتمان �أو
و�سيط م�ؤهل لذلك ح�سب احلالة.
وي�شري املدير امل�ؤقت �إىل عدم قابليتها للتفويت يف �سجالت م�ؤ�س�سة االئتمان.
وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم املذكورة بانتهاء الإدارة امل�ؤقتة.
املادة 90
ي�سلم املدير امل�ؤقت لأع�ضاء �أجهزة �إدارة ورقابة وت�سيري امل�ؤ�س�سة املعنية الدين ميلكون �أ�سهما �أو
ح�ص�ص م�شاركة �أو �شهادات ا�ستثمار �أو حقوق ت�صويت �شهادة متكنهم من امل�شاركة يف اجلمعيات
العامة مل�ؤ�س�سة االئتمان.
غري �أن بنك املغرب يتوىل ،عندما ت�ستوجب الظروف ذلك وال�سيما يف حالة تق�صري اجلمعيات
العامة �أو توقفها ،رفع الأمر ،باقرتاح من املدير امل�ؤقت� ،إىل رئي�س املحكمة املخت�صة ق�صد تعيني
وكيل ق�ضائي يعهد �إليه ،طوال مدة يحددها ،مبمار�سة حقوق الت�صويت املرتبطة بال�سندات امل�شار
�إليها يف الفقرة الأوىل �أعاله.
املادة 91
ميكن �أن يرفع املدير امل�ؤقت الأمر �إىل رئي�س املحكمة املخت�صة للحكم ببطالن �أي عملية �أداء �أو
حتويل للأ�صول �أو تكوين لل�ضمانات �أو الكفاالت تتم داخل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة لتعيينه لفائدة
كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي� ،إذا ثبت �أن هذه العملية مل تكن مرتبطة ب�سري العمليات العادية
للم�ؤ�س�سة �أو �أنها كانت تهدف �إىل �إخفاء واحد �أو �أكرث من عنا�رص �أ�صولها.
املادة 92
يجوز لبنك املغرب �إذا اعترب �أن م�صلحة املودعني تربر ذلك رفع الأمر �إىل املحكمة املخت�صة ق�صد
�إ�صدار الأمر ببيع ال�سندات امل�شار �إليها يف املادة � 89أعاله.
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ويحدد ثمن البيع على �أ�سا�س تقييم ينجزه خبري يختار من جدول اخلرباء املحا�سبني املن�صو�ص
عليه يف القانون رقم  89-15امل�شار �إليه �أعاله املتعلق بتنظيم مهنة اخلربة املحا�سبية و�إن�شاء هيئة
اخلرباء املحا�سبني.
املادة 93
ال يجوز للمدير امل�ؤقت �أن يقتني �أو يفوت عقارات �أو �سندات م�ساهمة وا�ستخدامات مماثلة �إال
ب�إذن م�سبق من بنك املغرب.
املادة 94
بالرغم من كل مقت�ضى قانوين �أو �رشط تعاقدي ،ال ميكن �أن ينتج �أي ف�سخ �أو �إبطال للعقود
اجلارية املربمة مع العمالء �أو مع الأغيار ملجرد و�ضع م�ؤ�س�سة االئتمان حتت الإدارة امل�ؤقتة.
املادة 95
يجب على املدير امل�ؤقت �أن يرفع �إىل بنك املغرب تقريرا ربع �سنوي يبني فيه تطور الو�ضعية
املالية للم�ؤ�س�سة وتنفيذ تدابري التقومي كما هي مبينة يف التقرير امل�شار �إليه يف املادة � 87أعاله وكذا
ال�صعوبات التي تعرت�ض ذلك ،و�إن اقت�ضى احلال ،التدابري اجلديدة الواجب اتخاذها لهذا
الغر�ض.
املادة 96
عندما يتم تقومي الو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة ،تدعى اجلمعية العامة للم�ساهمني �أو ال�رشكاء لالجتماع،
مب�سعى من املدير امل�ؤقت بعد موافقة بنك املغرب ،لتعيني �أجهزة جديدة للإدارة �أو الرقابة �أو
الت�سيري.
املادة 97
تنتهي مهمة املدير امل�ؤقت حني ان�رصام مدة انتدابه �أو عندما :
• تعني الأجهزة امل�شار �إليها يف املادة � 96أعاله ؛
• تكون و�ضعية م�ؤ�س�سة االئتمان خمتلة ب�شكل ال رجعة فيه ؛
• ال ي�ستطيع لأي �سبب من الأ�سباب مزاولة مهامه ب�صورة عادية ؛
• يخل بالتزاماته كما هي مقررة يف هذا الف�صل.
ويف هاتني احلالتني الأخريتني ،يبا�رش تعوي�ض املدير امل�ؤقت وفق ال�رشوط املحددة يف املادة 86
�أعاله.
الف�صل الثاين
ت�صفية م�ؤ�س�سات االئتمان
املادة 98
يجب على رئي�س املحكمة املرفوع الأمر �إليها �أن يخرب بنك املغرب بكل دعوى ق�ضائية على
�إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان �إذا كان من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صدار حكم بفتح الت�صفية الق�ضائية.
املادة 99
تدخل يف طور الت�صفية كل م�ؤ�س�سة ائتمان �سحب االعتماد منها :
� .1إما بطلب من م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها ؛
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 .2و�إما يف �إحدى احلاالت التالية :
• �إذا مل ت�ستخدم م�ؤ�س�سة االئتمان اعتمادها داخل �أجل اثني ع�رش �شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ
مقرر منح االعتماد ؛
• �إذا انقطعت امل�ؤ�س�سة عن مزاولة ن�شاطها منذ �ستة �أ�شهر على الأقل ؛
• �إذا مل تعد امل�ؤ�س�سة م�ستوفية لل�رشوط التي منح على �أ�سا�سها االعتماد.
ويف هذه احلاالت ،يعني وايل بنك املغرب امل�صفي �أو امل�صفني.
وتظل امل�ؤ�س�سة طوال �أجل الت�صفية خا�ضعة ملراقبة بنك املغرب املن�صو�ص عليها يف املادتني 53
و 55من هذا القانون ،وال يجوز لها القيام �سوى بالعمليات ال�رضورية فقط لت�صفيتها .وال يجوز
لها االعتداد ب�صفتها م�ؤ�س�سة ائتمان �إال بالإ�شارة �إىل كونها يف طور الت�صفية.
املادة 100
عندما يقرر �سحب االعتماد ب�سبب الو�ضعية املختلة ب�شكل ال رجعة فيه مل�ؤ�س�سة االئتمان �أو على
�سبيل عقوبة ت�أديبية تطبيقا لأحكام املادة � 133أدناه ،ف�إن وايل بنك املغرب يرفع الأمر �إىل رئي�س
املحكمة املخت�صة لإ�صدار حكم بالت�صفية الق�ضائية.
غري �أنه ،وا�ستثناء من �أحكام املادة  568من مدونة التجارة يعني امل�صفي �أو امل�صفون من لدن
وايل بنك املغرب.
ويقوم امل�صفي بعمليات الت�صفية وفقا لأحكام الق�سم الثالث بالكتاب اخلام�س من القانون رقم 95-
 15املتعلق مبدونة التجارة.
املادة 101
حتدد يف مقرر وايل بنك املغرب بتعيني امل�صفي �أو امل�صفني مدة انتدابهم التي ميكن جتديدها وكذا
�رشوط �أداء �أجورهم التي تتحملها م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية.
وين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
ويرفع امل�صفي �أو امل�صفون �إىل بنك املغرب تقريرا ربع �سنوي عن عمليات الت�صفية.
املادة 102
ا�ستثناء من �أحكام املادة  686من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  ،95-15يعفى مودعو م�ؤ�س�سات
االئتمان املوجودة يف طور الت�صفية من الت�رصيح بالديون املن�صو�ص عليه يف املادة املذكورة.
وحتدد كيفيات تطبيق الأحكام �أعاله مبن�شور لوايل بنك املغرب.
املادة 103
يجوز للم�صفي ،ابتداء من تاريخ تعيينه� ،أن يرفع الأمر �إىل املحكمة املخت�صة للحكم ببطالن �أي
عملية �أداء �أو حتويل للأ�صول �أو تكوين لل�ضمانات �أو الكفاالت تتم داخل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة
لتعيينه لفائدة كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �إذا ثبت �أن هذه العملية مل تكن مرتبطة ب�سري العمليات
العادية للم�ؤ�س�سة �أو �أنها كانت تهدف �إىل �إخفاء واحد �أو �أكرث من عنا�رص �أ�صولها.
املادة 104
بالرغم من جميع �أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية املنافية ،ال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال� ،أن
تلغى الأداءات والت�سليمات املتعلقة بالقيم واملنجزة يف �إطار نظم ت�سديدات ما بني البنوك �أو يف
�إطار نظم ت�سديد وت�سليم الأدوات املالية �إىل �أن ين�رصم اليوم الذي ين�رش فيه مقرر �سحب االعتماد
من م�ؤ�س�سة ت�ساهم يف مثل الأنظمة املذكورة ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
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الباب ال�ساد�س

حماية عمالء م�ؤ�س�سات االئتمان
الف�صل الأول
ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع
املادة 105
دون الإخالل بالأنظمة التي يكون لها نف�س الغر�ض وميكن �أن توجد على �صعيد بع�ض م�ؤ�س�سات
االئتمان ،يحدث �صندوق جماعي ل�ضمان الودائع ،يعد ،بناء على مقرر ي�صدره وايل بنك
املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ،للقيام باملهام التالية :
• تعوي�ض مودعي م�ؤ�س�سات االئتمان يف حالة عدم توفر ودائعهم �أو جميع الأموال الأخرى
القابلة للإرجاع ؛
• تقدمي م�ساعدات قابلة للإرجاع ،على وجه االحتياط واال�ستثناء ،لفائدة ع�ضو من �أع�ضائها
يخ�شى �أن ت�ؤدي و�ضعيته �آجال �إىل عدم توفر الودائع �أو جميع الأموال الأخرى القابلة
للإرجاع� ،رشيطة �أن يقدم تدابري تقومي يقبلها بنك املغرب.
املادة 106
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان التي تتلقى �أمواال من اجلمهور �أن ت�ساهم يف متويل ال�صندوق
اجلماعي ل�ضمان الودائع بدفع ا�شرتاك �سنوي ال يجوز �أن تفوق ن�سبته  0,25%من الودائع
والأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
املادة 107
ي�شمل �ضمان ال�صندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي جتمعها م�ؤ�س�سة
االئتمان با�ستثناء ما تتلقاه من :
• م�ؤ�س�سات االئتمان الأخرى ؛
• ال�رشكات التابعة لها و�أع�ضاء �أجهزة �إدارتها ورقابتها وت�سيريها وامل�ساهمني فيها الدين ميلكون
 5%على الأقل من حقوق الت�صويت ؛
• الهيئات التي تقدم اخلدمات املالية امل�شار �إليها يف املادة � 7أعاله ؛
• الهيئات امل�شار �إليها يف البنود  1و 2و 4من املادة � 13أعاله ؛
• الهيئات امل�شار �إليها يف البنود  1و 2و 3و 5و 6من املادة � 16أعاله.
املادة 108
يتم تعوي�ض املودعني يف حدود مبلغ �أق�صى لكل مودع �سواء �أكان �شخ�صا طبيعيا �أم معنويا.
ويحل ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع حمل املودعني امل�ستفيدين من التعوي�ض يف حقوقهم يف
حدود املبالغ املدفوعة �إليهم.
املادة 109
يف حالة ت�صفية �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان امل�ستفيدة من امل�ساعدات القابلة للإرجاع التي مينحها
ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع ،يتمتع ال�صندوق املذكور بامتياز يف ح�صيلة الت�صفية لت�سديد
الدين امل�ستحق له يرتب مبا�رشة بعد االمتياز املمنوح للخزينة واملن�صو�ص عليه يف املادة  109من
القانون رقم  97-15مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية.
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املادة 110
يتوىل بنك املغرب تدبري ال�صندوق .ويقوم كل �سنة ب�إعداد ون�رش بيان حما�سبي يت�ضمن جميع
عمليات ال�صندوق.
املادة 111
حتدد كيفيات متويل ال�صندوق والإجراءات املتعلقة بتدبريه وتدخالته مبنا�شري ي�صدرها وايل بنك
املغرب بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
الف�صل الثاين
العالقات بني م�ؤ�س�سات االئتمان وعمالئها
املادة 112
يجوز لكل �شخ�ص ال يتوفر على ح�ساب حتت الطلب ورف�ض له فتح هذا احل�ساب من لدن بنك
�أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك يف ر�سالة م�ضمونة الو�صول مع �إ�شعار بالت�سلم �أن يلتم�س من بنك
املغرب تعيني م�ؤ�س�سة ائتمان ميكنه �أن يفتح احل�ساب املذكور لديها.
و�إذا تبني لبنك املغرب �أن الرف�ض ال مربر له ،عني م�ؤ�س�سة االئتمان التي �سيفتح احل�ساب لديها.
ويجوز لهذه الأخرية �أن حت�رص اخلدمات املرتبطة بفتح احل�ساب يف عمليات ال�صندوق.
املادة 113
يجب �أن تربم يف �ش�أن فتح كل ح�ساب حتت الطلب �أو ح�ساب لأجل �أو ح�ساب لل�سندات اتفاقية
مكتوبة بني العميل وم�ؤ�س�سة االئتمان .وتبني هذه االتفاقية التي ت�سلم ن�سخة منها �إىل العميل،
بوجه خا�ص ،ال�رشوط املتعلقة بت�سيري احل�ساب املذكور و�إقفاله.
املادة 114
تقوم م�ؤ�س�سات االئتمان املودعة لديها �أموال وقيم ب�إقفال احل�سابات التي مت�سكها �إذا مل يقم �أ�صحابها
�أو ذوي حقوقهم ب�أية عملية �أو مطالبة منذ ع�رش �سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم املذكورة.
ويجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن توجه ،داخل �أجل �ستة �أ�شهر قبل ان�رصام املدة امل�شار �إليها
�أعاله� ،إعالما م�ضمون الو�صول �إىل �صاحب كل ح�ساب �أو ذوي حقوقه قد يطاله التقادم وتفوق
املبالغ املوجودة فيه من ر�أ�س مال وفوائد �أو ت�ساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير املكلف باملالية.
وتدفع الأموال والقيم املذكورة �أو تودع من قبل م�ؤ�س�سات االئتمان لدى �صندوق الإيداع
والتدبري الذي يحوزها حل�ساب �أ�صحابها �أو ذوي حقوقهم �إىل غاية ان�رصام �أجل خم�س �سنوات
جديد.
وبعد ان�رصام الأجل املذكور تتقادم الأموال والقيم امل�شار �إليها �أعاله بالن�سبة �إىل �أ�صحابها �أو
ذوي حقوقهم وت�صري ك�سبا بقوة القانون وتدفع �إىل اخلزينة.
ويجب على م�ؤ�س�سات االئتمان ،ب�صفة انتقالية ،خالل ال�ستة �أ�شهر التالية لتاريخ ن�رش هذا القانون
يف اجلريدة الر�سمية �أن توجه �إعالما م�ضمون الو�صول �إىل �أ�صحاب الأموال والقيم غري املطالب
بها منذ �أكرث من خم�سة ع�رش عاما �أو �إىل ذوي حقوقهم.
وعند ان�رصام هذا الأجل ،تتقادم الأموال والقيم غري املطالب بها بالن�سبة �إىل �أ�صحابها �أو ذوي
حقوقهم وتدفع �إىل اخلزينة.
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املادة 115
ال تطبق على عمليات الإيداع واالئتمان التي تقوم بها م�ؤ�س�سات االئتمان �أحكام الظهري ال�رشيف
بتاريخ  8ذي القعدة � 9( 1331أكتوبر  )1913املحدد مبوجبه يف املادتني املدنية والتجارية ،ال�سعر
القانوين للفوائد واحلد الأق�صى للفوائد االتفاقية ،كما وقع تغيريه.
املادة 116
يجب �أن يخرب اجلمهور وفق ال�رشوط املحددة مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب بعد ا�ستطالع
ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بال�رشوط التي تطبقها م�ؤ�س�سات االئتمان على عملياتها وال�سيما فيما
يتعلق ب�سعر الفوائد املدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة.
املادة 117
يجب �أن يبلغ كل �إغالق تقوم به م�ؤ�س�سة ائتمان لإحدى الوكاالت �إىل العمالء ،ب�أية طريقة
مالئمة ،قبل تاريخ الإغالق الفعلي ب�شهرين على الأقل .ويجب على م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية �أن
تخرب العمالء باملعلومات املتعلقة بالوكالة التي �ستحول �إليها ح�ساباتهم.
وتلزم ب�أن تتيح �إىل العمالء الراغبني يف �إقفال ح�ساباتهم �أو حتويل �أموالهم �إمكانية ذلك ،بدون
م�صاريف� ،إما لدى �أية وكالة �أخرى من وكاالت �شبكتها و�إما لدى م�ؤ�س�سة ائتمان �أخرى.
املادة 118
تعتمد ك�شوف احل�سابات التي تعدها م�ؤ�س�سات االئتمان وفق الكيفيات املحددة مبن�شور ي�صدره
وايل بنك املغرب ،بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ،يف املجال الق�ضائي باعتبارها
و�سائل �إثبات بينها وبني عمالئها يف املنازعات القائمة بينهما �إىل �أن يثبت ما يخالف ذلك.
املادة 119
يجوز لكل �شخ�ص يعترب نف�سه مت�رضرا من جراء عدم تقيد �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان ب�أحكام
هذا القانون والن�صو�ص املتخذة لتطبيقه �أن يرفع الأمر �إىل بنك املغرب الذي يتخذ يف �ش�أن طلبه
القرار الذي يراه مالئما.
ولهذه الغاية ،يجوز لبنك املغرب �أن يقوم مبراقبة يف عني املكان �أو يطلب �إىل امل�ؤ�س�سة املعنية
موافاته ،داخل �آجال يحددها ،بجميع الوثائق واملعلومات التي يعتربها �رضورية لبحث الطلبات
املذكورة.
املادة 120
يجوز لبنك املغرب مب�سعى منه �أو بطلب من املنظمات املهنية �أن يحدث ويدبر كل م�صلحة ذات
اهتمام م�شرتك لفائدة الهيئات اخلا�ضعة لهذا القانون �أو لفائدة املن�ش�آت �أو الإدارات.
ويف هذا الإطار ،ينظم بنك املغرب ويدبر بوجه خا�ص م�صالح ملركزة املخاطر وعوار�ض
الأداء.
كما ميكن �أن يفو�ض ت�سيري تلك امل�صالح ح�سب ال�رشوط التي يحددها.
ويحدد وايل بنك املغرب مبن�شور ي�صدره بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�رشوط
والكيفيات املتعلقة باالطالع على املعلومات املتوفرة لدى امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك.
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الف�صل الثالث
الو�سطاء يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان
املادة 121
يعترب و�سيطا يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان كل �شخ�ص يحرتف ب�صفة اعتيادية
ربط ال�صلة بني الأطراف املعنية لإبرام �إحدى العمليات املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل �أعاله
دون �أن يكون �ضامنا للوفاء.
وال يجوز �أن ميار�س ن�شاط الو�سيط �إال بني �شخ�صني يكون �أحدهما على الأقل م�ؤ�س�سة لالئتمان.
املادة 122
ال ت�رسي �أحكام هذا الف�صل على الإر�شاد وامل�ساعدة يف ميدان التدبري املايل.
املادة 123
يزاول الو�سطاء يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان ن�شاطهم عمال بوكالة ت�سلمها
�إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان .وتن�ص هذه الوكالة على طبيعة و�رشوط العمليات التي ي�ؤهل الو�سيط
للقيام بها.
املادة 124
متنع مزاولة مهنة الو�سيط يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان على كل �شخ�ص
ت�رسي عليه �أحكام املادة  31من هذا القانون.
املادة 125
يجب على كل و�سيط يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان تودع لديه ،ولو ب�صفة
عر�ضية� ،أمواال باعتباره وكيال للأطراف� ،أن يثبت يف كل وقت و�آن توفره على �ضمانة مالية
تر�صد خ�صي�صا لإرجاع الأموال املذكورة.
وال يجوز �أن تنتج هذه ال�ضمانة �إال عن كفالة تقدمها م�ؤ�س�سة لالئتمان م�ؤهلة لهذا الغر�ض �أو
مقاولة للت�أمني �أو �إعادة الت�أمني معتمدة بوجه قانوين وفقا للت�رشيع اجلاري به العمل.
املادة 126
تلزم م�ؤ�س�سات االئتمان ب�أن تبلغ �إىل بنك املغرب ،وفق �رشوط يحددها ،قائمة الو�سطاء الدين
وكلتهم ملزاولة الن�شاط املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل.

الباب ال�سابع

العقوبات الت�أديبية واجلنائية
الف�صل الأول
العقوبات الت�أديبية
املادة 127
تتعر�ض م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات الأخرى اخلا�ضعة ملراقبة بنك املغرب التي تخالف �أحكام
هذا القانون والن�صو�ص املتخذة لتطبيقه للعقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف املواد التالية دون
الإخالل� ،إن اقت�ضى احلال ،بالعقوبات اجلنائية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو العقوبات
املقررة يف الن�صو�ص الت�رشيعية اخلا�صة.
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املادة 128
ي�ؤهل بنك املغرب ،يف حالة عدم التقيد ب�أحكام املواد  8و 38و 40و 42و 45و 46و 48و 49و50
و 51و 55و 106و 116و 117و� 119أعاله والن�صو�ص املتخذة لتطبيقها ب�أن يوقع على امل�ؤ�س�سة
املعنية عقوبة مالية ت�ساوي على الأكرث خم�س ( )5/1ر�أ�س املال الأدنى املطبق عليها ب�رصف
النظر عن التحذير �أو الإنذار املن�صو�ص عليهما على التوايل يف املادتني  58و 61من هذا القانون.
وتطبق الأحكام ال�سابقة كذلك يف حالة عدم تقيد م�ؤ�س�سات االئتمان بتكوين االحتياطيات الإجبارية
لدى بنك املغرب كما هو من�صو�ص على ذلك يف القانون اخلا�ضعة له امل�ؤ�س�سة املذكورة.
املادة 129
يبلغ بنك املغرب �إىل م�ؤ�س�سة االئتمان العقوبة املالية ال�صادرة عليها والأ�سباب الداعية �إىل
�إ�صدارها والأجل املحدد لها لتطبيق �أحكام املادة � 130أدناه ،ويجب �أال يقل هذا الأجل عن ثمانية
(� )8أيام من تاريخ توجيه التبليغ �إىل امل�ؤ�س�سة.
املادة 130
تقتطع املبالغ املطابقة للعقوبات املالية مبا�رشة من ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان التي تتوفر على
ح�ساب لدى بنك املغرب.
ويجب على م�ؤ�س�سات االئتمان التي ال تتوفر على هذا احل�ساب �أن تدفع املبالغ امل�شار �إليها �أعاله
�إىل �شبابيك بنك املغرب.
و�إذا مل تدفع املبالغ املذكورة داخل الأجل املن�صو�ص عليه يف املادة � 129أعاله من لدن م�ؤ�س�سات
االئتمان التي ال تتوفر على ح�ساب لدى بنك املغرب ،قامت اخلزينة العامة بتح�صيلها على
�أ�سا�س �أمر بالدخل ي�صدره الوزير املكلف باملالية �أو �أي �شخ�ص ينتدبه لهذا الغر�ض ،وذلك وفق
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  97-15مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية.
وا�ستثناء من �أحكام املادتني  36و 41من القانون ال�سالف الذكر رقم  97-15ي�رشع يف �إجراء
املتابعات املتعلقة بالتح�صيل فور تبليغ الإنذار.
املادة 131
يدفع بنك املغرب �إىل اخلزينة املبالغ امل�شار �إليها يف املادة � 130أعاله عند انتهاء كل �سنة حما�سبية.
املادة 132
حتدد مبن�شور ي�صدره وايل بنك املغرب ،بعد ا�ستطالع ر�أي اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان،
القائمة املف�صلة للمخالفات امل�شار �إليها يف املادة � 128أعاله وكذا العقوبات املالية املطابقة لذلك.
املادة 133
�إذا ظل التحذير �أو الإنذار املن�صو�ص عليهما على التوايل يف املادتني  58و� 61أعاله دون جدوى،
جاز لوايل بنك املغرب القيام مبا يلي بعد ا�ستطالع ر�أي اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان:
• توقيف واحد �أو �أكرث من امل�سريين ؛
• املنع �أو احلد من القيام ببع�ض العمليات من قبل م�ؤ�س�سة االئتمان ؛
• تعيني مدير م�ؤقت ؛
• �سحب االعتماد.
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املادة 134
يجوز لبنك املغرب �أن ين�رش بجميع الو�سائل التي يراها مالئمة العقوبات الت�أديبية ال�صادرة يف
حق م�ؤ�س�سات االئتمان.
الف�صل الثاين
العقوبات اجلنائية
املادة 135
يعاقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة وبغرامة من � 5.000إىل  100.000درهم �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني فقط كل �شخ�ص عامل حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب �شخ�ص معنوي :
• ي�ستعمل بغري حق ت�سمية جتارية �أو عنوانا جتاريا �أو �إعالنا وب�صورة عامة كل عبارة حتمل
على الظن �أنه معتمد كم�ؤ�س�سة ائتمان �أو حتدث عمدا يف �أذهان اجلمهور التبا�سا حول مزاولة
ن�شاطه ب�صفة قانونية؛
• ي�ستعمل جميع الأ�ساليب التي يراد بها ت�شكيك اجلمهور يف �صنف م�ؤ�س�سة االئتمان املمنوحة من
�أجلها رخ�صة االعتماد.
املادة 136
يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وبغرامة من � 10.000إىل  1.000.000درهم �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط ،كل �شخ�ص :
• يحرتف ،ب�صفة اعتيادية ،القيام بالعمليات املحددة يف املادة الأوىل �أعاله من غري �أن يكون
معتمدا قانونا باعتباره م�ؤ�س�سة ائتمان ؛
• يحرتف ب�صفة اعتيادية ،ومن غري �أن يكون معتمدا قانونا لذلك ،مزاولة �أحد الأن�شطة املحددة
يف البنود  5و 6و 7باملادة � 7أعاله ؛
• ينجز عمليات مل متنح امل�ؤ�س�سة املذكورة اعتمادا لأجلها.
املادة 137
يجوز للمحكمة ،يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف املادتني  135و� 136أعاله� ،أن ت�أمر ب�إغالق
امل�ؤ�س�سة املرتكبة فيها املخالفة وبن�رش احلكم يف اجلرائد التي تعينها على نفقة املحكوم عليه.
املادة 138
يعاقب كل من خالف املنع املقرر يف املادة  31من هذا القانون باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث
�سنوات وبغرامة من � 10.000إىل  500.000درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط.
املادة 139
يعاقب بغرامة من � 10.000إىل  500.000درهم كل من خالف �أحكام املادة  37من هذا القانون.
وتطبق العقوبة املذكورة كذلك على :
• كل م�ساهم �شخ�صا طبيعيا كان �أو معنويا ال يطبق �أحكام املواد  66و 67و 68من هذا القانون ؛
• م�سريي الأ�شخا�ص املعنوية امل�شار �إليها يف املادة � 54أعاله الدين يرف�ضون تبليغ قوائمها
الرتكيبية �إىل بنك املغرب ؛
60

• م�سريي كل م�ؤ�س�سة ائتمان ال يطبقون �أحكام املادة � 57أعاله.
ويف حالة العود ،يعاقب مرتكب املخالفة بغرامة من � 20.000إىل  1.000.000درهم.
املادة 140
يتعر�ض للعقوبات املقررة يف املادة � 139أعاله م�سريو ال�رشكات املالية الدين ال يقومون ب�إعداد
�أو ن�رش القوائم الرتكيبية �أو ال يبلغون �إىل بنك املغرب املعلومات املطلوبة عمال ب�أحكام املادة 55
�أعاله.
املادة 141
يعاقب كل �شخ�ص يخالف الأحكام املقررة يف املادة � 121أعاله بغرامة من � 10.000إىل 500.000
درهم.
ويف حالة العود ،يعاقب مرتكب املخالفة بغرامة من � 20.000إىل  1.000.000درهم.
املادة 142
يعاقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة وبغرامة من � 20.000إىل  100.000درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني فقط كل من خالف �أحكام املادة  124من هذا القانون ،باعتباره م�سري من�ش�أة
تزاول �أن�شطة الو�سيط يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 143
يعاقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة وبغرامة من � 10.000إىل  500.000درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني فقط كل �شخ�ص خالف �أحكام املادة  125من هذا القانون ،باعتباره م�سري من�ش�أة
تزاول �أن�شطة الو�سيط يف العمليات املنجزة من لدن م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 144
يعاقب بغرامة من � 10.000إىل  500.000درهم كل ممثل م�ؤ�س�سة يلزم ،مبوجب هذا القانون،
بتبليغ وثائق �أو معلومات �إىل بنك املغرب ويقدم �إليه عمدا معلومات غري �صحيحة.
ويف حالة العود ،يعاقب مرتكب املخالفة بغرامة من � 20.000إىل  1.000.000درهم وباحلب�س
من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط.
املادة 145
يعترب يف حالة العود ،لأجل تطبيق �أحكام املواد  140و 143و 144و� 147أعاله ،كل من �صدر
عليه حكم نهائي من �أجل ارتكاب خمالفة �سابقة ثم ارتكب خمالفة �أخرى من نف�س النوع خالل
الإثني ع�رش �شهرا املوالية للتاريخ الذي �صار فيه احلكم نهائيا.
املادة 146
ميكن �أن يتابع مرتكبو املخالفات املن�صو�ص عليها يف املواد من � 135إىل � 145أعاله وامل�ساهمون
فيها �أو امل�شاركون معهم بناء على �شكوى م�سبقة �أو على مطالبة باحلق املدين �صادرة عن بنك
املغرب �أو اجلمعية املهنية املعنية.
املادة 147
تطبق �أحكام املادتني  404و 405من القانون رقم  95-17املتعلق ب�رشكات امل�ساهمة على مراقبي
احل�سابات فيما يتعلق باملهام املنوطة بهم امل�شار �إليها يف الف�صل الثاين بالباب الرابع من هذا القانون.
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الباب الثامن

�أحكام متفرقة وانتقالية
املادة 148
تعتمد ،بقوة القانون ،م�ؤ�س�سات االئتمان التي تزاول يف تاريخ ن�رش هذا القانون ن�شاطها ،عمال
باعتماد منحه الوزير املكلف باملالية.
املادة 149
تن�سخ �أحكام :
�• الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  147-93-1ال�صادر يف  15من حمرم 1414
( 6يوليو  )1993املتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها ؛
• املواد  3و 22و 25من القانون رقم  90-58املتعلق باملناطق املالية احلرة «»OFFSHORE
وال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  131-91-1بتاريخ  21من �شعبان  26( 1412فرباير
)1992؛
• املواد  4و( 14الفقرة الثالثة) و 15من القانون رقم  97-18املتعلق بال�سلفات ال�صغرية وال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  16-99-1بتاريخ  18من �شوال  5( 1419فرباير .)1999
وتظل �سارية املفعول جميع الن�صو�ص التنظيمية املتخذة تطبيقا للظهري ال�رشيف املعترب مبثابة
قانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  147-93-1فيما يخ�ص جميع الأحكام غري املخالفة لأحكام هذا
القانون �إىل حني تعوي�ضها وفقا لأحكام القانون املذكور.
وتعو�ض الإحاالت �إىل �أحكام الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون امل�شار �إليه �أعاله رقم 147-
 93-1بالإحاالت �إىل الأحكام املطابقة الواردة يف هذا القانون.
املادة 150
ي�رضب لكل م�ؤ�س�سة ائتمان خا�ضعة لنظام الإدارة امل�ؤقتة يف تاريخ ن�رش هذا القانون �أجل �سنة
للتقيد ب�أحكامه .و�إذا مل متتثل لذلك� ،أعلن عن ت�صفيتها وفقا لأحكام الف�صل الثاين بالباب اخلام�س
من هذا القانون.
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ظهري �رشيف رقم � 196-10-1صادر يف 13دجنرب  2010بتنفيذ القانون رقم  10-44املتعلق
ب�صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء»
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صلني  26و 58منه،
ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية ،عقب ظهرينا ال�رشيف هذا ،القانون رقم  10-44املتعلق ب�صفة
«القطب املايل للدار البي�ضاء» كما وافق عليه جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين.
قانون رقم  10-44يتعلق ب�صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء»

الباب الأول

�صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء»
املادة الأوىل
حتدث ،بحكم هذا القانون ،منطقة مالية بالدار البي�ضاء ت�سمى «القطب املايل للدار البي�ضاء» يتم
حتديد جمالها بن�ص تنظيمي ي�سمح فيها للمقاوالت املالية وغري املالية مبزاولة �أن�شطتها الإقليمية �أو
الدولية كما هي مبينة يف املواد � 6إىل � 10أدناه.
املادة 2
حتدث «�صفة» ت�سمى «القطب املايل للدار البي�ضاء» لتمكني املنطقة املالية للدار البي�ضاء من
اال�ستفادة من تدابري كفيلة ب�ضمان اجلاذبية والتناف�سية على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
املادة 3
تكت�سب املقاوالت التي تقوم بالأن�شطة امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله �صفة «القطب املايل للدار
البي�ضاء» وفق ال�رشوط املحددة يف هذا القانون.
املادة 4
يعهد مبهام النهو�ض امل�ؤ�س�ساتي مب�رشوع «القطب املايل للدار البي�ضاء» و�إدارته بكامله �إىل
�رشكة امل�ساهمة «الهيئة املالية املغربية» واخلا�ضعة للقانون رقم  95-17املتعلق ب�رشكات امل�ساهمة
ولنظامها الأ�سا�سي.

الباب الثاين
تعاريف

املادة 5
يراد يف مدلول هذا القانون «باملقاوالت املالية» م�ؤ�س�سات االئتمان ومقاوالت الت�أمني و�رشكات
ال�سم�رسة وامل�ؤ�س�سات املالية التي تزاول عملها يف قطاع تدبري الأ�صول ،كما هي حمددة يف املواد
 6و 7و 8بعده.
ويراد باملقاوالت غري املالية يف مدلول هذا القانون املقاوالت التي تقدم اخلدمات املهنية واملقار
الإقليمية والدولية كما هي حمددة بالتوايل يف املادتني  9و� 10أدناه.
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املادة 6
يراد يف مدلول هذا القانون مب�ؤ�س�سات االئتمان امل�ؤ�س�سات املعتمدة قانونا وفق الت�رشيع اجلاري
به العمل واملزاولة لواحد �أو �أكرث من الأن�شطة التالية :
• توظيف القيم املنقولة و�سندات الديون القابلة للتداول �أو �أي منتج من املنتجات املالية واالكتتاب
فيها و�رشا�ؤها وتدبريها وبيعها ؛
• الإر�شاد وامل�ساعدة فيما يتعلق بتدبري املمتلكات ؛
• الإر�شاد وامل�ساعدة فيما يتعلق بالتدبري املايل ؛
• الهند�سة املالية ؛
• وبوجه عام جميع اخلدمات الرامية �إىل تي�سري �إحداث املقاوالت وتطويرها.
املادة 7
يراد يف مدلول هذا القانون مبقاوالت الت�أمني و�رشكات ال�سم�رسة يف الت�أمني ،املقاوالت املعتمدة
قانونا وفق الت�رشيع اجلاري به العمل واملزاولة لواحد �أو �أكرث من الأن�شطة التالية :
• الت�أمني لفائدة �أ�شخا�ص غري مقيمني ؛
• ال�سم�رسة يف جمال الت�أمني لفائدة �أ�شخا�ص غري مقيمني.
املادة 8
يراد يف مدلول هذا القانون بامل�ؤ�س�سات املالية التي تزاول عملها بقطاع تدبري الأ�صول ،امل�ؤ�س�سات
املرخ�ص لها قانونا وفق الت�رشيع اجلاري به العمل واملزاولة لواحد �أو �أكرث من الأن�شطة التالية :
• التدبري حل�ساب الغري ؛
• ر�أ�س مال املجازفة.
املادة 9
يراد يف مدلول هذا القانون «مبقدم اخلدمات املهنية» كل مقاولة لها �صفة �شخ�ص معنوي تزاول
واحدا �أو �أكرث من الأن�شطة التالية :
• الأن�شطة املالية احلرة ؛
• �أن�شطة اخلدمات املالية املتخ�ص�صة وال�سيما منها التنقيط املايل والبحث املايل والإعالم املايل ؛
• االفتحا�ص وخدمات الإر�شاد القانوين وال�رضيبي واملايل و«االكتواريا» واملوارد الب�رشية ؛
• جميع الأن�شطة الأخرى املتعلقة باخلدمات املهنية ذات ال�صلة بامل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف املواد
� 6إىل  10من هذا القانون.
املادة 10
يراد يف مدلول هذا القانون «باملقر الإقليمي �أو الدويل» كل مقاولة لها �صفة �شخ�ص معنوي
تزاول ن�شاط الإ�رشاف والتن�سيق فيما يتعلق ب�أن�شطة املقاوالت العاملة بواحد �أو �أكرث من البلدان
الأجنبية مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات حل�ساب م�ؤ�س�سات �أخرى تنتمي �إىل جمموعتها.
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الباب الثالث

�رشوط اكت�ساب �صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء»
املادة 11
متنح �صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء» بقرار من اللجنة امل�شار �إليها يف املادة � 15أدناه للمقاوالت
املالية �أو غري املالية ،امل�شار �إليها يف املواد � 6إىل � 10أعاله عندما تتوفر على ال�رشوط التالية :
• �أن تتقيد بالت�رشيع املطبق عليها ؛
• �أن تزاول �أن�شطة مع مقاوالت غري مقيمة لها �صفة ال�شخ�ص املعنوي ؛
• �أن تتقيد بالن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املعمول بها فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية وبال�رصف.
املادة 12
يجب على املقاوالت التي ح�صلت على �صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء» ،والتي تزاول �أن�شطتها
يف ال�سوق الداخلية طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل� ،أن تف�صل ب�صورة
وا�ضحة وفعلية بني هاته الأن�شطة والأن�شطة التي تزاولها على ال�صعيد الإقليمي �أو الدويل.
املادة 13
ال ت�ؤهل للح�صول على �صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء» املقاوالت املالية امل�شار �إليها يف املادة
� 5أعاله التي تتلقى الودائع ح�سب مدلول املادة  2من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات
االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها وكذا املقاوالت التي تنجز جزءا من �أن�شطتها كما ورد بيانها
يف املواد � 6إىل � 10أعاله مع �أ�شخا�ص ذاتيني مقيمني باملغرب ،با�ستثناء التدبري اخلا�ص للممتلكات
الذي ميكن �أن يزاول مع �أ�شخا�ص ذاتيني �أجانب مقيمني �أو غري مقيمني باملغرب.

الباب الرابع

النظام ال�رضيبي املطبق على امل�ؤ�س�سات املكت�سبة ل�صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء»
املادة 14
يحدد يف املدونة العامة لل�رضائب ،النظام ال�رضيبي املطبق على املقاوالت املالية �أو غري املالية
امل�شار �إليها يف املواد � 6إىل � 10أعاله واملكت�سبة ل�صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء» ،وكذا على
الأجراء العاملني بهذه املقاوالت.

الباب اخلام�س

�أحكام م�شرتكة

املادة 15
متنح �صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء» باقرتاح من «الهيئة املالية املغربية» من لدن جلنة حتدث
بن�ص تنظيمي تر�أ�سها الإدارة.
وت�سحب ال�صفة املذكورة من امل�ؤ�س�سات املعنية من طرف اللجنة امل�شار �إليها يف الفقرة �أعاله
من هذه املادة �إذا مل تبق هذه امل�ؤ�س�سات متوفرة على ال�رشوط التي منحت �إليها هذه ال�صفة على
�أ�سا�سها.
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املادة 16
يجوز للجنة امل�شار �إليها يف املادة � 15أعاله �أن متنح �صفة «القطب املايل للدار البي�ضاء» للمقاوالت
امل�شار �إليها يف املواد � 6إىل  10من هذا القانون �رشيطة �أن تتخذ من املنطقة املالية للدار البي�ضاء
امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله مقرا لها داخل �أجل حتدده هذه اللجنة.
ويجوز للمقاوالت املذكورة �أعاله �أن متار�س �أن�شطتها داخل نف�س الأجل فوق جمموع تراب
عمالة الدار البي�ضاء.
املادة 17
حتدد كيفيات تطبيق هذا القانون بن�ص تنظيمي
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ظهري �رشيف رقم  131-91-1ال�صادر يف 26فرباير  1992بتنفيذ القانون رقم  90-58املتعلق
باملناطق املالية احلرة
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صل  26منه،
ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية عقب ظهرينا ال�رشيف هذا القانون رقم  90-58املتعلق باملناطق
املالية احلرة ( )Offshoreاملثبت ن�صه بعده كما وافق عليه جمل�س النواب بتاريخ  21من ذي
القعدة  5( 1411يونيو .)1991
قانون رقم  90-58يتعلق باملناطق املالية احلرة ()Offshore
املادة 1
تن�ش�أ ببلدية مدينة طنجة منطقة مالية حرة ( )Offshoreي�سمح فيها للبنوك و�رشكات �إدارة
حمفظات الأوراق املالية وامتالك امل�ساهمات يف خمتلف املن�ش�آت مبمار�سة �أعمالها املحددة يف هذا
القانون.
ولل�سلطة التنظيمية �أن حتدث وحتدد مناطق مالية حرة ( )Offshoreيف جهات �أخرى من اململكة
املغربية.

الباب الأول

الأعمال البنكية
الف�صل الأول
تعريف البنوك احلرة ( )Offshoreو�رشوط مزاولتها لن�شاطها
املادة 2
يراد بالبنك احلر ( )Offshoreلتطبيق هذا القانون :
 .1كل �شخ�ص معنوي مهما كانت جن�سية م�سرييه و�أيا كان مالك ر�أ�س ماله يوجد مقره يف
منطقة مالية حرة ( )Offshoreويزاول ب�صورة اعتيادية ورئي�سية مهنة تلقي الودائع بعمالت
�أجنبية قابلة للتحويل وا�ستخدامها من �أجل القيام حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب عمالئه ب�أي عملية
من العمليات املالية �أو االئتمانية �أو عمل من �أعمال البور�صة �أو ال�رصف ؛
(متمت بالقانون رقم  93-36ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  5-95-1بتاريخ � 24شعبان
 26( 1415يناير  : )1995ج .ر .بتاريخ  8رم�ضان  8( 1415فرباير : ))1995
 .2كل فرع يحدثه يف منطقة مالية حرة ( )Offshoreبنك يقع مقره خارجها ملزاولة واحدة �أو
�أكرث من املهام امل�شار �إليها �أعاله.
ويجوز للبنوك احلرة ( )Offshoreبوجه خا�ص :
• جمع خمتلف �أ�شكال املوارد بعمالت �أجنبية قابلة للتحويل ميلكها �أ�شخا�ص غري مقيمني؛
• القيام حل�سابها اخلا�ص �أو حل�ساب عمالئها غري املقيمني ب�أي عملية من عمليات توظيف الأموال
واملوازنة وال�ضمان وحتويل العمالت الأجنبية والذهب ؛
• تقدمي كل م�ساعدة مالية لغري املقيمني ؛
• امل�ساهمة يف ر�أ�س مال من�ش�آت غري مقيمة واالكتتاب فيما ت�صدره هذه املن�ش�آت من اقرتا�ضات ؛
• �إ�صدار اقرتا�ضات �سندية بعمالت �أجنبية قابلة للتحويل ؛
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• تقدمي �أي �شكل من �أ�شكال ال�ضمان الإحتياطي على الأوراق التجارية �أو �أي نوع من �أنواع
الكفالة للمن�ش�آت غري املقيمة ،وال�سيما كفالة االلتزامات التي تتعهد بها عند امل�شاركة يف
مناق�صات �أو مزادات و�ضمان وفائها مبا التزمت به ب�صورة كاملة.
• القيام ،مع املقيمني ،بالعمليات امل�شار �إليها يف الفقرة  2من املادة  14من هذا القانون ويف
ال�رشوط املن�صو�ص عليها فيه.
املادة 3
(ن�سخت باملادة  149من القانون رقم  03-34ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 178-05-1
بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  : )2006ج .ر .عدد  5397بتاريخ  21حمرم 20( 1427
فرباير .)2006
املادة 4
يختار امل�ساهمون يف البنوك احلرة ( )Offshoreالت�رشيع الذي يطبق على قواعد ت�أ�سي�سها
وت�سيريها وحلها.
ويجب على املعنيني بالأمر� ،أيا كان الت�رشيع الذي مت اختياره� ،أن يقدموا �إىل الوزارة املكلفة
باملالية النظام الأ�سا�سي للبنك احلر ( )Offshoreووثيقة ر�سمية تثبت �صحة ت�أ�سي�سه بالنظر �إىل
الت�رشيع املطبق عليه ،وت�سلم الوزارة املكلفة باملالية املعنيني بالأمر ،بعد االطالع على النظام
الأ�سا�سي والوثيقة الر�سمية امل�شار �إليهما �آنفا ،م�ستندا ميكنهم من قيد البنك يف ال�سجل التجاري
للمحكمة االبتدائية الواقع مقره بدائرتها.
وعندما يكون البنك احلر ( )Offshoreعبارة عن فرع لبنك ،ي�ستعا�ض عن النظام الأ�سا�سي
والوثيقة الر�سمية املن�صو�ص عليهما يف الفقرة ال�سابقة با�ست�شارة قانونية تثبت �أن الفرع قد �أحدث
وفق ما يتطلبه القانون وتبني نوع الن�شاط الذي �سيقوم به.
املادة 5
ت�ستوجب مزاولة الأعمال البنكية امل�شار �إليها يف املادة � 2أعاله احل�صول على رخ�صة اعتماد
ت�سلمها الوزارة املكلفة باملالية بعد ا�ستطالع ر�أي بنك املغرب.
ومتنح رخ�صة االعتماد �أو ترف�ض داخل �أجل ال يزيد على  90يوما من تاريخ �إيداع طلب
احل�صول عليها.
املادة 6
ال ميكن �أن متنح رخ�صة االعتماد �إال لت�أ�سي�س �رشكات وليدة �أو �إقامة فروع تابعة لبنوك ذات
�صيت دويل يت�أكد بنك املغرب من متتعها بخربة بنكية وبامل�ؤهالت املالية الالزمة لتمكينها من
الوفاء بالتزاماتها.
ولهذه الغاية يجب على طالب رخ�صة االعتماد �أن يتعهد باكتتاب ر�أ�س مال ال يقل عن 500.000
دوالر �أمريكي �إذا تعلق الأمر بت�أ�سي�س �رشكة وليدة �أو تقدمي خم�ص�صات ال تقل عن ذلك �أي�ضا �إذا
كان الأمر يتعلق ب�إن�شاء فرع لبنك ،ويجب �أن يدفع ر�أ�س املال واملخ�ص�صات بالكامل داخل �أجل
ال يزيد على  90يوما من تاريخ تبليغ رخ�صة االعتماد لطالبها.
ويجوز للوزارة املكلفة باملالية متديد الأجل املحدد �أعاله �إذا �أدىل الطالب مبا يربر ذلك من �أ�سباب
وال�سيما ما عليه �أن يبذله من م�ساع الزمة لت�أ�سي�س البنك احلر (.)Offshore
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املادة 7
يفر�ض على البنوك احلرة ( )Offshoreاملعتمدة �أداء ر�سم ترخي�ص ي�ساوي مقداره بالدرهم
ما يقابل قيمة  25.000دوالر �أمريكي ويدفع داخل �أجل ال يزيد على  30يوما من تاريخ تبليغ
رخ�صة االعتماد لطالبها.
املادة 8
يجب �أن يبلغ �إىل بنك املغرب فتح الوكاالت التابعة للبنوك احلرة (� )Offshoreأو حتويلها من
مكان �إىل �آخر �أو �إغالقها ،وذلك داخل �أجل ال يزيد على  30يوما من تاريخ �إجناز عملية الفتح
�أو التحويل �أو الإغالق.
وال يجوز �أن يتم فتح الوكاالت املذكورة �أعاله �أو حتويلها �إال داخل املناطق املالية احلرة
( )Offshoreاملن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل من هذا القانون �أو داخل املناطق احلرة ال�صناعية
�أو التجارية �أو اخلدماتية.
املادة 9
يجب �أن يكون اال�سم التجاري الوارد يف عناوين البنوك احلرة ( )Offshoreمتبوعا مبا�رشة
بعبارة « بنك حر (.»)Offshore
ويجب كذلك �أن تثبت العبارة املن�صو�ص عليها �أعاله يف جميع املرا�سالت والفاتورات و�أية وثيقة
�أخرى من وثائق البنك احلر (.)Offshore
املادة 10
على �إدارة البنك احلر �أن تتوفر على جميع البيانات التي متكنها من معرفة �صاحب احل�ساب
املفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا احل�ساب.
املادة 11
تقرر الوزارة املكلفة باملالية �سحب رخ�صة االعتماد :
• �إما بطلب من البنك احلر ( )Offshoreاملعني بالأمر ؛
• و�إما بناء على تقرير من جلنة تتبع �أعمال البنوك احلرة ( ،)Offshoreامل�شار �إليها يف املادة
 23من هذا القانون �إذا �أ�صبح البنك املعني بالأمر ال تتوفر فيه ال�رشوط التي من �أجلها منحت
رخ�صة االعتماد �أو �إذا �أخل �إخالال ج�سيما ب�أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية �أو التنظيمية املطبقة
عليه.
ويف حالة �سحب رخ�صة االعتماد يجب على البنك املعني بالأمر �أن يكف عن مزاولة عمله خالل
ال�سنة التالية لتاريخ قرار ال�سحب و�أن يق�رص �أعماله طوال هذه املدة على العمليات الالزمة
لت�صفيته.
ويجب على البنك املعني بالأمر عند انتهاء عمليات الت�صفية �أن يوجه �إىل بنك املغرب تقرير ت�صفية
يحرره خبري خارجي معتمد وفق ال�رشوط املحددة يف املادة  22من هذا القانون.
املادة 12
يجب �أن تتوافر للبنوك احلرة ( )Offshoreب�صورة دائمة الو�سائل الب�رشية واملادية الالزمة
ملزاولة العمل املمنوحة رخ�صة االعتماد من �أجل القيام به.
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الف�صل الثاين
نظام ال�رصف
املادة 13
ال يفر�ض على البنود احلرة (� )Offshoreإعادة دخولها �أو عوائدها يف اخلارج �إىل املغرب،
وتتمتع بكامل احلرية يف ال�رصف فيما يتعلق بالعمليات التي تنجزها مع غري املقيمني.
املادة 14
للبنوك احلرة ( )Offshoreحرية القيام بجميع العمليات املالية �أو البنكية بعمالت �أجنبية قابلة
للتحويل �سواء حل�سابها اخلا�ص �أو حل�ساب �أ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني غري مقيمني.
ويتوقف منح �أي ائتمان منها لأ�شخا�ص مقيمني �أو �إجناز �أية عملية �أخرى معهم بوجه عام على
�إذن �سابق من مكتب ال�رصف.
املادة 15
يجب على البنوك احلرة (� )Offshoreأن تبا�رش جميع مدفوعاتها يف املغرب عن طريق ح�سابات
بعمالت �أجنبية �أو ح�سابات �أجنبية بدراهم قابلة للتحويل تفتح لدى بنوك مغربية و�سيطة تعتمدها
الإدارة لهذا الغر�ض.
ويجوز للبنوك احلرة ( )Offshoreكي تتمكن من مواجهة نفقات ت�سيريها يف املغرب حيازة
ر�صيد بالدراهم ميول باخل�صم من ح�ساباتهم بالعمالت الأجنبية �أو ح�ساباتها الأجنبية بالدراهم
القابلة للتحويل.
املادة 16
للبنوك احلرة ( )Offshoreوفقا للت�رشيع اجلاري به العمل حرية اال�ستثمار يف املغرب وامل�ساهمة
يف ر�أ�س مال �رشكات مقيمة.
الف�صل الثالث
النظام ال�رضيبي
املادة 17
 .Iر�سوم الت�سجيل والدمغة :
�أ .عقود ت�أ�سي�س البنوك احلرة ( )Offshoreوالزيادة يف ر�أ�س مالها ؛
ب .عمليات اقتناء هذه البنوك للعقارات الالزمة لإقامة مقارها ووكاالتها.
و�إذا وقع التخلي للغري عن ملكية العقارات امل�شار �إليها �أعاله قبل انق�ضاء ال�سنة العا�رشة التالية
لتاريخ احل�صول على رخ�صة الإعتماد ومل يكن املتخلي له بنكا حرا (� )Offshoreأو �رشكة حرة
( )Offshoreف�إن ر�سوم الت�سجيل امل�صفاة بح�سب التعريفة الكاملة املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الأوىل من الف�صل  96من مدونة الت�سجيل ت�صري م�ستحقة مع زيادة ن�سبة  % 25من مبلغها و�أداء
الر�سوم الإ�ضافية املن�صو�ص عليها يف الف�صل  40املكرر مرتني من نف�س املدونة حم�سوبة من
تاريخ م�ضي �أجل �شهر على تاريخ عقد �رشاء املتخلي للعقارات املتخلى عنها.
 .IIال�رضيبة على القيمة امل�ضافة :
�أ .تتمتع البنوك احلرة ( )Offshoreمن الإعفاء املن�صو�ص عليه يف البند  7من املادة  8من القانون
رقم  85-30املتعلق بال�رضيبة على القيمة امل�ضافة فيما يتعلق مبا ت�شرتيه يف املغرب مبا�رشة �أو
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بوا�سطة م�ؤ�س�سات لالئتمان الإيجاري ( )credit – bailمن املعدات والأثاث و�سلع التجهيز
اجلديدة الالزمة ال�ستغاللها ؛
ب .البنوك احلرة ( )Offshoreالتي �سبق �أن �أدت ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة عن ا�شرتائها
يف املغرب معدات و�أثاثا و�سلعا جتهيزية جديدة يحق لها وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
القانون رقم  85-30امل�شار �إليه �أعاله �أن ت�سرتد مبلغ ال�رضيبة امل�ؤداة.
وكل تخل لأ�شخا�ص مقيمني عن ملكية املعدات والأثاث وال�سلع امل�شار �إليها يف الفقرتني «�أ»
و «ب» �أعاله يرتتب عليه وفق ال�رشوط املبينة يف القانون رقم  85-30الآنف الذكر� ،أداء
ال�رضيبة التي وقع الإعفاء منها �أو مت ا�سرتداد مبالغها ؛
ج .ت�ستفيد البنوك احلرة ( )Offshoreفيما يتعلق ب�رشاء اللوازم املكتبية الالزمة ملزاولة عملها
من الإعفاء �أو الإ�سرتداد املن�صو�ص عليهما يف الفقرتني (�أ) و (ب) �أعاله.
 .IIIال�رضيبة املهنية (البتانتا) وال�رضيبة احل�رضية :
تعفى البنوك احلرة ( )Offshoreمن ال�رضيبة املهنية (البتانتا) وال�رضيبة احل�رضية فيما يخ�ص
العقارات املقامة فيها مقارها �أو وكاالتها.
وال ي�شمل الإعفاء امل�شار �إليه �أعاله �رضيبة النظافة وال �أي �رضيبة حملية �أخرى.
املادة 18
 .Iال�رضيبة على ال�رشكات :
تخ�ضع البنوك احلرة ( )Offshoreفيما يتعلق ب�أعمالها امل�شار �إليها يف املادة � 2أعاله وذلك طوال
اخلم�س ع�رشة �سنة الأوىل املتتابعة التالية لتاريخ احل�صول على رخ�صة الإعتماد ؛
• �إما لل�رضيبة على ال�رشكات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  86-24ب�سعر  % 10؛
• و�إما ل�رضيبة جزافية على ال�رشكات حتل حمل جميع ال�رضائب والر�سوم الأخرى املفرو�ضة
على الأرباح �أو الدخول وي�ساوي مبلغها بالدراهم ما يقابل قيمة  25.000دوالر �أمريكي يف
ال�سنة.
بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها �أعاله تخ�ضع البنوك احلرة ( )Offshoreلنظام ال�رضيبة على ال�رشكات
املن�صو�ص عليه يف القانون رقم .86-24
ويجب دفع ال�رضيبة اجلزافية تلقائيا �إىل �صندوق املح�صل التابع له مقر البنك قبل  31دي�سمرب من
كل �سنة.
ويرتتب على عدم دفع ال�رضيبة امل�ستحقة �أو على دفعها خارج الأجل امل�شار �إليه يف الفقرة
ال�سابقة �أداء الغرامات والعالوات املن�صو�ص عليها يف املادة  45من القانون رقم  86-24املتعلق
بال�رضيبة على ال�رشكات.
( .IIغري هذا البند باملادة  15من الظهري ال�رشيف رقم  241-00-1بتاريخ  25ربيع الأول
 28( 1421يونيو  )2000ال�صادر بتنفيذ قانون املالية رقم  00-25وغري ومتم باملادة  16من
قانون املالية رقم  03-48لل�سنة املالية  2004ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 308-03-1
بتاريخ  7ذي القعدة  31( 1424دي�سمرب  : )2003ج .ر .بتاريخ  8ذي القعدة ( 1424فاحت يناير
 : ))2004احلجز يف املنبع بر�سم ال�رضيبة على ال�رشكات على عوائد الأ�سهم �أو ح�ص�ص امل�شاركة
والدخول املعتربة يف حكمها وعلى احلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت.
تعفى :
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• من احلجز يف املنبع على عوائد الأ�سهم �أو ح�ص�ص امل�شاركة والدخول املعتربة يف حكمها
املن�صو�ص عليه يف املادة  9من القانون رقم  86-24املحدث لل�رضيبة على ال�رشكات ،الربائح
التي توزعها البنوك احلرة ( )OFFSHOREعلى امل�ساهمني فيها ؛
• من احلجز يف املنبع على احلا�صالت من التوظيفات املالية ذات الدخل الثابت املن�صو�ص عليه
يف املادة  9املكررة ثالث مرات من القانون رقم  86-24ال�سالف الذكر ،الفوائد املدفوعة عن
الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى املنجزة بعمالت �أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك
احلرة (.)OFFShORE
املادة 19
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة املتعلقة بعمليات البنوك احلرة ( )Offshore؛
تعفى من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة :
الفوائد والعموالت املتعلقة بعمليات الإقرا�ض وجميع اخلدمات الأخرى التي تقوم بها البنوك
احلرة ( )Offshore؛
الفوائد املدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى املنجزة بعمالت �أجنبية قابلة
للتحويل لدى البنوك احلرة (.)Offshore
املادة 20
مكاف�آت احل�ضور و�أجور امل�ستخدمني
 .Iالنظام ال�رضيبي املتعلق مبكاف�آت احل�ضور وغريها من املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء
جمال�س �إدارة البنوك احلرة (: )Offshore
تفر�ض على مكاف�آت احل�ضور وغريها من املكاف�آت التي تدفعها البنوك احلرة (� )Offshoreإىل
�أع�ضاء جمال�س �إدارتها �رضيبة �سعرها  % 18حتجز يف املنبع من �إجمايل املبالغ املقبو�ضة التي
تعفى حينئذ من ال�رضيبة العامة على الدخل �أو من ال�رضيبة على ال�رشكات بح�سب احلالة.
تقتطع املبالغ املحجوزة يف املنبع وتدفع �إىل اخلزينة وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املواد 70
و 75و 76من القانون رقم  89-17املتعلق بال�رضيبة العامة على الدخل.
 .IIالنظام ال�رضيبي املتعلق بالأجور املدفوعة �إىل الأجراء :
(غريت الفقرة الأوىل بالقانون رقم  93-36ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 5-95-1
بتاريخ � 24شعبان  26( 1415يناير  : )1995ج .ر .بتاريخ  8رم�ضان  8( 1415فرباير ))1995
 :تخ�ضع املرتبات والأجور التي تدفعها البنوك احلرة (� )Offshoreإىل �أجرائها ل�رضيبة �سعرها
 18%يحجز مبلغها يف املنبع وتعترب بدال من ال�رضيبة العامة على الدخل ،ويدفع مبلغ ال�رضيبة
املحجوزة �إىل اخلزينة وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف البند  Iمن هذه املادة على �أن تراعى يف
ذلك �رشوط فر�ض ال�رضيبة الأكرث فائدة املن�صو�ص عليها يف ت�رشيع القانون العادي فيما يتعلق
بال�رضيبة العامة على الدخل.
ويتمتع الأجراء املقيمون يف املغرب بالنظام ال�رضيبي امل�شار �إليه �أعاله ب�رشط �أن يثبتوا �أن مقابل
�أجرتهم
بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل قد وقع التخلي عنه لأحد البنوك املغربية.
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الف�صل الرابع
النظام اجلمركي
املادة 21
(غريت ومتمت باملادة  11من قانون املالية رقم  04-26لل�سنة املالية  2005ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  255-04-1بتاريخ  16ذي القعدة  29( 1425دي�سمرب  : )2004ج .ر.
عدد  5278بتاريخ  17ذو القعدة  30( 1425دي�سمرب : ))2004
.1ت�ستفيد البنوك احلرة ( )Offshoreفيما يتعلق مب�شرتياتها من املعدات والأثاث وال�سلع
التجهيزية الالزمة ال�ستغاللها :
• من الإعفاء من ال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة على الواردات ومن �إجراءات مراقبة التجارة
اخلارجية فيما يتعلق باملعدات والأثاث وال�سلع التجهيزية التي ت�ستوردها بنف�سها �أو ت�ستورد
حل�سابها ؛
• من ا�سرتداد مبالغ الر�سوم اجلمركية امل�ستوفاة عن املعدات والأثاث وال�سلع التجهيزية ذات
املن�ش�أ الأجنبي التي ت�شرتيها يف املغرب.
حتدد كيفيات تطبيق �أحكام هذا البند بقرار للوزير املكلف باملالية.
 .2يجب �أن يخ�ضع كل تخل للغري يف املغرب عن ملكية املعدات والأثاث وال�سلع التجهيزية
امل�شار �إليها �أعاله ال�ستيفاء �إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية ولأداء ال�رضائب والر�سوم
على اال�سترياد اجلاري بها العمل يف تاريخ التخلي عن ملكيتها ،وذلك باعتبار قيمتها يف هذا
التاريخ.
الف�صل اخلام�س
املراقبة
املادة 22
(ن�سخت باملادة  149من القانون رقم  03-34ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 178-05-1
بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  : )2006ج .ر .عدد  5397بتاريخ  21حمرم 20( 1427
فرباير .)2006
املادة 23
حتدث بجانب وزير املالية جلنة يعهد �إليها بتتبع �أعمال البنوك احلرة (.)Offshore
وت�سهر هذه اللجنة على تقيد البنوك املذكورة ب�أحكام هذا القانون والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه
وتت�ألف من :
• ممثل لوزير املالية ،رئي�سا ؛
• ممثل لبنك املغرب ؛
• ممثل ملكتب ال�رصف.
وميكن �أن ت�ضيف �إليها ممثال لبنوك حرة ( )Offshoreكلما ر�أت يف ذلك فائدة.
ويقوم بنك املغرب ب�أعمال �سكرتارية اللجنة.
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املادة 24
ترفع كل خمالفة لأحكام هذا القانون والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه تالحظها اللجنة املن�صو�ص
عليها يف املادة ال�سابقة �إىل علم وزير املالية الذي يجوز له باقرتاح من اللجنة �أن ي�صدر على
املخالف �إحدى العقوبات التالية :
الإنذار ؛
غرامة ت�ساوي بالدرهم ما يقابل قيمة  50.000دوالر �أمريكي على الأكرث ؛
�سحب رخ�صة االعتماد ؛
وال حتول العقوبات املذكورة التي يجب �أن تكون معللة دون تعر�ض املخالف للعقوبات املن�صو�ص
عليها يف الت�رشيع اجلاري به العمل وال�سيما يف الن�صو�ص املتعلقة بنظام ال�رصف.
املادة 25
(ن�سخت باملادة  149من القانون رقم  03-34ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 178-05-1
بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  : )2006ج .ر .عدد  5397بتاريخ  21حمرم 20( 1427
فرباير .)2006
الف�صل ال�ساد�س
�أحكام متنوعة
املادة 26
يلزم بكتمان ال�رس املهني كل الدين ي�شاركون بحكم مهامهم يف �إدارة البنوك احلرة ()Offshore
�أو ت�سيريها �أو مراقبتها �أو يكونون م�ستخدمني لديها.
ويرفع االلتزام بكتمان ال�رس املهني يف احلاالت التالية :
• �إذا �سمح بذلك العميل �أو خلفه ؛
• �إذا �أعلن �إفال�س العميل ؛
• �إذا �أمرت بذلك ال�سلطة الق�ضائية ؛
• �إذا ا�ستوجب ذلك تطبيق االلتزامات الناجتة عن ان�ضمام املغرب �إىل اتفاقيات دولية خ�صو�صا
يف ميدان الوقاية من اجلرمية ومكافحتها.

الباب الثاين

�أعمال �إدارة حمفظات الأوراق املالية وامتالك امل�ساهمات يف خمتلف املن�ش�آت
(ال�رشكات القاب�ضة احلرة ) Holding Offshore
الف�صل الأول
التعريف ومزاولة الن�شاط
املادة 27
يراد لتطبيق هذا القانون بال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreكل �شخ�ص معنوي
يكون – دون �إخالل ب�أحكام الفقرة الثانية من هذه املادة – متكونا من �أ�شخا�ص طبيعيني �أو معنويني
ذوي جن�سية �أجنبية وينح�رص غر�ضه يف �إدارة حمفظات الأوراق املالية وامتالك امل�ساهمات يف
خمتلف املن�ش�آت ويكون ر�أ�س ماله بعمالت �أجنبية قابلة للتحويل وجميع عملياته تنجز بعمالت
�أجنبية قابلة للتحويل.
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ويجوز للأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني املغاربة ت�أ�سي�س �رشكات قاب�ضة حرة (Holding
� )Offshoreأو امل�ساهمة فيها ب�رشط التقيد بالن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل يف ميدان
ال�رصف.
ولل�رشكات القاب�ضة احلرة (� )Holding Offshoreأن تنجز بكامل احلرية جميع العمليات التي
تندرج يف نطاق غر�ضها مع غري املقيمني ومع ال�رشكات احلرة ( )Offshoreاملقامة باملناطق
املالية امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله.
وال يجوز لها القيام ب�أية عملية مع املقيمني �إال وفق القوانني والأنظمة اجلاري بها العمل.
املادة 28
ال تخ�ضع ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreلأحكام املر�سوم امللكي رقم 66-
 194بتاريخ  7رجب � 22( 1386أكتوبر  )1966املعترب مبثابة قانون يتعلق ب�رشكات اال�ستثمار
وال�رشكة الوطنية لال�ستثمار.
املادة 29
ت�رسي �أحكام املادة  4من هذا القانون على ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreفيما
يتعلق بت�أ�سي�سها وت�سيريها وحلها وقيدها يف ال�سجل التجاري.
املادة 30
ميكن �أن ت�ستقر ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreبكل حرية داخل املناطق
املالية املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل من هذا القانون ب�رشط �أن تبلغ ا�ستقرارها فيها �إىل مكتب
ال�رصف داخل �أجل ال يزيد على  30يوما من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري.
ويجب �أن ي�شفع التبليغ امل�شار �إليه �أعاله بالنظام الأ�سا�سي لل�رشكة وقائمة تت�ضمن �أ�سماء م�سرييها
وامل�ساهمني فيها.
وكل تغيري يطر�أ على العنا�رص امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة يجب تبليغه كذلك �إىل مكتب ال�رصف
وفق الإجراءات نف�سها.
املادة 31
ال ميكن �إن�شاء فروع لل�رشكات القاب�ضة احلرة (� )Holding Offshoreإال داخل املناطق املالية
املن�صو�ص عليها من هذا القانون.
املادة 32
يجب �أن يكون اال�سم التجاري الوارد يف عناوين ال�رشكات القاب�ضة احلرة (Holding
 )Offshoreمتبوعا مبا�رشة بعبارة «�رشكة قاب�ضة حرة (.»)Offshore
ويجب �أن تثبت هذه العبارة كذلك يف جميع املرا�سالت والفاتورات و�أية وثيقة �أخرى من وثائق
ال�رشكة القاب�ضة احلرة (.)Holding Offshore
الف�صل الثاين
نظام ال�رصف
املادة 33
ت�رسي على ال�رشكات القاب�ضة احلرة (� )Holding Offshoreأحكام املواد  13و 14و 15و16
من هذا القانون.
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الف�صل الثالث
النظام ال�رضيبي
املادة 34
(غريت ومتمت بالقانون رقم  93-36ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  5-95-1بتاريخ 24
�شعبان  26( 1415يناير  : )1995ج .ر .بتاريخ  8رم�ضان  8( 1415فرباير  )1995وباملادة
 15من الظهري ال�رشيف رقم  241-00-1بتاريخ  25ربيع الأول  28( 1421يونيو )2000
ال�صادر بتنفيذه قانون املالية رقم : )00-25
 .Iال�رضيبة على ال�رشكات :
تخ�ضع ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Offshoreفيما يتعلق ب�أعمالها امل�شار �إليها يف املادة � 27أعاله
ل�رضيبة جزافية على ال�رشكات حتل حمل جميع ال�رضائب والر�سوم الأخرى املفرو�ضة على
الأرباح �أو الدخول وي�ساوي مبلغها بالدرهم ما يقابل  500دوالر �أمريكي طوال اخلم�س ع�رشة
�سنة الأوىل املتتابعة التالية لتاريخ ت�أ�سي�سها.
بعد انتهاء املدة امل�شار �إليها �أعاله جلميع ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Offshoreلنظام ال�رضيبة
على ال�رشكات اجلاري به العمل يف املغرب.
وت�ستوفى ال�رضيبة اجلزافية امل�شار �إليها �أعاله وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرتني  3و4
من البند  1من املادة  18من هذا القانون.
 .IIال�رضيبة على القيمة امل�ضافة :
تعفى العمليات التي تقوم بها ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreمن ال�رضيبة
على القيمة امل�ضافة ،وتتمتع بحق اخل�صم بح�سب رقم الأعمال املعفى من ال�رضيبة ،وذلك وفق
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  85-30املتعلق بال�رضيبة على القيمة امل�ضافة.
ويعمل ب�أحكام البندين  Iو IIمن هذه املادة ب�رشط �أن تكون العمليات التي تقوم بها ال�رشكات
القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreمنجزة لفائدة بنوك حرة (� )Offshoreأو �أ�شخا�ص
طبيعيني �أو معنويني غري مقيمني و�أن ي�ؤدى ثمنها بعمالت �أجنبية قابلة للتحويل.
( .IIIغري ومتم البند الثالث باملادة  16من قانون املالية رقم  03-48لل�سنة املالية  2004ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  308-03-1بتاريخ  7ذي القعدة  31( 1424دي�سمرب : )2003
ج .ر .بتاريخ  8ذي القعدة ( 1424فاحت يناير  : ))2004احلجز يف املنبع بر�سم ال�رضيبة على
ال�رشكات على عوائد الأ�سهم �أو ح�ص�ص امل�شاركة والدخول املعتربة يف حكمها.
تعفى من احلجز يف املنبع بر�سم ال�رضيبة على ال�رشكات على عوائد الأ�سهم �أو ح�ص�ص امل�شاركة
والدخول املعتربة يف حكمها ،الربائح التي توزعها ال�رشكات القاب�ضة احلرة (Holding Off
 )Shoreعلى امل�ساهمني فيها وذلك باعتبار رقم الأعمال املطابق للخدمات املعفاة من ال�رضيبة.
 .IVالنظام ال�رضيبي املتعلق بالأجور املدفوعة للأجراء :
يخ�ضع �أجراء ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreفيما يتعلق مبرتباتهم و�أجورهم
للنظام ال�رضيبي املن�صو�ص عليه يف البند  IIمن املادة  20من هذا القانون.
 .Vال�رضيبة املهنية (البتانتا) وال�رضيبة احل�رضية :
تعفى ال�رشكات القاب�ضة احلرة  ))Offshoreمن ال�رضيبة املهنية «البتانتا» وال�رضيبة احل�رضية
فيما يخ�ص العقارات املقامة فيها مقارها ووكاالتها.
وال ي�شمل الإعفاء امل�شار �إليه �أعاله ال�رضيبة على النظافة وال �أي �رضيبة حملية �أخرى.
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 .VIر�سوم الت�سجيل والتنرب :
تطبق �أحكام البند  Iباملادة  17من هذا القانون على العقود املتعلقة بت�أ�سي�س ال�رشكات القاب�ضة
احلرة  ))Offshoreوالزيادة يف ر�أ�سمالها وكذا عمليات اقتناء هذه ال�رشكات للعقارات الالزمة
لإقامة مقارها ووكاالتها.
الف�صل الرابع
النظام اجلمركي
املادة 35
ت�رسي �أحكام املادة  21من هذا القانون على عمليات �رشاء وبيع املعدات والأثاث وال�سلع
التجهيزية الالزمة ال�ستغالل ال�رشكات القاب�ضة احلرة (.)Holding Offshore
الف�صل اخلام�س
العقوبات
املادة 36
يرتتب على كل عملية تقوم بها ال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreخالفا للمادة
� 27أعاله �سقوط احلق يف املنافع ال�رضيبية املن�صو�ص عليها يف القانون ،وذلك دون �إخالل
ب�إمكان تطبيق العقوبات املقررة يف الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل وال�سيما
ما ورد منها يف الن�صو�ص املتعلقة بنظام ال�رصف.

الباب الثالث

نظام امل�ستخدمني الأجانب العاملني باملنطقة املالية احلرة ()Offshore
املادة 37
للبنوك احلرة ( )Offshoreوال�رشكات القاب�ضة احلرة ( )Holding Offshoreكامل احلرية يف
توظيف امل�ستخدمني الالزمني ملزاولة عملها �سواء كانوا مغاربة �أو �أجانب.
املادة 38
يجوز للم�ستخدمني الأجانب العاملني بالبنوك وال�رشكات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �أن يختاروا
لأنف�سهم نظاما لل�ضمان االجتماعي غري نظام ال�ضمان االجتماعي املغربي.
املادة 39
(غريت ومتمت باملادة  11من قانون املالية رقم  04-26لل�سنة املالية  2005ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  255-04-1بتاريخ  16ذي القعدة  29( 1425دي�سمرب  : )2004ج .ر.
عدد  5278بتاريخ  17ذو القعدة  30( 1425دي�سمرب  : ))2004ي�ستفيد امل�ستخدمون الأجانب
من وقف ا�ستيفاء ال�رضائب والر�سوم و�إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية فيما يتعلق بالأمتعة
والأ�شياء اجلديدة �أو امل�ستعملة املت�ألف منها الأثاث الذي ا�ستوردوه مبنا�سبة ا�ستقرارهم باملغرب.
وي�ستفيدون �أي�ضا من نظام القبول امل�ؤقت فيما يتعلق بال�سيارة امل�ستوردة يف هذا الإطار.
حتدد كيفيات تطبيق �أحكام الفقرة الأوىل �أعاله بقرار للوزير املكلف باملالية.
يخ�ضع التخلي يف املغرب عن ملكية الأمتعة �أو الأ�شياء �أو ال�سيارات امل�شار �إليها �أعاله ال�ستيفاء
�إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية ولأداء ال�رضائب والر�سوم اجلاري بها العمل يف تاريخ
التخلي عنها على �أ�سا�س قيمتها يف هذا التاريخ.
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ظهري �رشيف رقم � 16-99-1صادر يف  5فرباير  1999بتنفيذ القانون رقم  97-18املتعلق
بال�سلفات ال�صغرية
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صلني  26و 58منه،
ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية ،عقب ظهرينا ال�رشيف هذا ،القانون رقم  97-18املتعلق بال�سلفات
ال�صغرية كما وافق عليه جمل�س امل�ست�شارين وجمل�س النواب.
قانون رقم  97-18يتعلق بال�سلفات ال�صغرية
الف�صل الأول
�أحكام عامة
املادة 1
تعترب جمعية لل�سلفات ال�صغرية كل جمعية ت�ؤ�س�س وفقا لأحكام الظهري ال�رشيف رقم 376-58-
 1ال�صادر يف  3جمادى الأوىل  15( 1378نوفمرب  )1958بتنظيم احلق يف ت�أ�سي�س اجلمعيات
ويكون غر�ضها توزيع �سلفات �صغرية طبقا لل�رشوط املقررة يف هذا القانون والن�صو�ص
ال�صادرة لتطبيقه.
املادة 2
(غريت ومتمت باملادة الفريدة من القانون رقم  03-58ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 12-04-1بتاريخ فاحت ربيع الأول � 21( 1425أبريل  : )2004ج .ر .بتاريخ  6ربيع الأول
� 26( 1425أبريل  )2004ومتمت باملادة الفريدة من القانون رقم  07-04ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  166-07-1بتاريخ  19ذي القعدة  30( 1428نوفمرب  : )2007ج .ر .عدد
 5584بتاريخ  25ذو القعدة  6( 1428دي�سمرب  : ))2007يعترب �سلفا �صغريا كل �سلف يراد به
م�ساعدة �أ�شخا�ص �ضعفاء من الناحية االقت�صادية على :
• �إن�شاء �أو تطوير ن�شاط �إنتاج �أو خدمات خا�ص بهم ق�صد �ضمان اندماجهم االقت�صادي ؛
• اقتناء �أو بناء �أو �إ�صالح �سكن خا�ص بهم ؛
• تزويد م�ساكنهم بالكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب.
• اكتتاب عقود ت�أمني لدى مقاوالت الت�أمني و�إعادة الت�أمني اخلا�ضعة للقانون رقم 99-17
املتعلق مبدونة الت�أمينات.
ويحدد مبلغ ال�سلف ال�صغري مبر�سوم وال يجوز �أن يتعدى خم�سني �ألف درهم ( .)50.000وميكن
�أن ين�ص املر�سوم املذكور على عدة حدود لهذا املبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات
ال�سلفات ال�صغرية وملا تتوفر عليه من و�سائل مالية.
املادة 3
(متمت باملادة الفريدة من القانون رقم  07-04ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 166-07-
 1بتاريخ  19ذي القعدة  30( 1428نوفمرب  : )2007ج .ر .عدد  5584بتاريخ  25ذو القعدة
 6( 1428دي�سمرب : ))2007
يجوز جلمعيات ال�سلفات ال�صغرية ،زيادة على منح ال�سلف ال�صغري ،القيام لفائدة عمالئها بجميع
العمليات املرتبطة مبنح هذا ال�سلف وال�سيما منها التكوين والإر�شاد وامل�ساعدة التقنية.
كما ميكن الرتخي�ص لها للقيام ،لفائدة عمالئها ،بعمليات غري تلك امل�شار �إليها يف املادة الأوىل
�أعاله ويف الفقرة الأوىل من هذه املادة.
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متنح الرخ�صة امل�شار �إليها يف الفقرة الثانية �أعاله من قبل الوزير املكلف باملالية بعد ا�ستطالع ر�أي
املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية املن�صو�ص عليه يف املادة � 19أدناه ،وذلك طبقا للمقت�ضيات
الت�رشيعية والتنظيمية املطبقة على العمليات املعنية.
غري �أن جمعيات ال�سلفات ال�صغرية ال ي�سمح لها بتلقي �أموال من اجلمهور وفقا للمادة  2من
الظهري ال�رشيف رقم  147-93-1ال�صادر يف  15من حمرم  6( 1414يوليو  )1993املعترب
مبثابة قانون يتعلق مبزاولة ن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها.
املادة 4
(ن�سخت باملادة  149من القانون رقم  03-34ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 178-05-1
بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  : )2006ج .ر .عدد  5397بتاريخ  21حمرم 20( 1427
فرباير .)2006
الف�صل الثاين
�رشوط مزاولة الن�شاط املتعلق مبنح ال�سلفات ال�صغرية
املادة 5
يجب على كل جمعية من جمعيات ال�سلفات ال�صغرية قبل الإقدام على مزاولة �أي ن�شاط يتعلق
مبنح هذه ال�سلفات �أن حت�صل على رخ�صة متنح لهذا الغر�ض بقرار ي�صدره الوزير املكلف باملالية
بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية املن�صو�ص عليه يف املادة � 19أدناه.
يجب �أن ين�رش القرار املذكور يف اجلريدة الر�سمية.
املادة 6
متنح الرخ�صة املن�صو�ص عليها يف املادة � 5أعاله عندما تتوفر يف اجلمعية ال�رشوط التالية :
• �أن ين�ص نظامها الأ�سا�سي بوجه خا�ص على :
 اقت�صار غر�ضها على القيام بالعمليات املن�صو�ص عليها يف املواد  1و 2و 3من هذا القانون ؛ منح ال�سلف ال�صغري دون �أي ميز كيفما كان نوعه ؛ االمتناع عن مزاولة �أي ن�شاط �سيا�سي �أو نقابي ؛ �رشوط حل جمعيات ال�سلفات ال�صغرية املن�صو�ص عليها يف الباب الثامن بعده.• �أن تكون الو�سائل الب�رشية واملالية التي تعتزم اجلمعية ا�ستخدامها كافية لتحقيق غر�ضها ؛
• �أن يكون خمطط تطوير اجلمعية وخا�صة فيما يتعلق باملوقع واملوارد ون�شاط منح ال�سلف
وتوزيعه بني الو�سط احل�رضي والو�سط القروي ،متالئما مع �إطار الربامج الوطنية املتعلقة
باالندماج االقت�صادي واالجتماعي للأ�شخا�ص ال�ضعفاء من الناحية االقت�صادية ؛
• �أن تربز التوقعات املالية للجمعية قابلية هذه الأخرية لال�ستمرار بعد مدة ال تزيد عن خم�س
�سنوات من تاريخ الرتخي�ص لها.
• يجب على جمعية ال�سلفات ال�صغرية �أن تقدم دعما لطلب رخ�صتها وزيادة على الأوراق
والوثائق املتعلقة بالعنا�رص امل�شار �إليها �أعاله ،و�صل الت�رصيح �أو الإيداع املن�صو�ص عليه
يف الف�صل  5من الظهري ال�رشيف امل�شار �إليه �أعاله رقم  376-58-1بتاريخ  3جمادى الأوىل
 15( 1378نوفمرب .)1958
يبلغ منح �أو رف�ض الرخ�صة مبزاولة ن�شاط منح ال�سلفات ال�صغرية من طرف الوزير املكلف
باملالية �إىل اجلمعية الطالبة خالل �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سلم الطلب.
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املادة 7
ال يجوز لأي �أحد �أن يكون م�ؤ�س�سا �أو ع�ضوا يف جهاز لإدارة �أو ت�سيري جمعية من جمعيات
ال�سلفات ال�صغرية وال �أن يتوىل مهمة �إدارة �إحدى هذه اجلمعيات �أو ت�سيريها �أو تدبري �ش�ؤونها �أو
متثيلها ب�أي �صفة كانت �إن مل يكن من ذوي املروءة و�إذا :
� .1صدر عليه حكم نهائي من �أجل �إحدى اجلنح املن�صو�ص عليها يف الف�صول من � 334إىل 391
ومن � 505إىل  574من القانون اجلنائي ؛
� .2صدر عليه حكم نهائي من �أجل خمالفة للت�رشيع املتعلق بال�رصف ؛
� .3أجريت يف �ش�أنه ت�صفية ق�ضائية ؛
� .4صدر عليه من حمكمة �أجنبية حكم اكت�سب قوة ال�شيء املقت�ضي به من �أجل �إحدى اجلرائم
الوارد بيانها �أعاله.
املادة 8
ا�ستثناء من �أحكام الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  8ذي القعدة � 9( 1331أكتوبر  )1913املحدد
مبوجبه يف املادة املدنية والتجارية �سعر الفوائد القانوين واحلد الأق�صى للفوائد االتفاقية ف�إن �سعر
الفائدة الأق�صى املطبق على عمليات ال�سلفات ال�صغرية يحدد بقرار ي�صدره الوزير املكلف باملالية
بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية.
املادة 9
يجب على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية �أن تطلع اجلمهور وخا�صة بتعليق مل�صقات يف مكاتبها على
ال�رشوط املطبقة على عمليات منح ال�سلف ال�صغري التي تقوم بها وال�سيما فيما يتعلق ب�سعر الفائدة
والعموالت وم�صاريف امللف وغريها التي يتحملها امل�ستفيد من ال�سلف ال�صغري.
الف�صل الثالث
موارد جمعيات ال�سلفات ال�صغرية
املادة 10
ميكن �أن تتكون موارد جمعيات ال�سلفات ال�صغرية ،زيادة على ا�شرتاكات وم�ساهمات �أع�ضائها،
من :
• الهيئات �أو الإعانات املالية العامة �أو اخلا�صة ؛
• االقرتا�ضات ؛
• الفوائد والعموالت املقبو�ضة عن ال�سلفات ال�صغرية التي متنحها ؛
• الأموال املو�ضوعة رهن ت�رصفها يف �إطار اتفاقيات ال�رشاكة وعقود الربامج املربمة مع
�إدارات �أو هيئات عامة �أو جماعات حملية ؛
• املوارد ذات ال�رشوط املي�رسة التي ميكن �أن تعبئها الدولة لفائدتها يف �إطار التعاون الثنائي �أو
املتعدد الأطراف ؛
• الدخول املت�أتية من توظيف �أموالها ؛
• ا�سرتداد �أ�صل الديون.
املادة 11
ا�ستثناء من �أحكام القانون رقم  71-004بتاريخ  21من �شعبان � 12( 1391أكتوبر  )1971املتعلق
بالتما�س الإح�سان العمومي ،يجوز جلمعيات ال�سلفات ال�صغرية القيام دون �إذن �سابق بجمع
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�أموال عن طريق التما�س الإح�سان العمومي.
غري �أن جمعيات ال�سلفات ال�صغرية يجب عليها ،بعد كل التما�س للإح�سان العمومي� ،أن توجه
�إىل الوزير املكلف باملالية ت�رصيحا يتعلق بال�رشوط والظروف التي مت هذا االلتما�س �ضمنها
وبالنتائج التي �أ�سفر عنها.
املادة 12
يجب على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية �أن تخ�ص�ص ملنح هذه ال�سلفات الإعانات املالية املقدمة �إليها
واملوارد ذات ال�رشوط املي�رسة التي حت�صل عليها والنتائج التي حتققها يف نهاية ال�سنة املحا�سبية.
مينع على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية �أن توزع ب�أي �شكل من الأ�شكال الأرباح التي حتققها.
الف�صل الرابع
مراقبة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية
املادة 13
تلزم جمعيات ال�سلفات ال�صغرية مب�سك حما�سبة منتظمة تربز جميع مواردها وا�ستخداماتها
وحا�صالتها وتكاليفها وفق مناذج حتدد بن�ص تنظيمي.
يجب �أن حتتفظ اجلمعية طوال ع�رش �سنوات على الأقل بالأوراق والوثائق املنجزة التقييدات
املحا�سبية على �أ�سا�سها.
املادة 14
حتدث جلنة لتتبع �أن�شطة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية ،تتكون من ممثلني عن الإدارة ،يعهد �إليها
بال�سهر على تقيد اجلمعيات املذكورة ب�أحكام هذا القانون والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه.
يحدد ت�شكيل هذه اللجنة وكيفية ت�سيريها بن�ص تنظيمي.
(ن�سخت الفقرة الثالثة باملادة  149من القانون رقم  03-34ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  : )2006ج .ر .عدد  5397بتاريخ 21
حمرم  20( 1427فرباير .)2006
على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية �أن تبلغ �إىل اللجنة املذكورة جميع الوثائق واملعلومات التي تراها
هذه الأخرية �رضورية للقيام مبراقبة �أن�شطة اجلمعيات املذكورة.
املادة 15
(ن�سخت باملادة  149من القانون رقم  03-34ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 178-05-1
بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  : )2006ج .ر .عدد  5397بتاريخ  21حمرم 20( 1427
فرباير .)2006
املادة 16
يحدد الوزير املكلف باملالية ،بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية الن�سب
الدنيا التي يجب على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية مراعاتها بني عنا�رص �أ�صولها وبع�ض �أو جمموع
عنا�رص خ�صومها.
الف�صل اخلام�س
النظام ال�رضيبي للن�شاط املتعلق مبنح ال�سلفات ال�صغرية
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املادة 17
(غريت ومتمت باملادة  10من قانون املالية رقم  04-26لل�سنة املالية  2005ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  255-04-1بتاريخ  16ذي القعدة  29( 1425دي�سمرب  : )2004ج .ر.
عدد  5278بتاريخ  17ذو القعدة  30( 1425دي�سمرب  : ))2004تعفى من ال�رضيبة على القيمة
امل�ضافة عمليات ال�سلف التي تقوم بها جمعيات ال�سلفات ال�صغرية لفائدة عمالئها.
تعترب الهبات النقدية �أو العينية التي يقدمها �أ�شخا�ص طبيعيون �أو معنويون �إىل جمعيات ال�سلفات
ال�صغرية تكاليف قابلة للخ�صم وفقا للمادة  7من القانون رقم  86-24املتعلق بال�رضيبة على
ال�رشكات واملادة  9من القانون رقم  89-17املتعلق بال�رضيبة العامة على الدخل.
يعفى ا�سترياد التجهيزات واملعدات امل�ستخدمة خ�صي�صا لت�سيري جمعيات ال�سلفات ال�صغرية من
الر�سوم اجلمركية وغريها من ال�رضائب والر�سوم.
حتدد كيفيات منح الإعفاء من الر�سوم وال�رضائب املذكورة بقرار للوزير املكلف باملالية.
املادة 18
تتمتع كل جمعية من جمعيات ال�سلفات ال�صغرية بالإعفاء واخل�صم املن�صو�ص عليهما يف املادة 17
�أعاله طوال خم�س �سنوات من التاريخ الذي ين�رش فيه باجلريدة الر�سمية قرار الوزير املكلف
باملالية املرخ�ص مبوجبه يف مزاولة الن�شاط املتعلق مبنح ال�سلفات ال�صغرية.
ال يجوز جتديد العمل بالإعفاء واخل�صم امل�شار �إليهما �أعاله لفائدة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية ولو
بعد الإعالن �أنها ذات منفعة عامة.
الف�صل ال�ساد�س
املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية
املادة 19
يحدث جمل�س ا�ست�شاري لل�سفات ال�صغرية يت�ألف من :
• ممثلني للإدارة ؛
• ممثلني جلمعيات الغرف املهنية ؛
• ممثلني جلامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية املن�صو�ص عليها يف الف�صل ال�سابع بعده ؛
• ممثل لبنك املغرب ؛
• ممثل للمجموعة املهنية للبنوك باملغرب ؛
• ممثل للجمعية املهنية ل�رشكات التمويل ؛
يحدد مبر�سوم عدد �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية وكيفية تعيينهم وكذا طريقة
ت�سيري املجل�س املذكور.
املادة 20
ي�ست�شار املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية يف جميع امل�سائل املرتبطة مبنح وتطوير ال�سلف
ال�صغري .ويكلف لهذه الغاية ب�إبداء ر�أيه �إىل الوزير املكلف باملالية حول :
• طلبات رخ�صة املزاولة ؛
• احلد الأق�صى لل�سلف ال�صغري ؛
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• مناذج م�سك املحا�سبة املنتظمة ؛
• �سعر الفائدة الأق�صى املطبق على عمليات منح ال�سلف ال�صغري ؛
• الن�سب الواجبة مراعاتها بني عنا�رص �أ�صول جمعيات ال�سلفات ال�صغرية وعنا�رص خ�صومها ؛
• النظام الأ�سا�سي جلامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية والتغيريات املراد �إدخالها عليه ؛
• �سحب رخ�صة املزاولة ؛
• �إجراءات الت�صفية.
الف�صل ال�سابع
جامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية
املادة 21
يجب على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية املرخ�ص لها يف القيام بعمليات منح ال�سلف ال�صغري وفقا
للمادة � 5أعاله �أن تنتظم يف جامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية.
املادة 22
يجب �أن يوافق الوزير املكلف باملالية بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية
على النظام الأ�سا�سي جلامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية وعلى جميع التغيريات املدخلة عليه.
املادة 23
تناط بجامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية املهام التالية :
• �إعداد القواعد املهنية املتعلقة بن�شاط منح ال�سلفات ال�صغرية وعر�ضها على الوزير املكلف باملالية
للموافقة عليها ؛
• ال�سهر على تطبيق �أع�ضائها لأحكام هذا القانون والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه وكذا للقواعد
املهنية و�إطالع الوزير املكلف باملالية على كل خرق يتعلق بذلك ؛
• اقرتاح كل عمل من �ش�أنه �أن يي�رس تطوير ال�سلف ال�صغري على الوزير املكلف باملالية ؛
• القيام بالو�ساطة بني �أع�ضائها والإدارة با�ستثناء كل جمموعة �أخرى ؛
• تعيني ممثليها يف حظرية املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية ؛
• �إن�شاء وت�سيري جميع املرافق امل�شرتكة التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد على تطوير ال�سلف
ال�صغري.
الف�صل الثامن
اجلزاءات
املادة 24
�إذا مل تتقيد �إحدى جمعيات ال�سلفات ال�صغرية بالأحكام الواردة يف املواد  8و 9و( 11الفقرة )2
و 13و 15و 16من هذا القانون جاز للوزير املكلف باملالية توجيه �إعذار �إىل م�سرييها.
�إذا ظل هذا الإعذار دون جدوى ،جاز للوزير املكلف باملالية �أن يوجه �إنذارا �إىل جمعية ال�سلفات
ال�صغرية املعنية و�أن يوقف واحدا �أو �أكرث من م�سرييها .وترفع التدابري املذكورة �إىل علم املجل�س
اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية.
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املادة 25
يجوز للوزير املكلف باملالية يف حالة خمالفة لأحكام املادتني  12و� 14أعاله� ،أو عندما ال تبقى
جمعيات ال�سلفات ال�صغرية متوفرة على ال�رشوط املرخ�ص لها يف املزاولة على �أ�سا�س �أن ي�سحب
منها رخ�صة املزاولة بقرار ي�صدره بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية.
ي�ؤدي �سحب الرخ�صة بقوة القانون �إىل حل اجلمعية املذكورة.
املادة 26
ا�ستثناء من �أحكام الف�صل  37من الظهري ال�رشيف امل�شار �إليه �أعاله رقم  376-58-1بتاريخ 3
جمادى الأوىل  15( 1378نوفمرب  ،)1958ويف حالة حل �إحدى جمعيات ال�سلفات ال�صغرية لأي
�سبب من الأ�سباب ف�إن �صايف ح�صيلة الت�صفية يدفع �إىل الدولة ق�صد تخ�صي�صه لهيئات ت�سعى �إىل
حتقيق نف�س الغر�ض بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية.
يعني امل�صفي وحتدد �إجراءات الت�صفية بقرار للوزير املكلف باملالية.
املادة 27
يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنة وبغرامة مالية ترتاوح بني  5.000و 10.000درهم كل
�شخ�ص يقوم حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب �شخ�ص معنوي بعمليات منح ال�سلف ال�صغري دون
احل�صول على رخ�صة لهذا الغر�ض وفقا للمادة � 5أعاله.
املادة 28
يعاقب باحلب�س من �ستة �أ�شهر �إىل �سنة وبغرامة مالية ترتاوح بني  5.000و 10.000درهم كل
�شخ�ص يخالف املنع املن�صو�ص عليه يف املادة  7من هذا القانون.
الف�صل التا�سع
�أحكام متفرقة وانتقالية
املادة 29
مينح للجمعيات التي تقوم بعمليات ال�سلف ال�صغري يف تاريخ ن�رش هذا القانون باجلريدة الر�سمية
�أجل �سنة يبتدئ من التاريخ املذكور للتقيد ب�أحكامه.
املادة 30
�إىل �أن يتم تن�صيب املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية وجامعة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية،
ميار�س الوزير املكلف باملالية االخت�صا�صات امل�سندة �إليه مبوجب هذا القانون دون احل�صول على
ر�أي الهيئتني املذكورتني.
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ظهري �رشيف رقم � 3-95-1صادر يف  26يناير 1995بتنفيذ القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض
�سندات الديون القابلة للتداول
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صل  26منه ؛
مادة فريدة
ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية عقب ظهرينا ال�رشيف هذا القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض
�سندات الديون القابلة للتداول ال�صادر عن جمل�س النواب يف  26من رجب  29( 1415دي�سمرب
.)1994
قانون رقم  94-35يتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول
املادة 1
يراد بهذا القانون حتديد النظام القانوين لبع�ض ال�سندات التي متثل حقوقا يف ديون وت�صدر ب�إرادة
امل�صدر .وت�سمى هذه ال�سندات «�سندات الديون القابلة للتداول» وت�شمل �شهادات الإيداع و�أذون
�رشكات التمويل و�أوراق اخلزينة.
املادة 2
�شهادات الإيداع �سندات ت�صدرها البنوك امل�شار �إليها يف الفقرة الثانية من املادة  10من الظهري
ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  147-93-1بتاريخ  15من حمرم  6( 1414يوليو )1993
املتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها وتكون قابلة للتداول وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون وتت�ضمن التزام م�صدريها ب�إرجاع مبلغ منتج لفائدة عند حلول �أجل معني.
املادة 3
�أذون �رشكات التمويل �سندات ت�صدرها �رشكات التمويل املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة من
املادة  10من الظهري ال�رشيف امل�شار �إليه �أعاله املعترب مبثابة قانون رقم  147-93-1بتاريخ 15
من حمرم  6( 1414يوليو  )1993وتتوافر فيها ال�رشوط املقررة يف املادة  5بعده .ومتثل الأذون
املذكورة احلق يف دين بفائدة ملدة حمددة وتكون قابلة للتداول وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون.
املادة 4
(ن�سخت وعو�ضت باملادة  121من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 95-08-1بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد  5684بتاريخ  21ذو
القعدة  20( 1429نوفمرب ))2008
�أوراق اخلزينة �سندات ت�صدرها الأ�شخا�ص املعنوية و�صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد التي
تتوافر فيها ال�رشوط املحددة يف املادة  6بعده ،وهي متثل احلق يف دين بفائدة ملدة حمددة وتكون
قابلة للتداول وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
املادة 5
(غريت ومتمت باملادة  122من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 95-
 08-1بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد  5684بتاريخ  21ذو القعدة
 20( 1429نوفمرب : ))2008
ال يجوز �أن ت�صدر �أذون �رشكات التمويل امل�شار �إليها يف املادة � 3أعاله �إال عن �رشكات التمويل
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التي ي�سمح لها �أن تتلقى من اجلمهور �أمواال لأجل يزيد عن �سنة واحدة وتراعي ن�سبة احتياطية
ق�صوى بني جاري الأذون امل�صدرة وجاري ا�ستخداماتها يف �شكل قرو�ض ممنوحة للعمالء.
وحتدد الن�سبة املذكورة بن�ص تنظيمي.
املادة 6
(غريت ومتمت باملادة  122من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 95-
 08-1بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد  5684بتاريخ  21ذو القعدة
 20( 1429نوفمرب : ))2008
ال ي�سمح ب�إ�صدار �أوراق اخلزينة �إال للم�صدرين غري �أولئك امل�شار �إليهم يف املادتني  2و 3من هذا
القانون واملنتمني �إىل �إحدى الفئات التالية :
� .1رشكات الأ�سهم املتوفرة على �أموال ذاتية يف �شكل ر�أ�س مال مدفوع ومدخرات ومرحل
جديد �إذا كان م�ستوى الأموال املذكورة ال يقل عن خم�سة ماليني درهم ؛
 .2امل�ؤ�س�سات العامة ذات الطابع غري املايل التي تتوفر على �أموال ذاتية يف �شكل خم�ص�صات
للدولة ومدخرات ومرحل جديد �إذا كان م�ستوى الأموال املذكورة ال يقل عن خم�سة ماليني
درهم ؛
 .3التعاونيات اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم  83-24املتعلق بتحديد النظام الأ�سا�سي العام
للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 226-83-1
بتاريخ  9حمرم � 5( 1405أكتوبر  )1984واملتوفرة على �أموال ذاتية يف �شكل ر�أ�س مال
مدفوع ومدخرات ومرحل جديد �إذا كان م�ستوى الأموال املذكورة ال يقل عن خم�سة ماليني
درهم.
� .4صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد املنظمة مبقت�ضى �أحكام القانون رقم  06-33املتعلق
بت�سنيد الديون واملغري واملتمم للقانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة
للتداول وللقانون رقم  01-24املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ.
ويجب �أي�ضا �أن تتوفر الأ�شخا�ص املعنوية امل�شار �إليها يف البنود  )1و )2و� )3أعاله على ثالث
�سنوات على الأقل من الن�شاط الفعلي و�أن تكون قد �أعدت ما ال يقل عن ثالث موازنات م�شهود
مبطابقتها لل�سجالت املحا�سبية من لدن مندوب �أو مندوبي احل�سابات �إذا تعلق الأمر ب�رشكات �أ�سهم
�أو تعاونيات �أو من لدن خبري حما�سب مقيد يف هيئة اخلرباء املحا�سبني �إذا تعلق الأمر مب�ؤ�س�سة
عامة.
املادة 7
(ن�سخت وعو�ضت باملادة  121من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 95-08-1بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد  5684بتاريخ  21ذو
القعدة  20( 1429نوفمرب ))2008
ال ي�سمح ب�إ�صدار �سندات الديون القابلة للتداول �إال للأ�شخا�ص املعنوية اخلا�ضعة للقانون املغربي
ول�صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد امل�شار �إليها يف املواد  2و 3و 6من هذا القانون.
املادة 8
(ن�سخت وعو�ضت الفقرة الأوىل باملادة  121من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  95-08-1بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد 5684
بتاريخ  21ذو القعدة  20( 1429نوفمرب  ))2008حترر �سندات الديون القابلة للتداول حلاملها.
غري �أنه ،ميكن �أن تكون �أوراق اخلزينة التي ت�صدرها �صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد يف
�شكل ا�سمي.
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وتقيد يف ح�سابات مي�سكها �أحد الو�سطاء امل�ؤهلني املن�صو�ص عليهم يف املادة  13من هذا القانون.
على �أن هذه ال�سندات ميكن �أن متثل ب�شكل ذاتي خالل �أجل �سنتني من تاريخ ن�رش هذا القانون.
وميكن �أن تنقل عن طريق الت�سليم �سندات الديون القابلة للتداول املمثلة ب�شكل ذاتي.
املادة 9
يجب �أن يكون ل�سندات الديون القابلة للتداول مبلغ �أحادي ومدة يحددان بن�ص تنظيمي و�أجل
ا�ستحقاق معني .على �أن املبلغ الأحادي ال ميكن �أن يزيد على مبلغ �أذون اخلزينة ال�صادرة عن
طريق طلب املناف�سة.
وفيما يخ�ص �سندات الديون القابلة للتداول التي تقل مدتها الأ�صلية عن �سنة �أو ت�ساويها ,يجب
�أن تكون لها ن�سبة مكاف�أة ثابتة .وميكن �أن تكون لل�سندات التي تزيد مدتها الأ�صلية على �سنة ن�سبة
مكاف�أة ثابتة �أو قابلة للمراجعة ،وتراجع ن�سبة املكاف�أة عند حلول تاريخ الإ�صدار من كل �سنة
تطبيقا لقواعد يتفق عليها الطرفان بحرية.
وال ت�ستحق فوائد خم�صومة �إال على ال�سندات التي تقل مدتها الأ�صلية عن �سنة �أو ت�ساويها .وفيما
يخ�ص ال�سندات التي تفوق مدتها الأ�صلية �سنة ،ت�ؤدى الفوائد كل �سنة.
املادة 10
يجوز �أن ت�ضمن �أذون �رشكات التمويل من لدن واحدة �أو �أكرث من م�ؤ�س�سات االئتمان امل�ؤهلة
لإ�صدار �سندات ديون قابلة للتداول ولتقدمي مثل هذه ال�ضمانات.
املادة 11
يجوز �أن ت�ضمن �أوراق اخلزينة من لدن واحدة �أو �أكرث من م�ؤ�س�سات االئتمان امل�ؤهلة لتقدمي
�ضمانات �أو من لدن واحدة �أو �أكرث من الأ�شخا�ص املعنوية امل�ؤهلة لإ�صدار �أوراق اخلزينة.
املادة 12
يجب على م�صدري �سندات الديون القابلة للتداول ما عدا البنوك امل�شار �إليها يف املادة  2من هذا
القانون توطني �سنداتهم لدى البنوك.
وال يقع هذا التوطني �إال عندما تت�أكد البنوك املذكورة من �أن م�صدري ال�سندات تقيدوا ب�رشوط
الإ�صدار املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه.
املادة 13
(غريت باملادة  76من القانون رقم  96-35ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 246-96-1
بتاريخ � 29شعبان  9( 1417يناير  : ))1997ال ي�سمح بتقييد �سندات الديون القابلة للتداول �إال
لبنك املغرب و�صندوق الإيداع والتدبري والبنوك املعتمدة وفقا للأحكام الت�رشيعية املنظمة لها
و�رشكات التمويل املذكورة يف املادة  5من هذا القانون و�رشكات البور�صة اخلا�ضعة لأحكام
الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  211-93-1بتاريخ  4ربيع الآخر � 21( 1414سبتمرب
 )1993املتعلق ببور�صة القيم.
املادة 14
(غريت باملادة  76من القانون رقم  96-35ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 246-96-1
بتاريخ � 29شعبان  9( 1417يناير  : ))1997ال يجوز توظيف �سندات الديون القابلة للتداول �أو
التعامل بها �سوى للم�ؤ�س�سات التالية ب�رشط �أال حتول دون ذلك �أحكام الن�صو�ص الت�رشيعية �أو
التنظيمية �أو النظامية اخلا�صة بها.
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• م�ؤ�س�سات االئتمان اخلا�ضعة لأحكام الظهري ال�رشيف امل�شار �إليه �أعاله املعترب مبثابة قانون رقم
 147-93-1بتاريخ  15من حمرم  6( 1414يوليو  )1993؛
• �صندوق الإيداع والتدبري ؛
• و�رشكات البور�صة اخلا�ضعة لأحكام الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 211-93-1
بتاريخ  4ربيع الآخر � 21( 1414سبتمرب  )1993املتعلق ببور�صة القيم.
املادة 15
يجب على م�صدري �سندات الديون القابلة للتداول و�إعداد ملف معلومات يتعلق بن�شاطهم
وو�ضعيتهم االقت�صادية واملالية وبرنامج �إ�صداراتهم.
ويحدد بن�ص تنظيمي حمتوى ملف املعلومات املن�صو�ص عليه يف الفقرة �أعاله.
ويو�ضع امللف املذكور والتنقيحات املن�صو�ص عليها يف املادة 17بعده رهن �إ�شارة اجلمهور مبقر
امل�صدر ولدى البنوك املوطنة لديها ال�سندات.
املادة 16
�إذا كانت �سندات الديون القابلة للتداول م�ستفيدة من �ضمان وجب �أن ين�ص امللف على ذلك و�أن
يت�ضمن نف�س املعلومات �سواء بالن�سبة �إىل ال�ضامن �أو �إىل امل�صدر .على �أن املعلومات املتعلقة
بال�ضامن ال يطالب بها �إال �إذا مل يبلغ هذا الأخري �إىل جمل�س القيم املنقولة املحدث بالظهري ال�رشيف
املعترب مبثابة قانون رقم  212-93-1بتاريخ  4ربيع الآخر � 21( 1414سبتمرب  ،)1993ملف
معلومات كما هو من�صو�ص على ذلك يف الفقرة الأوىل من املادة  15من هذا القانون �أو مل ي�ضعه
رهن �إ�شارته.
املادة 17
(غريت ومتمت الفقرة الأوىل باملادة  122من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  95-08-1بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد 5684
بتاريخ  21ذو القعدة  20( 1429نوفمرب  ))2008يجب ،ما دامت �سندات ديون قابلة للتداول
رائجة� ،أن ينقح ملف املعلومات املن�صو�ص عليه يف املادة � 15أعاله كل �سنة داخل �أجل اخلم�سة
والأربعني يوما ( )45التالية النعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني �أو اجلهاز الذي يقوم مقامها للنظر
يف ح�سابات الدورة املحا�سبية الأخرية .تقع هذه امل�س�ؤولية على عاتق امل�ؤ�س�سة امل�سرية لل�صندوق
املعني بالأمر.
على �أن امل�صدرين يلزمون بتنقيح ملف معلوماتهم على الفور متى طر�أ تغيري على احلد الأعلى
جلاري �سنداتهم �أو على هوية ال�ضامن �أو كيفيات ال�ضمان ومتى تعلق الأمر بحادث جديد من
�ش�أنه �أن ي�ؤثر يف تطور �أ�سعار ال�سندات امل�صدرة �أو يف �إجناز برنامج الإ�صدار على �أح�سن وجه.
املادة 18
يحر�ص جمل�س القيم املنقولة على التقيد بااللتزامات املتعلقة باملعلومات املن�صو�ص عليها يف املواد
 15و 16و 17من هذا القانون.
ولهذه الغاية ،يقوم املجل�س بالت�أ�شري على ملف املعلومات املن�صو�ص عليه يف املادة � 15أعاله الذي
مت �إعداده من لدن م�صدري �أوراق اخلزينة .وله �أن يطلب متى �شاء �إىل م�صدري �شهادات
الإيداع �أو �أذون �رشكات التمويل موافاته مبلف معلوماتهم وتنقيحاته املن�صو�ص عليها يف املادة
� 17أعاله.
ويرتتب على كل ملف معلومات عر�ض على جمل�س القيم املنقولة للت�أ�شري عليه دفع عمولة حتدد
ن�سبتها بن�ص تنظيمي.
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وال يجوز �أن تزيد ن�سبة هذه العمولة على واحد يف الألف من احلد الأعلى جلاري �سندات الديون
القابلة للتداول املقرر لل�سنة.
املادة 19
يجب على م�صدري �أوراق اخلزينة ،كي يجوز لهم القيام ب�إ�صدارات �أن يح�صلوا على ت�أ�شرية
جمل�س القيم املنقولة بالن�سبة �إىل ملفات معلوماتهم .ولهذه الغاية ،يودعون ملفات معلوماتهم لدى
جمل�س القيم املنقولة قبل التاريخ املقرر للإ�صدار الأول مبا ال يقل عن  45يوما.
و�إذا �أوقف �أحد م�صدري �أوراق اخلزينة ح�ضوره يف ال�سوق طوال �أكرث من �سنة �صارت
الت�أ�شرية املمنوحة له من قبل جمل�س القيم املنقولة الغية.
املادة 20
�إذا الحظ جمل�س القيم املنقولة �أن �أحد امل�صدرين مل يتقيد بااللتزامات املتعلقة باملعلومات �أو �أن
مبلف املعلومات وتنقيحاته �أخطاء �أو �إخالالت من �ش�أنها امل�سا�س بجودة املعلومات �أعذره لإجراء
الت�صحيحات الالزمة و�أخرب بذلك بنك املغرب.
و�إذا مل يقم امل�صدر بالت�صحيحات الالزمة داخل الآجال امل�رضوبة جاز ملجل�س القيم املنقولة �أن
يرف�ض الت�أ�شرية �أو ينهي �صالحيتها عندما يتعلق الأمر ب�أحد م�صدري �أوراق اخلزينة �أو �أن
يطلب �إىل بنك املغرب وقف الإ�صدارات عندما يتعلق الأمر ب�أحد م�صدري �شهادات الإيداع �أو
�أذون �رشكات التمويل.
املادة 21
يت�أكد بنك املغرب من تقيد امل�صدرين ب�رشوط الإ�صدار املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والن�صو�ص
ال�صادرة لتطبيقه ويحر�ص على ح�سن �سري �سوق �سندات الديون القابلة للتداول.
ويجوز له منع �أو وقف الإ�صدار بالن�سبة �إىل كل م�صدر ال يتقيد بال�رشوط املذكورة .ويف هذه
احلالة يخرب بذلك البنك املوطنة ال�سندات لديه.
ولتمكني بنك املغرب من القيام مبهمته ،يجب على م�صدري �سندات الديون القابلة للتداول �أن
يخربوه بعزمهم على دخول ال�سوق قبل �إ�صدارهم الأول مبا ال يقل عن �أ�سبوعني وذلك بتوجيههم
�إليه ن�سخة من ملف املعلومات املن�صو�ص عليه يف املادة � 15أعاله.
وتبلغ �أي�ضا �إىل بنك املغرب يف احلال تنقيحات امللفات املذكورة املن�صو�ص عليها يف املادة 17
�أعاله.
املادة 22
يبلغ م�صدرو �شهادات الإيداع �إىل بنك املغرب مميزات كل �إ�صدار ويوافونه باملعلومات املتعلقة
بال�سندات امل�صدرة وفق الإجراءات والفرتات املحددة بن�ص تنظيمي.
ويقدم امل�صدرون الآخرون امل�شار �إليهم يف املادتني  5و 6من هذا القانون املعلومات املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ال�سابقة بوا�سطة البنوك املوطنة �سنداتهم لديها.
ويقوم بنك املغرب بن�رش البيانات الإح�صائية املتعلقة بالإ�صدارات املذكورة.
املادة 23
ال ميكن �أن ترجع قبل امليعاد مبالغ �شهادات الإيداع و�أذون �رشكات التمويل �إال برتخي�ص
ا�ستثنائي مينحه بنك املغرب بعد موافقة الأطراف.
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وال مينح الرتخي�ص املذكور �إال �إذا كانت لدى حائزي ال�سندات امل�شار �إليها �أعاله �صعوبات مالية
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل توقف امل�ؤ�س�سة عن الأداء.
وال ميكن ا�سرتداد هذه ال�سندات من لدن امل�صدرين �إال يف حدود  20من جاري ال�سندات امل�صدرة.
املادة 24
ا�ستثناء من �أحكام الف�صل  1195من الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  9رم�ضان � 12( 1331أغ�سط�س
 )1913يف �ش�أن قانون االلتزامات والعقود ،كما وقع تغيريه وتتميمه ف�إن رهن �سندات الديون
القابلة للتداول املقيدة يف احل�ساب يتم �إن�شا�ؤه �سواء بالن�سبة �إىل ال�شخ�ص املعنوي امل�صدر �أو بالن�سبة
�إىل الغري بوا�سطة ت�رصيح م�ؤرخ وموقع من مالك ال�سندات .ويت�ضمن الت�رصيح املذكور ا�سم
وعنوان الدائن واملبلغ امل�ستحق ومبلغ وطبيعة ال�سندات املرهونة.
وحتول ال�سندات حمل الرهن احليازي �إىل ح�ساب خا�ص يفتح يف ا�سم املالك ومي�سكه الو�سيط
امل�ؤهل لذلك الذي ي�سلم الدائن املرتهن �شهادة ب�إن�شاء الرهن.
املادة 25
�إذا وجد الو�سيط امل�ؤهل لإم�ساك احل�سابات يف حالة �إفال�س �أو ت�صفية ق�ضائية �أمر مالك �سندات
الديون القابلة للتداول املقيدة يف احل�ساب بتحويل جميع حقوقهم �إىل ح�ساب مي�سكه و�سيط م�ؤهل
�آخر .ويخرب القا�ضي املخت�ص بهذا التحويل .و�إذا كانت البيانات املقيدة يف احل�ساب غري كافية قدم
مالك �سندات الديون القابلة للتداول ت�رصيحا �إىل ممثل الدائنني لأجل ا�ستكمال حقوقهم.
املادة 26
حتدد بن�ص تنظيمي البيانات املتعلقة بقيد �سندات الديون القابلة للتداول يف احل�ساب والبيانات
الواجب �إثباتها يف �سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة ب�شكل ذاتي.
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ظهري �رشيف رقم � 04-04-1صادر يف � 21أبريل 2004بتنفيذ القانون رقم  01-24املتعلق
بعمليات اال�ستحفاظ
بناء على الد�ستور وال�سيما الف�صلني  26و 58منه،
ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية ،عقب ظهرينا ال�رشيف هذا ،القانون رقم  01-24املتعلق بعمليات
اال�ستحفاظ ،كما وافق عليه جمل�س امل�ست�شارين وجمل�س النواب.
قانون رقم 01-24يتعلق بعمليات اال�ستحفاظ

الباب الأول

�أحكام عامة

املادة 1
اال�ستحفاظ هو العملية التي يفوت مبوجبها �شخ�ص معنوي �أو �صندوق توظيف م�شرتك ،كما هو
حمدد بالظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  213-93-1بتاريخ  4ربيع الآخر 21( 1414
�سبتمرب  )1993املتعلق بالهيئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة� ،أو �صندوق توظيف
جماعي للت�سنيد ،كما هو حمدد بالقانون رقم  98-10املتعلق بت�سنيد الديون الرهنية ،بكامل امللكية
القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املن�صو�ص عليها يف املادة  2من هذا القانون �إىل �شخ�ص
معنوي �آخر �أو �إىل �صندوق توظيف م�شرتك �أو �صندوق توظيف جماعي للت�سنيد مقابل ثمن متفق
عليه ومبقت�ضى هذه العملية يلتزم كل من املفوت واملفوت �إليه ب�صورة ال رجعة فيها ب�أن ي�سرتد
الأول القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية و�أن يردها الثاين بالثمن ويف التاريخ املتفق عليهما.
املادة 2
(غريت باملادة  123من القانون رقم  06-33ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 95-08-1
بتاريخ � 20شوال � 20( 1429أكتوبر  : )2008ج .ر .عدد  5684بتاريخ  21ذو القعدة 1429
( 20نوفمرب : ))2008
حتدد فيما يلي القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية ،امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله ،التي ميكن
ا�ستحفاظها �أو عر�ضها لال�ستحفاظ :
 .1القيم املنقولة املقيدة يف جدول �أ�سعار بور�صة القيم ؛
� .2سندات الديون القابلة للتداول املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض
�سندات الديون القابلة للتداول ؛
 .3القيم التي ت�صدرها اخلزينة ؛
 .4الأوراق املالية اخلا�صة.
• غري �أنه :
• ميكن مل�ؤ�س�سات االئتمان وحدها ا�ستحفاظ الأوراق املالية اخلا�صة �أو عر�ضها لال�ستحفاظ ؛
• ال ميكن ل�صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد �أن ت�ستحفظ �أو تعر�ض لال�ستحفاظ �إال القيم
التي ت�صدرها اخلزينة و�سندات الدين التي ت�ضمنها الدولة واملقيدة يف جدول �أ�سعار بور�صة
القيم وكذا �سندات الديون القابلة للتداول املنظمة مبقت�ضى القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض
�سندات الديون القابلة للتداول.
بيد �أن اال�ستحفاظ ال ميكن �أن ي�شمل �إال القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية التي ال ميكن �أن تكون
طوال مدة اال�ستحفاظ حمل �أداء دخل خا�ضع لالقتطاع يف املنبع.
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املادة 3
ال يجوز �أن تتم عمليات اال�ستحفاظ �إال بوا�سطة بنك �أو �أي هيئة �أخرى ت�ؤهلها الإدارة لهذا
الغر�ض بعد ا�ستطالع ر�أي بنك املغرب.
وي�شرتط لت�أهيل الهيئة �أن تتوفر على الو�سائل الب�رشية واملادية والتنظيمية التي متكنها من مزاولة
الو�ساطة يف جمال عمليات اال�ستحفاظ.
يجب على امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة �أن تت�أكد من �صحة عمليات
اال�ستحفاظ التي تتم بوا�سطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون ولأحكام اتفاقية الإطار املن�صو�ص
عليها يف املادة  4من هذا القانون.

الباب الثاين

الإجراءات املتعلقة ب�إبرام عمليات اال�ستحفاظ
املادة 4
تكون عمليات اال�ستحفاظ التي تتم بني طرفني مو�ضوع اتفاقية �إطار مربمة كتابة طبقا لنموذج
يعده بنك املغرب وت�صادق عليه الإدارة.
يجب �أن ي�صادق بنك املغرب حتت طائلة البطالن على كل اتفاقية �إطار م�شار �إليها يف الفقرة
ال�سابقة مربمة بني الطرفني.
ال يجوز �أن تنقل �أو تفوت اتفاقية الإطار املن�صو�ص عليها يف هذه املادة �أو �أي ا�ستحفاظ �أو �أي
حق من احلقوق �أو االلتزامات املرتتبة عليها على �أحد الطرفني دون موافقة م�سبقة من الطرف
الآخر.
يتم الت�رصيح بعمليات النقل �أو التفويت املذكورة �إىل بنك املغرب من لدن الطرف الذي قام بها.
املادة 5
ي�رصح كل طرف وي�شهد حني �إبرام االتفاقية الإطار املن�صو�ص عليها يف املادة � 4أعاله مبا يلي :
• �أنه م�ؤ�س�س ب�شكل قانوين ويزاول �أن�شطته وفقا للقوانني والأنظمة اجلاري بها العمل والأنظمة
الأ�سا�سية والوثائق الأخرى املطبقة عليه ؛
• �أنه يتمتع بكل ال�صالحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل ا�ستحفاظ يتعلق بها و�أنه مت الإذن
بهما ب�شكل �صحيح من لدن �أجهزة �إدارته �أو �أي جهاز خمت�ص �آخر ؛
• �أن �إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل ا�ستحفاظ يتعلق بها غري خمالفة لأي حكم من الأحكام
الواردة يف القوانني والأنظمة اجلاري بها العمل �أو الأنظمة الأ�سا�سية �أو الوثائق الأخرى
املطبقة على هذا الطرف ؛
• �أن جميع الرتاخي�ص التي قد تكون �رضورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل ا�ستحفاظ
يتعلق بها قد مت احل�صول عليها و�أنها ال تزال �صاحلة ؛
• �أنه ال توجد فيما يخ�صه �أية حالة �إخالل من�صو�ص عليها يف املادة  19من هذا القانون ؛
• �أنه يتوفر على املعارف والتجربة ال�رضورية لتقييم املنافع واملخاطر املمكن التعر�ض لها بر�سم
كل ا�ستحفاظ و�أنه مل يعتمد يف ذلك على الطرف الآخر ؛
• �أن اتفاقية الإطار وعمليات اال�ستحفاظ املربمة وفقا لهذا القانون متثل جمموعة من احلقوق
وااللتزامات ذات قوة ملزمة بكل �أحكامها اجتاه هذا الطرف ؛
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• �أنه ال توجد �ضده �أية دعوى �أو م�سطرة حتكيمية �أو ق�ضائية �أو �إجراء �إداري �أو غري ذلك مما
ميكن �أن ينتج عنه تراجع ظاهر وجوهري يف ن�شاطه �أو ذمته �أو و�ضعيته املالية �أو من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر يف �صالحية �أو ح�سن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل ا�ستحفاظ يتعلق بها.
املادة 6
ي�رسي �أثر اال�ستحفاظ بني الطرفني فور تبادل موافقتهما .ويلي �إبرام كل ا�ستحفاظ تبادل ت�أكيد
املوافقة كتابة.
ويف حالة عدم االتفاق على حمتوى موافقة مكتوبة والذي يجب �أن يبلغ يف احلال �إىل الطرف
الآخر ،يجوز لكل طرف من الطرفني الرجوع �إىل �إجراءات املوافقة املحددة يف اتفاقية الإطار
كو�سيلة �إثبات لو�ضع مقت�ضيات عملية اال�ستحفاظ املطابقة لها.
املادة 7
يجوز للطرفني االتفاق على ت�سليم تكميلي ،بكامل امللكية ،للقيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية من
تلك املن�صو�ص عليها يف املادة � 2أعاله �أو مبالغ مالية ملراعاة تطور قيمة ال�سندات �أو الأوراق
املالية املعرو�ضة لال�ستحفاظ من قبل.
املادة 8
يجوز للطرفني االتفاق يف كل وقت وحني على ا�ستبدال قيم �أو �سندات �أو �أوراق مالية معرو�ضة
م�سبقا لال�ستحفاظ �أو م�سلمة على �سبيل ت�سليم تكميلي بقيم �أو �سندات �أو �أوراق مالية �أخرى
من�صو�ص عليها يف املادة � 2أعاله ب�رشط �أن تكون لل�سندات اجلديدة ،يف التاريخ الذي يقرران
فيه اال�ستبدال ،قيمة ت�ساوي على الأقل قيمة ال�سندات الأ�صلية.
يتم اال�ستبدال وفق ال�رشوط امل�شار �إليها يف املادة  10بعده بحيث ينقل املفوت �إىل املفوت �إليه ملكية
ال�سندات امل�ستبدلة وينقل املفوت �إليه �إىل املفوت ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ من قبل.
ال يكون لهذا اال�ستبدال �أثر جديد على اال�ستحفاظ الأ�صلي �أو الت�سليم التكميلي املنجز من قبل،
وبالتايل ف�إن الطرفني يظالن ملزمني بالبنود وال�رشوط املتفق عليها يف �ش�أن اال�ستحفاظ الأ�صلي
على �أن االلتزام ب�إرجاع ال�سندات ين�صب حينئذ على ال�سندات امل�ستبدلة.
املادة 9
يحتج باال�ستحفاظ على الأغيار فور ت�سليم القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املعنية.
املادة 10
ينجز كل ت�سليم للقيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية بكيفية متكن امل�سلم �إليه من التمتع بكامل ملكية
ال�سندات امل�سلمة �إليه.
حتدد �إجراءات الت�سليم كما يلي :
تعترب الأوراق املالية اخلا�صة املحدثة ماديا م�سلمة �إذا �سلمت بكيفية فعلية ومادية وقت عر�ضها
لال�ستحفاظ �إىل املفوت �إليه �أو وكيله ،وفيما يتعلق بالأوراق التجارية لأمر ،يجب التظهري عليها
�سلفا وفق الت�رشيع اجلاري به العمل.
تعترب القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املجردة من الطابع املادي واملتداولة بالتحويل من
ح�ساب �إىل ح�ساب م�سلمة �إذا كانت وقت عر�ضها لال�ستحفاظ مقيدة بح�ساب مفتوح يف ا�سم املفوت
�إليه عند و�سيط م�ؤهل وفقا للت�رشيع اجلاري به العمل �أو �إن اقت�ضى احلال عند ال�شخ�ص املعنوي
امل�صدر لها.
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الباب الثالث

تفويت ال�سندات و�إرجاعها
املادة 11
يقوم املفوت بت�سليم القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املعرو�ضة لال�ستحفاظ �إىل املفوت �إليه �أو
يعمل على ت�سليمها �إليه مقابل دفع هذا الأخري ثمن التفويت.
املادة 12
يجوز للطرفني التن�صي�ص يف االتفاقية الإطار املربمة بينهما على ما يلي :
• �إذا ح�صل ت�أخري يف دفع ثمن التفويت ،ف�إن اال�ستحفاظ املعني يظل دون تغيري ولو مل يقم
املفوت بت�سليم القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املعنية يف التاريخ املحدد لذلك ب�سبب ت�أخري
الدفع .ويلزم املفوت �إليه ب�أن يدفع ،زيادة على ثمن التفويت ،فوائد عن الت�أخري ؛
• �إذا ح�صل ت�أخري يف ت�سليم القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املعرو�ضة لال�ستحفاظ ،ف�إن
اال�ستحفاظ املعني يظل دون تغيري ولو مل يقم املفوت �إليه بدفع ثمن التفويت يف التاريخ املحدد
ب�سبب عدم ت�سليم ال�سندات .غري �أن املفوت يلتزم� ،إذا دفع ثمن التفويت �إليه ،ب�أن يدفع،
زيادة على ت�سليم ال�سندات ،فوائد عن الت�أخري.
املادة 13
يقوم املفوت يف الأجل املحدد للإرجاع بدفع الثمن املتفق عليه �إىل املفوت �إليه الذي يتعني عليه رد
القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية �إىل املفوت.
املادة 14
يجوز للطرفني التن�صي�ص يف اتفاقية الإطار املربمة بينهما على ما يلي :
• �إذا ح�صل ت�أخري يف دفع ثمن الإرجاع ،ف�إن هذا الثمن يح�سب كما لو �أن �أجل اال�ستحفاظ
املعني حل �أ�صال يف تاريخ الدفع الفعلي للثمن املذكور ولو مل يقم املفوت �إليه بت�سليم القيم �أو
ال�سندات �أو الأوراق املالية املعنية يف التاريخ املحدد لذلك ب�سبب ت�أخري الدفع .ويلزم املفوت
ب�أن يدفع ،زيادة على ثمن الإرجاع املح�سوب على ذلك النحو ،فوائد عن الت�أخري ؛
• �إذا ح�صل ت�أخري يف �إرجاع القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املعرو�ضة لال�ستحفاظ ومل يدفع
ثمن الإرجاع يف التاريخ املحدد لذلك ب�سبب عدم رد ال�سندات ،ف�إن ثمن الإرجاع ال يطر�أ
عليه تغيري بحيث ال يلزم املفوت يف تاريخ الإرجاع الفعلي لل�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ �إال
بدفع ثمن الإرجاع املتفق عليه من قبل ؛
• �إذا ح�صل ت�أخري يف �إرجاع القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املعرو�ضة لال�ستحفاظ وكان
ثمن الإرجاع قد دفع �إىل املفوت �إليه ،وجب على هذا الأخري �أن يدفع ،زيادة على رد
ال�سندات ،فوائد عن الت�أخري.
املادة 15
ت�ستحق بقوة القانون على الفور ومن غري �إعذار �سابق الفوائد عن الت�أخري امل�شار �إليها يف املادتني
 12و� 14أعاله .وحت�سب وفقا للإجراءات املحددة يف اتفاقية الإطار.
املادة 16
يعترب الطرف الذي ت�أخر يف الت�سليم �أو الدفع عند تاريخ التفويت �أو الإرجاع ملزما بتحمل جميع
امل�صاريف والتعوي�ضات عن الأ�رضار والغرامات التي قد ت�ستحق على الطرف الآخر ب�سبب
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الت�أخري املذكور والتي تكون متوقعة يف تاريخ �إبرام اال�ستحفاظ املعني ويكون يف ا�ستطاعته
�إثباتها ،وذلك ب�رصف النظر عن الأحكام الواردة يف املواد  12و 14و 15من هذا القانون.
املادة 17
ال حتول �أحكام املواد  12و 14و 15و� 16أعاله دون تطبيق �أحكام الباب الرابع املتعلق بف�سخ
عمليات اال�ستحفاظ �إن اقت�ضى احلال ذلك.

الباب الرابع

ف�سخ عمليات اال�ستحفاظ
املادة 18
ميكن �أن تف�سخ عمليات اال�ستحفاظ املربمة تطبيقا التفاقية الإطار املوقعة بني الطرفني يف حالة
�إخالل من �أحدهما �أو يف حالة طروء ظروف جديدة وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذا
الباب.

الفرع الأول

حاالت الإخالل بعمليات اال�ستحفاظ
املادة 19
لأجل تطبيق هذا القانون تعترب �إحدى الوقائع التالية حالة �إخالل بالن�سبة �إىل طرف من الطرفني :
 .1عدم تنفيذ �أي حكم من �أحكام هذا القانون �أو اتفاقية الإطار �أو ا�ستحفاظ متعلق بها �إذا مل يتم
تدارك ذلك �إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غري املخل عندما يتعلق عدم التنفيذ
املذكور بت�أ�سي�س �أو �إرجاع ال�سندات التكميلية املن�صو�ص عليها يف املادة  7من هذا القانون �أو يف
احلاالت الأخرى �إذا مل يتم تدارك ذلك داخل �أجل يحدده الطرفان املتعاقدان يف اتفاقية الإطار
ابتداء من تاريخ التبليغ املذكور ؛
� .2أي ت�رصيح من�صو�ص عليه يف املادة  5من هذا القانون يتبني �أنه كان غري �صحيح يف الوقت
الذي قدمه فيه الطرف املخل �أو مل يعد �صحيحا ؛
 .3ت�رصيح �أحد الطرفني �إىل الطرف الآخر بتعذر �أو رف�ض ت�سديد جمموع �أو بع�ض الديون
امل�ستحقة عليه �أو تنفيذ التزاماته �أو وجود م�سطرة ت�سوية ودية ل�صعوبات املقاولة �أو تعيني
مت�رصف م�ؤقت �أو منع من �إ�صدار �سندات وكذا كل م�سطرة مماثلة ؛
 .4االنقطاع الفعلي عن مزاولة الن�شاط �أو فتح م�سطرة للت�صفية الودية �أو �أي م�سطرة مماثلة
�أخرى ؛
 .5فتح م�سطرة للت�سوية �أو الت�صفية الق�ضائية �أو �أي م�سطرة مماثلة �أخرى ؛
 .6كل واقعة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل بطالن �أو عدم حجية �أو انتفاء �أية كفالة �أو �ضمان خمول
بعقد م�ستقل لفائدة الطرف الآخر بر�سم واحدة �أو �أكرث من عمليات اال�ستحفاظ وكذا كل واقعة
م�شار �إليها يف الفقرات  3و 4و� 5أعاله تتعلق ب�شخ�ص �آخر �سلم �ضمانه ال�شخ�صي بر�سم عملية
من عمليات اال�ستحفاظ.
املادة 20
عند وقوع حالة �إخالل من�صو�ص عليها يف املادة � 19أعاله ،يخول الطرف غري املخل احلق،
بوا�سطة جمرد تبليغ يوجه �إىل الطرف املخل ،يف �إيقاف تنفيذ التزاماته املتعلقة بالدفع والت�سليم
ويف ف�سخ جميع عمليات اال�ستحفاظ اجلارية بني الطرفني .وتبني يف التبليغ املذكور حالة الإخالل
امل�ستند �إليها وكذا التاريخ املعتمد للف�سخ.
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املادة 21
�إذا كانت حالة الإخالل ناجتة عن عدم دفع املفوت ثمن الإرجاع يف الأجل املحدد للإرجاع ف�إن
القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية تظل ك�سبا للمفوت �إليه .و�إذا كانت حالة الإخالل ناجتة عن
عدم قيام املفوت �إليه برد القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية يف الأجل املحدد للإرجاع ف�إن مبلغ
التفويت يظل ك�سبا للمفوت.
ويتمتع الطرف غري املخل� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،باحلق يف �إقامة دعاوى القانون العام على الطرف
املخل.
املادة 22
�إذا كانت جتري يف �ش�أن �أحد الطرفني م�سطرة من م�ساطر الت�سوية والت�صفية الق�ضائية املن�صو�ص
عليهما يف الق�سم الثاين بالكتاب اخلام�س من القانون رقم  95-15املتعلق مبدونة التجارة،
جاز التن�صي�ص يف اتفاقية الإطار املربمة بني الطرفني على الف�سخ بقوة القانون جلميع عمليات
اال�ستحفاظ املطبقة عليها االتفاقية املذكورة واملمكن االحتجاج بها جتاه الأغيار.

الفرع الثاين

الظروف اجلديدة
املادة 23
تعترب �إحدى الوقائع التالية ،لأجل تطبيق هذا القانون ،ظروفا جديدة بالن�سبة �إىل طرف من
الطرفني :
 .1بدء العمل بقانون �أو ن�ص تنظيمي جديد �أو تغيري قانون �أو �أي ن�ص له طابع ملزم يرتتب
عليه عدم قانونية عملية اال�ستحفاظ بالن�سبة �إىل الطرف املعني بالأمر �أو �أنه من الواجب القيام
بطرح �أو اقتطاع جديد ذي طابع �رضيبي من مبلغ يحق له قب�ضه من الطرف الآخر بر�سم
اال�ستحفاظ املذكور ؛
� .2أو �أي اندماج �أو انف�صال يطال الطرف املعني �أو �أي تفويت للأ�صول يقوم به هذا الطرف
ويرتتب عليه تراجع ظاهر وجوهري يف ن�شاطه �أو ذمته �أو و�ضعيته املالية.
املادة 24
عندما يطر�أ �أحد الظروف اجلديدة امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة � 23أعاله ،يقوم كل طرف
اطلع عليه بتبليغ ذلك يف �أقرب الآجال �إىل الطرف الآخر وكذا عمليات اال�ستحفاظ املعنية
بالظرف املذكور.
يوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما املتعلقة بالدفع والت�سليم فيما يخ�ص فقط عمليات اال�ستحفاظ
املعنية ويبحثان عن ح�سن نية طوال �أجل ثالثني يوما عن حل ير�ضيهما معا.
�إذا تعذر ،بعد انتهاء املدة املذكورة� ،إيجاد حل ير�ضي الطرفني معا ،جاز لكل طرف �أو للطرف
الذي يقب�ض مبلغا �أقل من املبلغ املقرر �أن يبلغ �إىل الطرف الآخر ف�سخ عمليات اال�ستحفاظ املعنية
فقط بالظرف اجلديد ويبني يف التبليغ املذكور التاريخ املعتمد للف�سخ.
املادة 25
عندما يطر�أ �أحد الظروف اجلديدة امل�شار �إليها يف الفقرة  2من املادة � 23أعاله ،تعترب جميع
عمليات اال�ستحفاظ معنية بالظرف املذكور ،وحينئذ يكون للطرف غري املعني بهذا الظرف
احلق ،بوا�سطة جمرد تبليغ يوجه �إىل الطرف الآخر ،يف �إيقاف تنفيذ التزاماته املتعلقة بالدفع
والت�سليم ويف ف�سخ جميع عمليات اال�ستحفاظ اجلارية بني الطرفني .ويبني يف التبليغ املذكور
التاريخ املعتمد للف�سخ.
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الفرع الثالث
�آثار الف�سخ
املادة 26
يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الف�سخ من كل التزام بالدفع �أو الت�سليم فيما يخ�ص عمليات
اال�ستحفاظ املف�سوخة.
يخول الف�سخ ،فيما يخ�ص عمليات اال�ستحفاظ املف�سوخة ،احلق يف دفع ر�صيد عن الف�سخ يح�سب
وفقا للإجراءات املحددة يف اتفاقية الإطار املن�صو�ص عليها يف املادة  4من هذا القانون.
املادة 27
توازن خمتلف الديون امل�ستحقة على كل طرف من لدن الطرف الآخر واملتعلقة بعمليات
اال�ستحفاظ املف�سوخة ،املمكن االحتجاج بها جتاه الأغيار واملطبقة عليها اتفاقية الإطار ،ويحدد
الر�صيد عن الف�سخ الواجب قب�ضه �أو دفعه.
املادة 28
يخول ف�سخ عمليات اال�ستحفاظ احلق لأحد الطرفني عند وقوع �إخالل من الطرف الآخر يف
ا�سرتجاع امل�صاريف والنفقات املدفوعة مبا فيها م�صاريف امل�سطرة الق�ضائية� ،إن اقت�ضى احلال،
�إذا كان يف ا�ستطاعته �إثبات ذلك.

الباب اخلام�س
النظام املحا�سبي
املادة 29
يعترب عائد املفوت �إليه كيفما كان �شكله دخل دين ويخ�ضع على ال�صعيد املحا�سبي لنظام الفوائد.
املادة 30
�إذا كانت مدة اال�ستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول املرتبطة بالقيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية
املقدمة لأجل اال�ستحفاظ ،وجب على املفوت �إليه �أن يدفعها يف نف�س يوم التاريخ املذكور �إىل
املفوت الذي يدرجها يف حما�سبة العائدات من نف�س النوع.
املادة 31
يرتتب على اال�ستحفاظ لدى املفوت االحتفاظ يف �أ�صول موازنته بالقيم �أو ال�سندات �أو الأوراق
املالية املعرو�ضة لال�ستحفاظ من جهة ،وتقييد مبلغ الدين امل�ستحق عليه للمفوت �إليه يف خ�صوم
موازنته ،ويفرد لهذه القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية وللدين املذكور ف�صل خا�ص يف حما�سبة
املفوت.
يجب ،عالوة على ذلك� ،أن يدرج يف القوائم الرتكيبية مبلغ القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية
املعرو�ضة لال�ستحفاظ موزعا بح�سب طبيعة الأ�صول املعنية.
املادة 32
ال تقيد القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية املتلقاة لأجل اال�ستحفاظ يف موازنة املفوت �إليه.
وي�سجل هذا الأخري يف �أ�صول موازنته مبلغ الدين امل�ستحق له على املفوت.
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للمفوت �إليه عندما يفوت قيما �أو �سندات �أو �أوراقا مالية تلقاها هو نف�سه لأجل اال�ستحفاظ �أن يقيد
يف خ�صوم موازنته مبلغ التفويت املذكور املمثل للدين امل�ستحق عليه من القيم �أو ال�سندات �أو
الأوراق املالية الذي يقدر حني اختتام ال�سنة املحا�سبية بثمن الأ�صول املذكورة يف ال�سوق .وتعتمد
الفوارق املالحظة يف القيمة لتحديد نتيجة هذه ال�سنة املحا�سبية.
للمفوت �إليه عندما يقدم لأجل اال�ستحفاظ قيما �أو �سندات �أو �أوراقا مالية تلقاها هو نف�سه لأجل
اال�ستحفاظ �أن يقيد يف خ�صوم موازنته مبلغ الدين امل�ستحق عليه للمفوت �إليه اجلديد.
تفرد يف حما�سبة املفوت �إليه املبالغ املمثلة ملختلف الديون املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
املادة 33
يف حالة �إخالل من �أحد الطرفني ،ف�إن ناجت تفويت القيم �أو ال�سندات �أو الأوراق املالية ي�ساوي
الفرق بني قيمتها احلقيقية يوم وقوع الإخالل وثمن �رشائها املقيد يف ح�سابات املفوت .ويدرج
الناجت املذكور يف نتائج املفوت بر�سم ال�سنة املحا�سبية التي وقع فيها الإخالل.
املادة 34
حتدد كيفيات تقييد عمليات اال�ستحفاظ يف املحا�سبة وفق القواعد املحا�سبية املطبقة على الطرفني
طبقا للت�رشيع اجلاري به العمل.

الباب ال�ساد�س

العمليات املتعلقة بال�سندات
املادة 35
تنتهي عمليات اال�ستحفاظ باال�ستهالك �أو القرعة املف�ضية �إىل الت�سديد �أو حتويل �أو ا�ستخدام �إذن
باالكتتاب .ويقدم تلقائيا تاريخ الإرجاع بالن�سبة �إىل عملية اال�ستحفاظ �إىل اليوم الثاين من �أيام
العمل التايل لتاريخ ن�رش الإعالن ال�صادر يف �ش�أن العملية املق�صودة .وعندما تكون ال�سندات،
مو�ضوع �إحدى احلاالت �أعاله ،قد قدمت بر�سم ت�سليم تكميلي ،يجب على الطرف الذي قدم
ال�سندات املذكورة �أن يقوم با�ستبدالها وفق ال�رشوط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف املادة  8من
هذا القانون.
املادة 36
يف حالة الدعوة لعقد جمعية ترتتب عليها ممار�سة حقوق الت�صويت بالن�سبة �إىل مالكي ال�سندات
املفوتة وما مل تن�ص اتفاقية الإطار على اتفاق خا�ص ،يجوز للمفوت �أن يقدم تاريخ �إرجاع
ال�سندات ملمار�سة احلقوق املعنية .ولهذا الغر�ض يوجه املفوت تبليغا بالإرجاع املبكر قبل التاريخ
الأق�صى ملمار�سة احلقوق املذكورة بيومني من �أيام العمل على �أبعد تقدير زيادة على �آجال الت�سليم
العادية.
املادة 37
يحتفظ املفوت �إليه باحلقوق �أو ال�سندات الأخرى املمنوحة بحكم حيازة ال�سندات وترجع يف نف�س
الوقت مع ال�سندات املرتبطة بها .وي�ؤخذ ذلك بعني االعتبار يف حتديد قيمة ال�سندات وقيمة الت�سليم
التكميلي.
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الباب ال�سابع
املراقبة
املادة 38
يكلف بنك املغرب بالت�أكد من تقيد الهيئات امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من املادة � 3أعاله ب�أحكام
هذا القانون واتفاقية الإطار وبال�سهر على ح�سن �سري �سوق عمليات اال�ستحفاظ.
لهذا الغر�ض ،يجب على الهيئات امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من املادة � 3أعاله �أن توجه �إىل
بنك املغرب تبليغا بعمليات اال�ستحفاظ وفقا للنموذج الذي يعده وتتم امل�صادقة عليه وفق ال�رشوط
املن�صو�ص عليها يف املادة � 4أعاله.
تعترب باطلة بقوة القانون كل اتفاقية �إطار وكل عملية ا�ستحفاظ منجزة خالفا لأحكام هذا القانون.

الباب الثامن

�أحكام متفرقة

املادة 39
تتمم بالبند  6التايل �أحكام الفقرة الثانية من املادة  80من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم
 147-93-1بتاريخ  15من حمرم  6( 1414يوليو  )1993املتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان
ومراقبتها :
(�أنظر الفقرة الثانية من املادة  80من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم 147-93-1
بتاريخ  15من حمرم  6( 1414يوليو .))1993
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مر�سوم رقم � 223-06-2صادر يف  3يوليو  2007بتحديد كيفيات �سري جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادتني  19و 20منه ؛
وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�س الوزاري املنعقد يف  5جمادى الآخرة  21( 1428يونيو ،)2007
ر�سم ما يلي :
املادة الأوىل
جتتمع جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان املن�صو�ص عليها يف املادة  19من القانون رقم  03-34امل�شار
�إليه �أعاله مرة كل �ستة �أ�شهر على الأقل� ،إما مب�سعى من رئي�سها و�إما بطلب ثالثة من �أع�ضائها
على الأقل عندما تعر�ض عليها م�سائل تهم ن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان وتكت�سي طابعا عاما كما هي
حمددة يف البند  1من املادة  20من القانون ال�سالف الذكر رقم .03-34
جتتمع اللجنة مب�سعى من رئي�سها كلما دعت احلاجة �إىل ذلك لدرا�سة امل�سائل التي تكت�سي طابعا
فرديا كما هي حمددة يف البند  2من املادة  20من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 2
ي�شرتط ل�صحة مداوالت اللجنة �أن يح�رضها ما ال يقل عن ن�صف �أع�ضائها .وتبدي �آرائها
وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�رضين ،ف�إن تعادلت رجح اجلانب الذي يكون فيه
الرئي�س.
املادة 3
ت�ضمن مداوالت اللجنة يف حما�رض اجتماعات حتمل توقيع الأع�ضاء احلا�رضين.
ويف احلاالت اال�ستعجالية التي يقرها الرئي�س ،يجوز ا�ستطالع �آراء �أع�ضاء اللجنة عن طريق
حم�رض.
املادة 4
تن�سخ مقت�ضيات املر�سوم رقم  967-91-2ال�صادر يف  30من حمرم  21( 1414يوليو )1993
بتحديد تركيب وطريقة ت�سيري جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 5
ين�رش هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية.
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مر�سوم رقم � 224-06-2صادر يف  3يوليو  2007بتحديد ت�أليف وكيفيات �سري املجل�س الوطني
لالئتمان واالدخار
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  18منه ؛
وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�س الوزاري املنعقد يف  5جمادى الآخرة  21( 1428يونيو ،)2007
ر�سم ما يلي :
املادة الأوىل
ير�أ�س املجل�س الوطني لالئتمان واالدخار املن�صو�ص عليه يف املادة  18من القانون امل�شار �إليه
�أعاله رقم  03-34الوزير املكلف باملالية.
وي�ضم املجل�س عالوة على وايل بنك املغرب ،نائبا للرئي�س ،الأع�ضاء التايل ذكرهم :
• ممثل عن الوزير الأول ؛
• املندوب ال�سامي للتخطيط ؛
• الكاتب العام للوزارة املكلفة باملالية ؛
• نائب الوايل �أو املدير العام لبنك املغرب ؛
• الكاتب العام للوزارة املكلفة بال�صناعة ؛
• الكاتب العام للوزارة املكلفة بالفالحة ؛
• مدير اخلزينة واملالية اخلارجية بالوزارة املكلفة باملالية ؛
• مدير الت�أمينات واالحتياط االجتماعي بالوزارة املكلفة باملالية ؛
• املدير العام للجماعات املحلية بوزارة الداخلية ؛
• املدير العام ل�صندوق الإيداع والتدبري ؛
• املدير العام لربيد املغرب ؛
• مدير مكتب ال�رصف ؛
• املدير العام ملجل�س القيم املنقولة ؛
• املدير العام ل�صندوق ال�ضمان املركزي ؛
• املدير العام للوديع املركزي ( )MAROCLEAR؛
• رئي�س اجلامعة الوطنية جلمعيات ال�سلفات ال�صغرية ؛
• رئي�س اجلامعة الوطنية للغرف الفالحية ؛
• رئي�س اجلامعة الوطنية لغرف التجارة وال�صناعة واخلدمات ؛
• رئي�س اجلامعة الوطنية لغرف ال�صناعة التقليدية ؛
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• رئي�س اجلامعة الوطنية لغرف ال�صيد البحري ؛
• ع�ضوان يعينهما الوزير الأول رعيا ملا لهما من كفاءة يف امليدان االقت�صادي واملايل ؛
• رئي�س املجموعة املهنية لبنوك املغرب وت�سعة من �أع�ضائها ؛
• رئي�س اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل وع�ضوان من �أع�ضائها ؛
• رئي�س الكنفدرالية العامة ملقاوالت املغرب وع�ضوان من �أع�ضائها ؛
• رئي�س اجلامعة الوطنية ل�رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ؛
• رئي�س اجلمعية املهنية ل�رشكات البور�صة ؛
• رئي�س جمعية �رشكات التدبري و�صناديق اال�ستثمار املغربية ؛
• رئي�س جمل�س الإدارة اجلماعية لل�رشكة امل�سرية لبور�صة القيم ؛
• ممثالن عن بنك املغرب يعينهما وايل بنك املغرب.
املادة 2
يعني كل فريق عمل م�ؤ�س�س يف حظرية املجل�س مقررا يعهد �إليه ب�ضمان التن�سيق وتقدمي نتيجة
�أعماله �إىل املجل�س.
املادة 3
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه مرة يف ال�سنة على الأقل.
ويجب �أن توجه �سكرتارية املجل�س �إىل جميع الأع�ضاء دعوة م�شفوعة بجدول الأعمال والوثائق
املتعلقة به قبل تاريخ االجتماع مبا ال يقل عن خم�سة ع�رش يوما.
وي�شرتط ل�صحة مداوالت املجل�س �أن يح�رضها ما ال يقل عن ن�صف �أع�ضائه .ويبدي اقرتاحاته
ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�رضين ف�إن تعادلت رجح اجلانب الذي يكون فيه الرئي�س.
املادة 4
يف ختام كل اجتماع تعد �سكرتارية املجل�س حم�رضا لأ�شغال املجل�س يوقعه �أع�ضا�ؤه.
املادة 5
تن�سخ مقت�ضيات املر�سوم رقم  966-91-2ال�صادر يف  30من حمرم  21( 1414يوليو )1993
بتحديد تركيب وطريقة ت�سيري املجل�س الوطني للعملة واالدخار ،كما مت تغيريه.
املادة 6
ي�سند �إىل وزير املالية واخلو�ص�صة تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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مر�سوم رقم � 225-06-2صادر يف  3يوليو  2007بتحديد ت�أليف وكيفيات �سري جلنة التن�سيق بني
�أجهزة الرقابة على القطاع املايل
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  81منه ؛
وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�س الوزاري املنعقد يف  5جمادى الآخرة  21( 1428يونيو )2007؛
ر�سم ما يلي :
املادة الأوىل
جلنة التن�سيق بني �أجهزة الرقابة على القطاع املايل امل�سماة بعده «جلنة» املحدثة طبقا ملقت�ضيات
املادة  81من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها امل�شار
�إليه �أعاله ،ير�أ�سها وايل بنك املغرب �أو كل �شخ�ص يعينه لهذا الغر�ض وتت�ألف �أي�ضا من الأع�ضاء
التايل ذكرهم :
• ممثل عن بنك املغرب ؛
• ممثالن عن مديرية الت�أمينات واالحتياط االجتماعي بالوزارة املكلفة باملالية يكون من بينهما
املدير؛
• ممثالن عن جمل�س القيم املنقولة يكون من بينهما املدير العام.
املادة 2
جتتمع اللجنة مرة كل �ستة �أ�شهر على الأقل ،وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك� ،إما مب�سعى من رئي�سها
و�إما بطلب �أحد �أع�ضائها الدائمني.
ويتوىل بنك املغرب �أعمال �سكرتارية اللجنة.
املادة 3
يقوم �أع�ضاء اللجنة ب�إعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تن�سيق عمليات املراقبة على امل�ؤ�س�سات
اخلا�ضعة ملراقبتهم ،وخا�صة م�ساطر تبادل املعلومات حول �أن�شطتهم املتعلقة باملراقبة وكذا حول
هذه امل�ؤ�س�سات.
املادة 4
ت�ضمن مداوالت اللجنة يف حما�رض حتمل توقيع �أع�ضاء اللجنة.
املادة 5
ين�رش هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية.
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من�شور رقم /20و 2006/ال�صادر يف  30نوفمرب  2006يتعلق بر�أ�س املال الأدنى �أو املخ�ص�صات
الدنيا مل�ؤ�س�سات االئتمان واملحددة مبوجبه كيفيات تطبيق �أحكام املادة  30من القانون رقم 03-34
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير  )2006وال
�سيما املواد  29و 30منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور ر�أ�س املال الأدنى �أو املخ�ص�صات الدنيا مل�ؤ�س�سات االئتمان وكيفيات تطبيق
�أحكام املادة  30من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله.
املادة الأوىل
تلزم كل م�ؤ�س�سة ائتمان معتمدة ب�صفتها بنكا ب�أن تثبت توفرها يف ح�صيلتها على ر�أ�س مال مدفوع
كليا �أو خم�ص�صات مدفوعة كليا يجب �أن يعادل مبلغها على الأقل  200.000.000درهم (مئتي
مليون درهم).
غري �أنه �إذا كانت م�ؤ�س�سة االئتمان املعتمدة ب�صفتها بنكا ال تتلقى �أمواال من اجلمهور ،ف�إن ر�أ�س
املال الواجب توفره هو  100.000.000درهم (مائة مليون درهم).
املادة 2
(مت تعديل مقت�ضيات هذه املادة وفق املن�شور رقم /1و 2011 /ال�صادر يف  14ابريل )2011
يجب على كل م�ؤ�س�سة ائتمان معتمدة ب�صفتها �رشكة متويل �أن تثبت توفرها يف ح�صيلتها على
ر�أ�س مال مدفوع فعليا �أو خم�ص�صات مدفوعة كليا يعادل مبلغها الأدنى :
 50.000.000 .1درهم (خم�سني مليون درهم) بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�صد القيام بعمليات
القر�ض العقاري �أو عمليات القر�ض الإيجاري �أو بعمليات القر�ض لال�ستهالك �أو بعمليات
قر�ض �أخرى غري تلك امل�شار �إليها يف هذه املادة؛
 40.000.000 .2درهم (�أربعني مليون درهم) بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�صد القيام بعمليات
كفالة غري الكفالة املتبادلة ؛
 30.000.000 .3درهم (ثالثني مليون درهم) بالن�سبة ل�رشكات التمويل املعتمدة ق�صد القيام
بعمليات �رشاء الفاتورات وحت�صيل الديون ؛
 .4مت حذف هذا البند
 10.000.000 .5درهم (ع�رشة ماليني درهم) بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�صد القيام بعمليات
و�ضع جميع و�سائل الأداء حتت ت�رصف الزبناء و�إدارتها ؛
 1.000.000 .6درهم (مليون درهم) بالن�سبة لل�رشكات املعتمدة ق�صد القيام بعمليات الكفالة
املتبادلة.
املادة 3
لأجل تطبيق �أحكام املادة  30من القانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34يجب �أن تفوق �أ�صول كل
م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات االئتمان يف كل وقت و�آن وب�شكل فعلي اخل�صوم امل�ستحقة مببلغ يعادل على
الأقل ر�أ�س املال الأدنى �أو املخ�ص�صات الدنيا.
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ويجب �أن يعادل هذا الفائ�ض على الأقل جمموع ر�أ�س املال املدفوع فعليا وكذلك املبالغ التي حتل
حمله ،واالحتياطات والعنا�رص املعتربة يف حكمها ،بعد خ�صم :
• اخل�سائر والقيم املعدمة ؛
• القرو�ض والت�سبيقات املمنوحة :
 لفائدة امل�ساهمني الدين ميتلكون ن�سبة مئوية تعادل �أو تتجاوز  5%من ر�أ�س مال م�ؤ�س�سةاالئتمان �أو لفائدة �أزواجهم �أو والذيهم �أو �أ�صهارهم �إىل الدرجة الثانية ب�إدخال الغاية ؛
 لفائدة الأ�شخا�ص املعنويني الدين يراقبهم ،ح�سب مدلول الفقرة الثانية من املادة  36منالقانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34ب�صفة ح�رصية �أو م�شرتكة ،وب�شكل مبا�رش �أو غري
مبا�رش ،امل�ساهمون امل�شار �إليهم يف البند ال�سابق ؛
 لفائدة جميع الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني الدين يقومون بالو�ساطة بني م�ؤ�س�سة االئتمانوالأ�شخا�ص امل�شار �إليهم �أعاله ؛
• �سندات الدين �أو �سندات ر�أ�س املال التي ي�صدرها الأ�شخا�ص املعنويون امل�شار �إليهم يف البنود
�أعاله والتي تكتتب فيها م�ؤ�س�سة االئتمان.
املادة 4
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان التي تزاول �أن�شطتها يف تاريخ ن�رش قرار وزير املالية واخلو�ص�صة
ال�صادر بامل�صادقة على هذا املن�شور �أن تتالءم مع مقت�ضياته داخل �أجل �سنتني ابتداء من تاريخ
الن�رش املذكور.
املادة 5
(مت �إ�ضافة املادة اخلام�سة وفق مقت�ضيات املن�شور رقم /1و 2011 /ال�صادر يف  14ابريل )2011
يجب على �رشكات التمويل املعتمدة ق�صد القيام بعمليات القر�ض لال�ستهالك التي ال تتوفر على
را�سمال االدنى امل�شار اليه يف البند االول من املادة  2ان تراعي هذه القاعدة داخل �أجل �سنة،
ابتداء من تاريخ ن�رش قرار وزير االقت�صاد و املالية ال�صادر بامل�صادقة على هذا املن�شور باجلريدة
الر�سمية.

110

من�شور رقم /37و 2007/ال�صادر يف  9يوليو  2007يتعلق بالر�أ�سمال الأدنى للو�سطاء يف جمال
حتويل الأموال
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  29منه ؛
وبعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  6يوليو 2007؛
حدد يف هذا املن�شور الر�أ�سمال الأدنى املطلوب من املن�ش�آت التي متار�س ب�صفة اعتيادية عمليات
الو�ساطة اخلا�صة بتحويل الأموال،
املادة الأوىل
يجب على كل �شخ�ص معنوي معتمد ملمار�سة ن�شاط الو�ساطة اخلا�صة بتحويل الأموال� ،أن يثبت
التوفر يف موازنته على ر�أ�س مال مدفوعة مبالغه بكاملها ،يعادل على الأقل  3.000.000درهم
(ثالثة ماليني درهم).
املادة 2
يجب على الو�سطاء يف جمال حتويل الأموال الدين يزاولون �أن�شطتهم يف تاريخ دخول هذا
املن�شور حيز التطبيق والدين ال يحرتمون مقت�ضياته �أن يتقيدوا بها داخل �أجل �سنة واحدة.
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من�شور رقم /27و� 2006/صادر يف  5دي�سمرب  2006بتحديد الكيفيات التي تقوم مبوجبها
م�ؤ�س�سات االئتمان ب�إبالغ بنك املغرب بكل تغيري يطر�أ على تكوين �أجهزة الإدارة �أو الت�سيري
�أو التدبري
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،وال �سيما
املادة  65منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور الكيفيات التي يتعني مبوجبها على م�ؤ�س�سات االئتمان �إبالغ بنك املغرب بكل
تغيري يطر�أ على تكوين �أجهزة الإدارة �أو الت�سيري �أو التدبري.
املادة الأوىل
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان تبليغ بنك املغرب بكل تعيني فعلي �أو مزمع لأ�شخا�ص يف جمال�س
�إدارتها �أو يف جمال�س رقابتها �أو جمال�س �إدارتها اجلماعية �أو على م�ستوى �إدارتها العامة.
املادة 2
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان موافاة بنك املغرب مبا يلي :
• ال�سرية الذاتية لل�شخ�ص املر�شح ملزاولة مهمة يف الأجهزة امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله ؛
• ت�رصيح بال�رشف ي�شهد بعدم خمالفة املعني بالأمر لأحكام املادة  31من القانون ال�سالف الذكر
رقم  03-34؛
• ا�ستبيان ميل�ؤه املعني بالأمر ويوقع عليه ب�صفة �صحيحة.
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من�شور رقم /30و 2006/ال�صادر يف  5دي�سمرب  2006يتعلق ب�رشوط تطبيق بع�ض مقت�ضيات
القانون رقم  03-34على ال�رشكات املالية
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1ال�صادر يف  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادتني  14و 17منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور كيفيات تطبيق �أحكام القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله والتي ت�رسي
على ال�رشكات املالية،
املادة الأوىل
يجب على ال�رشكات املالية �أن توايف بنك املغرب ،وفقا لل�رشوط التي يحددها هذا الأخري،
بقوائمها الرتكيبية الفردية واملثبتة �أو املثبتة الفرعية �أو هما معا وكذا �أية وثيقة �أخرى �رضورية
من �أجل �إجناز املهمة املوكولة �إليه مبوجب القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 2
يتعني على ال�رشكات املالية �أن تن�رش قوائمها الرتكيبية املثبتة واملثبتة الفرعية �أو هما معا وفقا
للأحكام التي تطبق على م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 3
تلزم ال�رشكات املالية مبراعاة ب�صفة م�ستمرة ،على �أ�سا�س مثبت �أو مثبت فرعي �أو هما معا ،طبقا
للكيفيات التي يحددها بنك املغرب ،ن�سبة  8%على الأقل بني �أموالها الذاتية ،من جهة ،وجمموع
املخاطر التي تتعر�ض لها ،من جهة �أخرى.
املادة 4
ينبغي على ال�رشكات املالية �أن تراعي ب�صفة م�ستمرة ،على �أ�سا�س مثبت �أو مثبت فرعي �أو هما
معا ،ن�سبة  20%كحد �أق�صى بني �أموالها الذاتية ،من جهة ،وجمموع املخاطر التي تتعر�ض لها
بالن�سبة مل�ستفيد واحد �أو جمموعة من امل�ستفيدين جتمع بينهم روابط قانونية �أو مالية جتعل منهم
جمموعة ذات م�صلحة م�شرتكة ،من جهة ثانية.
املادة 5
يجب على ال�رشكات املالية �أن تتوفر ،وفق ال�رشوط التي يحددها بنك املغرب ،على نظام للمراقبة
الداخلية يالئم �أن�شطتها من �أجل حتديد املخاطر التي تتعر�ض لها وقيا�سها ومراقبتها.
املادة 6
ينبغي على ال�رشكات املالية القيام بتعيني مراقب للح�سابات ،بعد موافقة بنك املغرب ح�سب
الكيفيات التي يحددها ،من �أجل القيام بعمليات املراقبة التي يحددها هذا الأخري طبقا لأحكام املادة
 72من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله.
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املن�شور رقم /36و 2004/ال�صادر يف  12نونرب 2004املتعلق ب�رشوط عمل املكاتب التمثيلية
املفتوحة يف اخلارج من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان
تن�ص مقت�ضيات املادتني  15و 43على التوايل من الظهري رقم  147-93-1مبثابة قانون،
ال�صادر يف  15حمرم  6( 1414يوليوز  ،)1993واملتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها،
على ما يلي:
«يحدد وايل بنك املغرب يف توجيهات ودوريات عامة �أو فردية �إجراءات تطبيق �أحكام هذا
الظهريال�رشيف والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه».
«يتوقف قيام م�ؤ�س�سات االئتمان الكائن مقرها يف املغرب ب�إحداث م�ؤ�س�سات متولدة عنها �أو فتح
فروع �أو وكاالت �أو �شبابيك �أو مكاتب متثيل يف اخلارج على �إذن �سابق من وزير املالية بعد
موافقة جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان».
يهدف هذا املن�شور �إىل تو�ضيح �رشوط فتح وت�شغيل مكاتب متثيل م�ؤ�س�سات االئتمان يف اخلارج.
املادة 1
مكاتب متثيلية
ي�شرتط على م�ؤ�س�سات االئتمان احل�صول على ترخي�ص وزير املالية قبل فتح �أي
َ
�أو مكاتب مماثلة (مفو�ضية ،مكتب عمل خا�ص باملغاربة املقيمني باخلارج ،متثيلية جتارية،
�إلخ.)...
لهذا الغر�ض ،ينبغي على م�ؤ�س�سات االئتمان تقدمي طلب �إىل وزير املالية ،موقع قانونيا من
طرف �أحد امل�سريين امل�ؤهلني ،ومرفوقا بالوثائق واملعلومات �أدناه:
• مذكرة تبني الأهداف املتوخاة من �إن�شاء مكتب متثيلي يف اخلارج ،والعدد املتوقع من
امل�ستخدمني� ،إىل جانب و�صف مدقق للوظائف التي �سيتوالها كل م�ستخدم؛
• ال�سرية الذاتية للم�س�ؤول الرئي�سي عن املكتب؛
• وثيقة تثبت عدم �صدور حكم نهائي �ضد �أي فرد من امل�ستخدمني الرتكابهم جرمية �أو جنحة
من�صو�ص عليها يف املادة  31من الظهري مبثابة قانون رقم  147-93-1املذكور �أعاله؛
• الت�سمية املعتمدة للمكتب.
• تر�سل ن�سخة من هذه الوثائق �إىل بنك املغرب ،الذي يحق له �أن يطالب ب�أية وثيقة �أو معلومة
�إ�ضافية.
املادة 2
على املكاتب التمثيلية االلتزام دوما بكافة املقت�ضيات القانونية والتنظيمية املعمول بها يف البلد
امل�ضيف ،خا�صة منها تلك املتعلقة بالقانون املايل واجلبائي واالجتماعي وتلك اخلا�صة مبحاربة
تبيي�ض الأموال.
املادة 3
ال ينبغي �أن يتجاوز ن�شاط املكاتب التمثيلية املهام التالية:
• تبادل املعلومات االقت�صادية واملالية وجتميع املعطيات القطاعية التي قد تهم م�ؤ�س�سات االئتمان؛
• ربط العالقات �سعيا �إىل تطوير التعامالت مع الفاعلني االقت�صاديني من �أجل ت�شجيع ن�شاط
م�ؤ�س�سة االئتمان؛
• مهمة التمثيل عن طريق امل�شاركة يف التظاهرات ذات �أهمية بالن�سبة مل�ؤ�س�سة االئتمان.
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املادة 4
ال يحق للمكاتب التمثيلية ،يف �أي حال من الأحوال ،تنفيذ عمليات بنكية كجمع الأموال �أوفتح
احل�سابات �أو منح القرو�ض ،كما ال يحق لها �أن تعمل على اجتذاب الزبناء لتوقيع �صفقات مالية.
املادة 5
تلتزم م�ؤ�س�سات االئتمان بتخ�صي�ص منحة �سنوية ملكاتبها التمثيلية باخلارج من �أجل متكينها من
تغطية كافة م�صاريف ت�شغيلها.
املادة 6
ينبغي على م�ؤ�س�سات االئتمان �إيفاء مديرية الإ�رشاف البنكي بن�سخة من رخ�صة ممار�سة املكتب
التمثيلي لن�شاطه ،م�سلمة من الهيئة املخت�صة ،وكذا �إبالغها بتاريخ فتح املكتب املذكور وبعنوانه.
املادة 7
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان تبليغ مديرية الإ�رشاف البنكي �إذا مت تغيري امل�س�ؤول الرئي�سي للمكتب
التمثيلي.
املادة 8
ينبغي �أن تر�سل م�ؤ�س�سات االئتمان �إىل مديرية الإ�رشاف البنكي ،يف �أجل ال يتعدى  31يناير من
كل �سنة ،مذكرة حتدد كافة الأن�شطة التي قام بها كل مكتب متثيلي خالل ال�سنة املنتهية ،كما ت�شمل
كافة املعلومات حول امل�ستخدمني والتغيريات املتعلقة بهم ،وكيفية ا�ستعمال املنحة املخ�ص�صة،
وكذا الأجور امل�ؤداة عن اخلدمات املقدمة ،عند ال�رضورة.
املادة 9
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �إبالغ مديرية الإ�رشاف البنكي ،بال ت�أخري ،عن �أي عيب �أو
حادث خطري �سجل يف ن�شاط �أو ت�سيري مكاتب التمثيل ،والذي من �ش�أنه امل�سا�س ب�سمعة امل�ؤ�س�سة.
املادة 10
ينبغي على م�ؤ�س�سات االئتمان تو�سيع جمال �آليات املراقبة �أو اليقظة اخلا�صة بها لت�شمل مكاتبها
التمثيلية يف اخلارج ،كما ينبغي عليها �أن تو�ضح ،يف التقرير الذي تعده �سنويا ملديرية الإ�رشاف
البنكي حول مراقبتها الداخلية� ،أن�شطة املراقبة التي تقوم بها جتاه هذه املكاتب.
املادة 11
كل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات االئتمان ال حترتم مقت�ضيات هذا املن�شور �ستعاقب طبقا للمقت�ضيات
املعمول بها.
املادة 12
تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التطبيق ابتداء من تاريخه.
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من�شور رقم /39و 2007/ال�صادر يف � 2أغ�سط�س  2007يتعلق ب�رشوط وكيفيات فتح م�ؤ�س�سات
االئتمان التي يوجد مقرها االجتماعي باخلارج ملكاتب للقيام بن�شاط الإعالم �أو االت�صال �أو
التمثيل باملغرب
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  34منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  27يوليو  2007؛
حدد يف هذا املن�شور ال�رشوط والكيفيات التي ميكن وفقها مل�ؤ�س�سات االئتمان التي يوجد مقرها
االجتماعي باخلارج �أن تفتح باملغرب مكاتب للقيام بن�شاط الإعالم �أو االت�صال �أو التمثيل،
املادة 1
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان التي يوجد مقرها االجتماعي باخلارج والتي ترغب يف �أن تفتح
باملغرب مكاتب للقيام بن�شاط الإعالم �أو االت�صال �أو التمثيل ،امل�شار �إليها يف ما بعد «باملكاتب»،
�أن تطلب لهذا الغر�ض ترخي�ص وايل بنك املغرب،وذلك ح�سب ال�رشوط والكيفيات املحددة يف
املواد بعده.
املادة 2
يجب �أن يوجه طلب الرتخي�ص املوقع ب�صفة قانونية من طرف �أحد م�سريي م�ؤ�س�سة االئتمان
�صاحبة الطلب امل�ؤهلني لهذا الغر�ض �إىل بنك املغرب ،م�صحوبا بالوثائق واملعلومات الآتية :
وثائق ومعلومات تتعلق مب�ؤ�س�سة االئتمان �صاحبة الطلب :
• ن�سخة م�صادق على مطابقتها للأ�صل من النظام الأ�سا�سي املحني ؛
• توزيع ر�أ�سمال ال�رشكة ؛
• ت�شكيلة جمل�س الإدارة �أو الهيئة املماثلة له ؛
• الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية للأ�شخا�ص املكلفني بالإدارة ؛
• ح�صيالت ال�سنوات املحا�سبية الثالث الأخرية م�صادق على مطابقتها وكذا تقارير الأ�شخا�ص
املكلفني مبراقبتها ؛
• التقارير ال�سنوية للهيئات امل�سرية املتعلقة بال�سنوات املحا�سبية الثالث الأخرية ؛
• وثيقة م�سلمة من طرف ال�سلطات املخت�صة يف البلد الأ�صلي تفيد بجواز فتح امل�ؤ�س�سة املعنية
ملكتب باملغرب.
• وثائق ومعلومات تتعلق باملكتب :
• ال�سرية الذاتية للم�س�ؤول الرئي�سي ؛
• وثيقة م�سلمة من طرف ال�سلطات املخت�صة يف البلد الأ�صلي تثبت �أن هذا امل�س�ؤول مل ي�صدر يف
حقه �أي حكم اكت�سب قوة ال�شيء املق�ضي به من قبل �إحدى حماكم بلده من �أجل ارتكاب �إحدى
اجلنايات �أو اجلنح املن�صو�ص عليها يف املادة  31من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله ؛
• مذكرة تو�ضح الأغرا�ض املتوخاة من �إحداث مكتب متثيل والأن�شطة الرئي�سية للمكتب والعدد
املتوقع للم�أجورين وتقدم و�صفا دقيقا للمهام التي يتعني على كل �أجري القيام بها.
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املادة 3
ي�ؤهل بنك املغرب لأن يطلب موافاته ب�أي وثيقة �أو معلومة تكميلية يراها مفيدة لدرا�سة الطلب.
املادة 4
يرتتب عن التغيريات التي تطر�أ على جن�سية م�ؤ�س�سة االئتمان املعنية وعلى مراقبة العمليات التي
تقوم بها وطبيعتها منح ترخي�ص جديد ،يطلب وي�سلم وفقا للإجراءات وال�رشوط املن�صو�ص
عليها يف هذا املن�شور.
املادة 5
يتم تبليغ امل�ؤ�س�سة �صاحبة الطلب بقرار الرتخي�ص �أو الرف�ض عند االقت�ضاء ،داخل �أجل �أق�صاه
�أربعة �أ�شهر ابتداء من تاريخ التو�صل النهائي مبجموع الوثائق واملعلومات املطلوبة.
املادة 6
يجب �أن تقت�رص �أن�شطة مكاتب التمثيل املرخ�صة ح�رصا على عمليات :
• تبادل املعلومات يف املجال االقت�صادي واملايل وجتميع املعطيات القطاعية التي من �ش�أنها �أن
تهم م�ؤ�س�سة االئتمان ؛
• االت�صال الذي يهدف �إىل تطوير العالقات مع الفاعلني االقت�صاديني من �أجل تعزيز املبادالت
مع البلد الذي يوجد به املقر االجتماعي مل�ؤ�س�سة االئتمان �صاحبة الطلب ؛
• التمثيل الذي يتجلى يف امل�شاركة يف الأن�شطة والتظاهرات التي تكت�سي �أهمية بالن�سبة مل�ؤ�س�سة
االئتمان.
املادة 7
ال يجوز لهذه املكاتب ،ب�أي حال من الأحوال ،القيام بعمليات ذات طابع بنكي مثل جمع الأموال
وفتح ح�سابات �أو منح قرو�ض �أو ممار�سة ن�شاط يرمي �إىل جذب العمالء ق�صد �إبرام عمليات
ذات طابع مايل.
املادة 8
يرتتب عن قيام املكاتب ب�أن�شطة �أخرى غري ن�شاط الإعالم �أو االت�صال �أو التمثيل �سحب رخ�صة
فتحها.
املادة 9
يجب على املكاتب �إبالغ بنك املغرب بتاريخ افتتاحها الفعلي وتاريخ �إغالقها عند االقت�ضاء.
املادة 10
يجب على املكاتب موافاة بنك املغرب كل �سنة مبذكرة ت�ستعر�ض جميع الأن�شطة التي مت القيام
بها خالل ال�سنة املالية املن�رصمة ،م�صحوبة بح�صيلة م�ؤ�س�سة االئتمان التي متثلها وكذا بالتقارير
ال�سنوية املتعلقة بنف�س ال�سنة املالية ال�صادرة عن الهيئات امل�سرية وعن الهيئات املكلفة مبراقبة
ح�سابات امل�ؤ�س�سة.
املادة 11
يجب على املكاتب �أن تتبع يف الفتاتها ا�سم ال�رشكة بعبارة «مكتب �إعالم» �أو «مكتب ات�صال» �أو
«مكتب متثيل» ،ح�سب كل حالة ،وكذا املراجع املتعلقة بقرار الرتخي�ص بفتحها .ويجب �أن ترد
			
البيانات امل�شار �إليها �أعاله يف جميع وثائق املكاتب ومرا�سالتهم.
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ر�سالة من�شور رقم /05م �إ ب 2007/ال�صادرة يف � 18شتنرب  2007تتعلق ب�رشوط مزاولة ن�شاط
الو�ساطة يف حتويل الأموال
بناء على القانون رقم  34-03املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1-05-178بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال �سيما
املادة  15منه ،البند الأول:
وبناء على مقت�ضيات قرار وزير املالية واخلو�ص�صة رقم  1510.07ال�صادر بتاريخ  10رجب
 26( 1428يوليوز  )2007املتعلق بال�رشوط اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم 34-
 03املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،على الو�سطاء يف حتويل الأموال؛
حتدد مبوجب ر�سالة املن�شورهاته �رشوط مزاولة ن�شاط الو�ساطة يف حتويل الأموال.
املادة الأوىل
يتمثل ن�شاط الو�ساطة يف حتويل الأموال يف:
• القيام ،باملغرب وبجميع الو�سائل ،بتلقي �أموال قادمة من اخلارج وو�ضعها حتت الت�رصف
والقيام� ،رشيطة احرتام الت�رشيعات املتعلقة بال�رصف ،ب�إر�سال الأموال �إىل اخلارج؛
• �إر�سال و�/أو تلقي الأموال ،بجميع الو�سائل ،داخل الرتاب املغربي وو�ضعها رهن الت�رصف.
املادة 2
يجب �أن تكون العمليات التي ينجزها الو�سطاء يف حتويل الأموال متعلقة بتحويالت بني الأفراد
فقط.
ويجب �أن تبقى التحويالت التي يبادر ب�إجرائها �أ�شخا�ص معنويون ل�صالح �أ�شخا�ص ذاتيني
ا�ستثنائية و�أن تكون مدعمة بوثائق �إثباتية.
املادة 3
ال يجوز �أن تتجاوز عمليات حتويل الأموال مبلغ  80.000,00درهم كحد �أق�صى لكل عملية
ولكل م�ستفيد.
ولهذا الغر�ض ،يتعني على الو�سطاء يف حتويل الأموال �إبالغ مرا�سليهم يف اخلارج بهذا احلد
الأق�صى.
املادة 4
يجب �أن تكون لدى الو�سطاء يف حتويل الأموال حمالت معدة ح�رصيا لللأن�شطة املالية التي
ح�صلوا على اعتماد ب�ش�أنها.
وعالوة على ذلك ،يجب جتهيز هذه املحالت بالو�سائل الأمنية املنا�سبة.
املادة 5
يتعني على الو�سطاء يف حتويل الأموال �إثبات التوفر يف موازنته على ر�أ�سمال بقيمة
 3.000.000,00درهم كحد �أدنى كما هو حمدد يف من�شور بنك املغرب رقم G/2007/37
ال�صادر تطبيقا ملقت�ضيات املادة  29من القانون رقم  34-03امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 6
لتطبيق مقت�ضيات البند الثالث من املادة  27من القانون رقم  34-03امل�شار �إليه �أعاله ،يتعني
على الو�سطاء يف حتويل الأموال الدين يحملون �صفة مرا�سلي �رشكات �أجنبية خمت�صة يف حتويل
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الأموال �أن يرفقوا بطلب االعتماد االتفاقيات املربمة لهذا الغر�ض� ،إ�ضافة �إىل وثيقة �صادرة
عن �سلطات البلد الأ�صلي لهذه ال�رشكات تثبت �أن هذه ال�رشكات معتمدة بوجه قانوين ملزاولة هذا
الن�شاط.
املادة 7
يتعني على امل�ساهمني والأ�شخا�ص املفرت�ض ان�ضمامهم �إىل �أجهزة �إدارة الأ�شخا�ص املعنويني
املر�شحني� ،أن يقدموا ت�رصيحا بال�رشف يثبتون من خالله عدم �إخاللهم ب�أحكام املادة  31من
القانون رقم  34-03امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 8
يجوز للو�سطاء يف حتويل الأموال توكيل �أ�شخا�ص معنويني �آخرين من �أجل القيام ،حتت
م�س�ؤوليتهم ،مبزاولة الن�شاط مو�ضوع هذه الر�سالة املن�شور.
ولهذا الغر�ض ،يتعني عليهم �إخ�ضاع �أي م�رشوع توكيل يعتزمون توقيعه مع �شخ�ص معنوي
�آخر للموافقة امل�سبقة لبنك املغرب.
وال يجوز ،ب�أي حال من الأحوال ،للأ�شخا�ص الدين وكلهم الو�سطاء يف حتويل الأموال توكيل
�أ�شخا�ص �آخرين ملزاولة ن�شاط حتويل الأموال.
املادة 9
لغر�ض �ضمان التتبع املنتظم للتدفقات املالية ومراقبة الإجراءات الالزمة ملزاولة ن�شاط حتويل
الأموال ،يتعني على ال�رشكات املعتمدة وعلى وكالئها توقيع اتفاقية ح�ساب مع م�ؤ�س�سة بنكية من
اختيارهم.
ويجب �أن حتدد هذه االتفاقية ب�شكل خا�ص كيفيات عمل احل�ساب وكذا الإجراءات التي يتعني على
�صاحبه ووكالئه اتخاذها بغر�ض تفادي ا�ستخدامه لأغرا�ض غري م�رشوعة.
ويجب �إخ�ضاع االتفاقية للموافقة امل�سبقة لبنك املغرب.
املادة 10
يتعني على الو�سطاء يف حتويل الأموال �أن ي�ضعوا حتت ت�رصف اجلمهور ،على م�ستوى جميع
وكاالتهم ،كافة املعلومات املتعلقة بال�رشوط التي تطبق على عملياتهم.
ويتعني عليهم ،عالوة على ذلك� ،ضمان �أن تكون هذه املعلومات مو�ضوعة حتت ت�رصف
اجلمهور لدى وكالئهم.
ويجب �ضمان �إخبار اجلمهور بهذه املعلومات على الأقل بوا�سطة دعامة ورقية وعن طريق
عر�ضها يف حمالت الو�سطاء يف حتويل الأموال .ويجب �أن تكون هذه املعلومات �سهلة القراءة
و�أن تكون الدعامات املختارة مو�ضوعة يف �أماكن ي�سهل و�صول الزبناء �إليها.
املادة 11
يجب على الو�سطاء يف حتويل الأموال التزود ب�أنظمة معلوماتية مالئمة لهذا الن�شاط متكنهم على
وجه اخل�صو�ص من:
• �إح�صاء العمليات املنجزة؛
• حتديد العمليات امل�شبوهة �أو غري االعتيادية.
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املادة 12
يتعني على الو�سطاء يف حتويل الأموال الت�أكد من هوية الأ�شخا�ص الدين بادروا ب�إجراء عملية
حتويل الأموال �أو ا�ستفادوا منها.
املادة 13
يجب �أن ت�ؤدي كل عملية لتحويل الأموال مت �إجنازها انطالقا من املغرب من طرف �أحد الو�سطاء
�أو وكيله �إىل �إ�صدار وثيقة ثبوتية لفائدة الآمر تت�ضمن على وجه اخل�صو�ص:
• العنا�رص التي متكن من حتديد هويته (اال�سم العائلي واال�سم ال�شخ�صي ،ورقم البطاقة الوطنية
للتعريف ،والعنوان ،وا�سم ال�رشكة عند االقت�ضاء)؛
• مبلغ التحويل؛
• مبلغ العموالت املح�صلة؛
• �سعر ال�رصف املطبق ،عند االقت�ضاء؛
• هوية امل�ستفيد.
املادة 14
يجب �أن ي�ؤدي كل ت�سليم للأموال باملغرب �إىل ت�سليم امل�ستفيد وثيقة تت�ضمن على وجه اخل�صو�ص:
• هويته؛
• هوية الآمر؛
• املبلغ املح�صل؛
• �سعر ال�رصف املطبق ،عند االقت�ضاء.
املادة 15
يجب تبليغ بنك املغرب م�سبقا ب�أية عملية تو�سيع ل�شبكة �أحد الو�سطاء يف حتويل الأموال عند فتح
وكالة خا�صة به.
املادة 16
يتعني على الو�سطاء يف حتويل الأموال �إبالغ بنك املغرب:
• بالتغيريات التي تطر�أ على �أنظمتهم الأ�سا�سية وعلى ح�صة �أ�سهم امل�ساهمني؛
• باالتفاقيات املربمة مع �رشكات �أجنبية خمت�صة يف حتويل الأموال �أو تلك التي مت ف�سخها.
املادة 17
يتعني على الو�سطاء يف حتويل الأموال القيام ،قبل  31دجنرب من كل �سنة ،مبوافاة بنك املغرب
مبا يلي:
• قائمة تو�ضح جمموع ال�شبكة اخلا�صة بهم؛
• الئحة ب�أ�سماء و�سطائهم؛
• ال�شبكة املكونة من وكالئهم؛
• الئحة ب�أ�سماء املديرين م�صحوبة ب�سريهم الذاتية.
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املادة 18
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان التي مت�سك ح�سابات �رشكات لتحويل الأموال تعمل انطالقا من
اخلارج من خالل ح�سابات بالعملة الأجنبية �أو ح�سابات بالدرهم القابل للتحويل الت�أكد من �أن هذه
ال�رشكات تتوفر على اعتماد من ال�سلطات الو�صية عليها و�/أو تخ�ضع لإ�رشاف �سلطة رقابية.
املادة 19
يتعني على ال�رشكات الأجنبية املخت�صة يف حتويل الأموال والتي �أبرمت اتفاقيات مع و�سطاء يف
حتويل الأموال يعملون باملغرب �أو يزاولون �أن�شطتهم من خالل ح�سابات بالعملة الأجنبية �أو
بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى بنوك تزاول �أن�شطتها باملغرب ،القيام ،بناء على طلب بنك
املغرب ووفق ال�رشوط التي يحددها ،مبوافاته بجميع املعلومات اخلا�صة بعمليات التحويل التي
بادروا �إىل القيام بها من خالل ال�شبكة املكونة من �رشكائهم باملغرب.
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 .4الإطار االحرتازي
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 1.4الأموال الذاتية
من�شور رقم /7و2010/ال�صادر يف  31دجنرب  2010يتعلق بالأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادتني  17و 50منه؛
وبعد الإطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  6دجنرب 2010؛
يحدد يف هذا املن�شور الكيفيات التي يجب �أن حت�سب وفقها ،على �أ�سا�س مثبت �أو �شبه مثبت و/
�أو فردي ،الأموال الذاتية التي يتعني اعتبارها من �أجل ح�ساب املعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات
االئتمان.
املادة الأوىل
تتكون الأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها يف ما بعد بـ«امل�ؤ�س�سات» ،من «الأموال
الذاتية الأ�سا�سية» و «الأموال الذاتية التكميلية».
ال ينبغي �أن تكون الأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان يف �أي حال من الأحوال �أقل من مبلغ
الر�أ�سمال الأدنى الذي تخ�ضع له.

 .Iالأموال الذاتية على �أ�سا�س فردي
املادة 2
حت�سب الأموال الذاتية الأ�سا�سية عن طريق حتديد الفارق بني جمموع العنا�رص املذكورة يف البند أ�
(وجمموع العنا�رص املذكورة يف البند ب) �أ�سفله:

 .1العنا�رص الواجب ت�ضمينها:

• ر�أ�سمال ال�رشكة �أو املخ�ص�ص؛
• مكاف�آت الإ�صدار والدمج والتقدمة؛
• االحتياطيات؛
• الفائ�ض املرحل؛
• النتائج ال�صافية الرابحة ال�سنوية �أو املح�صورة يف تواريخ انتقالية يف انتظار تخ�صي�صها ،ناق�ص
مبلغ الربيحات التي تعتزم امل�ؤ�س�سة توزيعها.

 .2العنا�رص الواجب خ�صمها:

• اجلزء غري املدفوع من ر�أ�سمال ال�رشكة �أو من املخ�ص�ص؛
• الأ�سهم الذاتية التي متت حيازتها ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،مقيمة ح�سب قيمتها املحا�سبية؛
• م�صاريف الت�أ�سي�س والأ�صول غري املج�سدة �صافية من اال�ستخمادات وامل�ؤونات لنق�صان القيمة،
با�ستثناء الربامج والرباءات الإعالمية؛
• العجز املرحل؛
• النتائج ال�صافية العجزية ال�سنوية �أو املح�صورة يف تواريخ انتقالية؛
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• مبلغ التزامات التقاعد واالمتيازات املماثلة غري اخلا�ضعة للم�ؤونات للمخاطر والتحمالت.
يتم �إدراج النتائج ال�صافية الربحية �أو العجزية املح�صورة يف تواريخ انتقالية يف الأموال الذاتية
الأ�سا�سية �رشيطة �أن:
• ت�أخذ يف االعتبار ح�ساب كل التكاليف املتعلقة بالفرتة وكذا املخ�ص�صات حل�سابات اال�ستخماد
وامل�ؤونات وعمليات ت�صحيح القيمة؛
• يتم ح�سابها �صافية من ال�رضيبة املتوقعة والدفعة على الربيحة �أو الربيحة املتوقعة.
املادة 3
تكون الأموال الذاتية التكميلية من الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الأول والأموال الذاتية
التكميلية من امل�ستوى الثاين.
 .1تتكون الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الأول من:
• فارق �إعادة التقييم؛
• فوائ�ض القيمة غري املحققة على �سندات التوظيف؛
• الإعانات املالية؛
• �أموال ال�ضمان اخلا�صة ،طبقا لل�رشوط التي يحددها بنك املغرب؛
• امل�ؤونات للمخاطر العامة؛
• االحتياطيات غري املحققة الإيجابية لعمليات القر�ض الإيجاري �أو الكراء مع خيار ال�رشاء؛
• الديون الثانوية غري حمددة املدة واملدفوعة كليا ،والفوائد املر�سملة على هذه الديون؛
 .2تتكون الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الثاين من:
• الديون الثانوية التي تفوق �أو تعادل مدتها الأ�صلية خم�س �سنوات ،واملدفوعة كليا؛
• الفوائد املر�سملة على هذه الديون.
املادة 4
ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الأول يف حدود  45٪من
قيمتها فوائ�ض القيمة غري املحققة على �سندات التوظيف املدرجة يف حمفظة التداول ،حم�سوبة
�سندا ب�سند ،وكذا فارق �إعادة التقييم.
املادة 5
تخ�صم من الأموال الذاتية الأ�سا�سية ومن الأموال الذاتية التكميلية ،بواقع  ٪ 50لكل فئة من هذه
الفئات التالية:

�أ .قيمة امل�ساهمات اململوكة يف ر�أ�سمال:

• م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها يف املغرب واخلارج؛
• الهيئات التي تزاول عمليات ترتبط بالن�شاط البنكي كما هي واردة يف البنود  )1و )3و )5و)6
و )7من املادة  7من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  03-34وكذا الهيئات املوجودة يف اخلارج
والتي تزاول �أن�شطة مماثلة.
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ب .قيمة الديون الثانوية حمدودة وغري حمدودة املدة امل�ستحقة على الهيئات
املذكورة يف البند �أ من هذه املادة.

تتم اخل�صومات امل�شار �إليها يف البندين( �أ وب) وفق ال�رشوط التالية:
• تخ�صم ب�شكل كلي من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة القيمة املرتاكمة للم�ساهمات التي تتجاوز 10٪
من ر�أ�سمال ال�رشكات امل�صدرة وللديون الثانوية امل�ستحقة على هذه ال�رشكات؛
• تخ�صم القيمة املرتاكمة للم�ساهمات التي تقل عن  10٪من ر�أ�سمال ال�رشكات امل�صدرة وللديون
الثانوية امل�ستحقة على هذه ال�رشكات ،بالن�سبة للجزء الذي يتجاوز  10٪من الأموال الذاتية
للم�ؤ�س�سة التي حتوزها ،حم�سوبةً قبل تطبيق اخل�صومات التي تن�ص عليها هذه املادة.

ج .اجلزء الذي يتجاوز 15٪من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة ،حم�سوبة قبل تطبيق
اخل�صومات التي تن�ص عليها هذه املادة ،من قيمة امل�ساهمات الفردية يف ر�أ�سمال
الهيئات التي يتعني على امل�ؤ�س�سات احرتام هذا احلد الأدنى بالن�سبة لها.
د .اجلزء الذي يتجاوز 60٪من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة ،حم�سوبة قبل تطبيق
اخل�صومات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،من القيمة الكلية للم�ساهمات
اململوكة يف ر�أ�سمال الهيئات التي يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان احرتام هذا
احلد الأدنى بالن�سبة لها ،ناق�ص القيمة املحددة يف البند ج .من هذه املادة.
هـ .قيمة احل�ص�ص اخلا�صة اململوكة يف �صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد.
املادة 6
ت�ؤخذ امل�ؤونات للمخاطر العامة بعني االعتبار يف ح�ساب الأموال الذاتية دون جتاوز 1,25٪من
الأ�صول املرجحة بر�سم خطر االئتمان ،و�رشط احرتام امل�ؤ�س�سات لأحكام:
• املن�شور رقم /25و ،2006/كما مت تغيريه ،واملتعلق باملعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات االئتمان؛
• املن�شور رقم /26و ،2006/كما مت تغيريه ،واملتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية
خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان،
ح�سب املقاربة املعيارية.

 .IIالأموال الذاتية على �أ�سا�س مثبت
املادة 7
عند ح�ساب الأموال الذاتية على �أ�سا�س مثبت ،ت�ؤخذ بعني االعتبار العنا�رص الواردة يف املادتني
 2و 3كما ترتبت عن احل�سابات املثبتة.
املادة 8
ت�ؤخذ يف االعتبار م�ساهمات امل�ؤ�س�سات يف �رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،يف الأموال الذاتية
املثبتة طبقا للمنهج املحا�سبي للتجميع الن�سبي ،حتى و�إن كانت هذه امل�ساهمات تخ�ضع ملراقبة
ح�رصية �أوم�شرتكة.
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املادة 9
ينبغي على م�ؤ�س�سات االئتمان �إعادة معاجلة الأموال الذاتية من �أجل احلد من �أثر بع�ض املعايري
املحا�سبية ،طبقا للكيفيات التي حددها بنك املغرب.
املادة 10
تخ�صم من الأموال الذاتية الأ�سا�سية ومن الأموال الذاتية التكميلية ،بواقع  ٪ 50لكل فئة من هذه
الفئات التالية:
�أ .قيمة امل�ساهمات اململوكة يف ر�أ�سمال الهيئات امل�شار �إليها يف البند �أ) من املادة � 5أعاله ،التي
تتم مراقبتها ب�شكل ح�رصي �أو م�شرتك وغري املثبتة ،وكذا الديون الثانوية امل�ستحقة على هذه
الهيئات.
ب .قيمة امل�ساهمات الأخرى يف ر�أ�سمال الهيئات امل�شار �إليها يف البند �أ) من املادة � 5أعاله ،وكذا
الديون الثانوية امل�ستحقة على هذه الهيئات ،وفقا لل�رشوط التالية:
• تخ�صم ب�شكل كلي من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة القيمة املرتاكمة للم�ساهمات التي تتجاوز 10٪
من ر�أ�سمال ال�رشكات امل�صدرة وللديون الثانوية امل�ستحقة على هذه ال�رشكات؛
• تخ�صم القيمة املرتاكمة للم�ساهمات التي تقل عن  10٪من ر�أ�سمال ال�رشكات امل�صدرة وللديون
الثانوية امل�ستحقة على تلك ال�رشكات ،بالن�سبة للجزء الذي يتجاوز  10٪من الأموال الذاتية
للم�ؤ�س�سة التي حتوزها ،حم�سوبة قبل تطبيق اخل�صومات التي تن�ص عليها هذه املادة.
ج .اجلزء الذي يتجاوز  15٪من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة ،حم�سوبة قبل تطبيق اخل�صومات
التي تن�ص عليها هذه املادة ،من قيمة امل�ساهمات الفردية اململوكة يف ر�أ�سمال الهيئات التي يتعني
على م�ؤ�س�سات االئتمان احرتام هذا احلد الأدنى بالن�سبة لها،
د .اجلزء الذي يتجاوز  60٪من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة ،حم�سوبة قبل تطبيق اخل�صومات
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،من القيمة الكلية للم�ساهمات اململوكة يف ر�أ�سمال الهيئات التي
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان احرتام هذا احلد الأدنى بالن�سبة لها ،ناق�ص القيمة امل�شار �إليها يف
البند ج) من هذه املادة.
هـ .قيمة احل�ص�ص اخلا�صة اململوكة يف �صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد.
املادة 11
حت�سب قيمة العنا�رص امل�شار �إليها �أدناه �ضمن الأموال الذاتية الأ�سا�سية املثبتة:
• فوارق التجميع الن�سبي؛
• فارق االقتناء؛
• فارق التحويل؛
• حقوق الأقلية بالن�سبة للهيئات التي تدخل يف �إطار تثبيت امل�ؤ�س�سة� ،إذا كانت املخاطر التي
تتعر�ض لها هذه امل�ؤ�س�سات قد اعتمدت يف ح�ساب املخاطر املثبتة.

� .IIIأحكام م�شرتكة
املادة 12
ال يجوز �إدراج الأموال الذاتية التكميلية يف ح�ساب الأموال الذاتية �إال يف حدود الأموال الذاتية
الأ�سا�سية.
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املادة 13
تخ�صم من الأموال الذاتية الأ�سا�سية ومن الأموال الذاتية التكميلية ،بواقع  ٪ 50لكل فئة من هذه
الفئات امل�ساهمات اململوكة يف �رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،والديون الثانوية� ،إ�ضافة �إىل كل
العنا�رص التي تكون الأموال الذاتية والتي متتلكها هاته الوحدات.
املادة 14
حتدد احلدود املن�صو�ص عليها يف املادة � 12أعاله قبل تطبيق اخل�صومات بر�سم املواد  5و 10و13
من هذا املن�شور.
املادة 15
ال يجوز �أن يتعدى مبلغ الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الثاين ،كما هو م�شار �إليها يف البند
ب) من املادة  3ن�سبة  50٪من جمموع الأموال الذاتية الأ�سا�سية.
يتم تقلي�ص الأموال الذاتية التكميلية من امل�ستوى الثاين بواقع خ�صم �سنوي بن�سبة  20٪خالل
ال�سنوات اخلم�س الأخرية التي ت�سبق �أجل اال�ستحقاق الأخري.
املادة 16
تتوىل امل�ؤ�س�سات التي تطبق املن�شور رقم /8و 2010/تغطية ،بالأموال الذاتية ،اخل�سائر املتوقعة
بر�سم خماطر االئتمان طبقا للكيفيات التي يحددها بنك املغرب.
املادة 17
يجب �أن ت�شكل الديون الثانوية غري حمدودة املدة مو�ضوع عقد تن�ص بنوده �رصاحة على �أنه:
• ال يتم الأداء �إال مببادرة من امل�ؤ�س�سة املقرت�ضة ،مع مراعاة منح �أجل �إخطار ال تقل مدته عن
خم�س �سنوات وبعد احل�صول على موافقة بنك املغرب؛
• يجوز ت�أجيل �أداء الفوائد ،عندما تقت�ضي الو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة املقرت�ضة ذلك؛
• يجوز ا�ستخدام �أ�صل الدين والفوائد غري املدفوعة من �أجل امت�صا�ص اخل�سائر املحتملة ،دون
�إلزام امل�ؤ�س�سة املقرت�ضة ب�إيقاف �أن�شطتها؛
• يف حالة ت�صفية امل�ؤ�س�سة املقرت�ضة ،يتوقف ت�سديد �أ�صل الدين وفوائده على ت�سديد جميع الديون
الأخرى.
املادة 18
يجب �أن ت�شكل الديون الثانوية التي تتجاوز مدتها الأ�صلية �أو تعادل خم�س �سنوات مو�ضوع عقد
تن�ص بنوده �رصاحة على �أنه:
• ال يتم الت�سديد املبكر �إال مببادرة من امل�ؤ�س�سة املقرت�ضة وبعد احل�صول على موافقة بنك املغرب؛
• ال يجوز �أن يرتتب عن الت�سديد املبكر دفع املقرت�ض لأي تعوي�ض كفائي؛
• يف حالة ت�صفية امل�ؤ�س�سة املقرت�ضة ،يتوقف ت�سديد �أ�صل الدين وفوائده على ت�سديد جميع الديون
الأخرى.
املادة 19
يجب �أن ت�شكل الفوائد املر�سملة على الديون الثانوية التي تتجاوز مدتها الأ�صلية �أو تعادل خم�س
�سنوات مو�ضوع مقت�ضيات تعاقدية تن�ص على �أن:
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• درجة ثانويتها م�ساوية للأ�صل؛
• �أجل ا�ستحقاقها ي�ساوي خم�س �سنوات على الأقل.
يطبق خ�صم �سنوي بن�سبة  20٪على قيمة الفوائد املر�سملة ،خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية التي
ت�سبق تاريخ اال�ستحقاق الأخري.
املادة 20
ميكن لبنك املغرب �أن يقوم بعمليات �إعادة معاجلة احرتازية تكميلية �أو بت�صحيحات بهدف احلفاظ
على اجلودة املطلوبة يف الأموال الذاتية القانونية.
املادة 21
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إبالغ بنك املغرب ،كل �ستة �أ�شهر ،بقوائم ح�ساب الأموال الذاتية على �أ�سا�س
مثبت �أو �شبه مثبت و�/أو فردي .ويجوز لبنك املغرب �أن يطلب موافاته بهذه القوائم على فرتات
�أق�رص ،عندما يرى ذلك �رضوريا.
املادة 22
أحكام املن�شور رقم /24و 2006 /املتعلق بالأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات
تلغي �أحكام هذا املن�شور � َ
االئتمان وحتل حملها.
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 2.4املالءة
من�شور رقم /25و2006/ال�صادر يف  5دجنرب  2006يتعلق باملعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات
االئتمان
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادتني  17و 50منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور كيفيات تغطية الأموال الذاتية ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق التي تتعر�ض
لها م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة الأوىل
تطبق �أحكام هذا املن�شور على م�ؤ�س�سات االئتمان امل�شار �إليها يف ما بعد «بامل�ؤ�س�سات» با�ستثناء
امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لأحكام املن�شور رقم /26و.2006/

� .Iأحكام عامة
املادة 2
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور رقم /5و 2010/ال�صادر بتاريخ
 31دجنرب)2010
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن حترتم با�ستمرار ،على �أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا ،معامل مالءة
يحدد كن�سبة دنيا تبلغ  10%بني جمموع �أموالها الذاتية ،من جهة ،وجمموع خماطر االئتمان
وخماطر ال�سوق املرجحة من جهة �أخرى.
املادة 3
يتكون ب�سط معامل املالءة من الأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان التي حت�سب طبقا ملقت�ضيات
املن�شور رقم /24و 2006/املتعلق بالأموال الذاتية.
املادة 4
يتكون مقام معامل املالءة من جمموع املخاطر املرجحة بر�سم خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق
كما هي معرفة �أدناه.
املادة 5
يح�سب مبلغ خطر االئتمان املرجح ب�رضب عنا�رص الأ�صول والعنا�رص خارج احل�صيلة ،التي
ت�ؤخذ بعني االعتبار ،يف معامالت الرتجيح املوافقة لها ،وذلك طبقا لأحكام املواد من � 9إىل 19
�أدناه.
ويح�سب مبلغ خماطر ال�سوق املرجحة ب�رضب  12,5يف املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم هذه
املخاطر املح�سوبة طبقا لأحكام املواد من � 20إىل � 27أدناه.
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املادة 6
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور رقم /5و 2010/ال�صادر بتاريخ 31
دجنرب)2010
يجب على املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خطر االئتمان �أن ميثل ،على الأقل 8% ،من مبلغ
الأ�صول املرجحة.
يجب على املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق �أن تكون مغطاة
يف حدود  50%على الأقل بالأموال الذاتية الأ�سا�سية ،كما هو حمدد يف املن�شور رقم /7و2010/
املادة 7
يجوز لبنك املغرب �أن يرخ�ص للم�ؤ�س�سات التي تنتمي �إىل جمموعة بنكية بعدم التقيد مبعامل
املالءة على �أ�سا�س فردي �إذا مت ا�ستيفاء جميع ال�رشوط التالية :
• �أن تكون امل�ؤ�س�سات مدرجة �ضمن جمال تثبيت ال�رشكة الأم ؛
• �أن تكون ال�رشكة الأم نف�سها ملزمة باحرتام معامل املالءة ؛
• و�أن تكون ال�رشكة الأم :
 ملتزمة ب�شكل ال م�رشوط و�رصيح ونهائي مبدها بالأموال الذاتية ال�رضورية عند االقت�ضاءوكذا بتغطية خ�صومها ؛
 متوفرة على نظام منا�سب للمراقبة الداخلية يغطي ن�شاط تلك امل�ؤ�س�سات.تطبق �أحكام هذه املادة على م�ؤ�س�سات االئتمان الأع�ضاء يف �شبكة ذات هيئة مركزية.
املادة 8
يجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض ح�ساب معامل املالءة على �أ�سا�س مثبت فرعي.

� . IIأحكام متعلقة مبخاطر االئتمان
املادة 9
تكون عنا�رص الأ�صول التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب خماطر االئتمان وكذا الأوزان
املطبقة عليها مف�صلة كما يلي:
�أ) وزن 0%
 .1القيم املوجودة يف ال�صندوق والقيم املعتربة يف حكمها ؛
 .2الديون امل�ستحقة على بنك املغرب وعلى البنوك املركزية الأخرى للدول الأع�ضاء يف منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ؛
 .3الديون امل�ستحقة على الدولة املغربية وعلى الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ؛
 .4قرو�ض تعبئة الديون على الدولة ،املتحقق منها ب�صفة قانونية ،واملمنوحة للمقاوالت الفائزة
ب�صفقات عمومية ؛
 .5القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ ،ال�صادرة عن �أو امل�ضمونة من طرف الدولة املغربية �أو الدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ؛
 .6القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ ،ال�صادرة عن بنك املغرب وعن البنوك املركزية الأخرى للدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ؛
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ب) وزن 20%
 .1الديون امل�ستحقة على :
• م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها املتواجدة يف املغرب وتلك املتواجدة يف الدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ؛
• الهيئات التي تزاول �أن�شطة مرتبطة بالن�شاط البنكي كما هي حمددة يف البندين  )3و )6من
املادة  7من القانون  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،وكذا
الهيئات املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة
يف حكمها التي تزاول �أن�شطة مماثلة .ويجب �أن تكون هذه الهيئات خا�ضعة لآليات للرقابة
والتقنني �شبيهة بتلك املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان ؛
• اجلماعات املحلية ؛
• بنوك التنمية متعددة الأطراف التي ي�ضع بنك املغرب الئحة ب�أ�سمائها ؛
 .2الديون امل�ستحقة على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها املتواجدة يف دول
�أخرى غري تلك الع�ضو يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها،
التي ال يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا؛
 .3الديون امل�ستحقة على الهيئات املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك الع�ضو يف منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها والتي تزاول الأن�شطة امل�شار �إليها يف العار�ضة
الثانية من البند � )1أعاله ،التي ال يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا ؛
� .4سندات الذين ،غري تلك التي يتم خ�صمها من الأموال الذاتية ،ال�صادرة عن �أو امل�ضمونة
من طرف :
• الهيئات املذكورة يف البند � )1أعاله،
• الهيئات املذكورة يف البندين  )2و� )3أعاله ،والتي ال يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش
�شهرا؛
.5الديون على العمالء ،امل�ضمونة من طرف :
• الهيئات املذكورة يف البند � )1أعاله ؛
• الهيئات املذكورة يف البندين  )2و� )3أعاله ،والتي ال يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش
�شهرا؛
• الهيئات املغربية للت�أمني على ال�صادرات ؛
 .6القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ من العمالء ،التي ت�صدرها الهيئات امل�شار �إليها يف البند � )1أعاله.
ج) وزن 50%
 .1قرو�ض ال�سكن املمنوحة للعمالء ق�صد اقتناء امل�ساكن �أو تهيئتها �أو بناءها وامل�ضمونة بوا�سطة :
• رهن ر�سمي من املرتبة الأوىل على الأمالك حمل تلك القرو�ض ؛
• �أو رهن ر�سمي من املرتبة الثانية� ،إذا كانت املرتبة الأوىل مقيدة لفائدة الدولة ،ك�ضمان لأداء
حقوق الت�سجيل ؛
• �أو �إن اقت�ضى احلال ،رهن ر�سمي من مرتبة �أدنى �إذا كانت املراتب ال�سابقة مقيدة لفائدة نف�س
امل�ؤ�س�سة وحول نف�س املحل ؛
 .2احل�ص�ص العادية من �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون برهن ر�سمي ؛
 .3القرو�ض الإيجارية والإيجار مع خيار �رشاء العقارات املمنوحة لفائدة العمالء ؛
 .4ح�سابات الت�سوية التي يتعذر التعرف على مقابالتها.
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د) وزن 100%
 .1الديون امل�ستحقة على الهيئات الوارد ذكرها يف البندين  )2و )3من الفقرة ب) والتي يتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا ؛
 .2الديون امل�ستحقة على العمالء غري تلك امل�شار �إليها يف الفقرات �أ) وب) وج) ؛
 .3امل�ستعقرات املج�سدة ؛
 .4امل�ستعقرات املمنوحة يف �إطار �إيجار ب�سيط ؛
 .5احل�ص�ص اخلا�صة من �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون برهن ر�سمي ؛
� .6سندات امللكية و�سندات الدين غري تلك التي مت خ�صمها من الأموال الذاتية وتلك امل�شار �إليها
يف البند ال�سابق ويف الفقرتني (ب وج) ؛
 .7الأ�صول الأخرى.
املادة 10
يتوقف تطبيق وزن  0%على قرو�ض تعبئة الديون على الدولة املمنوحة للمقاوالت الفائزة
ب�صفقات عمومية ،على التقيد بال�رشوط التالية :
• �أن تكون ال�صفقات العمومية مرهونة لفائدة م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها و�أن تكون الأداءات
املتعلقة بها موطنة لدى �شبابيكها؛
• �أن ال تكون احلقوق املقيدة مو�ضوع �أي حتفظ من جانب الإدارة.
املادة 11
ال يتم اعتبار القرو�ض املمنوحة للجماعات املحلية يف حدود وزن � 20%إال �إذا كان �سدادها
مربجما ب�شكل تلقائي يف ميزانية هذه الهيئات و�إذا كانت تلك القرو�ض ال حتمل �صفة ديون �صعبة
التح�صيل.
املادة 12
ت�ؤخذ �أ�سهم �أو ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة بعني االعتبار يف حدود الوزن
املطبق على ال�سندات التي تكونها ،وذلك طبقا لأحكام هذا املن�شور و�رشيطة �أن تكون امل�ؤ�س�سة
قادرة على �إثبات ذلك.
�إذا مل تتوفر امل�ؤ�س�سة على ت�شكيلة �أ�سهم �أو ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة ،يكون
الوزن املطبق م�ساويا لن�سبة .100%
املادة 13
لأجل حتديد القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق املمنوحة للعمالء ،يجوز دمج احل�سابات
الدائنة واملدينة طبقا ملقت�ضيات املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 14
تكون العنا�رص خارج احل�صيلة التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب خماطر االئتمان وكذا
الأوزان املطبقة عليها مف�صلة كما يلي :
�أ) وزن : 0%
 .1تعهدات التمويل وال�ضمان لفائدة �أو ب�أمر من :
• الدولة املغربية والدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف
حكمها ؛
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• البنوك املركزية للدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف
حكمها ؛
 .2التعهدات اخلا�صة ب�إعادة �رشاء ال�سندات املباعة ا�سرتداديا ،ال�صادرة عن :
• الدولة املغربية والدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف
حكمها ؛
• بنك املغرب والبنوك املركزية الأخرى للدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية
والدول املعتربة يف حكمها.
ب) وزن 4%
االعتمادات امل�ستندية لال�سترياد املفتوحة ب�أمر من البنوك املغربية وامل�ضمونة بال�سلع املطابقة لها.
ج) وزن 20%
 .1االعتمادات امل�ستندية لال�سترياد املفتوحة ب�أمر من العمالء وامل�ضمونة بال�سلع املطابقة لها ؛
 .2االعتمادات امل�ستندية للت�صدير امل�ؤكدة ؛
 .3تعهدات التمويل وال�ضمان ،غري تلك امل�شار �إليها يف الفقرة ب) ويف البندين ال�سابقني ،لفائدة
�أو ب�أمر من :
• الهيئات امل�شار �إليها يف البند  1من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله،
• الهيئات امل�شار �إليها يف البندين  2و 3من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله ،والتي ال يتجاوز �أجل
ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا ؛
 .4تعهدات التمويل وال�ضمان املمنوحة لفائدة العمالء �أو ب�أمر منهم ،والتي ت�ضمنها :
• الهيئات امل�شار �إليها يف البند  1من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله ؛
• الهيئات امل�شار �إليها يف البندين  2و 3من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله ،والتي ال يتجاوز �أجل
اال�ستحقاق املتبقي لهذه التعهدات اثني ع�رش �شهرا ؛
 .5التعهدات ب�رشاء ال�سندات وب�إعادة �رشاء ال�سندات املباعة ا�سرتداديا ،التي ت�صدرها :
• الهيئات امل�شار �إليها يف البند  1من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله،
• الهيئات امل�شار �إليها يف البندين  2و 3من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله ،عندما ال يتجاوز �أجل
اال�ستحقاق املتبقي لهذه التعهدات اثني ع�رش �شهرا.
د) وزن 50%
 .1االعتمادات امل�ستندية لال�سترياد املفتوحة ب�أمر من العمالء وغري امل�ضمونة بال�سلع املطابقة لها ؛
 .2التعهدات النهائية اخلا�صة بالقر�ض الإيجاري لفائدة العمالء ؛
 .3الكفاالت اخلا�صة بال�صفقات العمومية واملمنوحة ب�أمر من العمالء ؛
 .4الكفاالت املمنوحة ب�أمر من العمالء ك�ضمان لأداء الر�سوم وال�رضائب اجلمركية ؛
 .5التعهدات النهائية اخلا�صة مبنح الكفاالت �أو القرو�ض بالقبول ب�أمر من العمالء ؛
 .6تعهدات التمويل وال�ضمان الأخرى لفائدة العمالء �أو ب�أمر منهم ،التي ال ت�شكل تعهدات حتل
حمل بع�ض القرو�ض املوزعة من طرف امل�ؤ�س�سات الأخرى.

135
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

هـ) وزن 100%
 .1تعهدات التمويل وال�ضمان ،التي يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا ،لفائدة �أو
ب�أمر من الهيئات امل�شار �إليها يف البندين  2و 3من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله ؛
 .2التعهدات ب�رشاء ال�سندات وب�إعادة �رشاء ال�سندات املباعة ا�سرتداديا وال�صادرة عن :
• العمالء،
• الهيئات الوارد ذكرها يف البندين  2و 3من الفقرة ب) من املادة � 9أعاله� ،إذا جتاوز �أجل
اال�ستحقاق املتبقي لهذه التعهدات اثني ع�رش �شهرا ؛
 .3تعهدات التمويل وال�ضمان الأخرى املمنوحة لفائدة العمالء �أو ب�أمر منهم.
املادة 15
حت�سب املتطلبات من الأموال الذاتية املتعلقة بعنا�رص خارج احل�صيلة اخلا�صة باملنتجات امل�شتقة
املرتبطة ب�أ�سعار الفائدة و�سندات امللكية والعمالت الأجنبية واملنتجات الأ�سا�سية وفقا لطريقة
التقييم امل�سماة «التقييم ح�سب �سعر ال�سوق ال�سائد» من خالل �إ�ضافة املكونني التاليني :
• كلفة اال�ستبدال احلالية التي ت�ساوي الفارق الإيجابي بني القيمة يف ال�سوق وتلك املتفق عليها
يف العقد ؛
• خماطر االئتمان املحتملة يف امل�ستقبل التي ت�ساوي املبلغ اال�سمي للعقد مرجحا ح�سب املدة
املتبقية ،وذلك طبقا للجدول التايل :
عقود العمالت الأجنبية

عقود �أ�سعار الفائدة

حيث يكون الطرف
املقابل م�ؤ�س�سة (*)
املدة
املتبقية

عقود �سندات امللكية

حيث يكون الطرف املقابل
م�ؤ�س�سة (*)
�أطراف
مقابلة

مغربية �أو
متواجدة
يف دولة
ع�ضو يف
منظمة
OCDE
�أو
مثيالتها

متواجدة
يف بلد
�آخر

�إىل غاية
�سنة
واحدة

-

-

-

�أكرث من
�سنة �إىل 5
�سنوات

0,1%

0,5%

0,5%

1,0%

�أكرث
من خم�س
�سنوات

0,3%

1,5%

1,5%

1,5%

�أخرى

عقود املنتجات الأ�سا�سية

حيث يكون الطرف
املقابل م�ؤ�س�سة (*)
�أطراف مقابلة

مغربية �أو
متواجدة يف
دولة ع�ضو
يف منظمة
�أو OCDE
مثيالتها

متواجدة يف
بلد �آخر

0,2%

0,2%

1,0%

5,0%

5,0%

1,6%

7,5%

7,5%

2,0%

�أخرى

حيث يكون الطرف
املقابل م�ؤ�س�سة (*)
�أطراف
مقابلة

متواجدة يف
بلد �آخر

مغربية �أو
متواجدة يف
دولة ع�ضو
يف منظمة
�أو OCDE
مثيالتها

متواجدة
يف بلد
�آخر

1,2%

1,2%

6,0%

8,0%

8,0%

2,4%

10,0%

10,0%

3,0%

�أخرى

�أطراف
مقابلة

مغربية �أو
متواجدة يف
دولة ع�ضو
يف منظمة
OCDE
�أو مثيالتها

متواجدة
يف بلد
�آخر

2,0%

2,0%

10,0%

12,0%

12,0%

15,0%

15,0%

(*)  :م�شار �إليها يف العار�ضتني الأوليتني من البند  (1من الفقرة ب) من املادة  9من هذا املن�شور.

املادة 16
يجوز للم�ؤ�س�سات غري اخلا�ضعة للمتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�سوق ،طبقا
لأحكام املادتني  22و� 24أدناه� ،أن تختار طريقة التقييم امل�سماة «املخاطر الأولية» بالن�سبة
للمنتجات امل�شتقة املرتبطة ب�أ�سعار الفائدة وبالعمالت .يف هذه احلالة ،يتعني على امل�ؤ�س�سات تبليغ
بنك املغرب بذلك.
وي�ساوي مبلغ املخاطر الواجب �أخذه بعني االعتبار جمموع قيم العقود املرجحة ح�سب مدتها
الأ�صلية ،طبقا للجدول التايل :
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�أخرى

عقود �أ�سعار الفائدة

عقود العمالت الأجنبية
حيث يكون الطرف املقابل م�ؤ�س�سة (*)

حيث يكون الطرف املقابل م�ؤ�س�سة (*)

املدة الأ�صلية

�أطراف مقابلة
�أخرى

�أطراف مقابلة
�أخرى

مغربية �أو متواجدة
يف دولة ع�ضو يف
منظمة � OCDEأو
مثيالتها

متواجدة يف بلد
�آخر

0،4%

0،4%

2%

5%

5%

3%

3%

مغربية �أو متواجدة
يف دولة ع�ضو يف
منظمة � OCDEأو
مثيالتها

متواجدة يف بلد
�آخر

�أقل من �أو ت�ساوي �سنة
واحدة

0،1%

0،1%

0،5%

�أكرث من �سنة و�إىل غاية
�سنتني

0،2%

1%

1%

1%

ن�سبة �إ�ضافية عن كل �سنة
بعد انق�ضاء �سنتني

0،2%

1%

1%

0،6%

(*)  :م�شار �إليها يف العار�ضتني الأوليتني من البند (1من الفقرة ب) من املادة  9من هذا املن�شور.

املادة 17
تطبق الأوزان امل�شار �إليها يف املادتني  9و� 14أعاله بعد خ�صم اال�ستخمادات وامل�ؤن عن نق�صان
قيمة الأ�صول وامل�ؤن عن خماطر تنفيذ التعهدات بوا�سطة التوقيع ،وكذا املبالغ التي متثل اجلزء
من املخاطر الذي ت�ضمنه :
• الدولة ؛
• م�ؤ�س�سات �أو �صناديق ال�ضمان التي تعترب �ضماناتها يف حكم �ضمانات الدولة ؛
• بنوك التنمية متعددة الأطراف ؛
• الرهن احليازي على الودائع املكونة لدى م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها ؛
• الرهن احليازي لل�سندات التي ت�صدرها الدولة �أو ت�ضمنها ؛
• الرهن احليازي لل�سندات التي ي�صدرها بنك املغرب �أو البنوك املركزية للدول الأع�ضاء يف
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية وللدول الأخرى املعتربة يف حكمها ؛
• الرهن احليازي على �سندات الدين ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة نف�سها.
املادة 18
يجب �أن تكون ال�ضمانات امل�شار �إليها يف املواد  9و 14و� 17أعاله قابلة للبيع عند �أول طلب ،بال
�رشوط ودون �أي �إمكانية لالعرتا�ض.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ال ت�ؤخذ ال�ضمانات بعني االعتبار �إال خالل مدتها الفعلية وفقط يف حدود مبالغ
املخاطر املغطاة.
املادة 19
يجب �أن تن�ص عقود الرهن احليازي للأموال �أو ال�سندات ب�شكل �رصيح على تخ�صي�ص هذه القيم
ل�ضمان املخاطر املتعر�ض لها.
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كما يجب �أن يكون الرهن احليازي لل�سندات اال�سمية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات االئتمان معززا
ب�شهادة حتمل تاريخا حمددا تثبت قبوله من طرف م�ؤ�س�سة الإ�صدار.
� .IIIأحكام متعلقة مبخاطر ال�سوق
املادة 20
يق�صد مبخاطر ال�سوق خماطر اخل�سائر الناجتة عن تقلبات �أ�سعار ال�سوق ،وت�شمل :
• املخاطر املتعلقة بالأدوات التي ت�شملها حمفظة التداول ؛
• خماطر ال�رصف واملخاطر املتعلقة باملنتجات الأ�سا�سية التي تتعر�ض لها جمموع عنا�رص
احل�صيلة وخارج احل�صيلة ،ماعدا تلك املدرجة يف حمفظة التداول.
املادة 21
تتكون حمفظة التداول من الو�ضعيات املتعلقة بالأدوات املالية واملنتجات الأ�سا�سية التي تتم
حيازتها لغر�ض التداول �أو من �أجل تغطية عنا�رص �أخرى من حمفظة التداول �أو متويلها.
ويجب �أن تكون هذه الأدوات غري مقيدة ب�أية �رشوط حتد من قابلية تداولها �أو م�ضمونة ب�أدوات
مالية خا�صة بالتغطية.
املادة 22
�إذا كانت قيمة حمفظة التداول كبرية ،تخ�ضع امل�ؤ�س�سات لعملية ح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية
بر�سم هذه املحفظة ،وذلك على �أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا.
املادة 23
حل�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية اخلا�صة مبخاطر ال�سوق على �أ�سا�س مثبت ،جتوز مقا�صة
الو�ضعيات الق�صرية والطويلة املتعلقة بنف�س الأداة� ،رشيطة ا�ستيفاء ال�رشوط التالية :
• غياب عوائق حتول دون �إعادة توطني �أرباح �إحدى ال�رشكات التابعة باخلارج ب�شكل �رسيع،
• وجود توزيع منا�سب للأموال الذاتية داخل املجموعة،
• وجود �إطار قانوين ي�ضمن تدبري املخاطر يف الوقت املطلوب على �أ�سا�س مثبت.
املادة 24
تخ�ضع امل�ؤ�س�سات لعملية ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�رصف ،على
�أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا ،مبجرد جتاوز جمموع و�ضعيات ال�رصف ال�صافية التي
تتخذها  2%من الأموال الذاتية.
املادة 25
�إّذا مل تكن قيمة حمفظة التداول كبرية ،يح�سب املتطلب من الأموال الذاتية املتعلقة بهذه املحفظة
طبقا :
• للأحكام املتعلقة مبخاطر االئتمان� ،إذا كان ح�ساب هذه املتطلبات يتم على �أ�سا�س فردي،
• للأحكام املتعلقة مبخاطر ال�سوق �أو تلك املتعلقة مبخاطر االئتمان عندما حت�سب هذه املتطلبات
على �أ�سا�س مثبت.
املادة 26
يتم ح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�سوق طبقا للأحكام التالية :
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�أ) خماطر �أ�سعار الفائدة
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلقة مبخاطر �أ�سعار الفائدة جمموع املتطلبات من الأموال
الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة واملخاطر العامة.
ويتم ح�ساب هذا املتطلب بالن�سبة لكل عملة من العمالت التالية على حدة  :الدرهم والأورو
والدوالر ،وذلك على �أ�سا�س الو�ضعيات ال�صافية املحددة وفقا للكيفيات املبينة يف املذكرة التقنية
لبنك املغرب.
 )1املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة
ت�ساوي املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة الناجت املح�صل عليه ب�رضب القيمة
املطلقة للو�ضعيات ال�صافية على �سندات الدين يف معامالت الرتجيح املبينة يف ما يلي :
�أ .تطبق ن�سبة ترجيح  0%على ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة اخلا�صة ب�أ�سعار
الفائدة املكونة يف �أكرث من  90%منها من �سندات مرجحة بن�سبة  0%بر�سم خماطر االئتمان ؛
ب .تطبق ن�سبة ترجيح  4%بالن�سبة ملا يلي :
• ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة اخلا�صة ب�أ�سعار الفائدة من فئتي «�سندات
االقرتا�ض» و»النقدية» ؛
• احل�ص�ص العادية ل�صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون برهن ر�سمي ؛
ج .وحتدد الرتجيحات املطبقة على �سندات الديون ،غري تلك امل�شار �إليها يف البندين �أ) وب)
�أعاله ،على النحو التايل:
نوع الإ�صدار
الإ�صدارات ال�سيادية
الإ�صدارات امل�ؤهلة
الإ�صدارات الأخرى

مدة اال�ستحقاق املتبقية للأداة

الرتجيح
0%

�أقل من �أو ت�ساوي � 6أ�شهر
�أكرث من � 6أ�شهر و�أقل من �أو ت�ساوي
� 24شهرا
�أكرث من � 24شهرا

0,25%
1,00%
1,60%
8.00%

يق�صد «بالإ�صدارات ال�سيادية» ال�سندات ال�صادرة عن الهيئات اخلا�ضعة لوزن  0%بر�سم خماطر
االئتمان امل�شار �إليها يف املادة � 9أعاله.
ت�شمل «الإ�صدارات امل�ؤهلة» :
• ال�سندات ال�صادرة عن الهيئات اخلا�ضعة لوزن  20%بر�سم خماطر االئتمان كما هي م�شار
�إليها يف املادة � 9أعاله ؛
• ال�سندات ال�صادرة عن الهيئات الأخرى واملمنوحة ت�صنيفا ي�ساوي على الأقلBBB -من
طرف :
 على الأقل ،هيئتني خارجيتني لتقييم القرو�ض يرد ا�سمها �ضمن الالئحة املعدة من طرف بنكاملغرب؛
 �أو �إحدى الهيئات اخلارجية لتقييم القرو�ض� ،رشيطة �أال تكون �أي هيئة �أخرى مدرجة �ضمنالالئحة املعدة من طرف بنك املغرب قد منحتها ت�صنيفا �أدنى ؛
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 ال�سندات غري امل�صنفة ،والتي قامت جهة �إ�صدارها ب�إ�صدار �سندات مدرجة يف �سوق منظمةومعرتف بها ،والتي تعتربها امل�ؤ�س�سة ذات جودة تفوق ت�صنيف� BBB -أو ت�ساويه ،وذلك
�رشيطة احل�صول على موافقة بنك املغرب.
وال ت�شمل الأحكام امل�شار �إليها يف البندين �أ) �إىل ج) �أعاله :
 الو�ضعيات الناجمة عن تق�سيم املنتجات امل�شتقة غري تلك التي تكون �أداتها املالية الأ�سا�سية �سنددين �صادر عن �إحدى املقاوالت ؛
 التفويتات امل�ؤقتة لل�سندات وعمليات ال�رصف الآجلة ؛ عمليات متويل وتغطية عنا�رص حمفظة التداول ،التي مت �إبرامها مع امل�ؤ�س�سات الأخرى.يجب �أن تخ�ضع العنا�رص امل�شار �إليها يف العار�ضات ال�سابقة للمتطلبات من ر�أ�س املال بر�سم
خماطر االئتمان.
 .2املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة
يتم ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة على �سندات الدين ح�سب طريقة
جدول اال�ستحقاقات �أو طريقة ح�ساب مدة البقاء.
ويتعني �إ�شعار بنك املغرب م�سبقا بنية اعتماد طريقة ح�ساب مدة البقاء الذي يجوز له االعرتا�ض
يف حال ارت�أى �أن الآليات التنظيمية والتقنية ال�رضورية لتحقيق ذلك غري مالئمة.
ال يجوز للم�ؤ�س�سات التي تعتمد طريقة ح�ساب مدة البقاء ا�ستعمال طريقة �سجل اال�ستحقاقات �إال
بعد احل�صول على املوافقة امل�سبقة لبنك املغرب.
�أ) طريقة �سجل اال�ستحقاقات
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة جمموع العنا�رص التالية :
•  10%من جمموع الو�ضعيات املرجحة واملقا�صة لكل نطاقات اال�ستحقاق ؛
•  40%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف املنطقة  1؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف املنطقة  2؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف املنطقة  3؛
•  40%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة ما بني املنطقة  1و 2وما بني املنطقتني  2و 3؛
•  100%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة ما بني املنطقة  1و 3؛
•  100%من الو�ضعيات املرجحة املتبقية غري املقا�صة.
ب) طريقة مدة البقاء :
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة جمموع العنا�رص التالية :
•  5%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س ح�ساب مدة البقاء لكل نطاقات اال�ستحقاق ؛
•  40%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س ح�ساب مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق
الواقعة يف املنطقة  1؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س ح�ساب مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق
الواقعة يف املنطقة  2؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س ح�ساب مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق
الواقعة يف املنطقة  3؛
•  40%من الو�ضعية املقا�صة املرجحة على �أ�سا�س ح�ساب مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة
ما بني املنطقتني  1و 2وما بني املنطقتني  3و 4؛
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•  100%من الو�ضعية املقا�صة املرجحة ما بني املنطقتني  1و 3؛
•  100%من الو�ضعيات املرجحة املتبقية التي مل تتم مقا�صتها على �أ�سا�س ح�ساب مدة البقاء.
وحتدد املذكرة التقنية لبنك املغرب خانات نطاقات اال�ستحقاق وكذا كيفيات ح�ساب الو�ضعيات
املرجحة املقا�صة �أو غري املقا�صة.
ب .خماطر الو�ضعية على �سندات امللكية
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلقة ب�سندات امللكية جمموع املتطلبات من الأموال الذاتية
املطلوبة بر�سم املخاطر اخلا�صة واملخاطر العامة.
 .1متطلبات الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة :
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة جمموع العنا�رص التالية :
•  8%من الو�ضعية الإجمالية على �سندات امللكية �أو  4%منها �إّذا كانت حمفظة هذه ال�سندات
�سائلة ومنوعة يف ذات الآن ؛
•  2%من الو�ضعية الإجمالية على ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة اخلا�صة
بالأ�سهم ؛
•  2%من الو�ضعية الإجمالية على العقود املبنية على م�ؤ�رشات البور�صة الواردة يف الالئحة
املعدة من طرف بنك املغرب ؛
•  4%من الو�ضعية على عقود امل�ؤ�رشات القطاعية �أو امل�ؤ�رشات غري املنوعة ب�شكل كاف ؛
•  2%من قيمة كل فرع يف عملية املفا�ضلة على الأدوات املالية الآجلة.
ويتعني توافر ال�رشوط التالية يف املحفظة ال�سائلة واملنوعة :
• �أن تكون �سندات امللكية املكونة للمحفظة م�ضمنة يف م�ؤ�رشات البور�صة املبينة يف الالئحة املعدة
من طرف بنك املغرب ؛
• �أال متثل �أي و�ضعية فردية �أكرث من  5%من قيمة املحفظة الإجمالية املكونة من �سندات ملكية
امل�ؤ�س�سة ،وقد ت�صل هذه الن�سبة الق�صوى �إىل � 10%إذا مل تتجاوز جمموع الو�ضعيات املعنية،
التي ترتاوح على �أ�سا�س فردي ما بني  5%و ،10%ن�سبة  50%من املحفظة الإجمالية املكونة
من �سندات امللكية.
يجوز لبنك املغرب �أن يرخ�ص ،وفقا لل�رشوط واحلدود الواردة يف املذكرة التقنية ،مبتطلبات
من الأموال الذاتية تقل عن الرتجيحات املذكورة �أعاله.
 .2املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة
يحدد املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة من خالل تطبيق معامل  8%على الو�ضعية
ال�صافية الإجمالية املتعلقة ب�سندات امللكية.
ج .خماطر ال�رصف
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�رصف ن�سبة  8%من جمموع العن�رصين
التاليني :
• �أعلى مبلغ من جمموع الو�ضعيات ال�صافية الق�صرية �أو من جمموع الو�ضعيات ال�صافية
الطويلة بالعمالت الأجنبية ؛
• القيمة املطلقة للو�ضعية ال�صافية على الذهب.
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د .املخاطر على املنتجات الأ�سا�سية
يتم ح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية بالن�سبة لو�ضعيات احل�صيلة وخارج احل�صيلة املتعلقة
باملنتجات الأ�سا�سية وفقا للطريقة امل�سماة «جدول اال�ستحقاق» �أو الطريقة «املب�سطة».
 .1الطريقة امل�سماة «جدول اال�ستحقاق»
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بالن�سبة لكل منتج �أ�سا�سي جمموع العنا�رص التالية ،بعد حتويلها
ح�سب �سعر هذا املنتج بالناجز :
• جمموع الو�ضعيات املقا�صة داخل كل نطاق ا�ستحقاق ،م�رضوبة يف  1,5%؛
• الو�ضعية ال�صافية املتبقية ،بعد القيام باملقا�صة داخل كل نطاق ا�ستحقاق ،مرحلة على التوايل
داخل نطاقات اال�ستحقاق املتعاقبة ،وامل�رضوبة يف  0,6%عن كل ترحيل ؛
• الو�ضعية املتبقية غري املقا�صة والنهائية ،م�رضوبة يف .15%
ترتاوح نطاقات اال�ستحقاق امل�شار �إليها يف العار�ضات بني � 0شهر و�شهر واحد ،وبني �شهر واحد
و� 3أ�شهر ،وبني � 3أ�شهر و� 6أ�شهر ،وبني  6و� 12شهرا ،وبني �سنة واحدة و�سنتني ،وبني �سنتني
و� 3سنوات و�أكرث من � 3سنوات.
 .2الطريقة امل�سماة «مب�سطة».
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية جمموع العنا�رص التالية :
•  15%من الو�ضعية ال�صافية الطويلة �أو الق�صرية على كل منتج �أ�سا�سي ؛
•  3%من الو�ضعيات الإجمالية الطويلة والق�صرية على كل منتج �أ�سا�سي.
هـ .خماطر اخليارات
يحدد املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر اخليارات وفقا للطريقة امل�سماة « .»Delta-plus
وتطابق هذه املتطلبات جمموع الأموال الذاتية املطلوبة بر�سم املخاطر اخلا�صة والعامة واملتبقية.
وحل�ساب املخاطر العامة ،وعند االقت�ضاء املخاطر اخلا�صة ،يتم حتويل و�ضعيات اخليارات �إىل
و�ضعيات م�ساوية لها على الأداة املالية الرئي�سية ودجمها يف الو�ضعيات ال�صافية لكل نوع من
املخاطر امل�شار �إليها يف الفقرات �أ) �إىل د) من هذه املادة.
ت�ساوي املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر املتبقية ،الناجتة عن االجتاه غري اخلطي
للخيارات ،واملعروفة با�سم «خماطر «  ،» gammaوكذا عن ت�أثر اخليارات بتقلب الأدوات
املالية الأ�سا�سية التي يطلق عليها ا�سم «خماطر  ،»vegaجمموع القيم املطلقة اخلا�صة مبخاطر
 gammaال�صافية ال�سلبية وخماطر .vega
 .1خماطر gamma
يتم ح�ساب خماطر  gammaلكل خيار على حدة ،مبا يف ذلك خيارات التغطية ،تبعا لل�صيغة
التالية :
خطر ( x gamma x 1/2 = gammaمتغري الأداة املالية الأ�سا�سية) ²
ويتم حتديد تغري الأداة املالية الأ�سا�سية على ال�شكل التايل :
• بالن�سبة للخيارات على الأدوات املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة ،ميكن للم�ؤ�س�سات ح�ساب خطر
� gammaإما:
 مقارنة مع ن�سبة الفائدة الأ�سا�سية .ويف هذه احلالة ،يطابق تغري الأداة املالية الأ�سا�سية التغرياملفرت�ض ل�سعر الفائدة املحدد يف املذكرة التقنية لبنك املغرب ؛
 �أو مقارنة مع قيمة الأداة املالية الأ�سا�سية يف ال�سوق .يف هذه احلالة ،ي�ساوي تغري الأداة املالية142

الأ�سا�سية ناجت القيمة يف ال�سوق بالن�سبة للو�ضعية وللمدة املعدلة والتغري املفرت�ض ل�سعر الفائدة
املحدد يف املذكرة التقنية لبنك املغرب ؛
• بالن�سبة للخيارات على �سندات امللكية وم�ؤ�رشات البور�صة ،ت�ساوي قيمة تغري الأداة املالية
الأ�سا�سية  8%من قيمة الأداة املالية الأ�سا�سية يف ال�سوق ؛
• بالن�سبة للخيارات على العمالت والذهب ،ي�ساوي تغري الأداة املالية الأ�سا�سية  8%من �سعر
زوج العمالت امل�أخوذة يف االعتبار �أو من �سعر الذهب ؛
• بالن�سبة للمنتجات الأ�سا�سية ،ي�ساوي تغري الأداة املالية الأ�سا�سية  15%من قيمة املنتج امل�أخوذ
يف االعتبار يف ال�سوق.
 .2خماطر vega
يتم ح�ساب خماطر  ،vegaلكل خيار على حدة ،مبا يف ذلك خيارات التغطية ،تبعا لل�صيغة التالية
:
خطر ( x vega = vegaالتغري املتعلق بالتقلبات).
بالن�سبة جلميع فئات الأدوات املالية الأ�سا�سية للخيار ،ي�ساوي التغري املتعلق بالتقلب  25%من
التقلب ال�ضمني للخيارات.
املادة 27
يجب على امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة للمتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�سوق �أن ت�ستثني
العنا�رص امل�ضمنة يف حمفظة التداول من ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر
االئتمان.
� - IVأحكام �أخرى
املادة 28
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إبالغ بنك املغرب ،كل �ستة �أ�شهر ،بقوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة على
�أ�سا�س فردي ومثبت �أو هما معا.
يجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض موافاته بتلك القوائم على فرتات �أق�رص ،عندما يرى ذلك �رضوريا.
املادة 29
يجوز لبنك املغرب �أن يقوم مبراجعة ح�ساب معامل املالءة �إذا كانت العنا�رص امل�أخوذة بعني
االعتبار يف عملية احل�ساب ال ت�ستجيب لل�رشوط املحددة يف هذا املن�شور.

143
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

ر�سالة من�شور رقم /01م �إ ب 2007/ال�صادرة يف � 13أبريل  2007حتدد كيفيات �إعداد و�إر�سال
قوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة تطبيقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /25و 2006/املتعلق باملعامل
الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات االئتمان
حتدد هذه الر�سالة املن�شور كيفيات �إعداد و�إر�سال قوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة ،على
�أ�سا�س فردي ومثبت ،تطبيقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /25و 2007/املتعلق باملعامل الأدنى ملالءة
م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة الأوىل
تطبيقا للمادة  28من املن�شور رقم /25و 2006/املتعلق باملعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات االئتمان،
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان غري اخلا�ضعة لأحكام الر�سالة املن�شور رقم /02م �إ ب،2007/
وامل�شار �إليها �أدناه «بامل�ؤ�س�سات» ،موافاة مديرية الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب بالقوائم
اخلا�صة بح�ساب املعامل الأدنى للمالءة املتعلق مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق ،على �أ�سا�س
فردي ومثبت ،واملعدة على �أ�سا�س احل�سابات املح�صورة يف نهاية �شهر يونيو ونهاية �شهر دجنرب
من كل �سنة.
ويتعني �إر�سال قوائم احل�ساب املعدة على �أ�سا�س احل�سابات املح�صورة يف نهاية �شهر يونيو ،على
�أ�سا�س فردي ومثبت ،على التوايل يف نهاية �شهر �شتنرب ونهاية �شهر �أكتوبر من كل �سنة ،على
�أبعد تقدير.
ويتعني �إر�سال قوائم احل�ساب املعدة على �أ�سا�س احل�سابات املح�صورة يف نهاية �شهر دجنرب ،على
�أ�سا�س فردي ومثبت ،على التوايل يف نهاية �شهر مار�س ونهاية �شهر �أبريل من ال�سنة املوالية،
على �أبعد تقدير.
املادة 2
حت�سب الأموال الذاتية طبقا لأحكام املن�شور رقم /24و 2006/املتعلق بالأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات
االئتمان.
ويح�سب مبلغ الأ�صول املرجحة بر�سم خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق طبقا ملقت�ضيات املن�شور
رقم /25و 2006/امل�شار �إليه �أعاله وطبقا ملقت�ضيات املذكرة التقنية رقم /01م �إ ب 2007/الواردة
يف امللحق رقم  1من هذه الر�سالة املن�شور.
املادة 3
ُت َعد القوائم امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله وفقا للنماذج الواردة يف امللحق رقم  2من هذه
الر�سالة املن�شور.
وتر�سل القوائم ،ب�صورة انتقالية ،بوا�سطة قر�ص مدمج يف وثيقة معدة يف جدول « »Excelيف
انتظار حتديد بنك املغرب لكيفيات �إر�سالها �آليا.
املادة 4
ُتر�سل القوائم امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله للمرة الأوىل على �أ�سا�س احل�سابات ،الفردية
واملثبتة ،املح�صورة يف نهاية �شهر دجنرب .2006
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امللحق رقم 1
املذكرة التقنية رقم /01م �إ ب 2007/التي حتدد كيفيات تطبيق املن�شور رقم /25و 2006/املتعلق
باملعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات االئتمان.
امللحق رقم 2
مناذج قوائم ح�ساب املعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات االئتمان (انظر القر�ص املدمج املرفق)
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من�شور رقم /26و2006/ال�صادر يف  5دي�سمرب  2006متعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية
لتغطية خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان،
ح�سب املقاربة املعيارية
وايل بنك املغرب ؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادتني  17و 50منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نونرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور كيفيات تغطية الأموال الذاتية ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر
الت�شغيل التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة الأوىل
يحدد بنك املغرب الئحة ب�أ�سماء م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها يف ما بعد «بامل�ؤ�س�سات» ،التي
تخ�ضع لأحكام هذا املن�شور.

� .Iأحكام عامة
املادة 2
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور رقم /6و 2010/ال�صادر بتاريخ
 31دجنرب)2010
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن حترتم با�ستمرار ،على �أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا ،معامل مالءة
�أدنى يحدد كن�سبة دنيا ت�ساوي  10%بني جمموع �أموالها الذاتية ،من جهة ،وجمموع خماطر
االئتمان وخماطر الت�شغيل وخماطر ال�سوق املرجحة ،من جهة �أخرى.
املادة 3
يتكون ب�سط معامل املالءة من الأموال الذاتية حم�سوبة طبقا للمن�شور رقم /24و 2010/املتعلق
بالأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 4
يتكون مقام معامل املالءة من جمموع املخاطر املرجحة بر�سم خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق
وخماطر الت�شغيل كما هي معرفة �أ�سفله.
املادة 5
يح�سب مبلغ خماطر االئتمان املرجحة ب�رضب عنا�رص الأ�صول وعنا�رص خارج احل�صيلة،
امل�أخوذة بعني االعتبار ،يف معامالت الرتجيح املن�صو�ص عليها يف املواد من � 11إىل  18ومن 45
�إىل � 47أ�سفله.
يحدد مبلغ خماطر ال�سوق املرجحة ب�رضب  12,5يف املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم هذه
املخاطر حم�سوبا طبقا ملقت�ضيات املواد من � 48إىل � 55أ�سفله.
يحدد مبلغ خماطر الت�شغيل املرجحة ب�رضب  12,5يف املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم هذه
املخاطر حم�سوبا طبقا ملقت�ضيات املواد من � 56إىل � 62أ�سفله.
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املادة 6
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور رقم /6و 2010/ال�صادر بتاريخ 31
دجنرب)2010
يجب على املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خطر االئتمان �أن ميثل ،على الأقل 8% ،من مبلغ
الأ�صول املرجحة.
يجب على املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل
�أن تكون مغطاة يف حدود  50%على الأقل بالأموال الذاتية الأ�سا�سية ،كما هو حمدد يف املن�شور
رقم /7و2010/
املادة 7
يجوز لبنك املغرب �أن يرخ�ص للم�ؤ�س�سات التي تنتمي �إىل جمموعة بنكية بعدم احرتام معامل
املالءة على �أ�سا�س فردي عند توفر جمموع ال�رشوط الآتية :
• عندما تكون امل�ؤ�س�سات داخلة �ضمن جمال تثبيت ال�رشكة الأم ؛
• عندما تكون امل�ؤ�س�سة الأم نف�سها ملزمة باحرتام معامل املالءة ؛
• وعندما تكون امل�ؤ�س�سة الأم :
 ملتزمة ب�شكل غري م�رشوط و�رصيح ونهائي بتحويل الأموال الذاتية ال�رضورية �إليها عنداالقت�ضاء وبتغطية خ�صومها ؛
 متوفرة على نظام منا�سب للمراقبة الداخلية يغطي ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات.تطبق �أحكام هذه املادة على م�ؤ�س�سات االئتمان الأع�ضاء يف �شبكة تتوفر على هيئة مركزية.
املادة 8
يجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض ح�ساب معامل املالءة على �أ�سا�س مثبت فرعي.

� . IIأحكام متعلقة مبخاطر االئتمان
املادة 9
من �أجل حتديد ترجيحات خماطر االئتمان ،ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات الت�صنيفات اخلارجية التي متنحها
الهيئات اخلارجية لتقييم القرو�ض التي ي�ضع بنك املغرب الئحة ب�أ�سمائها.
تطبق ترجيحات الديون املحررة واملمولة بالعمالت الأجنبية على �أ�سا�س الت�صنيفات اخلارجية
بالعمالت الأجنبية التي متنحها الهيئات اخلارجية لتقييم القرو�ض.
تطبق ترجيحات الديون املحررة واملمولة بالدرهم على �أ�سا�س الت�صنيفات اخلارجية بالدرهم التي
متنحها الهيئات اخلارجية لتقييم القرو�ض.
املادة 10
ت�ستعمل امل�ؤ�س�سات الت�صنيفات اخلارجية التي تطلبها املقاوالت من الهيئات اخلارجية لتقييم
القرو�ض.
ويجوز �أخذ الت�صنيفات اخلارجية غري املطلوبة بعني االعتبار يف تطبيق الرتجيحات� ،رشيطة
احل�صول على املوافقة امل�سبقة لبنك املغرب.
املادة 11
حتدد عنا�رص الأ�صول التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب خماطر االئتمان وكذا معامالت
الرتجيح التي تطبق عليها كما يلي :
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�أ .الديون امل�ستحقة على املقرت�ضني ال�سياديني
 .1بالرغم من القواعد العامة املحددة يف البنود  )2و )3و� )4أدناه ،يطبق ترجيح بن�سبة 0%
على الديون امل�ستحقة على الدولة املغربية وعلى بنك املغرب ،املحررة واملمولة بالدرهم،
وكذا على الديون امل�ستحقة على بنك الت�سويات الدولية و�صندوق النقد الدويل والبنك املركزي
الأوروبي واللجنة الأوروبية.
 .2تكون الرتجيحات املطبقة على الديون امل�ستحقة على الدول وعلى بنوكها املركزية كما يلي :
�	+Bأقل من  -Bغري م�صنف
+BB +BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
لالئتمان	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل �	-BBإىل -B
الرتجيح

0%

20%

50%

100%

100%

150%

100%

 .3بالن�سبة للرتجيحات املطبقة على الديون امل�ستحقة على الدول ،يجوز للم�ؤ�س�سات ا�ستخدام
الت�صنيفات اخلارجية لالئتمان التي متنحها هيئات القرو�ض للت�صدير التي و�ضع بنك املغرب
الئحة ب�أ�سمائها.
 .4متنح الرتجيحات املطبقة على الديون امل�ستحقة على الدول وعلى بنوكها املركزية ،مرفقة
بت�صنيفات فردية �أو توافقية ،ح�سب فئات الأق�ساط الدنيا لت�أمني ال�صادرات التي تطابق هذه
الديون ،وذلك طبقا للجدول التايل :
� 4إىل 6
7
3
2
� 0إىل 1
الأق�ساط الدنيا لت�أمني
						
ال�صادرات
الرتجيح

20%

0%

50%

150%

100%

7
150%

ب .الديون امل�ستحقة على الهيئات العمومية ما عدا الإدارات املركزية
 .1بالرغم من القواعد العامة املحددة يف البند � )2أدناه ،يطبق ترجيح بن�سبة  20%على الديون
املحررة واملمولة بالدرهم امل�ستحقة على اجلماعات املحلية املغربية �إذا كان ت�سديدها مربجما
ب�شكل تلقائي يف ميزانية هذه الهيئات ومل يكن لها طابع الديون �صعبة التح�صيل.
 .2تكون الرتجيحات املطبقة على اجلماعات املحلية والهيئات املماثلة وكذا على الهيئات العمومية
التي ال تزاول �أن�شطة جتارية على ال�شكل التايل :
�	+Bأقل
+BB
+BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
للهيئات العمومية	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل �	-BBإىل  -Bمن -B

غري
م�صنف

150%

50%

الرتجيح

20%

50%

50%

100%

100%

ج .الديون امل�ستحقة على بنوك التنمية متعددة الأطراف
يطبق ترجيح بن�سبة  0%على بنوك التنمية متعددة الأطراف الواردة �أ�سما�ؤها يف الالئحة التي
ي�ضعها بنك املغرب.
وتطبق الرتجيحات التالية على ديون باقي البنوك التنمية املتعددة الأطراف :
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�	+Bأقل
+BB
+BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
لبنوك التنمية	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل �	-BBإىل  -Bمن -B
متعددة الأطراف

غري
م�صنف

150%

50%

الرتجيح

20%

50%

50%

100%

100%

د .الديون امل�ستحقة على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها يف املغرب ويف
اخلارج
 .1حتدد الرتجيحات املطبقة على الديون امل�ستحقة على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها يف املغرب واخلارج ح�سب الت�صنيف اخلارجي لهذه الأخرية تبعا للجدول التايل :
 .2تطبق الرتجيحات التالية على الديون امل�صنفة امل�ستحقة على الهيئات امل�شار �إليها يف البند )1
�أعاله ،التي ال يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها الأ�صلي �سنة واحدة :
�	+Bأقل
+BB
+BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
مل�ؤ�س�سات االئتمان	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل �	-BBإىل  -Bمن -B
والهيئات املعتربة
يف حكمها يف املغرب
ويف اخلارج

غري
م�صنف

150%

50%

الرتجيح

20%

50%

100%

50%

100%

 .3ترجح الديون غري املتجددة التي يعادل �أجل ا�ستحقاقها الأ�صلي �أو يقل عن ثالثة �أ�شهر
وامل�ستحقة على الهيئات املذكورة يف البند � )1أعاله كما يلي :
الت�صنيف اخلارجي للدين

A-1

A-2

الرتجيح

20%

50%

�	A-3أقل من A-3
100%

150%

• يف حدود  20%عندما تكون حمررة وممولة بالعملة املحلية ؛
• ح�سب املعاملة التف�ضيلية العامة املبينة يف اجلدول �أدناه ،عندما تكون حمررة وممولة بالعمالت
الأجنبية �رشيطة عدم وجود ت�صنيف خارجي خا�ص حمدد لدين ق�صري الأمد على هذه
الهيئات.
 .4ترجح الديون ق�صرية الأمد غري امل�صنفة املحررة واملمولة بالعمالت الأجنبية وامل�ستحقة على
الهيئات امل�شار �إليها يف البند � )1أعاله :
�	+Bأقل
+BB
+BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
مل�ؤ�س�سات االئتمان	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل �	-BBإىل  -Bمن -B
والهيئات املعتربة يف
حكها يف املغرب
ويف اخلارج

غري
م�صنف

150%

20%

الرتجيح

20%

20%

20%

50%

50%
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• ح�سب املعاملة التف�ضيلية العامة �إذا كان هناك دين �آخر على نف�س هذه الهيئات يخ�ص�ص
ت�صنيف خارجي خا�ص يقابل ترجيحا �أكرث مالءمة �أو م�ساويا للرتجيح املن�صو�ص عليه يف
املعاملة التف�ضيلية العامة ؛
• ح�سب الت�صنيف اخلارجي اخلا�ص املخ�ص�ص لدين �آخر م�ستحق على نف�س هذه الهيئات �إذا
كان هذا الت�صنيف يقابل ترجيحا �أقل مالءمة من الرتجيح املن�صو�ص عليه يف املعاملة التف�ضيلية
العامة.
هـ .الديون امل�ستحقة على الهيئات التي متار�س عمليات مرتبطة بالن�شاط البنكي يف املغرب
ويف اخلارج
 .1تعالج الديون امل�ستحقة على الهيئات املوجودة يف املغرب والتي متار�س عمليات مرتبطة
بالن�شاط البنكي كما هي مذكورة يف البندين  )3و )6من املادة  7من القانون رقم 03-34
املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها وترجح كديون م�ستحقة على الهيئات
امل�شار �إليها يف البند  )1من الفقرة د) �أعاله.
 .2تعالج الديون امل�ستحقة على الهيئات املوجودة يف اخلارج والتي متار�س �أن�شطة �شبيهة
بالأن�شطة التي متار�سها ال�رشكات امل�شار �إليها يف البند � )1أعاله كديون م�ستحقة على الهيئات
امل�شار �إليها يف البند  )1من الفقرة د) �أعاله� ،رشيطة �أن تكون هذه الهيئات خا�ضعة لآليات
مراقبة وتقنني �شبيهة بتلك التي تخ�ضع لها م�ؤ�س�سات االئتمان ؛ و�إال ف�إن هذه الديون تعالج
كديون م�ستحقة على املقاوالت.
و .الديون امل�ستحقة على املقاوالت الكربى وال�صغرى واملتو�سطة
حتدد الرتجيحات املطبقة على املقاوالت الكربى ،مبا فيها �رشكات الت�أمني ،وعلى املقاوالت
ال�صغرى واملتو�سطة ح�سب �أحد اخليارين التاليني :
 .1الرتجيح ح�سب الت�صنيف اخلارجي :
تطبق الرتجيحات التالية على الديون امل�ستحقة على املقاوالت :
�إال �أنه �إذا كان لدين ،يقل �أجل ا�ستحقاقه الأ�صلي عن �سنة واحدة ،ت�صنيف خارجي خا�ص،
تطبق الرتجيحات التالية :
 .2الرتجيح الوحيد:
يجوز للم�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة بنك املغرب ،اختيار تطبيق ترجيح بن�سبة 100%
�	+Bأقل
+BB
+BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
للمقاولة �أو الذين	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل �	-BBإىل  -Bمن -B

غري
م�صنف

150%

100%

الرتجيح

20%

50%

100%

100%

150%

على جميع الديون امل�ستحقة على املقاوالت ب�رصف النظر عن ت�صنيفها اخلارجي.
ويتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تقت�رص على اخليار الذي مت اعتماده ،ما عدا يف حالة ح�صولها على
موافقة م�سبقة من بنك املغرب.
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الت�صنيف اخلارجي للدين

A-1

A-2

الرتجيح

20%

50%

�	A-3أقل من A-3
100%

150%

ز .الديون امل�ستحقة على املقاوالت ال�صغرية جدا وعلى اخلوا�ص
ترجح الديون امل�ستحقة على املقاوالت ال�صغرية جدا وعلى اخلوا�ص بن�سبة .75%
ترجح الديون امل�ستحقة على اخلوا�ص ،با�ستثناء القرو�ض العقارية لغر�ض ال�سكن امل�ضمونة
برهن ر�سمي والتي يتعدى مبلغها مليون درهم ،بن�سبة .100%
ح .القرو�ض العقارية لغر�ض ال�سكن
 .1يطبق ترجيح بن�سبة  35%على :
• القرو�ض املمنوحة للخوا�ص من �أجل اقتناء م�ساكن �أو تهيئتها �أو بناءها ،امل�ضمونة كليا برهن
ر�سمي واملعدة لي�شغلها املقرت�ض �أو للكراء ؛
• القر�ض الإيجاري والت�أجري مع خيار ال�رشاء املتعلقني بالعقارات لغر�ض ال�سكن املعدة لي�شغلها
امل�ست�أجر ؛
• القرو�ض املمنوحة للمجموعات واجلمعيات الفعلية وامل�ؤ�س�سات والتعاونيات من �أجل بناء
م�ساكن ل�صالح منخرطيها و�/أو �رشاء قطع �أر�ضية معدة ح�رصيا لبناء م�ساكن خم�ص�صة
ل�سكنهم.
 .2يجب �أن تتوفر يف القرو�ض امل�شار �إليها يف البند � )1أعاله ،ما عدا تلك التي �شكلت مو�ضوع
اتفاقية مع الدولة ،ال�رشوط التالية :
• يجب �أن تتجاوز قيمة امللك املرهون ،حم�سوبة تبعا لقواعد تقييم �صارمة وحمينة على فرتات
منتظمة ،ب�شكل دائم  20%على الأقل من جاري القر�ض .و�إن تعذر ذلك ،يطبق ترجيح
بن�سبة  75%على اجلزء من جاري القر�ض الذي يتجاوز  80%من قيمة امللك املرهون ؛
• يجب �أن يكون الرهن الر�سمي من املرتبة الأوىل �أو من املرتبة الثانية عندما تكون املرتبة
الأوىل مقيدة ل�صالح الدولة ،ك�ضمانة على ت�سديد ر�سوم الت�سجيل ،وعند االقت�ضاء ،من
مرتبة �أدنى عندما تكون املراتب ال�سابقة مقيدة ل�صالح نف�س امل�ؤ�س�سة ولنف�س الغر�ض.
ط .القرو�ض امل�ضمونة مبلك عقاري خم�ص�ص لال�ستعمال التجاري
 .1يطبق ترجيح بن�سبة  100%على القرو�ض امل�ضمونة برهون ر�سمية على عقارات معدة
لال�ستعمال املهني �أو التجاري.
 .2يطبق ترجيح بن�سبة  50%على القرو�ض الإيجارية والإيجار مع خيار ال�رشاء املتعلقة
بعقارات خم�ص�صة لال�ستعمال املهني �أو التجاري� ،رشيطة �أن تخ�ضع هذه العقارات لتقييمات
�صارمة يتم حتيينها على فرتات منتظمة.
ي .الديون �صعبة التح�صيل
تطبق الرتجيحات التالية على اجلزء من جاري الديون �صعبة التح�صيل ال�صافية من امل�ؤونات
غري املغطاة ب�إحدى ال�ضمانات امل�شار �إليها يف � IVأ�سفله :
 .1بالن�سبة للقرو�ض العقارية املخ�ص�صة لل�سكن :
•  ،100%عندما تقل امل�ؤونات املكونة عن  20%من جاري الدين ؛
•  ،50%عندما تفوق امل�ؤونات املكونة �أو ت�ساوي  20%من جاري الدين ؛
 .2بالن�سبة للديون الأخرى :
•  ،150%عندما تقل امل�ؤونات املكونة عن �أو ت�ساوي  20%من جاري الدين ؛
•  ،100%عندما تفوق امل�ؤونات املكونة  20%من جاري الدين وتقل عن �أو ت�ساوي  50%من
جاري الدين ؛
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•  ،50%عندما تفوق امل�ؤونات املكونة  50%من جاري الذين.
ك� .أ�صول �أخرى
 .1يطبق ترجيح بن�سبة  0%على :
• املوجودات بال�صندوق واملوجودات املعتربة يف حكمها ؛
• قرو�ض تعبئة الديون امل�ستحقة على الدولة املثبتة ب�صفة قانونية واملمنوحة للمقاوالت الفائزة
ب�صفقات عمومية� ،رشيطة احرتام ال�رشوط التالية :
 يجب �أن تكون ال�صفقات العمومية مرهونة رهنا حيازيا ل�صالح امل�ؤ�س�سة و�أن تكون الأداءاتاملرتبطة بها موطنة ب�شبابيكها ؛
 ال يجوز �أن تكون احلقوق املقيدة حمل �أي حتفظ من طرف الإدارة. .2يطبق ترجيح بن�سبة  20%على الديون املوجودة قيد اال�ستيفاء على و�سائل الأداء التي توجد
يف طور التح�صيل.
 .3يطبق ترجيح بن�سبة  35%على احل�ص�ص العادية من �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد
القرو�ض العقارية املخ�ص�صة لل�سكن امل�ضمونة برهن ر�سمي.
 .4يطبق ترجيح بن�سبة  100%على :
• احل�ص�ص العادية من �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد القرو�ض غري تلك املمولة للقرو�ض
العقارية املخ�ص�صة لل�سكن وامل�ضمونة برهن ر�سمي ؛
• امل�ستعقرات املج�سدة ؛
• امل�ستعقرات املخ�ص�صة للكراء الب�سيط ؛
• �سندات امللكية و�سندات الدين غري تلك املخ�صومة من الأموال الذاتية ؛
• �أ�صول �أخرى متفرقة.
 .5يطبق ترجيح بن�سبة  150%على اال�ستثمارات يف مقاوالت ر�أ�س مال املجازفة واملقاوالت
املعتربة يف حكمها.
 .6تكون الرتجيحات املطبقة على �أ�سهم �أو ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة
هي تلك املقابلة للأ�صول املكونة لها ،طبقا ملقت�ضيات هذا املن�شور� ،رشيطة �أن يكون مبقدور
امل�ؤ�س�سات �إثبات ذلك.
و�إن تعذر ذلك ،يعتمد ترجيح بن�سبة .100%
املادة 12
يجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض تطبيق ترجيحات �أعلى من تلك امل�شار �إليها يف الفقرات من �أ) �إىل
ك� .أعاله عندما يرى �أن:
• عدد الديون �صعبة التح�صيل امل�سجل بالن�سبة لفئات القر�ض املعنية جد مرتفع ؛
• الديون امل�ستحقة على هذه الفئات من القرو�ض لي�ست من النوع اجليد.
املادة 13
حتول التزامات خارج احل�صيلة ،امل�أخوذة بعني االعتبار حل�ساب خماطر االئتمان ،بوا�سطة
عوامل التحويل �إىل مقابل خماطر االئتمان .وترجح املبالغ املح�صل عليها ح�سب نف�س الكيفيات
املحددة بالن�سبة لعنا�رص احل�صيلة ،وفقا للفئة التي ينتمي �إليها الطرف املقابل.
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املادة 14
تكون عوامل التحويل �إىل مقابل خماطر االئتمان املطبقة على التزامات خارج احل�صيلة ،غري
تلك امل�شار �إليها يف املواد  15و 16و� 17أ�سفله ،كما يلي :
•  ،0%عندما تكون االلتزامات م�صنفة يف �إطار الفئة التي ت�شكل خطرا �ضعيفا ؛
•  ،20%عندما تكون االلتزامات م�صنفة يف �إطار الفئة التي ت�شكل خطرا معتدال ؛
•  ،50%عندما تكون االلتزامات م�صنفة يف �إطار الفئة التي ت�شكل خطرا متو�سطا ؛
•  ،100%عندما تكون االلتزامات م�صنفة يف �إطار الفئة التي ت�شكل خطرا كبريا.
املادة 15
يح�سب مقابل خماطر االئتمان بالن�سبة لعنا�رص خارج احل�صيلة املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة و�سندات
امللكية والعمالت الأجنبية واملنتجات الأ�سا�سية بتطبيق الطريقة املعروفة بالتقييم ح�سب �سعر
ال�سوق ال�سائد ،عن طريق �إ�ضافة املكونني التاليني :
• كلفة اال�ستبدال امل�ساوية للفارق الإيجابي بني القيمة يف ال�سوق والقيمة املتفق عليها يف العقد ؛
• خماطر االئتمان املحتملة يف امل�ستقبل التي ت�ساوي املبلغ اال�سمي للعقد مرجحا ح�سب الفرتة
املتبقية ،وفقا للجدول التايل :
الفرتة املتبقية

عقود �أ�سعار
الفائدة

عقود العمالت
الأجنبية

عقود �سندات
امللكية

عقود املنتجات
الأ�سا�سية

�إىل حدود �سنة
واحدة

0%

1,0%

6,0%

10,0%

�أكرث من �سنة واحدة
و�إىل حدود � 5سنوات

0,5%

5,0%

8,0%

12,0%

�أكرث من � 5سنوات

1,5%

7,5%

10,0%

15,0%

يرجح جمموع كلفة اال�ستبدال وخطر االئتمان املحتمل يف امل�ستقبل ح�سب املعامل املخ�ص�ص
للطرف املقابل املعني.
املادة 16
تكون الرتجيحات املطبقة على عنا�رص خارج احل�صيلة املتعلقة مب�شتقات القرو�ض املحوزة يف
حمفظة البنوك كما يلي :
• يكون الرتجيح املطبق على عقود مبادلة عدم �أداء القر�ض ( )Crédit default swapوعلى
عقود مبادلة جمموع العائد ( )Total return swapالتي تقتنيها امل�ؤ�س�سات البائعة للحمايات
هو نف�سه املقابل للدين امل�ضمون ؛
• يكون الرتجيح املطبق على ال�سندات املرتبطة بقر�ض ( )Credit linked notesالتي تقتنيها
امل�ؤ�س�سات البائعة للحمايات مطابقا للرتجيح الأعلى من بني الرتجيح املخ�ص�ص للدين امل�ضمون
والرتجيح املخ�ص�ص مل�شرتي احلماية ؛
• تطبق الرتجيحات التالية على عقود مبادلة عدم الأداء للمرة الأوىل ()First default swap
امل�صنفة ،التي تغطي �سلة من الأ�صول املقتناة من طرف امل�ؤ�س�سات البائعة للحمايات :
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+BB
+BBB
+A
AAA
الت�صنيف اخلارجي
على املدى الطويل	�إىل �	-AAإىل �	-Aإىل �	-BBBإىل -BB
الرتجيح

50%

100%

100%

20%

الت�صنيف اخلارجي على املدى الق�صري

A-1

A-2

A-3

الرتجيح

20%

50%

100%

يكون الرتجيح املطبق على عقود مبادلة عدم الأداء للمرة الأوىل غري امل�صنفة مطابقا ملجموع
ترجيحات كل الأ�صول املوجودة يف ال�سلة املحدد �سقفها يف .1250%
تخ�صم مبالغ عقود مبادلة عدم الأداء للمرة الأوىل التي تقل ت�صنيفاتها اخلارجية على املدى
الطويل وعلى املدى الق�صري على التوايل عن  -BBو A-3من الأموال الذاتية.
• تطبق الرتجيحات املن�صو�ص عليها يف العار�ضة ال�سابقة على عقود مبادلة عدم الأداء للمرة
الثانية (� .)Second default swapإال �أنه ،من �أجل ح�ساب جمموع ترجيحات الأ�صول
املوجودة يف ال�سلة ،يق�صى الأ�صل ذو الرتجيح الأدنى.
املادة 17
يح�سب مقابل خطر االئتمان املتعلق بعنا�رص خارج احل�صيلة املرتبطة مب�شتقات القرو�ض املحوزة
داخل حمفظة التداول ح�سب الطريقة املعروفة بالتقييم ح�سب �سعر ال�سوق ال�سائد عن طريق
�إ�ضافة املكونني التاليني :
• كلفة اال�ستبدال التي ت�ساوي الفارق الإيجابي بني القيمة يف ال�سوق والقيمة املتفق عليها يف العقد ؛
• خطر االئتمان املحتمل يف امل�ستقبل الذي ي�ساوي املبلغ اال�سمي للعقد مرجحا بعوامل التعلية
الآتية ح�سب جودة الدين امل�ضمون :
م�شرتي احلماية
مبادلة جمموع العائد
دين م�ضمون»م�ؤهل»
دين م�ضمون «غري م�ؤهل»

5%
10%

		
مبادلة عدم �أداء القر�ض
5%
دين م�ضمون «م�ؤهل»
10%
دين م�ضمون «غري م�ؤهل»

بائع احلماية
5%
10%
0%

يعترب «م�ؤهال» كل دين تتوفر فيه ال�رشوط املحددة يف الفقرة �أ) من  Iمن املادة � 54أدناه.
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املادة 18
�إذا ن�ص عقد مبادلة عدم �أداء الدين على حل الو�ضعية يف حال عدم مالءة م�شرتي احلماية بينما
ال ي�سجل الدين امل�ضمون �أية حالة عدم �أداء ،تطبق امل�ؤ�س�سة البائعة للحماية عامل تعلية ي�ساوي
 5%عندما يكون الدين امل�ضمون م�ؤهال و 10%عندما يكون غري م�ؤهل .ويجب حتديد �سقف هذه
التعلية يف قيمة الأق�ساط التي مل ي�سددها م�شرتي احلماية.
ويف حالة عقد مبادلة عدم الأداء للمرة الأوىل ،يكون عامل التعلية  5%عندما تكون ال�سلة مكونة
كليا من ديون م�ضمونة «م�ؤهلة» و 10%عندما ت�شمل ال�سلة على الأقل دينا واحدا م�ضمونا «غري
م�ؤهل».
يف حالة عقد مبادلة عدم الأداء «لعدد  »nمرة ،يكون عامل التعلية  5%عندما تكون ال�سلة مكونة
كليا من ديون م�ضمونة «م�ؤهلة» و 10%عندما ت�شمل ال�سلة على الأقل «عدد  »nمرة من الديون
امل�ضمونة «غري امل�ؤهلة».

� .1أحكام خا�صة با�ستخدام الت�صنيفات اخلارجية من �أجل ترجيح املخاطر
املادة 19
يجب على امل�ؤ�س�سات تبليغ بنك املغرب بالهيئات اخلارجية لتقييم االئتمان التي ت�ستخدم ت�صنيفاتها
من �أجل ترجيح املخاطر ح�سب �أنواع الديون كما حتددها الفقرات �أ) �إىل و) من املادة � 11أعاله.
املادة 20
يجب �أن تكون ت�صنيفات الهيئات اخلارجية لتقييم االئتمان امل�ستخدمة من طرف امل�ؤ�س�سات من
�أجل حتديد الرتجيحات املطبقة على خماطر الإئتمان ،بالن�سبة لكل نوع من �أنواع الديون،
مطابقة لتلك امل�ستعملة يف �إطار نظام التدبري الداخلي لهذه املخاطر.
املادة 21
ال يجوز للم�ؤ�س�سات القيام مبفا�ضالت احرتازية ،باعتبار كل حالة على حدة ،بني ت�صنيفات عدة
هيئات خارجية لت�صنيف االئتمان من �أجل اال�ستفادة من ترجيحات �أكرث مالءمة.
عندما يكون �أحد خماطر االئتمان مو�ضوع عدة ت�صنيفات خارجية ممنوحة من طرف الهيئات
اخلارجية لت�صنيف االئتمان التي تختارها امل�ؤ�س�سات وتقابلها ترجيحات خمتلفة :
• يعتمد الرتجيح الأعلى عندما يكون خطر االئتمان مو�ضوع ت�صنيفني ؛
• يعتمد الرتجيح الأعلى من بني الت�صنيفني الأدنيني عندما يكون خطر االئتمان مو�ضوع �أكرث
من ت�صنيفني.
املادة 22
يطبق على الإ�صدار امل�ستفيد من ت�صنيف خارجي خا�ص الرتجيح املقابل لهذا الت�صنيف.
عندما ال يكون الإ�صدار مو�ضوع ت�صنيف خارجي خا�ص ،يطبق عليه الرتجيح املتعلق بالديون
غري امل�صنفة.
مع مراعاة مقت�ضيات املادة � 23أدناه ،تطبق امل�ؤ�س�سات على الدين غري امل�صنف الرتجيحات
املقابلة للت�صنيف اخلارجي املمنوح :
• لإ�صدار �آخر للم�صدر يقابل ترجيحا �أدنى من الرتجيح الذي يطبق على دين غري م�صنف،
�رشيطة �أن يكون هذا الدين من مرتبة على الأقل م�ساوية ملرتبة هذا الإ�صدار ،من جميع
النواحي ،وحمررا بنف�س العملة ؛
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• للم�صدر �إذا كان هذا الدين من املرتبة الأوىل وغري مغطى ب�أية �ضمانة مالية ذاتية �أو �ضمانة ؛
• للم�صدر �أو لأحد �إ�صداراته عندما يكون الت�صنيف املمنوح �سواء لهذا امل�صدر �أو لهذا الإ�صدار
مقابال لرتجيح ي�ساوي �أو يفوق الرتجيح املخ�ص�ص للديون غري امل�صنفة.
املادة 23
ال يجوز ا�ستخدام الت�صنيفات اخلارجية ق�صرية الأمد التي تخ�ص �إ�صدارا خا�صا لأحد امل�صدرين
�إال من �أجل حتديد الرتجيحات املطبقة على الديون املرتبطة بالإ�صدار امل�صنف وال يجوز �أن
تطبق على ديون �أخرى ق�صرية الأمد على نف�س هذا امل�صدر �إال �إذا كانت ت�ستجيب لل�رشوط
املن�صو�ص عليها يف الفقرتني د) وهـ) من املادة � 11أعاله.
ال يجوز يف �أي حال من الأحوال ا�ستعمال ت�صنيف خارجي ق�صري الأمد من �أجل حتديد الرتجيح
املطبق على دين طويل الأمد وغري م�صنف.
املادة 24
�إذا طبق ترجيح بن�سبة  50%على دين ق�صري الأمد وم�صنف ،م�ستحق على �أحد املدينني ،ف�إن
الديون ق�صرية الأمد غري امل�صنفة ،امل�ستحقة على نف�س هذا املدين ،متنح ترجيحا ي�ساوي 100%
على الأقل.
�إذا طبق ترجيح بن�سبة  150%على دين ق�صري الأمد وم�صنف ،م�ستحق على �أحد املدينني ،ف�إن
الديون غري امل�صنفة ،امل�ستحقة على نف�س هذا املدين� ،سواء كانت ق�صرية �أو طويلة الأمد ،تخ�ضع
لنف�س الرتجيح.
املادة 25
ال يجوز ا�ستخدام الت�صنيفات اخلارجية املطبقة على مقاولة تنتمي �إىل جمموعة ذات النفع من �أجل
ترجيح خماطر املقاوالت الأخرى املنتمية �إىل هذه املجموعة.

� .2أحكام خا�صة بتخفيف خماطر االئتمان
املادة 26
من �أجل ح�ساب متطلباتها من الأموال الذاتية ،ت�أخذ امل�ؤ�س�سات بعني االعتبار ق�صد خف�ض
تعر�ضها �إزاء الأطراف املقابلة:
• �ضمانات مالية على �شكل �سيولة �أو �سندات تغطي جمموع التعر�ض �أو بع�ضا منه ؛
• اتفاقيات مقا�صة القرو�ض والودائع ؛
• عمليات �رشاء احلماية على �شكل �ضمانات مقدمة من طرف الغري �أو م�شتقات القرو�ض.
املادة 27
يجب �أن تكون الوثائق املتعلقة بتقنيات تخفيف خماطر االئتمان امل�شار �إليها يف املادة � 26أعاله
قابلة لالحتجاج بها بالن�سبة جلميع الأطراف ومتحققا من �صالحيتها القانونية.
املادة 28
ال تعتمد تقنيات تخفيف خماطر االئتمان �إذا كان الرفع من جودة الدين قد �سبق �إدماجه يف
الت�صنيف اخلارجي للإ�صدار.
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املادة 29
يجب على امل�ؤ�س�سات االلتزام مبقت�ضيات املن�شور املتعلق مبتطلبات التوا�صل املايل حتى يكون
ب�إمكانها اللجوء �إىل تقنيات تخفيف خماطر االئتمان.

�أ) العمليات امل�صحوبة ب�ضمانات مالية
املادة 30
ميكن للم�ؤ�س�سات �أن تختار �إما املقاربة امل�سماة «الب�سيطة» �أو املقاربة امل�سماة «ال�شاملة» من �أجل
تخفيف خماطر االئتمان املتعلقة بالديون املحوزة يف حمفظة البنوك با�ستعمال ال�ضمانات املالية.
بالن�سبة للديون املحوزة يف حمفظة التداول ،تطبق فقط املقاربة امل�سماة «ال�شاملة».
ي�سمح بتغطية جزئية للديون ب�ضمانات مالية يف كلتا املقاربتني.
ال ي�سمح بتباين �آجال اال�ستحقاق بني الديون املغطاة وال�ضمانات املالية �إال يف �إطار املقاربة
ال�شاملة.
 .1املقاربة الب�سيطة
املادة 31
يف �إطار املقاربة الب�سيطة ،مينح للدين �أو للجزء من الدين املغطى ب�ضمانة مالية م�ؤهلة ح�سب املادة
� 34أ�سفله الرتجيح املطبق على هذه ال�ضمانة املالية مقيمة بقيمتها يف ال�سوق.
�إال �أنه وبا�ستثناء احلاالت امل�شار �إليها يف املادة � 32أ�سفله ،يطبق ترجيح �أدنى ن�سبته  20%عندما
يكون الرتجيح املقابل لل�ضمانة الآنفة الذكر �أقل من هذه الن�سبة الدنيا.
ويخ�ص�ص للجزء غري املغطى من الذين ،عند االقت�ضاء ،الرتجيح املطبق على الطرف املقابل.
املادة 32
يطبق ترجيح بن�سبة : 0%
• على عمليات التفويت امل�ؤقت لل�سندات التي تنجز مع مقرت�ضني �سياديني وم�ؤ�س�سات مالية
تخ�ضع لإ�رشاف �سلطة للرقابة وتعترب مبثابة متدخل رئي�سي يف ال�سوق ؛
• على الديون املغطاة ب�ضمانات مالية واملحررة بنف�س العملة واملكونة على �شكل ودائع نقدية
�أو �سندات للدولة ذات ترجيح ن�سبته � ،0%رشيطة تطبيق خ�صم بن�سبة  20%على قيمة هذه
ال�سندات يف ال�سوق ؛
على العمليات على املنتجات امل�شتقة املنجزة يف �سوق غري ر�سمية والتي يعاد تقييمها ب�شكل يومي
ح�سب قيمتها يف ال�سوق وت�صاحبها �ضمانة على �شكل ودائع نقدية وتتميز بتوافق العمالت.
يطبق ترجيح بن�سبة : 10%
• على عمليات التفويت امل�ؤقت لل�سندات املنجزة مع �أطراف مقابلة لي�ست لها �صفة متدخل رئي�سي
يف ال�سوق؛
• على العمليات على املنتجات امل�شتقة املنجزة يف �سوق غري ر�سمية ،والتي يعاد تقييمها ب�شكل
يومي ح�سب قيمتها يف ال�سوق وتغطيها �سندات ي�صدرها مقرت�ضون �سياديون ي�ستفيدون من
ترجيح بن�سبة  0%وتتميز بتوافق العمالت.
 .2املقاربة ال�شاملة
املادة 33
يف �إطار املقاربة ال�شاملة ،يحدد مبلغ التعر�ض بعد تخفيف خماطر االئتمان بتطبيق «زيادة»
على مبلغ الدين و«تخفي�ض» على قيمة ال�ضمانة املالية الذاتية امل�ستلمة ،ح�سب الكيفيات املحددة يف
املذكرة التقنية لبنك املغرب.
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 .3ال�ضمانات املالية املقبولة
املادة 34
ال�ضمانات املالية املقبولة يف �إطار املقاربة الب�سيطة لتخفيف خماطر االئتمان هي :
• ال�سيوالت على �شكل ودائع نقدية لدى امل�ؤ�س�سات املقر�ضة �أو �أية �أداة �أخرى معتربة يف حكمها
وكذا الودائع لأجل و�شهادات الإيداع التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سة.
وتعامل ك�سيوالت خم�ص�صة لل�ضمان ال�سندات املرتبطة بقر�ض التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سات من �أجل
تغطية تعر�ض حمفظتها البنكية �إذا كانت ت�ستجيب للمعايري املطبقة على م�شتقات القرو�ض ؛
• الذهب ؛
• �سندات الدين التي ت�ستجيب لل�رشوط التي حددها بنك املغرب ؛
• الأ�سهم ،مبا فيها �سندات االقرتا�ض القابلة للتحويل �إىل �أ�سهم ،التي تدخل �ضمن تركيبة �أحد
م�ؤ�رشات البور�صة الواردة يف الالئحة التي و�ضعها بنك املغرب ؛
• ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة �أو �صناديق اال�ستثمار املكونة ح�رصيا من
الأدوات املذكورة يف هذه املادة والتي يتم ن�رش �سعرها ب�شكل يومي.
املادة 35
ال�ضمانات املالية املقبولة يف �إطار املقاربة ال�شاملة لتخفيف خماطر االئتمان هي :
• جميع الأدوات التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف املقاربة الب�سيطة ؛
• الأ�سهم ،مبا فيها �سندات االقرتا�ض القابلة للتحويل �إىل �أ�سهم ،التي ال تدخل �ضمن تركيبة �أحد
م�ؤ�رشات البور�صة الواردة يف الالئحة التي و�ضعها بنك املغرب واملدرجة ،مع ذلك ،يف
�أحد �أ�سواق البور�صة ؛
• ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة �أو �صناديق اال�ستثمار املكونة من الأ�سهم
امل�شار �إليها يف العار�ضة ال�سابقة.
ب) اتفاقيات مقا�صة القرو�ض والودائع
املادة 36
من �أجل ح�ساب التعر�ض �إزاء طرف مقابل معني ،جتوز مقا�صة القرو�ض والودائع التي تخ�ص
هذا الطرف نف�سه ،طبقا للكيفيات املحددة يف املادة � 33أعاله ويف املذكرة التقنية لبنك املغرب.
ج) ال�ضمانات وم�شتقات القرو�ض
املادة 37
ت�ؤخذ احلمايات على �شكل �ضمانات �أو م�شتقات القرو�ض بعني االعتبار من �أجل تخفيف خماطر
االئتمان ح�سب الكيفيات املبينة يف املذكرة التقنية لبنك املغرب.
ويخ�ص�ص للجزء غري املغطى من القر�ض نف�س الرتجيح املمنوح للطرف املقابل.
املادة 38
تقبل الهيئات التالية ب�صفتها �ضامنة �أو بائعة للحماية :
• املقرت�ضون ال�سياديون والهيئات امل�شار �إليها يف الفقرات ج) ود) وه) من املادة � 11أعاله ؛
• الهيئات الأخرى التي ت�ستفيد من بت�صنيف ي�ساوي « »-Aعلى الأقل.
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املادة 39
ترجح الديون التي ت�ضمنها الدول �أو البنوك املركزية بن�سبة  0%عندما تكون ال�ضمانة والدين
حمررين بالعملة املحلية.
املادة 40
ال ت�ؤخذ بعني االعتبار يف تخفيف خماطر االئتمان �سوى عقود مبادلة عدم الأداء وعقود مبادلة
جمموع العائد.
املادة 41
ت�ؤخذ احلمايات املقتناة على �شكل مبادلة عدم الأداء للمرة الأوىل ،التي تغطي �سلة من الأ�صول،
بعني االعتبار من �أجل تخفيف خماطر االئتمان املتعلقة ب�أ�صل ال�سلة ذي الرتجيح الأدنى� ،رشيطة
�أن يكون مبلغها اال�سمي �أكرب من �أو ي�ساوي قيمة الأ�صل.
املادة 42
ت�ؤخذ احلمايات املقتناة على �شكل مبادلة عدم الأداء للمرة الثانية ،التي تغطي �سلة من الأ�صول،
بعني االعتبار من �أجل تخفيف خماطر االئتمان� ،إذا كانت امل�ؤ�س�سة امل�شرتية قد اقتنت �أي�ضا حماية
مبادلة عدم الأداء للمرة الأوىل �أو �إذا مل يتم �أداء �أحد �أ�صول ال�سلة يف ال�سابق.
تغطي هذه احلمايات �أ�صل ال�سلة ذي الرتجيح الأدنى� ،رشيطة �أن يكون مبلغها اال�سمي �أكرب من
�أو ي�ساوي قيمة ذلك الأ�صل.
د -معاجلة تباين �آجال اال�ستحقاقات
املادة 43
يحدث تباين �آجال اال�ستحقاقات عندما يكون �أجل اال�ستحقاق املتبقي لأداة التغطية �أق�رص من �أجل
اال�ستحقاق املتبقي للتعر�ض املغطى.
ال ت�ؤخذ �أدوات التغطية التي تعرف تباينا يف �آجال اال�ستحقاقات بعني االعتبار :
• يف �إطار املقاربة الب�سيطة املطبقة على ال�ضمانات املالية ؛
• �إذا كان �أجل اال�ستحقاق الأ�صلي للتعر�ض �أقل من �سنة واحدة ؛
�إذا كان �أجل ا�ستحقاقها املتبقي �أقل من �أو ي�ساوي ثالثة �أ�شهر.
املادة 44
ت�ؤخذ بعني االعتبار من �أجل تخفيف خماطر االئتمان �أدوات التغطية التي تعرف تباينا يف �آجال
اال�ستحقاقات والتي تغطي دينا يعادل �أجل ا�ستحقاقه الأ�صلي �أو يفوق �سنة واحدة ،وذلك طبقا
للكيفيات املبينة يف املذكرة التقنية لبنك املغرب.

 .3معاجلة خماطر الأداء مقابل الت�سليم
املادة 45
ت�ستلزم كل العمليات املنجزة على �سندات الدين �أو �سندات امللكية �أو �أدوات ال�رصف �أو املنتجات
الأ�سا�سية التي تعرف ت�أخرا يف الأداء مقابل الت�سليم توفر متطلب من الأموال الذاتية ح�سب
ال�رشوط املحددة يف املادتني  46و� 47أدناه.
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ال يخ�ص هذا املقت�ضى :
• العمليات التي تنجز يف �إطار غرفة مقا�صة تقوم بتقييم يومي للو�ضعيات ح�سب قيمتها يف
ال�سوق وطلب تغطية �إ�ضافية ب�شكل يومي ؛
• عمليات التفويت امل�ؤقت لل�سندات ؛
• العمليات التي ينتج عنها �أداء يف اجتاه واحد.
املادة 46
حت�سب خماطر االئتمان املرجحة املتعلقة بالعمليات التي تتم عن طريق نظام للأداء مقابل الت�سليم
ي�ضمن تزامن مبادلة الأدوات بالنقد ،والتي مل يتم �أدا�ؤها داخل �أجل خم�سة �أيام عمل �أو �أكرث
املوالية لتاريخ ال�سداد ،ب�رضب الفارق الإيجابي بني الثمن الأ�صلي والقيمة يف ال�سوق بالن�سبة
لكل �أداة يف الرتجيح املوافق ،وذلك ح�سب ال�رشوط التالية :
عدد �أيام العمل بعد التاريخ املحدد للأداء

عامل الرتجيح

5-15

100%

16-30

625%

31-45

937,5%

� 46أو �أكرث

1250%

املادة 47
تعترب يف حكم العمليات التي ال تتم عن طريق نظام للأداء مقابل الت�سليم ي�ضمن تزامن مبادلة
الأدوات بالنقد :
• القرو�ض النقدية يف حال قيام امل�ؤ�س�سات بالأداء دون التو�صل بالأداة املالية عند اختتام يوم
ا�ستحقاق العملية ؛
• قرو�ض الأدوات املالية يف حال ت�سليم امل�ؤ�س�سات للأداة دون التو�صل بالأداء عند اختتام يوم
ا�ستحقاق العملية.
حت�سب خماطر االئتمان املرجحة اخلا�صة بهذه القرو�ض ب�رضب مبلغ املخاطر يف معامالت
الرتجيح املوافقة لها املن�صو�ص عليها يف املواد من � 11إىل � 18أعاله.
�إذا كان خطر االئتمان املرتبط بهذه العمليات ال يعترب كبريا ،يطبق عليه ترجيح جزايف بن�سبة
.100%
�إذا مل يتم تنفيذ ال�صفقة بعد ان�رصام �أجل خم�سة �أيام عمل ابتداء من تاريخ ت�سوية العملية ،يخ�صم
مبلغ ال�صفقة كامال من الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سات ،مبا يف ذلك كلفة اال�ستبدال املحتملة.

� .IIIأحكام متعلقة مبخاطر ال�سوق
املادة 48
يق�صد مبخاطر ال�سوق خماطر اخل�سائر الناجتة عن تقلب �أ�سعار ال�سوق ،وت�شمل :
• املخاطر املتعلقة بالأدوات التي ت�شملها حمفظة التداول ؛
• خماطر ال�رصف واملخاطر املتعلقة باملنتجات الأ�سا�سية التي يتعر�ض لها جمموع عنا�رص
احل�صيلة وعنا�رص خارج احل�صيلة ،ماعدا تلك التي ت�شملها حمفظة التداول.
160

املادة 49
تتكون حمفظة التداول من الو�ضعيات على الأدوات املالية واملنتجات الأ�سا�سية التي تتم حيازتها
لغر�ض التداول �أو من �أجل تغطية عنا�رص �أخرى من حمفظة التداول �أو متويلها .ويجب �أن
تكون هذه الأدوات غري مقيدة ب�أية �رشوط حتد من قابلية تداولها �أو قابلة للتغطية ب�أدوات مالية
للتغطية.
املادة 50
�إذا كانت قيمة حمفظة التداول كبرية ،يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تعمل على ح�ساب املتطلب من
الأموال الذاتية بر�سم هذه املحفظة ،وذلك على �أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا.
املادة 51
حل�ساب املتطلب من الأموال الذاتية اخلا�صة مبخاطر ال�سوق على �أ�سا�س مثبت ،جتوز مقا�صة
الو�ضعيات الق�صرية والطويلة التي تتعلق بنف�س الأداة يف ما بينها� ،رشيطة ا�ستيفاء ال�رشوط
التالية:
• غياب عوائق حتول دون �إعادة توطني �أرباح �إحدى ال�رشكات التابعة باخلارج ب�شكل �رسيع ؛
• وجود توزيع منا�سب للأموال الذاتية داخل املجموعة ؛
• وجود �إطار قانوين ي�ضمن تدبري املخاطر يف الوقت املطلوب على �أ�سا�س مثبت.
املادة 52
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تعمل على ح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�رصف،
على �أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا ،مبجرد جتاوز جمموع و�ضعيات ال�رصف ال�صافية التي
حتوزها لن�سبة  2%من �أموالها الذاتية.
املادة 53
�إذا مل تكن قيمة حمفظة التداول كبرية ،يح�سب املتطلب من الأموال الذاتية املتعلق بهذه املحفظة
طبقا :
• للأحكام املتعلقة مبخاطر االئتمان ،عندما حت�سب هذه املتطلبات على �أ�سا�س فردي ؛
• للأحكام املتعلقة مبخاطر ال�سوق �أو تلك املتعلقة مبخاطر االئتمان ،عندما حت�سب هذه املتطلبات
على �أ�سا�س مثبت.
املادة 54
يح�سب املتطلب من الأموال الذاتية املتعلقة مبخاطر ال�سوق وفقا للأحكام بعده.

 .Iخماطر �أ�سعار الفائدة :

ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلق مبخاطر �أ�سعار الفائدة جمموع املتطلبات من الأموال
الذاتية املطلوبة بر�سم املخاطر اخلا�صة واملخاطر العامة.
يح�سب هذا املتطلب ب�شكل منف�صل بالن�سبة لكل عملة من العمالت التالية  :الدرهم والأورو
والدوالر ،على �أ�سا�س الو�ضعيات ال�صافية التي يتم حتديدها ح�سب الكيفيات املو�ضحة يف املذكرة
التقنية لبنك املغرب.
�أ .املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة :
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلق مبخاطر اخلا�صة ناجت �رضب القيمة املطلقة للو�ضعيات
ال�صافية على �سندات الدين يف معامالت الرتجيح املبينة �أدناه.
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 .1يطبق ترجيح بن�سبة : 0%
• على ال�سندات التي ت�صدرها الدولة املغربية وبنك املغرب املحررة واملمولة بالدرهم وتلك التي
ي�صدرها بنك الت�سويات الدولية و�صندوق النقد الدويل والبنك املركزي الأوروبي واللجنة
الأوربية والهيئات امل�شار �إليها يف الفقرة (ج) من املادة � 11أعاله ،وامل�ستفيدة من ترجيح بن�سبة
 0%بر�سم خماطر االئتمان ؛
• على ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة يف �أ�سعار الفائدة التي متثل ال�سندات
املرجحة بن�سبة  0%بر�سم خماطر االئتمان �أكرث من  90%منها.
 .2يطبق ترجيح بن�سبة : 4%
• على ال�سندات التي ت�صدرها اجلماعات املحلية املحررة واملمولة بالعملة املحلية ؛
• على ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة يف ن�سب الفائدة من فئة «�سندات
االقرتا�ض» ومن الفئة «النقدية» ؛
• على احل�ص�ص العادية ل�صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون برهن ر�سمي.
 .3يحدد اجلدول التايل الرتجيحات املطبقة على �سندات الدين با�ستثناء تلك امل�شار �إليها يف
البندين  1و� 2أعاله :
يق�صد بالإ�صدارات «ال�سيادية» ال�سندات التي ت�صدرها الهيئات امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ من املادة
� 11أعاله.
نوع الإ�صدار
الإ�صدارات ال�سيادية

ن�سب الرتجيح

الت�صنيف اخلارجي
� AAAإىل -AA

0%

� +Aإىل-BBB

� 0,25%إذا كان �أجل اال�ستحقاق املتبقي للأداة �أقل من �أو ي�ساوي � 6أ�شهر

		
		

� 1,00%إذا كان اال�ستحقاق املتبقي للأداة يفوق � 6أ�شهر و�أقل من �أو
ي�ساوي � 24شهرا �شهرا

		

� 1,60%إذا كان �أجل اال�ستحقاق املتبقي للأداة يفوق 24
� +BBإىل -B

	�أقل من-B
غري م�صنف
		
الإ�صدارات امل�ؤهلة

		

8,00%
12,00%
8,00%
� 0,25%إذا كان �أجل اال�ستحقاق املتبقي للأداة �أقل من �أو ي�ساوي � 6أ�شهر

� 1,00%إذا كان �أجل اال�ستحقاق املتبقي للأداة يفوق � 6أ�شهر و�أقل من
		
		
		�أوي�ساوي � 24شهرا
		
�إ�صدارات �أخرى

� 1,60%إذا كان �أجل اال�ستحقاق املتبقي للأداة يفوق � 24شهرا

� +BBإىل-BB

	�أقل من -BB
غري م�صنف

8,00%
12,00%
8,00%

ت�شمل «الإ�صدارات امل�ؤهلة» :
• ال�سندات التي ي�صدرها امل�صدرون امل�شار �إليهم يف الفقرات (ب و(ج و(د و(ه من املادة 11
�أعاله ،والتي ت�ساوي ن�سبة ترجيحها على الأكرث  50%بر�سم خماطر االئتمان ؛
• ال�سندات التي ت�صدرها الهيئات الأخرى والتي ي�ساوي ت�صنيفها �أو يفوق  -BBBومتنحه :
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 على الأقل هيئتان خارجيتان لتقييم القرو�ض ،واردتان يف الالئحة امل�شار �إليها يف املادة 9�أعاله ؛
 �أو هيئة خارجية لتقييم القرو�ض ،دون �أن تكون �أية هيئة مماثلة �أخرى واردة يف الالئحةامل�شار �إليها يف املادة � 9أعاله قد منحتها ت�صنيفا �أدنى ؛
• ال�سندات غري امل�صنفة التي قام م�صدرها ب�إ�صدار �سندات مدرجة يف �سوق منظمة معرتف بها،
ومنحتها امل�ؤ�س�سة ت�صنيفا يفوق �أو ي�ساوي  ،-BBBوذلك �رشيطة موافقة بنك املغرب.
ال ت�رسي الأحكام امل�شار �إليها يف البنود � 1إىل � 3أعاله على ما يلي :
• الو�ضعيات يف االجتاه املعاك�س املتعلقة مب�شتقات القرو�ض املماثلة ؛
• الو�ضعيات الناجتة عن تق�سيم املنتجات امل�شتقة غري تلك التي تتمثل �أداتها املالية الأ�سا�سية يف �سند
دين �صادر عن �إحدى الهيئات امل�شار �إليها يف الفقرة (و) من املادة � 11أعاله ؛
• عمليات التفويت امل�ؤقت لل�سندات وعمليات ال�رصف الآجلة ؛
• عمليات متويل وتغطية عنا�رص حمفظة التداول التي يتم �إجنازها مع امل�ؤ�س�سات الأخرى.
ت�شكل العنا�رص الواردة يف العوار�ض الثالث الأخرية مو�ضوع متطلب من الأموال الذاتية بر�سم
خماطر االئتمان.
ب .املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة :
حل�ساب املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة املتعلقة ب�سندات الذين ،يتم اعتماد طريقة
�سجل اال�ستحقاقات �أو طريقة مدة البقاء.
يجب �إبالغ بنك املغرب م�سبقا بنية اعتماد طريقة مدة البقاء ويحق له االعرتا�ض عليها �إذا ارت�أى
�أن الآليات التنظيمية والتقنية ال�رضورية غري مالئمة.
ال يجوز للم�ؤ�س�سات التي تعتمد طريقة مدة البقاء اللجوء �إىل طريقة �سجل اال�ستحقاقات �إال بعد
احل�صول على موافقة م�سبقة من بنك املغرب.
 .1طريقة �سجل اال�ستحقاقات
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة جمموع العنا�رص التالية :
•  10%من جمموع الو�ضعيات املرجحة واملقا�صة لكل نطاقات اال�ستحقاق ؛
•  40%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف املنطقة  1؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف املنطقة  2؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف املنطقة  3؛
•  40%من الو�ضعيات املرجحة واملقا�صة بني املنطقتني  1و 2وبني املنطقتني  2و 3؛
•  100%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة بني املنطقتني  1و 3؛
•  100%من الو�ضعيات املرجحة املتبقية غري املقا�صة.
 .2طريقة مدة البقاء
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة جمموع العنا�رص التالية :
•  5%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س مدة البقاء جلميع نطاقات اال�ستحقاق ؛
•  40%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف
املنطقة 1؛
•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف
املنطقة 2؛
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•  30%من الو�ضعية املرجحة واملقا�صة على �أ�سا�س مدة البقاء لنطاقات اال�ستحقاق الواقعة يف
املنطقة 3؛
•  40%من الو�ضعية املقا�صة واملرجحة على �أ�سا�س مدة البقاء بني املنطقتني  1و 2وبني املنطقتني
 2و3؛
•  100%من الو�ضعية املقا�صة واملرجحة على �أ�سا�س مدة البقاء بني املنطقتني  1و3؛
•  100%من الو�ضعيات املرجحة املتبقية غري املقا�صة على �أ�سا�س مدة البقاء.
تو�ضح املذكرة التقنية لبنك املغرب املناطق املتعلقة بنطاقات اال�ستحقاق وكذا كيفيات ح�ساب
الو�ضعيات املرجحة املقا�صة وغري املقا�صة.

 .IIخماطر الو�ضعية على �سندات امللكية :

يعادل املتطلب من الأموال الذاتية املتعلقة ب�سندات امللكية جمموع املتطلب من الأموال الذاتية
بر�سم املخاطر اخلا�صة واملخاطر العامة.
�أ .املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة :
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة جمموع العنا�رص التالية :
•  8%من الو�ضعية الإجمالية على �سندات امللكية �أو  4%عندما تكون حمفظة هذه ال�سندات �سائلة
ومتنوعة يف نف�س الوقت؛
•  2%من الو�ضعية الإجمالية على ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة يف الأ�سهم ؛
•  %2من الو�ضعية الإجمالية على عقود م�ؤ�رشات البور�صة الواردة يف الالئحة امل�شار �إليها يف
املادة � 34أعاله ؛
•  4%من الو�ضعية على العقود على م�ؤ�رشات قطاعية �أو على م�ؤ�رشات متنوعة ب�شكل غري
كاف ؛
•  2%من قيمة كل ق�سم من عمليات املفا�ضلة على الأدوات املالية الآجلة.
لتكون املحفظة �سائلة ومتنوعة ،يجب �أن ت�ستجيب لل�رشوط التالية :
• �أن تكون �سندات امللكية املكونة للمحفظة مدرجة يف م�ؤ�رشات البور�صة الواردة يف الالئحة
امل�شار �إليها يف املادة � 34أعاله ؛
• ال يجوز �أن متثل �أية و�ضعية فردية �أكرث من  5%من قيمة املحفظة الإجمالية للم�ؤ�س�سة املكونة
من �سندات امللكية.
ويجوز �أن ي�صل هذا احلد �إىل � 10%إّذا كان جمموع الو�ضعيات املعنية ،التي حتد كل واحدة منها
ما بني  5%و ،10%ال يتعدى  50%من املحفظة الإجمالية املكونة من �سندات امللكية.
يحق لبنك املغرب ،مع مراعاة ال�رشوط التي يحددها يف املذكرة التقنية� ،أن يرخ�ص التوفر على
متطلبات من الأموال الذاتية �أدنى من الرتجيحات امل�شار �إليها �أعاله.
ب .املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة
يحدد املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة بتطبيق معامل  8%على الو�ضعية ال�صافية
الإجمالية على �سندات امللكية.

 .IIIخماطر ال�رصف :

ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�رصف  8%من جمموع العن�رصين التاليني :
• �أعلى مبلغ من جمموع الو�ضعيات ال�صافية الق�صرية �أو جمموع الو�ضعيات ال�صافية الطويلة
بالعملة الأجنبية ؛
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• القيمة املطلقة للو�ضعية ال�صافية على الذهب.

 .IVخماطر املنتجات الأ�سا�سية :

يتم ح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية على و�ضعيات احل�صيلة وو�ضعيات خارج احل�صيلة
املتعلقة باملنتجات الأ�سا�سية ح�سب الطريقة املعروفة «بجدول اال�ستحقاقات» �أو الطريقة امل�سماة
«املب�سطة».
�أ .طريقة «جدول اال�ستحقاقات»
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بالن�سبة لكل منتوج �أ�سا�سي جمموع العنا�رص التالية ،حمولة
�إىل �سعر املنتوج الأ�سا�سي بالناجز :
• جمموع الو�ضعيات املقا�صة داخل كل نطاق ا�ستحقاق ،م�رضوبة يف  1,5%؛
• الو�ضعية ال�صافية املتبقية ،بعد القيام باملقا�صة داخل كل نطاق ا�ستحقاق ،مرحلة على التوايل
داخل نطاقات اال�ستحقاق املوالية وم�رضوبة يف  0,6%بالن�سبة لكل ترحيل ؛
• الو�ضعية املتبقية غري املقا�صة النهائية ،م�رضوبة يف .15%
متتد نطاقات اال�ستحقاق امل�شار �إليها يف العوار�ض ال�سابقة من � 0إىل �شهر واحد ومن �شهر واحد
�إىل ثالثة �أ�شهر ومن � 3أ�شهر �إىل � 6أ�شهر ومن � 6أ�شهر �إىل � 12شهرا ومن �سنة �إىل �سنتني ومن
�سنتني �إىل ثالث �سنوات و�أكرث من ثالث �سنوات.
ب .الطريقة «املب�سطة»
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية جمموع العنا�رص التالية :
•  15%من الو�ضعية ال�صافية الطويلة �أو الق�صرية على كل منتوج �أ�سا�سي ؛
•  3%من الو�ضعيات الإجمالية الطويلة والق�صرية على كل منتوج �أ�سا�سي.

 .Vخماطر اخليارات

يحدد املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر اخليارات ح�سب الطريقة املعروفة ب « delta
 .» plusويعادل هذا املتطلب جمموع الأموال الذاتية ال�رضورية بر�سم املخاطر اخلا�صة والعامة
واملتبقية.
من �أجل ح�ساب املخاطر العامة ،و�إن اقت�ضى احلال ،املخاطر اخلا�صة ،حتول الو�ضعيات على
اخليارات �إىل و�ضعيات م�ساوية لها على الأداة املالية الأ�سا�سية وتدمج يف الو�ضعيات ال�صافية
بالن�سبة لكل خطر من املخاطر امل�شار �إليها يف � Iإىل  IVمن هذه املادة.
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر املتبقية ،الناجتة عن االجتاه غري اخلطي
للخيارات ،املعروف با�سم «خماطر  ،»gammaوكذا عن ت�أثر اخليارات بتقلب الأدوات املالية
الأ�سا�سية املعروف با�سم «خماطر  ،»vegaجمموع القيم املطلقة ملخاطر  gammaال�صافية
ال�سلبية وخماطر .vega
�أ .خماطر gamma
حت�سب خماطر  ،gammaبالن�سبة لكل خيار فردي ،مبا يف ذلك خيارات التغطية ،وفقا لل�صيغة
التالية :
خطر( gamma= X gamma X 1/²تغري الأداة املالية الأ�سا�سية)²
ويحدد تغري الأداة املالية الأ�سا�سية وفقا للطريقة التالية :
• بالن�سبة للخيارات على الأدوات املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة ،ميكن للم�ؤ�س�سات ح�ساب خطر
� gammaإما :
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 مقارنة مع �سعر الفائدة الأ�سا�سي .ويف هذه احلالة ،يكون تغري الأداة املالية الأ�سا�سية هوالتغري املفرت�ض ل�سعر الفائدة كما هو حمدد يف املذكرة التقنية لبنك املغرب ؛
 �أو مقارنة مع قيمة الأداة املالية الأ�سا�سية يف ال�سوق .ويف هذه احلالة ،ي�ساوي تغري الأداةاملالية الأ�سا�سية ناجت القيمة يف ال�سوق بالن�سبة للأداة املالية الأ�سا�سية ومدة البقاء التي مت
تعديلها والتغري املفرت�ض ل�سعر الفائدة كما هو حمدد يف املذكرة التقنية لبنك املغرب ؛
• بالن�سبة للخيارات على �سندات امللكية وم�ؤ�رشات البور�صة ،يعادل تغري الأداة املالية الأ�سا�سية
 8%من قيمة الأداة املالية الأ�سا�سية يف ال�سوق ؛
• بالن�سبة للخيارات على العمالت الأجنبية والذهب ،ي�ساوي متغري الأداة املالية الأ�سا�سية 8%
من �سعر زوج العمالت املعنية �أو من �سعر الذهب ؛
• بالن�سبة للمنتجات الأ�سا�سية ،ي�ساوي تغري الأداة املالية الأ�سا�سية  15%من قيمة املنتوج املعني
يف ال�سوق.
ب .خماطر vega
حت�سب خماطر  ،vegaبالن�سبة لكل خيار فردي ،مبا يف ذلك خيارات التغطية ،وفقا لل�صيغة
التالية :
خطر ( X vega = vegaتغري متعلق بالتقلب)
بالن�سبة جلميع فئات الأدوات املالية الأ�سا�سية للخيار ،ي�ساوي التغري املتعلق بالتقلب  25%من
التقلب ال�ضمني للخيارات.

 .VIخماطر م�شتقات القرو�ض

ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلق بالو�ضعيات ال�صافية على م�شتقات القرو�ض جمموع
املتطلبات من الأموال الذاتية الالزمة بر�سم املخاطر اخلا�صة واملخطر العامة.
�أ .املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة
يحدد املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر اخلا�صة على م�شتقات القرو�ض ب�رضب القيم
املطلقة للو�ضعيات ال�صافية على م�شتقات القرو�ض ،حمددة ح�سب الكيفيات املبينة يف املذكرة
التقنية لبنك املغرب ،يف ترجيحاتها طبقا للفقرة (�أ) من  Iمن هذه املادة.
ب .املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة
يح�سب املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر العامة على م�شتقات القرو�ض طبقا للفقرة (ب)
من  Iمن هذه املادة ،على �أ�سا�س الو�ضعيات ال�صافية على م�شتقات القرو�ض حمددة طبقا للكيفيات
املبينة يف املذكرة التقنية لبنك املغرب.
املادة 55
يجب على امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة ل�رشط توفر املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�سوق �أن
ت�ستثني من ح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان العنا�رص التي تدخل �ضمن
حمفظة التداول.
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� .IVأحكام متعلقة مبخاطر الت�شغيل
املادة 56
يق�صد مبخاطر الت�شغيل خماطر وقوع خ�سائر نتيجة حاالت نق�ص �أو خلل مرتبطة بامل�ساطر
وامل�ستخدمني والأنظمة الداخلية �أو ب�أحداث خارجية .وي�شمل هذا التعريف املخاطر القانونية،
لكنه ي�ستثني املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة.
املادة 57
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن حت�سب املتطلب من الأموال الذاتية الالزمة لتغطية خماطر الت�شغيل طبقا
لإحدى املقاربات الثالث التالية :
• مقاربة امل�ؤ�رش الأ�سا�سي ؛
• املقاربة املعيارية ؛
• املقاربة املعيارية البديلة ؛
ويبقى اختيار �إحدى املقاربتني الأخريتني م�رشوطا باملوافقة امل�سبقة لبنك املغرب.

 .Iح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية وفقا ملقاربة امل�ؤ�رش الأ�سا�سي :
املادة 58
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية ،وفقا ملقاربة امل�ؤ�رش الأ�سا�سي 15% ،من معدل الناجت ال�صايف
البنكي ،حم�سوبا على مدى ثالث �سنوات.
ويحدد هذا املعدل على �أ�سا�س النواجت ال�صافية البنكية الثالثة الأخرية ،حم�سوبة على مدى �سنة
واحدة ،وحم�صورة �آخر �شهر يونيو �أو �آخر �شهر دجنرب من كل �سنة مالية.
ال ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب هذا املعدل �سوى النواجت ال�صافية البنكية الإيجابية.

 .IIح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية وفقا للمقاربة املعيارية
املادة 59
من �أجل تطبيق املقاربة املعيارية ،يجب على امل�ؤ�س�سات تق�سيم ن�شاطاتها �إىل ثمانية جماالت عمل
كما هي واردة يف املادة � 60أدناه.
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية معدل املتطلبات من الأموال الذاتية ،على مدى ثالث
�سنوات ،لكل جماالت العمل بالن�سبة لكل �سنة.
ويحدد هذا املعدل على �أ�سا�س املتطلبات من الأموال الذاتية الثالثة الأخرية ،حم�سوبة على مدى
�سنة واحدة ،وحم�صورة �آخر �شهر يونيو �أو �آخر �شهر دجنرب من كل �سنة مالية.
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املوافق ل�سنة معينة جمموع النواجت ال�صافية البنكية� ،سواء
كانت �إيجابية �أو �سلبية ،ملجاالت العمل الثمانية ،م�رضوبا يف معامل الرتجيح املوافق ،كما هي
واردة يف املادة � 60أدناه.
عندما يكون املتطلب من الأموال الذاتية اخلا�ص ،بر�سم �سنة معينة� ،سلبيا ،ف�إنه يعترب قيمة
معدومة.

167
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

املادة 60
تتمثل جماالت العمل امل�شار �إليها يف املادة � 59أعاله ومعامالت الرتجيح املوافقة لكل جمال منها
يف ما يلي :
جماالت العمل
متويل املقاوالت
ن�شاطات ال�سوق
بنك التجزئة
بنك جتاري
�أداء وت�سديد
�سم�رسة بالتق�سيط
خدمة الوكالة
تدبري الأ�صول

معامل الرتجيح
18%
18%
12%
15%
18%
12%
15%
12%

املادة 61
يتوقف ا�ستعمال املقاربة املعيارية على االحرتام امل�سبق لتو�صيات بنك املغرب يف جمال تدبري
خماطر الت�شغيل.

 .IIIح�ساب املتطلب من الأموال الذاتية طبقا للمقاربة املعيارية البديلة :
املادة 62
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية ،طبقا للمقاربة املعيارية البديلة ،جمموع املتطلبات من
الأموال الذاتية بالن�سبة ملجاالت عمل «بنك التجزئة» و«بنك جتاري» واملتطلبات اخلا�صة
مبجاالت العمل ال�ستة الأخرى.
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلقة مبجايل عمل «بنك التجزئة» و»البنك التجاري»
املعدل امل�سجل ،على مدى ثالث �سنوات ،للمبالغ اجلارية الإجمالية للقر�ض مرجحة بن�سبة
 ،15%م�رضوبا يف .0,035
ويحدد هذا املعدل على �أ�سا�س املبالغ اجلارية الثالث الأخرية للقر�ض ،حم�سوبة على مدى �سنة
واحدة ،وحم�صورة �آخر �شهر يونيو �أو �آخر �شهر دجنرب من كل �سنة مالية.
ي�ساوي املتطلب من الأموال الذاتية املتعلق مبجاالت العمل ال�ستة الأخرى املعدل امل�سجل ،على
مدى ثالث �سنوات ،للناجت ال�صايف البنكي املوافق ملجاالت العمل هذه يخ�ص�ص له معامل ترجيح
بن�سبة .18%
يحدد هذا املعدل على �أ�سا�س النواجت ال�صافية البنكية الثالثة الأخرية ،حم�سوبة على مدى �سنة
واحدة ،وحم�صورة �آخر �شهر يونيو �أو �آخر �شهر دجنرب من كل �سنة مالية.
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� Vأحكام �أخرى
املادة 63
يف حالة ح�ساب خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل على �أ�سا�س مثبت ،يتم
اعتمادها على �أ�سا�س مبالغها املثبتة.
املادة 64
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إبالغ بنك املغرب ،كل �ستة �أ�شهر ،بقوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة ،على
�أ�سا�س فردي �أو مثبت �أو هما معا.
يجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض موافاته بهذه القوائم على فرتات �أق�رص ،عندما يرى ذلك
�رضوريا.
املادة 65
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تتزود بالآليات التي متكنها من تقييم التنا�سب الإجمايل لأموالها الذاتية
مع م�ستوى خماطرها.
بالإ�ضافة �إىل خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل ،يجب �أن ت�شمل هذه الآليات
جميع املخاطر الأخرى التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة ،خا�صة خماطر �أ�سعار الفائدة يف املحفظة
البنكية وخماطر ال�سيولة وخماطر التمركز واملخاطر املتبقية.
يجوز لبنك املغرب ،عند االقت�ضاء� ،أن يطلب من امل�ؤ�س�سات ح�ساب متطلبات �إ�ضافية من الأموال
الذاتية من �أجل تغطية هذه املخاطر.
املادة 66
يجوز لبنك املغرب �أن يقوم مبراجعة ح�ساب معامل املالءة �إذا كانت العنا�رص امل�أخوذة بعني
االعتبار يف عملية احل�ساب ال ت�ستجيب لل�رشوط املحددة يف هذا املن�شور.
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ر�سالة من�شور رقم /02م �إ ب 2007/ال�صادرة يف � 13أبريل  2007حتدد كيفيات �إعداد و�إر�سال
قوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة طبقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /26و 2006/املتعلق باملتطلبات
من الأموال الذاتية املرتبطة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي تتعر�ض
لها م�ؤ�س�سات االئتمان
حتدد هذه الر�سالة املن�شور كيفيات �إعداد و�إر�سال قوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة ،على
�أ�سا�س فردي ومثبت ،طبقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /26و 2006/املتعلق باملتطلبات من الأموال
الذاتية املرتبطة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات
االئتمان.
املادة الأوىل
طبقا للمادة  64من املن�شور رقم /26و 2006/املتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة
مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان ،تقوم
البنوك مبوافاة مديرية الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب بقوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة
املتعلق مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل ،على �أ�سا�س فردي ومثبت ،واملعدة
بناء على احل�سابات التي مت ح�رصها يف نهاية �شهري يونيو ودجنرب من كل �سنة.
ينبغي �إر�سال قوائم احل�ساب املعدة بناء على احل�سابات التي مت ح�رصها يف �شهر يونيو على �أ�سا�س
فردي ومثبت يف �أجل ال يتعدى نهاية �شهر �شتنرب ونهاية �شهر �أكتوبر من كل �سنة على التوايل.
وينبغي �إر�سال قوائم احل�ساب املعدة بناء على احل�سابات التي مت ح�رصها يف نهاية دجنرب على
�أ�سا�س فردي ومثبت يف �أجل ال يتعدى نهاية �شهر مار�س ونهاية �شهر �أبريل على التوايل من
ال�سنة املوالية.
املادة 2
يتم ح�ساب الأموال الذاتية طبقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /24و 2006/املتعلق بالأموال الذاتية
مل�ؤ�س�سات االئتمان.
ويتم ح�ساب مبلغ الأ�صول املرجحة بر�سم خماطر االئتمان وال�سوق وخماطر الت�شغيل
طبقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /26و 2006/املذكور �أعاله وملقت�ضيات املذكرة التقنية رقم
/02م �إ ب 2007/الواردة يف امللحق رقم  1لهذه الر�سالة املن�شور.
املادة 3
يتم �إعداد قوائم احل�ساب امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله ح�سب النماذج الواردة يف امللحق
رقم  2من هذه الر�سالة املن�شور ،طبقا للكيفيات املذكورة يف الورقة التقنية رقم /03م �إ ب2007/
يف امللحق رقم  3من هذه الر�سالة املن�شور ،واملرتبطة بطرق �إعداد قوائم ح�ساب العامل الأدنى
للمالءة.
يتم �إر�سال هذه القوائم يف قر�ص مدمج يف جدول �إيك�سيل «  » Excelب�صفة انتقالية يف انتظار
حتديد بنك املغرب لطرق �إر�سالها �آليا.
املادة 4
تتم عملية الإبالغ الأوىل بالقوائم امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله بناء على احل�سابات الفردية
واملثبتة التي مت ح�رصها يف نهاية يونيو .2007
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املادة 5
�إىل جانب واجب �إر�سال قوائم احل�ساب امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله ،يتوجب على البنوك،
ب�صفة انتقالية� ،إر�سال قوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة بالن�سبة للح�سابات التي مت ح�رصها
يف  31دجنرب  2006و 30يونيو  2007و 31دجنرب  2007و 30يونيو  ،2008والتي مت �إعدادها
طبقا ملقت�ضيات الر�سالة املن�شور رقم /01م �إ ب 2007/التي حتدد طرق �إعداد ون�رش قوائم ح�ساب
املعامل الأدنى للمالءة طبقا ملقت�ضيات للمن�شور رقم /25و 2006/املتعلق باملعامل الأدنى للمالءة
لدى م�ؤ�س�سات االئتمان.
امللحق الأول
املذكرة التقنية رقم /02م �إ ب 2007/التي حتدد كيفيات تطبيق املن�شور رقم /26و 2006/املتعلق
باملتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي
تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان.
امللحق رقم 2
مناذج قوائم ح�ساب املعامل الأدنى للمالءة املرتبط مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر
الت�شغيل
(انظر القر�ص املدمج امللحق).
امللحق رقم 3
املذكرة التقنية رقم /03م �إ ب 2007/املرتبطة بكيفيات �إعداد قوائم ح�ساب معامل املالءة الأدنى
املرتبط مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل.
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من�شور رقم /8و 2010/ال�صادر يف 31دجنرب 2010يتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية
خماطر االئتمان وال�سوق والت�شغيل ح�سب املقاربات الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادتني  17و 50منه؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف 6دجنرب 2010؛
يحدد يف هذا املن�شور كيفيات تغطية الأموال الذاتية ملخاطر االئتمان وال�سوق والت�شغيل التي
تواجهها م�ؤ�س�سات االئتمان التي تعتمد مقاربات داخلية.
املادة الأوىل
تطبق �أحكام هذا املن�شور على م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها �أدناه «بامل�ؤ�س�سات» ،التي رخ�ص
لها بنك املغرب با�ستخدام املقاربات الداخلية لتغطية خماطر االئتمان وال�سوق والت�شغيل.

 .Iمقت�ضيات عامة
املادة 2
يراد بامل�صطلحات التالية يف مدلول هذا املن�شور ما يلي:
• املقاربات الداخلية :املقاربات التي ترتكز على الأنظمة الداخلية لقيا�س املخاطر .وت�شمل هذه
املقاربات:
 مقاربات التنقيط الداخلي بر�سم خماطر االئتمان؛ مقاربة النماذج الداخلية بر�سم خماطر ال�سوق؛ مقاربة القيا�س املتقدم بر�سم خماطر الت�شغيل.• مقاربات التنقيط الداخلي :مقاربات تعتمد ،على العموم ،على �أربعة �ضوابط للمخاطر وت�سمح
بقيا�س خماطر االئتمان وهي :احتمال عدم الأداء واخل�سارة يف حالة عدم الأداء والتعر�ض
عند عدم الأداء واال�ستحقاق.
• مقاربة النماذج الداخلية :مقاربة متكن من قيا�س خماطر ال�سوق ح�سب املقاربات الريا�ضية
والإح�صائية من نوع القيمة املعر�ضة للخطر.
• مقاربة القيا�س املتقدم :مقاربة تتمثل يف تقييم خماطر الت�شغيل ح�سب املنهجيات الكمية التي
تعتمد على النمذجة الإح�صائية للخ�سائر املرتبطة بتلك املخاطر ،و�/أو النوعية.
• احتمال عدم الأداء :احتمال عدم �أداء الطرف املقابل يف �أفق �سنة.
• اخل�سارة يف حالة عدم الأداء :اجلزء من التعر�ض (معربا عنه بالن�سبة املئوية) الذي ميكن
خ�سارته يف حالة حتقق عدم الأداء.
• عامل التحويل :الن�سبة بني املبلغ الذي مل ي�ستخدم بع ُد من التزام ما ،والذي قد ُي�سحب ويوجد
يف خطر وقت عدم الأداء ،واملبلغ الذي مل ي�ستخدم بع ُد من االلتزام املرخ�ص به.
• التعر�ض يف حالة عدم الأداء :القيمة التي تتعر�ض ملخاطر �أحد عنا�رص الأ�صول �أو خارج
احل�صيلة والتي ي�ؤخذ عامل التحويل باالعتبار يف ح�سابها.
• اال�ستحقاق :اال�ستحقاق الفعلي للقر�ض.
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• خطر التذويب :خطر �أن ي�شهد مبلغ دين جتاري مت �رشا�ؤه ،ال �سيما يف �إطار عملية ل�رشاء
الديون �أو اخل�صم ،تقل�صا با�ستعمال �أي كيفية لإعادته �إىل املدين.
• املخاطر العامة :خماطر تغري القيمة ال�سوقية لأداة مالية على �إثر تقلب �أ�سعار الفائدة �أو �أ�سعار
�سندات امللكية.
مب�صدرها
• املخاطر اخلا�صة :خماطر تغري القيمة ال�سوقية لأداة مالية حتت ت�أثري عوامل ترتبط ُ
مب�صدر الأداة الأ�سا�سية.
�أو – يف حالة �أداة م�شتقة – ترتبط ُ
• القيمة املعر�ضة للخطر :املبلغ املعر�ض للخطر والذي ميكّ ن من تقدير اخل�سارة املحتملة الق�صوى
التي قد تتكبدها حمفظة للتداول ،خالل فرتة حيازة معينة ،على �إثر تغري �أ�سعار ال�سوق،
وح�سب مدة ثقة معينة.
• القيمة املعر�ضة للخطر اخلا�ضعة الختبار التحمل :مبلغ القيمة املعر�ضة للخطر الذي يتم �إدراجه
يف حمفظة للتداول� ،أخذا بعني االعتبار عوامل املخاطر التي مت اختبارها خالل و�ضعية
الأزمة.
املادة 3
يتعني على امل�ؤ�س�سات العمل دوما –على �أ�سا�س مثبت �أو دون املثبت و�/أو منفرد -على احرتام
يعرف ب�أنه ن�سبة دنيا تبلغ  10يف املائة بني جمموع �أموالها الذاتية ،من جهة،
معامل �أدنى للمالءة ّ
وجمموع خماطر الت�أمني وال�سوق والت�شغيل لديها ،من جهة �أخرى.
املادة 4
يتكون ب�سط معامل املالءة من الأموال الذاتية حم�سوبة طبقا للمن�شور رقم /7و 2010/املتعلق
بالأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 5
يتكون قا�سم معامل املالءة من جمموع خماطر الت�أمني وال�سوق والت�شغيل ،كما يعرفها هذا
املن�شور.
املادة 6
ميثل املتطلب من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان على الأقل  8%من مبلغ الأ�صول
املرجحة.
تغ َّطى ن�سبة  50%على الأقل من املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان
ويجب �أن َ
وال�سوق والت�شغيل بوا�سطة الأموال الذاتية الأ�سا�سية كما يعرفها املن�شور رقم /7و.2010/
املادة 7
ت�ساوي املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان �أو تفوق على الدوام ن�سبة 95%
و %90و %80على التوايل من الأموال الذاتية كما كانت �ستح�سب طبقا لأحكام املن�شور رقم
/26و ،2006/كما مت تعديله ،واملتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة مبخاطر االئتمان
وال�سوق والت�شغيل لدى م�ؤ�س�سات االئتمان ح�سب املقاربة املعيارية ،يف نف�س تاريخ احل�رص،
وذلك على التوايل خالل ال�سنة الأوىل وال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة بعد االنتقال �إىل مقاربة التنقيط
الداخلي.
املادة 8
ت�ساوي املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر الت�شغيل �أو تفوق على الدوام  90%و80%
من الأموال الذاتية كما كانت �ستح�سب طبقا للمقاربة التي كانت امل�ؤ�س�سة ت�ستعملها قبل اعتماد
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مقاربة القيا�س املتقدم يف نف�س تاريخ احل�رص ،وذلك على التوايل خالل ال�سنة الأوىل والثانية بعد
االنتقال �إىل هذه املقاربة.
املادة 9
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تحُ دث منظومات متكنها من تقييم مالءمة �أموالها الذاتية ب�شكل عام لنمط
خماطرها.
وبالإ�ضافة �إىل خماطر االئتمان والتذويب وال�سوق والت�شغيل ،يجب �أن ُت ِ
دمج هذه املنظومات
جميع املخاطر الأخرى التي تواجهها امل�ؤ�س�سات ،ال �سيما خطر �سعر الفائدة داخل املحفظة البنكية
وخطر ال�سيولة وخطر التمركز واملخاطر املتبقية.
ويجوز لبنك املغرب ،عند االقت�ضاء ،مطالبة امل�ؤ�س�سات بالتوفر على �أموال ذاتية �إ�ضافية من
�أجل تغطية تلك املخاطر.
املادة 10
توا�صل امل�ؤ�س�سات التي ال تطبق ،بالن�سبة لواحد من خماطرها ،املقاربات الداخلية امل�شار �إليها
يف الفقرة الفرعية من املادة  2مراعا َة مقت�ضيات املادة /26و 2010/كما مت تعديلها ،بالن�سبة لهذا
اخلطر.

 .IIالأحكام املتعلقة بقيا�س خطر االئتمان طبقا ملقاربات التنقيط الداخلي
� .1أحكام عامة

املادة 11
ت�شمل مقاربات التنقيط الداخلي:
• املقاربة امل�سماة «الأ�سا�س» ،والتي تن�ص على �أن امل�ؤ�س�سة م�ؤهلة لتقدير احتمال عدم الأداء.
ويحدد بنك املغرب اخل�سارة يف حالة عدم الأداء وعامل التحويل واال�ستحقاق.
• املقاربة امل�سماة «املتقدمة» ،والتي تن�ص على �أن امل�ؤ�س�سة م�ؤهلة حل�ساب احتمال عدم الأداء
واخل�سارة يف حالة عدم الأداء وعامل التحويل ،وكذا حل�ساب اال�ستحقاق.
املادة 12
حت�سب املتطلبات من الأموال الذاتية من �أجل تغطية خماطر االئتمان بالن�سبة لتعر�ضات احل�صيلة
وخارج احل�صيلة با�ستثناء التعر�ضات:
• املتعلقة مبحفظة التداول كما تعرفها املادة  97من املن�شور احلايل؛
• املخ�صومة من الأموال الذاتية تطبيقا لأحكام املن�شور رقم /7و.2010/
املادة 13
من �أجل ح�ساب خماطر االئتمان املرتبطة بعمليات الت�سنيد ،تطبق امل�ؤ�س�سات �أحكام املن�شور رقم
/26و ،2006/كما مت تعديله.
املادة 14
ت�صنف تعر�ضات املحفظة البنكية �إىل �ست فئات:
• املدينون ال�سياديون؛
• م�ؤ�س�سات االئتمان؛
174

• املقاوالت؛
• زبناء التجزئة؛
• الأ�سهم؛
• �أ�صول �أخرى ال تقابل ديونا.
املادة 15
ت�شمل فئة التعر�ضات �إزاء «املقاوالت» املقاوالت الكربى واملقاوالت ال�صغرية واملتو�سطة كما
يعرفها امللحق رقم  1من هذا املن�شور.
املادة 16
ت�شمل فئة التعر�ضات �إزاء «املقاوالت» التمويالت اخلا�صة التي ت�صنف �إىل خم�س فئات فرعية:
• متويل امل�شاريع؛
• متويل املو�ضوع؛
• متويل املادة الأ�سا�سية؛
• عقار ذو عائد؛
• عقار جتاري جد متقلب.
املادة 17
ت�شمل فئة التعر�ضات �إزاء «زبناء التجزئة» الفئات الفرعية الثالث التالية:
• القرو�ض امل�ضمونة بالعقار؛
• القرو�ض املتجددة وامل�ؤهلة لزبناء التجزئة؛
• والقرو�ض الأخرى.
املادة 18
يجوز للم�ؤ�س�سات اعتماد واحدة من املقاربات امل�شار �إليها يف املادة  11بالن�سبة لفئة التعر�ضات �إزاء
«املقاوالت» و»املقرت�ضني ال�سياديني» و»م�ؤ�س�سات االئتمان» .ويف ما يخ�ص فئة التعر�ضات
�إزاء «زبناء التجزئة» ،يجب ا�ستخدام املقاربة املتقدمة فقط.
املادة 19
عندما تطبق امل�ؤ�س�سات مقاربة التنقيط الداخلي بالن�سبة جلزء من تعر�ضاتها ،يجب عليها �أن تو�سع
هذه املقاربة لت�شمل جمموع حمفظتها وكذا كافة حمافظ جمموعتها البنكية ،ح�سب خمطط يخ�ضع
ملوافقة بنك املغرب.
املادة 20
يجوز للم�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم مقاربة التنقيط الداخلي بالن�سبة لبع�ض فئات القرو�ض �أن تقوم،
�رشيطة احل�صول على ترخي�ص من بنك املغرب ،بتطبيق املقت�ضيات املتعلقة مبخاطر االئتمان
والواردة يف املن�شور رقم /26و ،2006/كما مت تعديله:
عدد الأطراف
• على فئات «املقرت�ضني ال�سياديني» و«م�ؤ�س�سات االئتمان» ،عندما يكون
ُ
املقابلة الهامة حمدودا وي�شكلُ تطبيق هذه املقاربة على هذه الأطراف املقابلة �إكراها �شديدا
بالن�سبة للم�ؤ�س�سة؛
• على التعر�ضات التي تنتمي �إىل وحدات ا�ستغالل غري هامة ،وكذا على فئات التعر�ضات غري
الهامة من حيث احلجم ومنط املخاطر.
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تعترب فئة التعر�ضات املتعلقة بالأ�سهم مل�ؤ�س�سة ما هامة �إذا جتاوزت قيمة هذه التعر�ضات يف املتو�سط
وخالل ال�سنة املن�رصمة  10%من �أموالها الذاتية.
املادة 21
ال يجوز مل�ؤ�س�سة تطبق مقاربة التنقيط الداخلي العودة �إىل مقت�ضيات املن�شور رقم /26و،2006/
كما مت تعديله ،من �أجل ح�ساب �أ�صولها املرجحة بر�سم خماطر االئتمان� ،إال لإدخال تعديالت
مربرة وفق القانون وبعد احل�صول على ترخي�ص من بنك املغرب.
املادة 22
ال يجوز مل�ؤ�س�سة ت�ستخدم مقاربة التنقيط الداخلي «املتقدمة» بالن�سبة للفئات من غري زبناء التجزئة
العودة �إىل مقاربة التنقيط الداخلي «الأ�سا�س» �إال لإدخال تعديالت مربرة وفق القانون وبعد
احل�صول على ترخي�ص من بنك املغرب.
املادة 23
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي تطبق مقاربة التنقيط الداخلي ح�ساب اخل�سائر غري املتوقعة واخل�سائر
املتوقعة.
وتطابق اخل�سائر غري املتوقعة املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان .وينتج مبلغها
عن ح�ساب الأ�صول املرجحة ح�سب مقت�ضيات املواد � 24إىل  40من هذا املن�شور وباقي الكيفيات
املعتمدة يف تطبيقه.
وحتدد اخل�سائر املتوقعة ح�سب مقت�ضيات املواد � 41إىل  49من هذا املن�شور وباقي الكيفيات املعتمدة
يف تطبيقه.
ب .ح�ساب الأ�صول املرجحة

ب 1.ح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بحجم التعر�ضات �إزاء املقرت�ضني
ال�سياديني وم�ؤ�س�سات االئتمان واملقاوالت
املادة 24
حت�سب امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات ال�سليمة �إزاء املقرت�ضني ال�سياديني
وم�ؤ�س�سات االئتمان واملقاوالت مع دمج �ضوابط املخاطر امل�شار �إليها يف البنود  5و 6و 8و 9من
املادة  2يف �صيغ احل�ساب الواردة يف اجلزء «�أ» من امللحق  2من هذا املن�شور.
املادة 25
حت�سب امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات غري امل�ؤداة واملرتبطة بالفئات امل�شار �إليها
يف املادة  ،24طبقا للجزء «�أ» من امللحق  2من هذا املن�شور.
املادة 26
تقر عدم
يجوز للم�ؤ�س�سات ح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات امل�ستوفية للمتطلبات التي ّ
الأداء املزدوج من جانب املدين ومقدم احلماية ،طبقا للجزء «�أ» من امللحق  2من هذا املن�شور.
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ب 2.ح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بزبناء التجزئة
املادة 27
حت�سب امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة املرتبطة بالتعر�ضات ال�سليمة �إزاء زبناء التجزئة ب�إدراج
تقديراتها الحتمال عدم الأداء واخل�سارة يف حالة عدم الأداء وعامل التحويل يف �صيغ احل�ساب
الواردة يف اجلزء «ب» من امللحق  2من هذا املن�شور.
املادة 28
حت�سب امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة املرتبطة بالتعر�ضات غري امل�ؤداة �إزاء زبناء التجزئة طبقا
للجزء «ب» من امللحق رقم  2من املن�شور احلايل.

ب 3.ح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات يف �شكل �أ�سهم
املادة 29
حت�سب امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات يف �شكل �أ�سهم با�ستعمال واحدة من
الطرق الثالث التالية ،ح�سب الكيفيات املحددة يف اجلزء «ج» من امللحق  2من هذا املن�شور:
• الطريقة املرتكزة على الرتجيحات؛
• الطريقة املرتكزة على النماذج الداخلية من نوع القيمة املعر�ضة للخطر ()VaR؛
• طريقة احتمال عدم الأداء/اخل�سارة يف حالة عدم الأداء التي تتمثل يف تطبيق مقت�ضيات مقاربة
التنقيط الداخلي التي تتعلق بفئة التعر�ضات �إزاء «املقاوالت».
املادة 30
يف ما يخ�ص التعر�ضات يف �شكل ح�ص�ص يف م�ؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة،
عندما تطبق امل�ؤ�س�سة مبد�أ ال�شفافية بتق�سيم �أ�صول تلك امل�ؤ�س�سات �إىل تعر�ضات �أ�سا�سية ،يتم ح�ساب
الأ�صول املرجحة ومبالغ اخل�سائر املتوقعة بناء على هذه التعر�ضات طبقا للمقت�ضيات اخلا�صة
بالفئة التي تنتمي �إليها.
وعندما ال تطبق امل�ؤ�س�سة مقاربات التنقيط الداخلي ،حت�سب الأ�صول املرجحة بر�سم تلك
التعر�ضات طبقا للكيفيات التي يحددها بنك املغرب.
املادة 31
عندما ال تطبق امل�ؤ�س�سة مبد�أ ال�شفافية امل�شار �إليه يف املادة  ،30حت�سب الأ�صول املرجحة ومبالغ
اخل�سائر املتوقعة طبقا للكيفيات التي يحددها بنك املغرب.

ب 4.ح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات �إزاء الديون امل�شرتاة
والتمويالت املتخ�ص�صة والقر�ض الإيجاري وباقي الأ�صول التي ال تطابق ديونا
املادة 32
حتدد امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات �إزاء التمويالت املتخ�ص�صة طبقا للكيفيات
املطبقة على التعر�ضات �إزاء املقاوالت� ،إذا كانت تقديراتها الحتمال عدم الأداء ت�ستويف املتطلبات
الدنيا املتعلقة بها.
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املادة 33
من �أجل ح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات �إزاء التمويالت املتخ�ص�صة ،يتعني على
امل�ؤ�س�سات التي ال ت�ستويف املتطلبات املتعلقة بتقدير احتمال عدم الأداء �أن تطابق تنقيطاتها الداخلية
مع خم�س فئات احرتازية ،تتوفر كل منها على ترجيح خا�ص .و َترِ د معامالت الرتجيح اخلا�صة
بكل فئة احرتازية �ضمن اجلزء «د» من امللحق رقم  2من هذا املن�شور.
املادة 34
ي�ساوي مبلغ الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات يف �شكل ديون م�شرتاة جمموع الأ�صول
املرجحة املح�سوبة بر�سم خماطر االئتمان والتذويب.
املادة 35
�إذا كان مبقدور امل�ؤ�س�سات الربهنة على �أن خطر التذويب لي�س كبريا ،يجوز الرتخي�ص لها بعدم
�أخذه بعني االعتبار.
املادة 36
حت�سب امل�ؤ�س�سات خماطر االئتمان املتعلقة بالتعر�ضات يف �شكل ديون م�شرتاة ب�إدماج احتمال عدم
الأداء واخل�سارة يف حالة عدم الأداء واال�ستحقاق يف �صيغة ح�ساب الأ�صول املرجحة الواردة يف
امللحق  2من هذا املن�شور والذي يطابق فئة التعر�ضات التي ترتبط بها هذه الديون.
املادة 37
حتدد امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة بر�سم خطر التذويب با�ستخدام �صيغة ح�ساب الأ�صول املرجحة
بر�سم خطر االئتمان املطبقة على فئة التعر�ضات �إزاء «املقاوالت» الواردة يف اجلزء «�أ» من
امللحق رقم  2من هذا املن�شور.
املادة 38
حتدد امل�ؤ�س�سات الأ�صول املرجحة بر�سم الأداءات الدنيا التي يتعني على اجلهة املقابلة القيام بها
خالل مدة عقد القر�ض الإيجاري ،وفقا ل�صيغة ح�ساب الأ�صول املرجحة الواردة يف امللحق ،2
واملماثلة للفئة الفرعية التي ي�صنف فيها املدينون.
املادة 39
عندما تكون القيم املتبقية للمتلكات امل�ست�أجرة ،يف �إطار عمليات القر�ض الإيجاري ،غري مدرجة
�ضمن الأداءات الدنيا ،يتم احت�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بها طبقا لل�صيغة الواردة يف اجلزء
«د» من املرفق  2لهذا املن�شور.
املادة 40
تطبق امل�ؤ�س�سات ن�سبة ترجيح تعادل  100%بالن�سبة للأ�صول الأخرى التي ال متاثل ديون،
با�ستثناء تلك امل�ستفيدة ح�سب �أحكام الفقرة «ك» من املادة  11من املن�شور رقم /26و ،2006/كما
مت تعديله ،من ترجيح بن�سبة .0%
ج .التعامل مع اخل�سائر املتوقعة
املادة 41
بالن�سبة للتعر�ضات �إزاء املقرت�ضني ال�سياديني ،وم�ؤ�س�سات االئتمان ،واملقاوالت ،وزبناء
التجزئة ،تقوم امل�ؤ�س�سات باحت�ساب اخل�سارة املتوقعة ( ،)ELاملعرب عنها بن�سبة مئوية ،من خالل
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�رضب احتمال عدم الأداء يف اخل�سارة يف حالة عدم الأداء .ويعادل مبلغ اخل�سارة املتوقعة ناجت
اخل�سارة املتوقعة على التعر�ض يف حالة عدم الأداء.
وبالن�سبة للتعر�ضات عند التعرث ،ينبغي على امل�ؤ�س�سات التي ت�ستعمل مقاربة التنقيط الداخلي
«املتقدم»� ،أن ت�ستخدم �أف�ضل تقييم لها للخ�سارة املتوقعة طبقا للكيفيات التي يحددها بنك املغرب.
وبالن�سبة للتعر�ضات التي تخ�ضع لتعامل التعرث املزدوج ،املحدد يف املادة  ،26ف�إن مبلغ اخل�سارة
املتوقعة يكون �صفرا.
املادة 42
عندما تقوم امل�ؤ�س�سات بح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات على �شكل �أ�سهم طبقا لطريقة
الرتجيح الب�سيط ،امل�شار �إليها يف املادة  ،29ف�إن مبلغ اخل�سائر املتوقعة يحدد وفقا للمادة  .41ويف
هذه احلالة ،ف�إن اخل�سارة املتوقعة تعادل  0,8%بالن�سبة للتعر�ضات �إزاء الأ�سهم املدرجة يف
�سوق منظمة و 2,4%بالن�سبة للتعر�ضات الأخرى.
املادة 43
عندما تقوم امل�ؤ�س�سات بح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات على �شكل �أ�سهم وفقا لطريقة
«احتمال عدم الأداء /اخل�سارة يف حالة عدم الأداء» ،امل�شار �إليها يف املادة  ،29ف�إن مبلغ اخل�سائر
املتوقعة يحدد وفق املادة .41
املادة 44
عندما تقوم امل�ؤ�س�سات بح�ساب الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات على �شكل �أ�سهم وفقا للطريقة
املبنية على النماذج الداخلية ،امل�شار �إليها يف املادة  ،29ف�إن مبلغ اخل�سائر املتوقعة يكون �صفرا.
املادة 45
بالن�سبة للتعر�ضات على �شكل ح�ص�ص يف منظمات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة ،يتم ح�ساب
اخل�سائر املتوقعة لكل فئة من فئات التعر�ضات الأ�صلية ح�سب �أحكام املادتني  30و 31واملواد
اخلا�صة بهذا اجلزء من املن�شور.
املادة 46
تقوم امل�ؤ�س�سات بح�ساب مبلغ اخل�سائر املتوقعة ،بالن�سبة للديون التي مت �رشا�ؤها ،بر�سم خماطر
االئتمان �أو التذويب طبقا لأحكام املادة .41
املادة 47
يف حال تطبيق امل�ؤ�س�سة للطريقة امل�شار �إليها يف املادة  ،33بالن�سبة للتعر�ضات املتعلقة بالتمويالت
املتخ�ص�صة ،حتدد قيمة اخل�سائر املتوقعة طبقا للجزء «ه» من امللحق  2من هذا املن�شور.
املادة 48
يكون مبلغ اخل�سائر املتوقعة �إزاء التعر�ضات الأخرى ،والتي ال تطابق ديونا ،هو �صفر.
املادة 49
يقارن مبلغ اخل�سائر املتوقعة ،املحت�سب طبقا للمواد  ،41و 46و ،47بناجت تعديالت القيمة
واالنخفا�ضات اجلماعية ،كما حتدده القواعد املحا�سبية اجلاري بها العمل ،ذات ال�صلة بالتعر�ضات
املعنية.
وال ي�ؤخذ بعني االعتبار يف هذه العملية احل�سابية مبلغ اخل�سائر املتوقعة �إزاء التعر�ضات ال�سندية
وتعديالت القيمة واالنخفا�ضات اجلماعية.
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تتم معاجلة الفوارق الإيجابية �أو ال�سلبية طبقا للكيفيات التي يحددها بنك املغرب.
د .تقنيات التخفيف من خماطر االئتمان
املادة 50
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم تقنيات التخفيف من خماطر االئتمان ،بناء على مقاربة التنقيط
الداخلي « الأ�سا�س»� ،أن تراعي �أحكام املن�شور رقم /26و ،2006/كما مت تعديله ،املتعلق بهذه
التقنيات واملواد � 51إىل  56من هذا املن�شور.
املادة 51
تتكون الأدوات املقبولة �ضمن تقنيات التخفيف من خماطر االئتمان من ال�ضمانات حقيقية وكذا
ال�ضمانات ال�شخ�صية وم�شتقات القرو�ض امل�شار �إليها على التوايل يف املواد � 52إىل .54
املادة 52
تتكون ال�ضمانات احلقيقية من ال�ضمانات املالية امل�شار �إليها يف املادتني  34و 35من املن�شور رقم
/26و ،2006/كما مت تعديله ،وال�ضمانات العقارية ،والديون التي �سيتم حت�صيلها واخلا�صة
بعملية جتارية �أو بعملية ال يتجاوز �أو يعادل �أجل ا�ستحقاقها الأ�صلي �سنة واحدة والأ�صول املج�سدة
الأخرى ،التي ت�ستويف ال�رشوط املحددة من بنك املغرب.
املادة 53
ال تقبل ال�ضمانات ال�شخ�صية وم�شتقات القرو�ض �إال �إذا كان مقدم احلماية مو�ضوع تنقيط داخلي
تقوم ب�إعداده امل�ؤ�س�سة طبقا للمتطلبات الدنيا.
املادة 54
يتمثل مقدمو احلماية يف �أولئك امل�شار �إليهم يف املادة  38من املن�شور رقم /26و ،2006/كما مت
تعديله ،وكذا املقاوالت ،مبا فيها تلك املنتمية �إىل نف�س جمموعة امل�ؤ�س�سة ،التي ال ت�ستفيد من
تقييم خارجي لالئتمان ولكن تخ�ضع لتنقيط داخلي مقرتن باحتمال عدم الأداء من طرف جهاز
خارجي لتقييم االئتمان ،مقبول طبقا لل�رشوط التي يحددها بنك املغرب.
املادة 55
يجوز اعتبار م�ؤ�س�سات االئتمان ،ومقاوالت الت�أمني و�إعادة الت�أمني وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة مبنح
القرو�ض عند الت�صدير ،التي ت�ستويف ال�رشوط املحددة من طرف بنك املغرب ،م�ؤ�س�سات لتقدمي
احلماية مقبولة لتطبيق التعامل املت�ضمن لالعرتاف بعدم الأداء املزدوج امل�شار �إليه يف املادة .26
املادة 56
يجوز للم�ؤ�س�سات التي تطبق تقنيات التخفيف من خماطر االئتمان �أن تقوم بتعديل:
• اخل�سارة يف حالة عدم الأداء بالن�سبة لل�ضمانات احلقيقية،
• واحتمال عدم الأداء �أو اخل�سارة يف حالة عدم الأداء �أو تعوي�ض احتمال عدم الأداء اخلا�ص
مبقدم احلماية باحتمال عدم الأداء للمقرت�ض يف حالة ال�ضمانات ال�شخ�صية وم�شتقات القرو�ض.
ه .املتطلبات الدنيا
املادة 57
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم مقاربات التنقيط الداخلي مراعاة املتطلبات النوعية والكمية
امل�شار �إليها يف املواد � 58إىل  94وكذا تلك التي حتددها كيفيات تطبيق هذا املن�شور.
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يف حال توقف �إحدى امل�ؤ�س�سات عن مراعاة هذه املتطلبات الدنيا ،يتعني عليها موافاة بنك املغرب
مبخطط ت�صحيحي داخل الآجال التي يحددها.

د 1.املتطلبات النوعية
املادة 58
يجب �أن يكون التنقيط الداخلي وتقديرات احتمال عدم الأداء واخل�سارة يف حالة عدم الأداء،
امل�ستخدمة يف احت�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية ،عن�رصا �أ�سا�سيا �ضمن عملية منح القرو�ض،
و�سيا�سة تدبري املخاطر وكذا �سيا�سة التخ�صي�ص الداخلي للأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة.
املادة 59
تظهر امل�ؤ�س�سات ،بالن�سبة لفئات التعر�ضات املعنية� ،أنها ت�ستخدم �أنظمة التنقيط املطابقة ب�شكل
كبري للمتطلبات الدنيا ،وكذلك على الأقل خالل ال�سنتني اللتني �سبقتا تاريخ طلب الرتخي�ص
باالنتقال �إىل تبني مقاربة التنقيط الداخلي الأ�سا�سي.
املادة 60
تظهر امل�ؤ�س�سات �أنها قامت بتقدير وبا�ستخدام تقديراتها اخلا�صة باخل�سارة يف حالة عدم الأداء
ومعامل التحويل بطريقة تتالءم ب�شكل كبري مع املتطلبات الدنيا ،وذلك على الأقل خالل الثالث
ال�سنوات التي �سبقت تاريخ طلب الرتخي�ص باالنتقال �إىل تبني مقاربة التنقيط الداخلي املتقدمة.
املادة 61
ينبغي �أن حتظى العنا�رص الأ�سا�سية لعملية التنقيط وتقدير جوانب املخاطر مبوافقة جهاز �إدارة
وجهاز ت�سيري امل�ؤ�س�سة �أو �إىل جلنة متخ�ص�صة منبثقة عنها.
املادة 62
تقوم وظيفة االفتحا�ص الداخلي �أو �أية هيئة داخلية (�أو خارجية) �أخرى مبراجعة �أنظمة التنقيط
الداخلي وطريقة �سريها والت�أكد من احرتام املتطلبات الدنيا ،وذلك مرة واحدة يف ال�سنة على
الأقل.
املادة 63
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تتوفر على �أنظمة للتنقيط الداخلي متكن من التقييم اجليد ملوا�صفات املدين
وال�صفقة ،وكذا التمييز ال�صحيح والتقييم الدقيق واملن�سجم للمخاطر.
املادة 64
تقوم جهة م�ستقلة ،ال ت�ستفيد ب�شكل مبا�رش من قرار منح القر�ض ،مبنح �أو املوافقة على التنقيط
ومراجعته دوريا.
تقوم امل�ؤ�س�سات بتحيني النقط املمنوحة على الأقل مرة واحدة يف ال�سنة .ويخ�ضع املدينون عالوا
املخاطر والتعر�ضات التي تكتنفها م�شاكل ملراجعات متعددة.
املادة 65
ت�ستعمل امل�ؤ�س�سات مقاربات �إح�صائية ،ترتكز على ر�أي اخلرباء �أو خمتلطة ،مع مراعاة
ال�رشوط التي يحددها بنك املغرب ،بالن�سبة لتخ�صي�ص التعر�ضات ملختلف م�ستويات �أو فئات
املدينني �أو ال�صفقات.
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املادة 66
ت�ضع امل�ؤ�س�سات منظومات مالئمة من �أجل �إثبات �صحة �أنظمتها وعملياتها املتعلقة بالتنقيط الداخلي
وتقدير معايري املخاطر.
املادة 67
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إعداد وثائق خا�صة ب�أنظمة التنقيط والدوافع وراء اختياراتها �أثناء �إعداد هذه
الأنظمة.
املادة 68
تتوفر امل�ؤ�س�سات على وحدة ملراقبة خطر االئتمان تقوم بت�صميم وتطبيق ومراقبة �أداء نظام التنقيط
الداخلي .ومتار�س هذه الوحدة مهامها بطريقة م�ستقلة عن الوحدات املكلفة مبنح القرو�ض.
املادة 69
تقوم امل�ؤ�س�سات بتجميع وت�سجيل كافة املعطيات املتعلقة ب�إجراءاتها ذات ال�صلة بقيا�س وتدبري
خطر االئتمان.
املادة 70
تقوم امل�ؤ�س�سات بانتظام بعمليات حماكاة تتعلق بخطر االئتمان ،من �أجل تقييم مدى ت�أثري �أحداث
ا�ستثنائية على متطلباتها من الأموال الذاتية.

د 2.املتطلبات الكمية
املادة 71
ينبغي على امل�ؤ�س�سات التقيد مبفهوم التعرث ،كما هو حمدد يف امللحق  3من هذا املن�شور.
املادة 72
تقوم امل�ؤ�س�سات بو�ضع تقديرات جلوانب املخاطر ح�سب م�ستويات �أو فئات التنقيط .وينبغي �أن
تكون هذه التقديرات متالئمة مع حمافظها ومع الأو�ضاع االقت�صادية و�أو�ضاع ال�سوق و�أن
تخ�ضع لتعديالت بغية �ضمان طابعها التوقعي.
وين�ضاف �إىل هذه التقديرات هام�ش احرتازي ي�أخذ بعني االعتبار الأخطاء املحتملة ويتم مراجعتها
مرة واحدة على الأقل �سنويا �أو عند التوفر على معلومات جديدة.
املادة 73
عندما ت�ستخدم �إحدى امل�ؤ�س�سات معطيات م�شرتكة �ضمن جتمع ت�شرتك فيه العديد من امل�ؤ�س�سات،
ينبغي عليها �ضمان �أن:
• تكون �أنظمة التنقيط الداخلي لدى الأع�ضاء الآخرين يف التجمع مماثلة لتلك التي تتوفر عليها؛
• يكون التجمع ممثال للمحفظة التي ت�ستعمل لأجلها املعطيات امل�شرتكة؛
• تكون املعطيات امل�شرتكة م�ستخدمة بطريقة من�سجمة زمنيا.
وي�سهر كل ع�ضو من �أع�ضاء التجمع على �سالمة نظام تنقيطه اخلا�ص وينبغي عليه �ضمان مراقبة
وافتحا�ص عملية هذا التنقيط.
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املادة 74
ت�ضع امل�ؤ�س�سات تقديرات لقيمة احتمال عدم الأداء اخلا�صة بالتعر�ضات �إزاء املقاوالت،
وم�ؤ�س�سات االئتمان واملقرت�ضني ال�سياديني ،ح�سب م�ستوى املدينني انطالقا من متو�سط ن�سب
عدم الأداء ال�سنوية املعدة على فرتة طويلة.
املدة 75
يجوز للم�ؤ�س�سة ،عند تقديرها الحتمال عدم الأداء املتعلق بالتعر�ضات �إزاء املقاوالت،
وم�ؤ�س�سات االئتمان واملقرت�ضني ال�سياديني ،اللجوء �إما �إىل حاالت تعرث �سابقة م�سجلة داخليا،
�أو �إىل معطيات خارجية ،جلهاز خارجي معتمد لتقييم االئتمان ،من �أجل املقارنة بني م�ستوى
التنقيط الذي متنحه وم�ستوى تنقيط ذلك اجلهاز� ،أو من خالل اجلمع بني هذه التقنيتني.
عندما ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة �سوابق التعرث امل�سجلة داخليا ،ف�إن احتمال عدم الأداء اخلا�ص مب�ستوى
معني ينتج عن متو�سط ن�سب عدم الأداء ال�سنوية املتعلقة بهذا امل�ستوى.
عندما ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة املعطيات اخلارجية لأحد الأجهزة اخلارجية املعتمدة لتقييم االئتمان ،ف�إنها
تخ�ص�ص ن�سب عدم الأداء امل�سجلة بالن�سبة مل�ستويات تنقيط هذا اجلهاز مل�ستويات التنقيط الداخلي
املماثلة لها.
املادة 76
مع مراعاة �أحكام املادة  ،74يجوز للم�ؤ�س�سات خ�صم قيمة احتمال عدم الأداء املتعلقة بزبناء
التجزئة انطالقا من اخل�سائر املتوقعة والقيمة التقديرية للخ�سارة يف حالة عدم الأداء.
املادة 77
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات معطيات داخلية من �أجل تخ�صي�ص تعر�ضاتها �إزاء زبناء التجزئة ح�سب
م�ستويات �أو فئات املدينني ،ب�صفتها امل�صدر الأول لتقدير خ�صائ�ص اخل�سائر .ويجوز لها
ا�ستخدام معطيات خارجية لدواعي ح�سابية� ،رشيطة �إظهار وجود رابط قوي بني:
• طريقتها يف تخ�صي�ص التعر�ضات ح�سب م�ستويات �أو فئات املدينني والطريقة التي ي�ستخدمها
امل�صدر اخلارجي للمعطيات؛
• النمط الداخلي للمخاطر اخلا�ص بها وتركيبة املعطيات اخلارجية.
املادة 78
عندما ت�ضع امل�ؤ�س�سة تقديراتها الحتمال عدم الأداء �أو تقييمها خل�صائ�ص اخل�سائر بناء على م�صادر
معطيات داخلية �أو خارجية �أو م�شرتكة� ،أو على نحو يجمع بني هذه امل�صادر الثالث ،ف�إن فرتة
املالحظة الأ�صلية ينبغي �أن تعادل خم�س �سنوات على الأقل بالن�سبة لكل واحدة من هذه امل�صادر.
املادة 79
مع مراعاة �أحكام املادة  ،75يجوز لبنك املغرب ،عند و�ضع تقديرات الحتمال عدم الأداء،
الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات با�ستخدام املعطيات التي تغطي فرتة �سنتني فقط� ،إىل حني ت�شكيل معطيات
تاريخية ت�صل �إىل خم�س �سنوات كحد �أدنى.
املادة 80
تقوم امل�ؤ�س�سات بتقدير قيمة اخل�سارة يف حالة عدم الأداء ح�سب م�ستوى �أو فئات ال�صفقة ،بناء
على متو�سط ن�سب اخل�سارة يف حالة عدم الأداء امل�سجلة ح�سب م�ستوى �أو فئة ال�صفقة ،مع الأخذ
بعني االعتبار جميع حاالت عدم الأداء امل�سجلة على م�ستوى خمتلف م�صادر املعطيات.
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املادة 81
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات تقديرات اخل�سارة يف حالة عدم الأداء مع الأخذ بعني االعتبار فر�ضية حدوث
تباط�ؤ اقت�صادي� ،إذا كانت هذه التقديرات �أكرث حذرا من متو�سط ن�سب اخل�سارة يف حالة ت�سجيل
عدم الأداء ،املحت�سبة على مدة طويلة.
املادة 82
فيما يتعلق بالتعر�ضات يف و�ضعية عدم �أداء ،ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات �أف�ضل تقديراتها اخلا�صة
باخل�سائر املتوقعة بالن�سبة لكل تعر�ض� ،أخذا بعني االعتبار الظرفية االقت�صادية ،وو�ضعية هذه
التعر�ضات واخل�سائر الإ�ضافية غري املتوقعة خالل فرتة حت�صيل الديون.
املادة 83
بالن�سبة للتعر�ضات �إزاء زبناء التجزئة ،ومع مراعاة املادة  ،80يجوز خ�صم القيمة التقديرية
للخ�سارة يف حالة عدم الأداء من اخل�سائر املتوقعة ومن القيمة التقديرية الحتمال عدم الأداء.
املادة 84
تعتمد امل�ؤ�س�سة يف تقديراتها حول اخل�سارة يف حالة عدم الأداء ،املتعلقة بالتعر�ضات �إزاء
املقاوالت ،وم�ؤ�س�سات االئتمان واملقرت�ضني ال�سياديني على �أ�سا�س املعطيات املجمعة خالل فرتة
ال تقل عن خم�س �سنوات بالن�سبة مل�صدر واحد على الأقل من م�صادر املعلومات� ،إىل حني تكوين
معطيات تاريخية متتد ل�سبع �سنوات على الأقل.
املادة 85
تعتمد امل�ؤ�س�سة يف تقديراتها حول اخل�سارة يف حالة عدم الأداء ،املتعلقة بالتعر�ضات �إزاء زبناء
التجزئة ،على املعطيات املجمعة خالل فرتة ال تقل عن خم�س �سنوات.
ومع مراعاة املادة  ،80ي�سوغ للم�ؤ�س�سة عدم �إيالء نف�س الأهمية بالن�سبة للمعطيات التاريخية� ،إذا
ا�ستطاعت �إظهار �أن معطيات حديثة لها قدرة توقعية �أف�ضل لن�سب اخل�سارة.
املادة 86
مع مراعاة �أحكام املادة  ،85يجوز لبنك املغرب ،لأجل و�ضع تقديرات للخ�سارة يف حالة عدم
الأداء ،الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات با�ستعمال املعطيات التي تغطي فرتة �سنتني فقط� ،إىل غاية ت�شكيل
املعطيات التاريخية املمتدة خلم�س �سنوات على الأقل.
املادة 87
ت�ضع امل�ؤ�س�سات تقديراتها لقيمة عامل التحويل ح�سب م�ستوى �أو فئة ال�صفقة ،بناء على متو�سط
عوامل التحويل امل�سجلة ح�سب م�ستوى �أو فئة ال�صفقة� ،أخذا بعني االعتبار جميع حاالت عدم
الأداء امل�سجلة يف خمتلف م�صادر املعطيات.
املادة 88
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات تقديرات عامل التحويل �أخذا بعني االعتبار فر�ضية التباط�ؤ االقت�صادي� ،إذا
كانت هذه التقديرات �أكرث حذرا من متو�سط عوامل التحويل امل�سجلة ،املحت�سبة على �أ�سا�س فرتة
طويلة.
املادة 89
عندما تتوقع امل�ؤ�س�سة وجود عالقة �إيجابية هامة بني تواتر حاالت التعرث وقيمة معامل التحويل،
ف�إن العملية التقديرية لهذا املعيار تت�ضمن هام�شا احرتازيا.
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املادة 90
تبني امل�ؤ�س�سة تقديراتها ملعامل التحويل ،املتعلقة بالتعر�ضات �إزاء املقاوالت ،وم�ؤ�س�سات االئتمان
واملقرت�ضني ال�سياديني ،على �أ�سا�س املعطيات املجمعة خالل فرتة ال تقل عن خم�س �سنوات بالن�سبة
مل�صدر واحد على الأقل من م�صادر املعطيات� ،إىل حني ت�شكيل املعطيات التاريخية املمتدة ل�سبع
�سنوات على الأقل.
املادة 91
تقوم امل�ؤ�س�سة بتقدير عامل التحويل يف ما يخ�ص زبناء التجزئة على �أ�سا�س املعطيات التي جمعت
على مدى فرتة ال تقل عن خم�س �سنوات.
ا�ستثناء من �أحكام املادة  ،87ميكن للم�ؤ�س�سة �أال تعطي نف�س الأهمية للبيانات التاريخية �إذا كان
ب�إمكانها �أن تربهن على �أن معطيات �أكرث حداثة تتوفر على قدرة �أف�ضل لتوقع ال�سحوبات.
املادة 92
ا�ستثناء من �أحكام املادة  ،91يجوز لبنك املغرب ،من �أجل تقدير عامل التحويل� ،أن ي�سمح
للم�ؤ�س�سات با�ستخدام بيانات تغطي فرتة �سنتني فقط� ،إىل غاية جتميع بيانات تاريخية تغطي احلد
الأدنى خلم�س �سنوات.

هـ 1.املتطلبات الدنيا اخلا�صة بالتعر�ضات يف �شكل �أ�سهم والتعر�ضات يف �شكل
ديون م�شرتاة
املادة 93
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم مقاربة النماذج الداخلية حل�ساب الأ�صول املرجحة بالن�سبة
للتعر�ضات يف �شكل �أ�سهم �أن تتقيد مبا يلي:
• احرتام متطلبات التحديد الكمي للمخاطر يف ما يخ�ص هذه الفئة من التعر�ضات كما يحددها بنك
املغرب؛
• و�ضع �سيا�سات وم�ساطر وعمليات مراقبة متكن من الت�أكد من �سالمة النماذج الداخلية؛
• و�ضع نظام موثوق منه للم�صادقة على النماذج الداخلية وعمليات النمذجة.
املادة 94
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي تقوم بح�ساب ترجيحات املخاطر على التعر�ضات يف �شكل ديون
م�شرتاة �أن تتقيد مبا يلي:
• الت�أكد من �أن �رشوط العملية ت�ضمن للم�ؤ�س�سة ا ِمللكية واملراقبة الفعلية جلميع املدفوعات املقدمة
نقدا بر�سم الديون امل�ستحقة؛
• الت�أكد بانتظام ،يف حالة الدفع املبا�رش من جانب املدين لفائدة البائع �أو مقدم خدمة م�س�ؤول عن
التح�صيل ،من كون هذه املدفوعات متت ب�شكل كامل ووفقا لل�رشوط التعاقدية.
املادة 95
تتوفر امل�ؤ�س�سات على �أنظمة و�إجراءات ت�ضمن الك�شف املبكر عن تدهور الو�ضع املايل للبائع
وجودة الديون التي مت �رشا�ؤها ومتكن �أي�ضا من القيام مبعاجلة ا�ستباقية للم�شاكل الناجمة عن
ذلك.
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� .IIIأحكام تتعلق بقيا�س خماطر ال�سوق وفق مقاربة النماذج الداخلية
املادة 96
يق�صد مبخاطر ال�سوق خماطر اخل�سائر الناجتة عن تقلّب �أ�سعار ال�سوق ،وت�شمل:
• املخاطر املتعلقة بالأدوات املالية التي ت�شملها حمفظة التداول؛
• خماطر ال�رصف واملخاطر املتعلقة باملنتجات الأ�سا�سية التي يتعر�ض لها جمموع عنا�رص
احل�صيلة وعنا�رص خارج احل�صيلة ،عدا تلك التي ت�شملها حمفظة التداول.
املادة 97
تتكون حمفظة التداول من الو�ضعيات على الأدوات املالية واملنتجات الأ�سا�سية التي تتم حيازتها
من �أجل التداول �أو من �أجل تغطية �أو متويل عنا�رص �أخرى من حمفظة التداول .ولكي تدرج
مقيدة ب�أية �رشوط حتد من قابلية تداولها �أو
يف حمفظة التداول يجب �أن تكون هذه الأدوات غري ّ
تغطيتها.
املادة 98
عندما تكون قيمة حمفظة التداول كبرية ،يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تقوم بح�ساب املتطلبات من
الأموال الذاتية بر�سم هذه املحفظة ،وفقا لأحكام هذا املن�شور.
املادة 99
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تقوم بح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�رصف
مبجرد ما يتجاوز جمموع و�ضعيات ال�رصف ال�صافية التي حتوزها ن�سبة  2%من �أموالها الذاتية.
املادة 100
ميكن الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات با�ستخدام مقاربة النماذج الداخلية حل�ساب املتطلبات من الأموال
الذاتية بر�سم املخاطر العامة لل�سوق� ،رشيطة ا�ستيفاء ال�رشوط التالية:
• احرتام املتطلبات الدنيا امل�شار �إليها يف املواد من � 101إىل 106؛
• ا�ستخدام مقاربة النماذج الداخلية يف �إطار تدبري املخاطر قبل تقدمي طلب الرتخي�ص.
املادة 101
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تت�أكد من كون النموذج الداخلي اخلا�ص مبخاطر ال�سوق يتم ت�صميمه
وا�ستخدامه بطريقة �سليمة وم�أمونة و�أنه ميكن من تقدمي نتائج دقيقة ويتالءم مع البيئة الت�شغيلية
والرقابة.
املادة 102
يتعني على امل�ؤ�س�سات احرتام املتطلبات النوعية الدنيا التالية:
• حتمل �أجهزة الإدارة والت�سيري مل�س�ؤوليات يف عملية تدبري خماطر ال�سوق؛
• التوفر على وظيفة لتدبري املخاطر تكون م�ستقلة عن املكتب الأمامي وتتبع مبا�رشة جلهاز
الت�سيري؛
• و�ضع نظام لتدبري خماطر ال�سوق يقوم على مبادئ �سليمة ويتم تنفيذه بنزاهة؛
• دمج نتائج مقاربة النماذج الداخلية يف تدبري خماطر ال�سوق؛
• و�ضع احلدود الداخلية التي تن�سجم مع نتائج منذجة املخاطر؛
• ال�سهر على ح�سن �سري نظام قيا�س خماطر ال�سوق؛
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• �ضمان توثيق �شامل لأنظمة تدبري وقيا�س خماطر ال�سوق ت�صف املبادئ الأ�سا�سية والتقنيات
امل�ستخدمة؛
• و�ضع منظومة للم�صادقة على �أنظمة تدبري وقيا�س خماطر ال�سوق والقيام مبراجعتها ب�شكل
دوري من طرف االفتحا�ص الداخلي.
املادة 103
يتعني على امل�ؤ�س�سات احرتام املتطلبات الكمية الدنيا التالية:
• ح�ساب القيمة املعر�ضة للخطر ب�شكل يومي با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره  99%خالل مدى زمني
مدته ع�رشة �أيام؛
• الأخذ يف االعتبار عند هذا احل�ساب فرتة زمنية ال تقل عن �سنة واحدة ملالحظة البيانات املتعلقة
بعوامل خماطر ال�سوق؛
• حتيني البيانات املتعلقة بعوامل خماطر ال�سوق ب�شكل منتظم؛
• جمع القيمات املعر�ضة للخطر التي مت ح�سابها لكل فئة من عوامل اخلطر عندما ال تكون الروابط
بني هذه العوامل مفهومة على نحو كاف.
املادة 104
تقوم امل�ؤ�س�سات بتحديد ودرا�سة عوامل اخلطر التي لها ت�أثري كبري على القيمة ال�سوقية ملحفظة
التداول وفح�ص �أهميتها بانتظام .وح�سب طبيعة املحفظة ،تقوم امل�ؤ�س�سات بدرا�سة عوامل اخلطر
على �أ�سعار الفائدة و�سندات امللكية وو�ضعيات ال�رصف واملنتجات الأ�سا�سية واخليارات.
املادة 105
ت�ضع امل�ؤ�س�سات عملية اختبار رجعي منتظمة وموثوق بها ومت�سقة وموثقة تتم درا�ستها من طرف
االفتحا�ص الداخلي .يتم تنفيذ هذا االختبار الرجعي يوميا على �أ�سا�س القيمة املعر�ضة للخطر يف
يوم واحد با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره .99%
ميكن للم�ؤ�س�سات ا�ستخدام مقاربتني لالختبار الرجعي:
• اختبار رجعي فعلي يتمثل يف القيام مبقارنة ،بالن�سبة لكل يوم عمل ،بني القيمة املعر�ضة للخطر
حم�سوبة على �أ�سا�س الو�ضعيات يف نهاية اليوم والتغري يف يوم واحد يف قيمة املحفظة التي مت
ت�سجيلها فعليا يف نهاية يوم العمل املوايل؛
• اختبار رجعي افرتا�ضي يتمثل يف القيام مبقارنة ،بالن�سبة لكل يوم عمل ،بني القيمة املعر�ضة
للخطر حم�سوبة على �أ�سا�س الو�ضعيات يف نهاية اليوم والتغري يف يوم واحد يف قيمة املحفظة
يف نهاية يوم العمل املوايل ،على افرتا�ض �أن الو�ضعيات مل تتغري.
تقوم امل�ؤ�س�سات ،بالن�سبة لكل ف�صل من ال�سنة ،بت�سجيل عدد املرات التي تتجاوز فيها اخل�سارة
الفعلية القيمة املعر�ضة للخطر خالل فرتة مالحظة مدتها �سنة واحدة.
املادة 106
تقوم امل�ؤ�س�سات بانتظام ،يف �إطار برنامج �صارم و�شامل يتالءم مع الأن�شطة وخماطر ال�سوق
املتعر�ض لها ،بعمليات حماكاة من �أجل تقييم قدرة الأموال الذاتية على ا�ستيعاب اخل�سائر يف
حالة �أحداث ا�ستثنائية واتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
تهم هذه املحاكاة التحاليل التي مت �إجرا�ؤها على �أ�سا�س �سيناريوهات تاريخية �أو افرتا�ضية �أو
�سيناريوهات �أخرى يطلبها بنك املغرب.
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املادة 107
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم مقاربة النماذج الداخلية بر�سم املخاطر العامة لل�سوق �أن
حت�سب املتطلبات من الأموال الذاتية من خالل الأخذ بعني االعتبار القيمة الأعلى بني:
• جمموع القيمة املعر�ضة للخطر ليوم العمل ال�سابق؛
• متو�سط املجموع اليومي للقيمة املعر�ضة للخطر لل�ستني يوم عمل ال�سابقة الذي يطبق عليه عامل
لل�رضب ي�ضاف �إليه عامل تكميلي؛
حتدد كيفيات ح�ساب هاتني القيمتني يف امللحق  4من هذا املن�شور.
املادة 108
يجوز للم�ؤ�س�سات ا�ستخدام مقاربة النماذج الداخلية حل�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم
املخاطر العامة لل�سوق واملخاطر اخلا�صة املرتبطة ب�أدوات �أ�سعار الفائدة (عدا التعر�ضات على
عمليات الت�سنيد وعقود مبادلة عدم الأداء «لعدد  »nمرة) و�أدوات �سندات امللكية� ،رشيطة
ا�ستيفاء ال�رشوط التالية:
• احرتام ال�رشوط امل�شار �إليها يف املادة 100؛
• الأخذ بعني االعتبار عوامل املخاطر اخلا�صة وكذا عوامل خماطر ال�سوق الواردة يف املادة
104؛
• احرتام املتطلبات الإ�ضافية ذات ال�صلة باملخاطر اخلا�صة كما حددها بنك املغرب.
املادة 109
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن ت�ضع تدريجيا طريقة متكن من ر�صد خماطر التخلف عن الأداء الإ�ضافية
وخماطر الهجرة الكامنة يف الو�ضعيات ذات اخلطر اخلا�ص املرتبطة ب�أدوات �سعر الفائدة.
املادة 110
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم مقاربة النماذج الداخلية لقيا�س كل من املخاطر العامة واملخاطر
اخلا�صة �أن تقوم بح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية با�ستخدام الطريقة امل�شار �إليها يف املادة
 ،107مع الأخذ يف االعتبار قيمة معر�ضة للخطر تهم املخاطر العامة واملخاطر اخلا�صة.
املادة 111
يتعني على امل�ؤ�س�سات التي ال ت�ستويف �رشطا من ال�رشوط امل�شار �إليها يف املادة � 108أو التي ت�ستخدم
مقاربة للنماذج الداخلية ال تت�ضمن املخاطر اخلا�صة �أن تقوم بح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية
بر�سم هذه املخاطر وفق �أحكام املن�شور رقم /26و ،2006/كما مت تغيريه.
املادة 112
ميكن �أن يطلب بنك املغرب من امل�ؤ�س�سات القيام بح�ساب قيمة معر�ضة للخطر خا�ضعة الختبار
ال�ضغط وكذا متطلبات �إ�ضافية من الأموال الذاتية بر�سم هذا التدبري من املخاطر.
املادة 113
ميكن �أن يرخ�ص بنك املغرب للم�ؤ�س�سات با�ستخدام مقاربة النماذج الداخلية يف ما يخ�ص جزءا من
�أن�شطة ال�سوق واملقاربة املعيارية بالن�سبة للأن�شطة الأخرى ،وفقا لل�رشوط التي يحددها .وهذه
احلالة ،ت�ساوي املتطلبات من الأموال الذاتية جمموع املتطلبات حم�سوبة وفقا لهاتني املقاربتني.
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� .IVأحكام تتعلق بقيا�س خماطر الت�شغيل وفق مقاربة القيا�س املتقدم
املادة 114
يق�صد مبخاطر الت�شغيل خماطر وقوع خ�سائر نتيجة حاالت نق�ص �أو خلل مرتبطة بامل�ساطر �أو
امل�ستخدمني �أو الأنظمة الداخلية �أو �أحداث خارجية .وي�شمل هذا التعريف املخاطر القانونية ،لكنه
ي�ستثني املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة.
املادة 115
يجوز للم�ؤ�س�سات �أن ت�ستخدم مقاربة القيا�س املتقدم التي تقوم على �أنظمة القيا�س اخلا�صة بها من
�أجل ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر الت�شغيل� ،إذا كانت ت�ستويف �أحد ال�رشوط
الدنيا التالية:
• احرتام متطلبات الدنيا للتحديد النوعي والكمي الواردة يف املادة  116واملواد من � 117إىل 121؛
• �إثبات �أن نظام قيا�س خماطر الت�شغيل يتم ت�صميمه وا�ستخدامه بطريقة �سليمة وم�أمونة ويتالءم
مع البيئة الت�شغيلية والرقابة؛
• ا�ستخدام مقاربة القيا�س املتقدم ب�شكل فعلي خالل فرتة زمنية ال تقل عن �سنة واحدة ،يف �إطار
التدبري الداخلي للمخاطر.
املادة 116
يتعني على امل�ؤ�س�سات احرتام املتطلبات النوعية الدنيا التالية:
• حتمل �أجهزة الإدارة والت�سيري مل�س�ؤوليات يف عملية تدبري خماطر الت�شغيل؛
• التوفر على وظيفة لتدبري خماطر الت�شغيل تكون م�ستقلة عن الوظائف العملياتية؛
• و�ضع نظام لتدبري خماطر الت�شغيل يقوم على مبادئ �سليمة ويتم تنفيذه بنزاهة؛
• دمج نتائج مقاربة القيا�س املتقدم يف تدبري املخاطر؛
• �إعداد تقارير ت�شمل التعر�ضات على خماطر الت�شغيل واخل�سائر التي تكبدتها امل�ؤ�س�سة؛
• �ضمان توثيق �شامل ي�صف مبادئ وعمليات تدبري خماطر الت�شغيل وتقنيات القيا�س امل�ستخدمة؛
• تزويد نظام قيا�س خماطر الت�شغيل ببيانات موثوق بها ومتنا�سقة و�شاملة؛
• و�ضع منظومة للم�صادقة على �أنظمة تدبري وقيا�س خماطر الت�شغيل والقيام مبراجعتها ب�شكل
دوري من طرف االفتحا�ص الداخلي.
املادة 117
يتعني على امل�ؤ�س�سات احرتام ال�رشوط العامة التالية:
• يجب �أن يكون نظام قيا�س خماطر الت�شغيل موثقا ومتنا�سقا ومفتتا بدرجة كافية؛
• يجب �أن ي�ستوعب هذا النظام خمتلف �أنواع الأحداث التي ت�سبب خ�سائر كما هي حمددة يف
امللحق  5من هذا املن�شور ،و�أن ميكن من تغطية جميع اخل�سائر با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره
 99,9%خالل مدى زمني مدته �سنة واحدة؛
• ي�شمل ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر الت�شغيل اخل�سائر غري املتوقعة
واخل�سائر املتوقعة ،حينما ال تكون مغطاة.
املادة 118
تتزود امل�ؤ�س�سات مبا يلي:
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• منظومة جلمع البيانات الداخلية للخ�سائر؛
• �سجل تاريخي للبيانات الداخلية للخ�سائر يغطي فرتة ال تقل عن خم�س �سنوات .غري �أنه يجوز
لبنك املغرب �أن ي�سمح للم�ؤ�س�سات با�ستخدام بيانات تغطي فرتة ثالث �سنوات فقط� ،إىل غاية
جتميع بيانات تاريخية تغطي احلد الأدنى خلم�س �سنوات؛
• م�سطرة موثقة لتقييم داللة البيانات الداخلية للخ�سائر.
املادة 119
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات البيانات اخلارجية �أ�سا�سا للأخذ بعني االعتبار الأحداث اال�ستثنائية يحتمل �أن
ت�سبب خ�سائر ج�سيمة.
املادة 120
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات نتائج حتليل ال�سيناريوهات التي ت�ستند على �أراء اخلرباء لتقييم تعر�ضاتها على
�أحداث ا�ستثنائية يحتمل �أن ت�سبب خ�سائر ج�سيمة .ويجب عليها �أن تعمل بانتظام على امل�صادقة
على تقييمها وتعديله يف �ضوء اخل�سائر الفعلية ،وذلك ل�ضمان موثوقية هذه ال�سيناريوهات.
املادة 121
ت�ضع امل�ؤ�س�سات منهجية من �أجل الأخذ يف االعتبار عوامل البيئة الت�شغيلية والرقابة الداخلية التي
ميكن �أن تغري من �شكل املخاطر .وتقوم برتجيح وزن كل عامل على حدة ،على �أ�سا�س ر�أي
خرباء القطاعات املعنية.
يتم بانتظام مراجعة وتعديل عملية �إدماج هذه العوامل ،وذلك عن طريق املقارنة بالبيانات
الداخلية واخلارجية للخ�سائر.
املادة 122
عندما يرى بنك املغرب ب�أن م�ؤ�س�سة مل تعد تتقيد بال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  ،115ميكنه
�أال ي�سمح لها باال�ستمرار يف ا�ستخدام مقاربة القيا�س املتقدم جلزء من �أن�شطتها �أو جمموعها و�أن
يطلب منها اعتماد �إما مقاربة امل�ؤ�رش الأ�سا�سي �أو املقاربات املعيارية املن�صو�ص عليها يف اجلزء
الرابع من املن�شور رقم /26و ،2006/كما مت تغيريه.
املادة 123
يجوز للم�ؤ�س�سات ،يف �إطار ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية� ،أن ت�أخذ يف االعتبار تقنيات
لتخفيف خماطر الت�شغيل من خالل عقود الت�أمني.
املادة 124
برتخي�ص من بنك املغرب ،تقوم امل�ؤ�س�سة التي تكون تابعة مل�ؤ�س�سة �أم بتحديد متطلباتها الفردية
من الأموال الذاتية �إما على �أ�سا�س احل�صة املخ�ص�صة لها بر�سم املتطلبات من الأموال الذاتية
املح�سوبة من طرف امل�ؤ�س�سة الأم على �أ�سا�س جممع وفق مقاربة القيا�س املتقدم� ،أو من خالل
تطبيق هذه املقاربة على م�ستواها.
املادة 125
ال ميكن للم�ؤ�س�سات التي تعتمد مقاربة القيا�س املتقدم �أن تعود لتطبيق مقاربة امل�ؤ�رش الأ�سا�سي �أو
املقاربة املعيارية ما مل ي�سحب بنك املغرب ترخي�صه لتطبيق املقاربة الأوىل �أو قدمت �سببا معلال.
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املادة 126
ميكن لبنك املغرب �أن يرخ�ص للم�ؤ�س�سات با�ستخدام مقاربة القيا�س املتقدم بالن�سبة لبع�ض �أن�شطتها
ومقاربة امل�ؤ�رش الأ�سا�سي �أو املقاربة املعيارية لباقي الأن�شطة.

� .Vأحكام �أخرى
املادة 127
يتم التعامل مع املقت�ضيات املتعلقة مبخاطر الت�سليم والت�سوية وخماطر الطرف املقابل ،على
التعر�ضات املرتبطة باملحفظة البنكية �أو حمفظة التداول ،وفقا للقواعد التي حددها بنك املغرب.
املادة 128
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إبالغ بنك املغرب ،كل �ستة �أ�شهر ،بقوائم ح�ساب معامل املالءة ،على �أ�سا�س
مثبت و�/أو �شبه مثبت و�/أو فردي .ويجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض موافاته بهذه القوائم على
فرتات �أق�رص ،عندما يرى ذلك �رضوريا.
املادة 129
يجوز لبنك املغرب �أن يقوم مبراجعة ح�ساب املخاطر �إذا كانت العنا�رص امل�أخوذة بعني االعتبار
يف عملية ح�ساب معامل املالءة ال ت�ستجيب لل�رشوط املحددة يف هذا املن�شور والكيفيات املعتمدة
لتطبيقه.
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�أحكام تتعلق مبعايري ت�صنيف املقاوالت
من �أجل حتديد املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان ،وكيفما كانت املقاربات
املعتمدة لقيا�س هذه املخاطر ،يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان تطبيق معايري الت�صنيف االحرتازية
املحددة يف ما يلي.
املقاوالت الكربى هي التي يتجاوز رقم معامالتها دون احت�ساب الر�سوم� ،أو رقم معامالت
املجموعة ذات النفع التي تنتمي �إليها 175 ،مليون درهم.
املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة ،مبا فيها املقاولني الأفراد هي التي يتوفر فيها �أحد ال�رشطني
التاليني:
• �إذا كان رقم معامالتها دون احت�ساب الر�سوم� ،أو رقم معامالت املجموعة ذات النفع التي
تنتمي �إليها ،يتجاوز  10مليون درهم ويقل عن �أو ي�ساوي  175مليون درهم؛
• �إذا كان رقم معامالتها دون احت�ساب الر�سوم� ،أو رقم معامالت املجموعة ذات النفع التي
تنتمي �إليها ،يقل عن �أو ي�ساوي  10مليون درهم و�إذا كان املبلغ الإجمايل للديون التي حتوزها
امل�ؤ�س�سة �إزاءها� ،أو �إزاء املجموعة ذات النفع التي تنتمي �إليها يتجاوز مليوين درهم.
املقاوالت ال�صغرية جدا ،مبا فيها املقاولني الأفراد ،هي التي يتوفر فيها ال�رشطان التاليان:
• �إذا كان رقم معامالتها دون احت�ساب الر�سوم� ،أو رقم معامالت املجموعة ذات النفع التي
تنتمي �إليها ،يقل عن �أو ي�ساوي  10مليون درهم؛
• �إذا كان املبلغ الإجمايل للديون التي حتوزها امل�ؤ�س�سة جتاهها� ،أو جتاه املجموعة ذات النفع التي
تنتمي �إليها يقل عن �أو ي�ساوي مليوين درهم.
�إذا كانت املقاولة تنتمي �إىل جمموعة ذات النفع ،يراعى رقم معامالت هذه املجموعة على �أ�سا�س
مثبت عند الت�صنيف.
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كيفيات ح�ساب الأ�صول املرجحة واخل�سائر املتوقعة بر�سم خماطر االئتمان
�أ.الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات على املقرت�ضني ال�سياديني وم�ؤ�س�سات االئتمان
واملقاوالت:
 )1التعر�ضات على املقرت�ضني ال�سياديني وم�ؤ�س�سات االئتمان واملقاوالت الكربى:
يتم ح�ساب مبالغ الأ�صول املرجحة ح�سب ال�صيغ التالية:
الأ�صل املرجح (RWA) = K x EAD
الرتجيح (= •)K
تقومي اال�ستحقاق (b) = (0.11852 – 0.05478 x Ln(PD))2
العالقة (= )R
 )2التعر�ضات على املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة:
يتم ح�ساب مبالغ الأ�صول املرجحة ح�سب ال�صيغ التالية مع �أخذ �صيغة العالقة التالية بعني االعتبار:
العالقة (:)R
يف هذه ال�صيغة )CA( ،يعني رقم املعامالت ال�سنوي املثبت املعرب عنه مباليني الدراهم .ويتم
التعامل مع جميع املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة التي يقل رقم معامالتها عن  10ماليني درهم
على �أنها تقابل هذا املبلغ.
 )3التعر�ضات يف حالة عدم الأداء
• يكون الأ�صل املرجح ( )RWAموافقا ل�صفر حني تطبق امل�ؤ�س�سات مقاربة «التنقيط الداخلي»
«الأ�سا�س»؛
• ي�ساوي الأ�صل املرجح ( }RWA): Max {0, 12,5 x (LGD-ELBE) x EADحني
تطبق امل�ؤ�س�سة مقاربة التنقيط الداخلي « املتقدمة» .ومتثل �( ELBEأف�ضل تقدير للخ�سارة املتوقعة)
�أف�ضل تقييم تقوم به امل�ؤ�س�سات خل�سائرها املتوقعة عند التعر�ض يف حالة عدم الأداء.
 )4الإقرار بعدم الأداء املزدوج
�إذا كانت امل�ؤ�س�سة تطبق �رشط �إقرار عدم الأداء املزدوج ،يتم تقومي الأ�صل املرجح على النحو
التايل:
 RWAاملقوم = ( RWAاملحدد �أعاله)  )x (0,15 + 160xPDgحيث:
•  = PDgاحتمال عدم �أداء مقدم احلماية
• يتم ح�ساب الأ�صل املرجح ( )RWAبوا�سطة ال�صيغة املقدمة يف اجلزء الأول من امللحق 2
بالن�سبة للخطر املغطى ،با�ستعمال احتمال عدم �أداء ( )PDاملدين وقيمة اخل�سارة يف حالة عدم
الأداء ( )LGDعند تعر�ض مبا�رش مماثل �إزاء مقدم احلماية.
• يتم ح�ساب التقومي املرتبط باال�ستحقاق ( ،)bكما هو حمدد �أعاله ،ا�ستنادا �إىل القيمة الدنيا من
بني القيمتني الناجتتني عن احتمال عدم �أداء مقدم احلماية واملدين.
ب .الأ�صول املرجحة املرتبطة بالتعر�ضات على زبناء التجزئة
 )1التعر�ضات على زبناء التجزئة (با�ستثناء التعر�ضات امل�ضمونة بالعقار والتعر�ضات
املتجددة وامل�ؤهلة لزبناء التجزئة
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يتم ح�ساب مبالغ الأ�صول املرجحة ح�سب ال�صيغ التالية:
الأ�صل املرجح (RWA) = K x EAD
الرتجيح (= )K
العالقة (= )R
 )2التعر�ضات �إزاء زبناء التجزئة امل�ضمونة بالعقار
يتم ح�ساب مبالغ الأ�صول املرجحة ح�سب ال�صيغ التالية:
الأ�صل املرجح (RWA) = K x EAD
الرتجيح (= )K
العالقة (R) = 0,15
 )3التعر�ضات املتجددة وامل�ؤهلة لزبناء التجزئة
يتم ح�ساب مبالغ الأ�صول املرجحة ح�سب ال�صيغ التالية:
الأ�صل املرجح (RWA) = K x EAD
الرتجيح (= )K
العالقة (R) = 0,04
 )4التعر�ضات يف حالة عدم الأداء
(RWA) = {0, 12,5 x (LGD-ELBE) x EAD} Max
ج .الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات على �شكل �أ�سهم
 )1طريقة الرتجيح الب�سيطة
�إن مبالغ الأ�صول املرجحة ( )RWAت�ساوي التعر�ضات يف حالة عدم الأداء م�رضوبة يف
الرتجيحات التالية:
 290%بالن�سبة للتعر�ضات على الأ�سهم املدرجة يف �سوق مقنن؛
 370%بالن�سبة للتعر�ضات الأخرى على �شكل �أ�سهم.
 )2طريقة تعتمد على النماذج الداخلية
يجب �أن ت�ستجيب امل�ؤ�س�سة التي ت�ستعمل الطريقة املعتمدة على النماذج الداخلية للمتطلبات الدنيا
املتعلقة بها .ويوافق الأ�صل املرجح اخل�سارة املحتملة املقابلة للتعر�ضات على �شكل �أ�سهم كما مت
ح�سابها بوا�سطة النماذج من نوع (القيمة املعر�ضة للخطر) (.)VaRويتم فيما بعد �رضب هذه
اخل�سارة املحتملة يف .12,5
 )3طريقة احتمال عدم الأداء /اخل�سارة يف حالة عدم الأداء
�إن املتطلبات الدنيا وطريقة احتمال عدم �أداء الديون /اخل�سارة يف حالة عدم الأداء بالن�سبة
للتعر�ضات على �شكل �أ�سهم (مبا فيها تلك اخلا�صة باملقاوالت من فئة زبناء التجزئة) مماثلة لتلك
املُ�ضمنة يف مقاربة التنقيط الداخلي «الأ�سا�س» التي ميكن تطبيقها على التعر�ضات �إزاء املقاوالت،
مع مراعاة ال�رشوط اخلا�صة املحددة �أدناه:
• �إن تقدير قيمة احتمال عدم الأداء داخل مقاولة حتوز فيها م�ؤ�س�سة معينة م�ساهمة ما يجب
�أن ي�ستجيب لنف�س ال�رشوط املفرو�ضة على مقاولة مدينة للم�ؤ�س�سة .و�إذا كانت امل�ؤ�س�سة ال
متلك دينا جتاه املقاولة التي حتوز فيها �أ�سهما وال تتوفر على املعلومات الكافية حول و�ضعية
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هذه املقاولة حتى تتمكن من ا�ستعمال مفهوم عدم الأداء املطبق فعليا ،لكنها باملقابل ت�ستجيب
للمعايري الأخرى� ،ستقوم بتطبيق عامل ُ�سلمي بقيمة  1,5على املعامالت املح�سوبة بوا�سطة
دالة ترجيح اخلطر املرتبط بتعر�ضات املقاوالت مع اعتبار قيمة احتمال عدم الأداء التي
�ستكون قد حددتها.
• ت�صل اخل�سارة يف حالة عدم الأداء �إىل .90%
• ت�صل مدة اال�ستحقاق �إىل � 5سنوات.
د .الأ�صول املرجحة املتعلقة بالتعر�ضات اخلا�ضعة ملعاجلة خا�صة
 )1التمويالت اخلا�صة
تكمن ِ
معامالت الرتجيح االحرتازي املطبقة على التعر�ضات على التمويالت اخلا�صة يف ما يلي:
التمويالت اخلا�صة لفئات متويل امل�شاريع ،ومتويل املو�ضوع ،ومتويل املادة
الأ�سا�سية ،وعقار ذو عائد (الواردة يف املادة  16من هذا املن�شور)
جيد

ح�سن

مر�ضي

�ضعيف

عاجز عن الأداء

70%

90%

115%

250%

0%

التمويالت اخلا�صة لفئة العقار التجاري اجلد متقلب
)الواردة يف املادة  16من هذا املن�شور(
جيد

ح�سن

مر�ضي

�ضعيف

عاجز عن الأداء

95%

120%

140%

250%

0%

�إذا كانت فرتة اال�ستحقاق املتبقية لهذه التعر�ضات تقل عن �سنتني ون�صف �أو كانت خ�صائ�ص
املخاطر املرتبطة بها �أكرت �صالبة ب�شكل ملحوظ من معايري ت�صنيف الفئة االحرتازية املوافقة،
ميكن لبنك املغرب �أن يرخ�ص للم�ؤ�س�سات بتخ�صي�ص الرتجيحات التالية:
�ضعيف
مر�ضي
ح�سن
جيد
					
متويل امل�شاريع ،ومتويل
املو�ضوع ،ومتويل املادة
الأ�سا�سية ،وعقار ذو عائد
عقار جتاري جد متقلب
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عاجز عن
الأداء

50%

70%

115%

250%

0%

70%

95%

140%

250%

0%

 )2القيمة املتبقية يف �إطار القر�ض الإيجاري
يتم ح�ساب الأ�صل املرجح املتعلق بالقيمة املتبقية لل�سلع التي مت ت�أجريها ح�سب ال�صيغة التالية:
 ،= t x 100% x EAD RWA/1حيث ميثل احلرف  tعدد �سنوات الإيجار
ه .اخل�سائر املتوقعة
يتم ح�ساب مبلغ اخل�سائر املتوقعة ح�سب ال�صيغة التالية:
مبلغ اخل�سارة املتوقعة = El x EAD
مع EL = PD x LGD
وبالن�سبة لتعر�ضات التمويالت اخلا�صة ،يتم حتديد قيم اخل�سارة املتوقعة على النحو التايل:
التمويالت اخلا�صة لفئات متويل امل�شاريع ،ومتويل املو�ضوع ،ومتويل املادة
)الأ�سا�سية ،وعقار ذو عائد (الواردة يف املادة  16من هذا املن�شور
املدة املتبقية

جيد

ح�سن

مر�ضي

�ضعيف

عاجز عن الأداء

�أقل من �سنتني
ون�صف

0%

0,4%

2,8%

8%

50%

0,4%

0,8%

2,8%

8%

50%

تتجاوز �أو ت�ساوي
�سنتني ون�صف

التمويالت اخلا�صة لفئة العقار التجاري اجلد متقلب
)الواردة يف املادة  16من هذا املن�شور(
جيد

ح�سن

مر�ضي

�ضعيف

عاجز عن الأداء

0,4%

0,4%

2,8%

8%

50%

ويف ما يخ�ص امل�ؤ�س�سات التي تطبق ترجيحا قدره  50%بالن�سبة للتعر�ضات من فئة (جيد) و 70%
بالن�سبة للتعر�ضات من فئة (ح�سن) ،تكون اخل�سارة املتوقعة بواقع  0%و 0,4%على التوايل.

امللحق  3للمن�شور رقم /8و2010/

�أحكام تتعلق بتحديد مفهوم عدم الأداء
يعترب املدين عاجزا عن الأداء �إذا ا�ستوفى �أحد هذين ال�رشطني:
 .1تعترب امل�ؤ�س�سة �أنه من غري املرجح �أن يقوم املدين ب�سداد دينه كامال �إليها �أو �إىل ال�رشكة الأم
�أو �إىل �أحد فروعها� ،إذا مل يلج�أ �إىل اتخاذ تدابري مالءمة مثل تنفيذ ال�ضمان.
وت�شري العنا�رص التالية �إىل �أنه من غري املرجح �أن يقوم املدين ب�سداد دينه كامال:
• ت�صنف امل�ؤ�س�سة قر�ضا ما �ضمن الديون املعلقة الأداء �أو غري منتظمة باملعنى املحدد يف املن�شور
رقم /19و 2002/كما مت تعديله؛
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• تدرج امل�ؤ�س�سة الإلغاء يف ح�ساباتها �أو ُتكون خم�ص�صا على �إثر التدهور الهام يف جودة الدين
مقارنة بالوقت الذي منح فيه الذين؛
• تقوم امل�ؤ�س�سة ببيع الدين مع ت�سجيل خ�سارة اقت�صادية كبرية؛
• تقوم امل�ؤ�س�سة ا�ضطراريا ب�إعادة هيكلة الذين ،وهو ما قد ينطوي على تخفي�ض التعهد املايل
بفعل الإلغاء �أو الت�أجيل الكبري للمبلغ الأ�صلي والفوائد �أو عند االقت�ضاء ،للعموالت.
 .2تتجاوز مت�أخرات الدين لدى املدين جتاه امل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة الأم �أو �أحد فروعها  90يوما.
وبالن�سبة للبطاقات البنكية ،يبد�أ ح�ساب املت�أخرات انطالقا من تاريخ ا�ستحقاق الأداء الأدنى.
ويف ما يخ�ص املك�شوفات ،يتم ح�ساب مت�أخرات الأداء يف احلاالت التالية:
• �إذا جتاوز املدين احلد امل�سموح به والذي مت �إخباره به؛ �أو
• �إذا مت �إخباره �أن مبلغه اجلاري يفوق احلد املبني على امل�ستوى الداخلي؛ �أو
• �إذا �سحب مبالغ دون ترخي�ص.
ميكن لبنك املغرب �أن ي�سمح للم�ؤ�س�سة بتمديد �أجل املت�أخرات من  90يوما �إىل  180يوما كحد
�أق�صى ،ال�سيما بالن�سبة للتعر�ضات جتاه م�ؤ�س�سات القطاع العام وزبناء التجزئة على �أن تقوم
امل�ؤ�س�سة ب�إثبات �أن املقابالت (�أو عند االقت�ضاء ،عدد عمليات القرو�ض) التي �ستعود �إىل و�ضعية
�سليمة بعد مرور �أجل  90يوما �ستكون كبرية العدد.
ويف ما يتعلق بزبناء التجزئة ،ميكن تطبيق مفهوم عدم الأداء لكل عملية ائتمان بدال من تطبيقها
على املدين .ثم �إن عدم الأداء يف عملية ائتمان واحدة ال يجرب امل�ؤ�س�سة على معاجلة جميع عمليات
االئتمان الأخرى جتاهها �أو �إزاء ال�رشكة الأم �أو �أحد فروعها على �أنها عدم الأداء.

امللحق  4للمن�شور رقم /8و2010/

كيفية ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر ال�سوق
يتم ح�ساب املتطلبات من الأموال الذاتية ح�سب ال�صيغة التالية:
 : VaRt-1ميثل جمموع القيمة املعر�ضة للخطر يف يوم العمل ال�سابق بر�سم اخلطر العام
لل�سوق.
 :VaRavgميثل متو�سط جمموع القيم املعر�ضة للخطر اليومية خالل �أيام العمل ال�ستني ال�سابقة
بر�سم اخلطر العام لل�سوق.
 m = mm+mcمثل:
 mmميثل عامل ال�رضب الذي ال يقل عن ثالثة.
 mmميثل العامل التكميلي املحدد يف اجلدول التايل ح�سب عدد التجاوزات املالحظة عند القيام
باالختبار العك�سي (.)Backtesting
عدد التجاوزات
	�أقل من خم�سة
5
6
7
8
9
� 10أو �أكرث
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العوامل التكميلية
0
0,4
		
0,5
0,65
0,75
0,85
1
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ت�صنيف �أنواع خ�سائر الت�شغيل
الغ�ش الداخلي
اخل�سائر املرتبطة ب�أفعال ارتكبت داخل امل�ؤ�س�سة ت�سعى �إىل اختال�س الأموال �أو الدفوعات �أو
الأداءات �أو �إىل التحايل على الأحكام القانونية �أو التنظيمية (معلومات غري �صحيحة حول
الو�ضعيات ،و�رسقة مرتكبة من قبل م�ستخدم ،وعمليات �أو �أن�شطة غري مرخ�ص لها ،ومعامالت
غري م�رصح بها عن ق�صد ،واختال�س الأموال ،وتزوير الوثائق ،وجنحة املطلع والعموالت
ال�رسية.)...،
الغ�ش اخلارجي
اخل�سائر املرتبطة ب�أفعال الغري والتي تهدف �إىل اختال�س الأموال �أوالدفوعات �أو الأداءات �أو
�إىل التحايل على الأحكام القانونية �أو التنظيمية (ال�رسقة ،والغ�ش والأ�رضار املرتبطة بالقر�صنة
املعلوماتية والتقليد وتزوير ال�شيكات.)...،
املمار�سات غري املالءمة يف جمال ال�شغل وال�سالمة يف �أماكن العمل
خ�سائر مرتبطة ب�أفعال غري مطابقة لقانون ال�شغل �أو االتفاقيات اجلماعية املتعلقة بال�شغل وال�صحة
و�سالمة امل�ستخدمني �أو تلك التي قد ترتتب عنها طلبات التعوي�ض عن ال�رضر ال�شخ�صي،
وامل�سا�س مببد�أ امل�ساواة بني امل�ستخدمني �أو �أفعال التمييز ،والأن�شطة النقابية �أو امل�س�ؤولية املدنية
ب�صفة عامة.
املمار�سات غري املالءمة املتعلقة بالزبناء واملنتجات والن�شاط التجاري
اخل�سائر املرتبطة بالتق�صري غري العمد �أو الناجت عن الإهمال ،وبالتزام مهني جتاه الزبناء �أو
تعزى �إىل طبيعة �أو ت�صور خا�ص مبنتج معني (انتهاك �رسية املعلومات اخلا�صة بالزبناء ،وغ�سل
الأموال ،واملمار�سة غري القانونية لبع�ض الأن�شطة اخلا�ضعة للرتخي�ص ،والبيع ال�صعب،
وجتاوزات حدود التعر�ض امل�سموح بها بالن�سبة لزبون ما.)...،
الأ�رضار املُ لحقة بال�سلع املادية
اخل�سائر املرتبطة بالتدمري �أو الأ�رضار الناجتة عن كارثة طبيعية �أو �آفات �أخرى (�أعمال ال�شغب،
والإرهاب.)...،
انقطاع الن�شاط و�أعطاب يف الأنظمة
خ�سائر مرتبطة باختالل �سري الن�شاط (انقطاع �أو ا�ضطراب م�صلحة) �أو الأنظمة (التجهيزات
املعلوماتية ،والربامج املعلوماتية ،واالت�صاالت.)...،
عدم تنفيذ العمليات ،والت�سليم وامل�سارات
خ�سائر مرتبطة بامل�شاكل يف معاجلة عملية �أو يف تدبري امل�سارات �أو العالقات مع املمونني
والأطراف املقابلة التجارية الأخرى (معطيات غري �صحيحة �أو مغلوطة حول بع�ض الزبناء،
وخ�سائر �أو �أ�رضار حلقت ب�أ�صول الزبناء ،ووثائق قانونية غري مر�ضية ،وتدبري غري مالءم
لل�ضمانات ،وتقارير خارجية غري �صحيحة.)...،
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تعليمة رقم /45و 2007/ال�صادرة يف 31غ�شت 2007تتعلق بعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س
الأموال
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم 03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1-05-178بتاريخ  15من حمرم  14( 7142فرباير ،)2006
وال�سيما املادة  51منه؛
وبناء على مقت�ضيات املن�شور رقم /40و 2007/امل�ؤرخ يف  2غ�شت  2007واملتعلق باملراقبة
الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  23يوليوز 2007؛
يحدد ،مبقت�ضى هذه التعليمة ،املبادئ العامة الواجب مراعاتها يف عملية التقييم الداخلي لكفاية
ر�ؤو�س �أموال م�ؤ�س�سات االئتمان.
الإطار العام
يف �إطار تطبيق الركن الثاين لبازل  ،2يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها �أدناه
«بامل�ؤ�س�سة» �أو «امل�ؤ�س�سات»� ،أن تتوفر على عملية للتقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال
(.)ICAAP
وت�شكل تو�صيات هذه التعليمة مرجعا للممار�سات ال�سليمة من �أجل �إر�ساء عملية التقييم الداخلي
لكفاية ر�ؤو�س الأموال ( ،)ICAAPكما ينبغي اعتمادها كخطوط توجيهية من �أجل تطوير
املقاربات واملنهجيات تتما�شى و خ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة.
ويتجلى الهدف الأ�سا�سي من عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال ( )ICAAPيف متكني
امل�ؤ�س�سة من الت�أكد من تغطية �أموالها الذاتية ،ب�شكل منا�سب ،لكافة املخاطر التي قد تتعر�ض لها
ومن الإبقاء على هذه الأموال يف م�ستوى ينا�سب نوعية هذه املخاطر.
ويتم حتديد مدى التوافق بني خمتلف مناطق املخاطر ودرجة تطور نظام  ICAAPبناء على
هيكل املخاطر ،الذي يرتكز على جمموعة من امل�ؤ�رشات الكمية من �إعداد امل�ؤ�س�سة نف�سها .ويتم
اختيار هذه امل�ؤ�رشات ح�سب حجم امل�ؤ�س�سة ومدى تعقيد وارتفاع درجة املخاطر التي تتعر�ض
لها عملياتها ونوعية هذه املخاطر (خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر العملياتية وخماطر
ال�سيولة .)...ويتم تف�صيل كل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات العامة بال�شكل الكايف بالن�سبة لكل جمموعة
من املخاطر.
ويجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة قادرة على �أن تربهن لبنك املغرب �أن الآليات املعتمدة تنا�سب ،يف
ت�شكيلها ويف درجة تطورها ،نوعية املخاطر وخمططها املعتمد لتطوير ن�شاطها .يف حال عدم
توفر هذا ال�رشط ،قد ت�صبح امل�ؤ�س�سة ملزمة باحرتام قواعد احرتازية �أكرث �رصامة ،خا�صة منها
الزيادة يف املتطلبات من الأموال الذاتية.

 .1م�س�ؤوليات الهيئات امل�سرية للم�ؤ�س�سة يف �إر�ساء عملية التقييم
الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال
�أ .م�س�ؤولية هيئة الإدارة
تتوىل هيئة الإدارة مهمة امل�صادقة على الإطار العام لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س
الأموال .لهذا الغر�ض ،يتعني عليها الت�أكد مما يلي:
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• ح�سن ارتباط �أهداف �أن�شطة امل�ؤ�س�سة و�أدائها �إىل جانب �إ�سرتاتيجيتها يف جمال التعر�ض
للمخاطر و�أهدافها املرتبطة بالأموال الذاتية،
• �إدماج تخطيط وتدبري الأموال الذاتية يف الثقافة العامة لتدبري املخاطر،
• مراعاة ال�سيا�سات وامل�ساطر املعتمدة واحلدود املر�سومة يف ما يتعلق بالتعر�ض للمخاطر
واملحددة يف �إطار الإ�سرتاتيجية العامة للم�ؤ�س�سة لتدبري املخاطر،
ّ
امل�سطرة �أدناه على �أح�سن وجه.
• �إمتام هيئة الت�سيري ملهمتها
ب .م�س�ؤولية هيئة الت�سيري
تدخل مهمة �إعداد وتتبع عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال �ضمن �صالحيات هيئة
الت�سيري التي تقوم مبا يلي:
• حتديد نوع املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة،
• �إعداد ال�سيا�سات وامل�ساطر الالزمة للت�شكيل الكلّي لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال،
• �إعداد �إ�سرتاتيجية لتخ�صي�ص الأموال الذاتية على �أ�سا�س حتديد عدد املخاطر،
• الت�أكد من �إبالغ وتنفيذ �سيا�سات وم�ساطر تخطيط وتدبري الأموال الذاتية يف كافة الوحدات
املعنية عرب م�ستويات حمددة لرفع التقارير وكذا من تعزيزها باملوارد وال�سلطات ال�رضورية.
• �إر�ساء نظام فعال للمراقبة طبقا ملتطلبات عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال،
• ال�سهر على الف�صل بني امل�س�ؤوليات (اتخاذ القرار ،اجلانب العملياتي ،املراقبة) وعلى تدبري
حاالت ت�ضارب امل�صالح،
• �ضمان املراجعة املنتظمة لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال وللم�ساطر والعمليات
املرتبطة بها ،وتعديلها عند ال�رضورة.
ويتم �إبالغ هيئتي الإدارة والت�سيري بنتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال ب�شكل
منتظم ،من �أجل متكني هاته الهيئات من تقييم املخاطر املتعلقة بن�شاطها ،ب�شكل دائم ،وتقييم
املخاطر التي قد تتحقق وت�ؤثر �سلبا على الأموال الذاتية.
وت�أخذ هيئة الت�سيري هاته النتائج يف االعتبار عند قيادتها الفعلية لإ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة يف ما يتعلق
باملخاطر ،كما تعتمد هذه النتائج ك�أ�سا�س التخاذ قرارات التدبري و�إجراءات املراقبة.

� .2إ�سرتاتيجية كفاية الأموال الذاتية الداخلية

تعمل امل�ؤ�س�سة ،خالل �إعدادها لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال ،على تو�ضيح
الإ�سرتاتيجية التي تنوي اعتمادها ملواجهة املخاطر.وينبغي �أن يكون الهدف من وراء هذه
الإ�سرتاتيجية هو �إعداد مناخ عمل مبني على ال�شفافية والتوافق من �أجل تنفيذ عملية التقييم الداخلي
لكفاية ر�ؤو�س الأموال وعلى �سيا�سة فعالة عامة لتدبري املخاطر .كما يتجلى الهدف من هذه
الإ�سرتاتيجية يف �أن ت�ضمن امل�ؤ�س�سة ،ب�شكل دائم وعلى املدى البعيد ،كفاية ر�ؤو�س الأموال يف
حوزة امل�ؤ�س�سة واملرتبطة بالأهداف الإ�سرتاتيجية واملخاطر احلالية واملحتملة.
ويتم تو�ضيح هذه الإ�سرتاتيجية يف وثيقة حتدد على اخل�صو�ص:
• التوجهات الإ�سرتاتيجية الكربى التي من �ش�أنها الت�أثري يف ن�سبة التعر�ض للمخاطر،
• ال�سيا�سة الرئي�سية يف ما يتعلق باملخاطر،
• درجة التخوف من املخاطر،
• البنية احلالية وامل�ستهدفة للمخاطر،
• الوظائف واملنا�صب الرتتيبية للوحدات املكلفة بتدبري ومراقبة املخاطر.
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�أ .القواعد التي ترتكز عليها �سيا�سة تدبري املخاطر
حتدد �سيا�سة امل�ؤ�س�سة يف ما يتعلق مبواجهة املخاطر كافة القواعد التي تنظم م�سل�سل مواجهة
املخاطر وتدبريها والتحكم فيها .وتعمل هيئة الإدارة على امل�صادقة على هاته امل�ساطر ،التي
تخ�ضع للتوثيق واملراجعة ب�شكل منتظم.
ومن �أجل �إعداد �سيا�ساتها املتعلقة بتدبري املخاطر ،يتعني على امل�ؤ�س�سات ما يلي:
• ال�سهر على الف�صل بني مهام تدبري املخاطر ومراقبتها ،من �أجل تفادي ت�ضارب امل�صالح ;
• تف�ضيل مبد�أ احلذر يف حاالت االلتبا�س �أو ال�شك بخ�صو�ص التدابري الواجب اتخاذها ;
• اعتماد �أف�ضل املمار�سات يف جمال تدبري املخاطر املتفق عليها من طرف جميع امل�ؤ�س�سات من
نف�س النوع ونف�س درجة التعقيد ;
• احلد من حاالت التعر�ض للمخاطر على م�ستوى الأن�شطة التي تتوفر فيها امل�ؤ�س�سة على اخلربة
الالزمة لقيا�س املخاطر املتعلقة بها والإبالغ عنها وتغطيتها ومراقبتها ;
• القيام بتحليل دقيق للمخاطر ،قبل البدء ب�أي ن�شاط جديد �أو �إعطاء االنطالقة ملنتوج جديد ;
• الت�أكد من االنخراط الفعلي لهيئات الت�سيري ووحدات الت�شغيل يف توجهات �إ�سرتاتيجية املخاطر
يف �إطار الت�سيري العادي وم�سطرة اتخاذ القرارات ;
• �ضمان الإنت�شار الوا�سع ل�سيا�سة تدبري املخاطر داخل امل�ؤ�س�سة ;
ينبغي �أن حتدد �سيا�سة تدبري املخاطر الق�ضايا التي من �ش�أنها �أن تبني م�ستوى فعالية النظام العام
لتدبري املخاطر ،خا�صة منها:
• الت�صميم التنظيمي والبنية العامة مل�سل�سل تدبري املخاطر ;
• توزيع امل�س�ؤوليات وم�ستويات رفع التقارير ;
• �آليات املراقبة واالفتحا�ص الداخليني ;
• ت�صميم م�ساطر مراقبة وتدبري املخاطر ;
• احرتام املقت�ضيات القانونية ;
• م�ستوى خربة وم�ؤهالت املوارد الب�رشية.
�إىل جانب ال�سيا�سة العامة لتدبري املخاطر التي تطبق على جمموع امل�ؤ�س�سة ،يو�صى ب�إر�ساء
�سيا�سات خا�صة ببع�ض �أنواع املخاطر (خا�صة خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر
ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية.)...
ب .التخوف من املخاطر
يق�صد مبفهوم التخوف من املخاطر م�ستوى املخاطر التي ت�ستطيع م�ؤ�س�سة ما حتملها كما هو مبني
بوا�سطة م�ؤ�رشات منا�سبة .ويعترب تعريف هذا املفهوم �رشطا �رضوريا لإر�ساء نظام احلدود
الق�صوى.
ولتعريف مفهوم التخوف من املخاطر ،ينبغي تو�ضيح امل�ستويات التالية :
• م�ستويات املخاطر التي يخول للم�ؤ�س�سة التعر�ض لها (الإكراهات التنظيمية) ;
• م�ستويات املخاطر التي تود امل�ؤ�س�سة التعر�ض لها بالنظر �إىل �أهدافها من حيث الأداء (ن�سبة
املردودية/املخاطر امل�ستهدفة) ;
• م�ستوى الأموال الذاتية الالزمة لتغطية هذه املخاطر (الأموال الذاتية الداخلية والتخطيط
اال�سرتاتيجي للأموال الذاتية).
ويتم تعزيز امل�ستوى املحدد للتخوف من املخاطر عن طريق تطبيق هذا املبد�أ ب�شكل مالئم على
خمتلف �أنواع املخاطر وعلى جمموع الأن�شطة و ذلك لاللتزام بامل�س�ؤولية ب�شان ق�ضايا التعر�ض
للمخاطر واتخاذ القرارات.
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ج .البنية احلالية وامل�ستهدفة للمخاطر
تعمل امل�ؤ�س�سة على حتديد بنية خماطرها امل�ستهدفة انطالقا من حتليل بنيتها احلالية للمخاطر ومدى
تخوفها من املخاطر.
لهذا الغر�ض ،تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إعداد خمططات على املدى القريب واملتو�سط من �أجل تقلي�ص
نطاق املخاطر العليا التي متيز البنية احلالية للمخاطر .وينبغي �أن تتوافق هذه املخططات مع
التطور املتوقع لن�شاط امل�ؤ�س�سة و�أهدافها املتعلقة بالأموال الذاتية من حيث البنية وامل�ستويات.
د .التخطيط اال�سرتاتيجي للأموال الذاتية الداخلية
تعمل م�ؤ�س�سات االئتمان على �إر�ساء �إ�سرتاتيجية متكنها من الإبقاء على �أموالها الذاتية الداخلية
ب�شكل دائم يف م�ستوى منا�سب ومن التوفر على خمطط لتطوير بنية الأموال الذاتية ،مع �أخذ
العوامل التالية يف االعتبار:
• التطور التوقعي للخطوط االئتمانية وحاجيات التمويل امل�ستقبلية واملحتملة ;
• �سيا�سة توزيع الأرباح ،و�إعادة تخ�صي�ص الأموال الذاتية ;
• املخاطر املحتمل حتققها �إىل درجة كبرية ;
• املخطط املرتقب لتعبئة املوارد اخلارجية والداخلية لر�ؤو�س الأموال ;
• ح�سا�سية الأموال الذاتية الداخلية للدورات االقت�صادية وال�سياق املاكرو اقت�صادي العام ;
• ت�ضارب املقت�ضيات التن�ضيمية التي قد تطبق على امل�ؤ�س�سات ذات ال�رشكات التابعة يف اخلارج ;
• الهدف من حيث التنقيط اخلارجي.
حتدد هذه الإ�سرتاتيجية جمموعة من الإجراءات اال�ستعجالية لتدبري �أي ت�ضارب �أو حدث
غري منتظر (�إدراج ر�ؤو�س �أموال �إ�ضافية ،التقييد اجلزئي للن�شاط ،اعتماد تقنيات تقلي�ص
املخاطر)...
لهذا الغر�ض ،تقوم امل�ؤ�س�سات ذات الأن�شطة املعقدة ب�إجراء عمليات حماكاة الأزمة (اختبارات
الإجهاد) لتحديد الأحدات التي قد ت�ؤثر على م�ستوى املخاطر ولتحديد قدرتها على املقاومة (من
حيث الأموال الذاتية) .قد ت�شمل هذه العمليات� ،إ�ضافة �إىل اجلوانب املتعلقة بعوامل ال�سوق،
الأثر الناجت عن التغيري التن�ضيمي� ،أو عن رفع م�ستوى املناف�سة �أو عن ظهور �أزمة يف اجلزء
الرئي�سي لن�شاط امل�ؤ�س�سة.

� .3إدماج عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال يف عمليات
التدبري اجلارية

من �أجل توفري و�سيلة فعلية للحفاظ على كفاية الأموال الذاتية ،يجب �أن تكون عملية التقييم
الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال جزءا ال يتجز�أ من عملية التدبري ومن ثقافة اتخاذ القرار داخل
امل�ؤ�س�سة.
وبالنظر �إىل حجم ودرجة تعقيد الأن�شطة ،يو�صى ب�إدراج عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س
الأموال كاملةً يف التدبري الت�شغيلي اجلاري.
وتدرج امل�ؤ�س�سة املعنية يف درا�ساتها التحليلية منهجيات تخ�صي�ص الأموال الذاتية التي قد ت�ساهم
على اخل�صو�ص يف العمليات التالية :
• امل�ساعدة يف اتخاذ القرار خا�صة يف ما يتعلق بالت�سعري ح�سب نوع اخلطر ;
• حتديد �أهداف املردودية ح�سب الأموال الذاتية القابلة لال�ستهالك ;

201
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

• قيا�س الأداء والعمل على املقارنة ح�سب مراكز الربح �أو املنتوجات �أو الزبناء �أو العمليات ;
• ر�صد املخ�ص�صات للمخاطر ;
• ت�صنيف احلدود الإ�سرتاتيجية يف امل�ستويات الت�شغيلية ;
• �إر�ساء �ضوابط امليزانية الداخلية ارتباطا مع قيا�س وتتبع ا�ستهالك الأموال الذاتية ;
• اتخاذ القرار يف �ش�أن اال�ستثمار �أو ت�صفية اال�ستثمار يف �إطار حت�سني ن�سبة املردودية �إىل املخاطر
يف حمفظة معينة.
وينبغي �أن ي�ستوحى �إعداد منهجيات تخ�صي�ص الأموال الذاتية من املمار�سات ال�سليمة من �أجل
�ضمان امل�صداقية والو�ضوح الالزمني يف املقاربة املعتمدة من لدن امل�ؤ�س�سة.
من جهة �أخرى ،ومهما تكن املنهجية املعتمدة ،يتعني على امل�ؤ�س�سة ،عند االقت�ضاء ،تعديل
املتطلبات الدنيا الداخلية لكي ت�أخذ يف االعتبار ،ب�شكل منهجي ،كل العمليات ذات الأثر البالغ.

 . 4قيادة املخاطر يف �إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال

يجب �أن ت�شمل عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال كل املخاطر املادية التي تتعر�ض� ،أو
قد تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة خا�صة منها:
• خماطر االئتمان وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية ;
• املخاطر املحت�سبة يف الركن الثاين لبازل ( 2خماطر ن�سبة الفائدة وخماطر ال�سيولة ،وخماطر
الرتكيز; )...
• العوامل اخلارجية للمخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة.
تقوم امل�ؤ�س�سة ب�رشح وتعليل مفهوم « حتقق املخاطر» ح�سب تقديرها اخلا�ص لدرجة �أهمية هذه
املخاطر.
وقد ت�شمل العوامل اخلارجية املذكورة �أعاله كال من :اعتماد معايري حما�سبية جديدة ،مراجعة
الإطار التنظيمي ،مدى ت�أثر الن�شاط بالدورة االقت�صادية ،وم�سايرة الأموال الذاتية التن�ضيمية
للدورة االقت�صادية� ،أو �أية عوامل ماكرو اقت�صادية �أخرى.
ينبغي على امل�ؤ�س�سات �أن تربر لبنك املغرب كيف ت�ؤثر العوامل املدرجة يف عملية التقييم الداخلي
لكفاية ر�ؤو�س الأموال على قراراتها اخلا�صة بالأموال الذاتية الداخلية الواجب حيازتها.
�أما بالن�سبة للمخاطر التي ي�صعب قيا�سها بالتدقيق ،فيمكن �إخ�ضاعها لتقييم نوعي.
 .1النظام العام لتدبري املخاطر
مير م�سل�سل تدبري املخاطر عرب �أربع مراحل رئي�سية:
• حتديد نوعية املخاطر ;
• التحديد الكمي للمخاطر وللحاجيات من الأموال الذاتية ;
• املراقبة والإبالغ ;
• قيادة املخاطر ومراقبتها بعديا.
 )1حتديد نوعية املخاطر
يتجلى الهدف من وراء هذه املرحلة يف �إعداد الئحة مهيكلة ت�شمل �أ�صناف املخاطر التي قد تتعر�ض
لها امل�ؤ�س�سة وتبيان ،بكل دقة ،خمتلف امل�صادر والو�سائل وم�ستويات الأن�شطة التي تولد هذه
املخاطر .وميكن تقدمي نتيجة هذه العملية يف �شكل خارطة للمخاطر.
ويجب ت�صميم هذه العملية ب�شكل يقبل الإدراج املبا�رش للتغيريات التي قد ت�ؤثر على خماطر
الأن�شطة اجلارية وكذا التغيريات التي قد تنتج عن �إعطاء االنطالقة لن�شاط �أو منتوج جديد.
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ويف �إطار هذه العملية ،يتم تو�ضيح طبيعة وم�صادر املعطيات الالزمة للتحديد الكمي الوا�ضح
للمخاطر التي مت ح�رصها.
 .2التحديد الكمي للمخاطر وللحاجيات من الأموال الذاتية
من �أجل تنفيذ مرحلة التحديد الكمي للمخاطر ،يجب على امل�ؤ�س�سة �أن تكون قادرة على مقارنة
املخاطر املحققة واملخاطر املحتملة ب�أهداف �إ�سرتاتيجيتها املرتبطة بالأموال الذاتية الداخلية.
وبذلك� ،ست�ساهم هذه املرحلة يف دعم امل�ؤ�س�سة يف اختياراتها املتعلقة باملخاطر �أو يف م�ساءلة
�إ�سرتاتيجيتها �إما عن طريق تقلي�ص عدد الو�ضعيات امل�شوبة باملخاطر �أو عن طريق الرفع من
�أموالها الذاتية الداخلية.
على امل�ستوى الت�شغيلي ،يعترب التحديد الكمي للمخاطر و�سيلة لتتبع وتقييم مدى حتكم كل وحدة
من الوحدات الت�شغيلية املعنية يف املخاطر.
ودون النظر �إىل نوعية ومدى تعقيد عملية التحديد الكمي للمخاطر ،يتعني على امل�ؤ�س�سة �أن تت�أكد
من مالءمة العملية و�شموليتها ومن ارتكازها على معطيات موثوق منها وذات جودة عالية وكذا
على فر�ضيات �أثبتت �صحتها.
عالوة على ذلك ،يجب على امل�ؤ�س�سة حتديد حجم �أموالها الذاتية الداخلية املوجهة لتغطية املخاطر.
وال يجب �أن يقت�رص هذا التحديد الكمي على الو�ضع اجلاري فقط ،بل يتعداه لي�شمل التوقعات
الذينامية للو�ضعيات املعر�ضة للمخاطر على املدى البعيد.
ومن �أجل التحديد الكمي للحاجيات من الأموال الذاتية الداخلية ،تو�صى امل�ؤ�س�سات الكربى
باعتماد مناذج «الأموال الذاتية االقت�صادية».
وبالنظر �إىل ن�سبية وتطور ممار�سات املهنة يف جمال تدبري املخاطر ،يحق للم�ؤ�س�سات �إعداد
عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال باختيار �إحدى املقاربات التالية:
• الرفع من املتطلبات من الأموال الذاتية املحددة من طرف بنك املغرب ب�إ�ضافة مبلغ جزايف من
الأموال الذاتية لتغطية املخاطر بر�سم الركن الثاين لبازل  .2قد تالئم هذه املقاربة امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية احلجم التي يجب ،يف املقابل� ،أن تكون قادرة على �أن تثبت ب�شكل دائم مالءمة
هذه املقاربة وقدرتها على �ضمان حتليل حذر ملجموع املخاطر و�إدراج عنا�رص ت�ضمن طابعها
اال�ست�رشايف ;
• اعتماد مقاربة تعتمد على منهجيات متنوعة ملختلف املخاطر (خماطر الركنني الأول والثاين)
ثم ا�ستخال�ص م�ستوى الأموال الذاتية الداخلية عن طريق جمع التكاليف من الأموال الذاتية
الناجتة عن معاجلة كل خطر على حدة ;
• �إعداد نظام متطور ومعقد يعتمد مقاربة «من الأ�سفل �إىل الأعلى» لتخ�صي�ص الأموال الذاتية،
ت�أخذ يف االعتبار العالقات بني املخاطر.
وال يجب �أن ترتكز امل�ؤ�س�سة ،يف تقييمها ملالءمة �أموالها الذاتية الداخلية ،على الأ�ساليب الكمية
فقط ،بل تعتمد �أي�ضا على عنا�رص لتقييم اجلودة وعلى الر�أي املحتمل لهيئة الإدارة بخ�صو�ص
�أ�سا�سيات وخال�صات املعاجلات الكمية .ومهما تكن املنهجية املعتمدة ،ت�ؤخذ يف االعتبار عوامل
تهم التنقيط اخلارجي امل�ستهدف و�صورة امل�ؤ�س�سة يف ال�سوق �أو �أهدافها الإ�سرتاتيجية.
�أما بالن�سبة للمخاطر التي ال ميكن حتديد كميتها (كاملخاطر الإ�سرتاتيجية �أو خماطر ال�سمعة)،
فيتم تقييمها بغر�ض �إدراجها �أي�ضا يف التقييم العام للأموال الذاتية الداخلية .ويجب على امل�ؤ�س�سة
الراغبة يف �إعفائها من هذه العملية �أن تكون قادرة على �أن تثبت لبنك املغرب توفرها على
ال�سيا�سات وامل�ساطر الالزمة لت�سيري هذه املخاطر والتخفيف من �آثارها ب�شكل كبري.
وبتجميعها للمخاطر ،بطريقة مالئمة و�شاملة ،ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل �أن ت�أخذ يف االعتبار ،بكل
حذر ،العالقات بني خمتلف املخاطر يف حال اعتمادها ملقاربة متطورة.
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 .3املراقبة والإ�شعار
تتوفر امل�ؤ�س�سة على نظام مالئم ملراقبة وقيادة املخاطر والإ�شعار بالتعر�ض لها .وي�شمل هذا
النظام على جمموعة من الإجراءات التي متكن من �ضمان املطابقة الدائمة بني نوعية اخلطر
وتغطيته والأهداف املر�سومة يف �إ�سرتاتيجية املخاطر ومن الت�أكد من قدرة امل�ؤ�س�سة فعليا على
حتمل املخاطر .يرتكز هذا النظام بالأ�سا�س على حتليل للفجوات املوجودة بني البنية احلالية
للمخاطر والبنية امل�ستهدفة.
• نظام احلدود
يف �إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال ،يتم �إحاطة البنية امل�ستهدفة للمخاطر،
وبالتايل امل�ستوى الأق�صى للتخوف من املخاطر يف �أفق معني ،بنظام للحدود املر�سومة لكل
ن�شاط.
يجب �أن تكون احلدود الإجمالية متالئمة مع املنهجية العامة لتحديد كمية املخاطر و�أن تتنا�سب مع
حجم وتعقيد وم�ستوى الأموال الذاتية التي قد حتوزها امل�ؤ�س�سة .ويجب �أن تكون هذه احلدود
م�صادقة من طرف هيئة الإدارة و�أن تتم مراجعتها ب�شكل منتظم.
ولإر�ساء نظام للحدود ،ينبغي احرتام املبادئ التالية:
• يخ�ضع كل خطر من املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة ملجموعة من احلدود ،مبا فيها احلد
املتعلق بالأموال الذاتية ;
• تخ�ضع املخاطر «غري ال�سائلة» لتحديد م�ستمر ومبجرد البدء �إذا كانت نوعية العمليات ت�سمح
بذلك ;
• يتم �إقرار تعريف موحد لتكوين الأموال الذاتية الداخلية وا�ستعماله من �أجل تخ�صي�ص هذه
الأموال يف كل الأن�شطة ;
• تعك�س احلدود م�ستوى اخلطر املرتبط بكل عملية �أو حمفظة ;
الكمية �إال املحافظ التي ي�صعب فيها �إعداد حدود ق�صوى
• ال يخ�ص اعتماد احلدود الق�صوى
ّ
مل�ستوى املخاطر .يف هذه احلالة ،ينبغي على امل�ؤ�س�سة �أن تت�أكد �أن هذه احلدود متكن من التحكم
يف متركز املخاطر يف م�ستوى مقبول.
ي�شكل �إر�ساء نظام احلدود و�سيلة لتخ�صي�ص �أموال ذاتية من �أجل تغطية املخاطر التي تتعر�ض
لها امل�ؤ�س�سة.
نطاق عمل هذه الوحدات ،وم�ستوى اخلطر
وتبني احلدود الق�صوى اخلا�صة بالوحدات الت�شغيلية
َ
امل�سموح به فيها ،وبالتايل ح�صة الأموال الذاتية املخ�ص�صة لها لتغطية هذه املخاطر� .إذا ما مت
�ضمان هذا الرابط بني نظام احلدود الق�صوى وعملية تخ�صي�ص الأموال الذاتية� ،ستتمكن امل�ؤ�س�سة
من تتبع ا�ستهالك �أموالها الذاتية الداخلية عن طريق حتليل وقيادة ا�ستعماالت خمتلف احلدود.
• حماكاة �سيناريو الأزمة (اختبارات الإجهاد) :
تقوم امل�ؤ�س�سات بعمليات حماكاة �سيناريو الأزمة� ،إىل جانب الدرا�سات املعتادة للمخاطر.
وتعمل هيئة الإدارة على مراقبة لل�سيناريوهات املعتمدة لهذه العملية ب�شكل منتظم و�أخذ النتائج
امل�ستخل�صة يف االعتبار .ومتكن هذه النتائج من حتديد مكامن النق�ص املحتملة ثم اتخاذ تدابري
معاك�سة وقائية قد ت�أخذ �شكل خمطط �إنقاذ عند حدوث �أزمة ما .وقد ي�ستعمل هذا املخطط ،الذي
يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بخ�صو�ص الأموال الذاتية الداخلية ،يف �أي تعديالت حمتملة
يف التخطيط اال�سرتاتيجي للأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة.
ينبغي على امل�ؤ�س�سات التي تدرج يف عمليتها اخلا�صة بالتقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال كال
من االرتباطات وعامل التنوع �أن ال حتت�سب هذين العاملني يف عملية حماكاة �سيناريو الأزمة.
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• �إعداد التقارير الداخلية:
ينبغي �أن ت�شمل عمليات �إعداد التقارير حول التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال كل املعلومات
الالزمة لتقييم قدرة امل�ؤ�س�سة على حتمل املخاطر التي تتعر�ض لها وتغطيتها بالأموال الذاتية
الداخلية.
ويتم �إدراج عنا�رص �أ�سا�سية يف التقرير ح�سب حجم الن�شاط ومدى تعقيده ونوع اخلطر الذي
تتعر�ض له امل�ؤ�س�سة .ومن �ضمن هذه العنا�رص:
• حاالت التعر�ض الفردي ملختلف �أنواع املخاطر� ،إ�ضافة �إىل التعر�ض العام،
• تو�ضيح مدى احرتام ال�سيا�سات واحلدود املر�سومة،
• نتائج وخال�صات اختبارات الإجهادوالفر�ضيات التي تعتمد ك�أ�سا�س لها،
• خال�صات عملية مراقبة ال�سيا�سات وامل�ساطر (تقييم املفتح�صني الداخليني ،واملفتح�صني
وامل�ست�شارين اخلارجيني).
ويتم حتديد اجلوانب املعاجلة يف التقارير وطرق ن�رشها ودرجة تف�صيلها ح�سب نوعية حاجيات
يتم الإعتماد على املبادئ التالية:
الوحدة امل�ستهدفة ،حيث ّ
• ال�شفافية :يجب �أن تت�ضمن التقارير معلومات وا�ضحة ومالئمة ودقيقة.
• ال�شمولية :يجب �أن ت�شمل التقارير كافة املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة �إ�ضافة �إىل تركيبة
وطبيعة الأموال الذاتية التي تغطيها .ويجب �أن ت�شمل التقارير اجلوانب التنظيمية (مثال:
املتطلبات من الأموال الذاتية التنظيمية ،الن�سب التنظيمية ح�سب نوع املخاطر� ،)...إ�ضافة
�إىل اجلوانب امل�ستقبلية املتعلقة بتوقعات الإنتاج ومبدى التعر�ض للمخاطر .بذلك� ،سي�صبح من
املمكن حتديد مدى احرتام القواعد ،من جهة �أوىل ،ودرجة حتقق التوقعات اخلا�صة بالن�شاط
وببنية املخاطر امل�ستهدفة ،من جهة �أخرى.
• التجميع وقابلية املقارنة :يجب �إعداد التقارير يف مناذج موحدة قدر الإمكان ،وذلك ق�صد
ت�سهيل عملية جمع نتائج الدرا�سات املتعلقة مبختلف �أنواع املخاطر وخمتلف م�ستويات الأن�شطة
وق�صد توفري ر�ؤية �شاملة حول الو�ضعية العامة للم�ؤ�س�سة يف ما يتعلق بتعر�ضها للمخاطر.
• يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة قادرة ،من خالل التقارير الداخلية ،على تو�ضيح وتف�سري �أوجه
الت�شابه واالختالف بني عمليتها اخلا�صة بالتقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال (التي تغطي،
يف الأ�صل ،كل املخاطر) والتكاليف التنظيمية املتعلقة بالأموال الذاتية التي تطالب بها �سلطة
الإ�رشاف.
• ال�رسعة :يجب �إر�ساء نظام �إعداد التقارير الداخلية بطريقة متكن من الإبالغ يف الوقت املنا�سب
عن حاالت التفاوت �أو التجاوز بني الو�ضعيات العادية ذات املخاطر واحلدود املر�سومة.
• قابلية التنفيد :يعترب نظام �إعداد التقارير املعتمد نظاما قابال للتنفيد بالنظر �إىل البنية التنظيمية
للم�ؤ�س�سة ونظامها املعلوماتي .وينبغي حتيني هذين العن�رصين عند االقت�ضاء.
• اال�ستمرارية :يتم �إعداد التقارير على فرتات منتظمة وح�سب منوذج موحد ،وتتم درا�ستها من
طرف هيئات الت�سيري والإدارة ح�سب م�ساطر وا�ضحة.
وارتباطا على اخل�صو�ص ب�سياق عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال ،يبني التقرير
حاالت التعر�ض للمخاطر بالن�سبة للأموال الذاتية يف حوزة امل�ؤ�س�سة من �أجل تغطية هذه املخاطر،
تقييم مالءمة �أنظمة قيا�س املخاطر .عالوة على ذلك ،ميكن هذا
كما يبني التقرير ،بالتف�صيل،
َ
التقرير هيئات الإدارة والت�سيري من:
• تقييم �أنواع املخاطر احلالية وامل�ستقبلية و�أثرها على م�ستوى الأموال الذاتية،
• تقييم ح�سا�سية ومتانة الفر�ضيات الأ�سا�سية لنظام تقييم الأموال الذاتية الداخلية،
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• مراقبة مدى احرتام �أهداف امل�ؤ�س�سة من حيث مالءمة وتخطيط الأموال الذاتية،
• �إدخال تعديالت على الأموال الذاتية وفقا لنوع املخاطر التي مت الإبالغ عنها.
 .4قيادة املخاطر واملراقبة البعدية
تتوفر امل�ؤ�س�سات على و�سائل خمتلفة متكنها من قيادة و�ضعياتها ذات املخاطر والعمل على �إبقائها،
عند االقت�ضاء ،يف م�ستوى �أدنى من احلدود املر�سومة .وميكن �أن تت�ضمن هذه الو�سائل ما يلي:
• تخفيف املخاطر �أو نقل املخاطر :يتجلى الهدف وراء التخفيف من املخاطر يف تقلي�ص الأثر
على الأموال الذاتية املخ�ص�صة للمخاطر املحتمل حتقيقها .وقد ي�شمل التخفيف من املخاطر
تقنيات كال�ضمانات وال�ضمانات املالية املرتبطة بالتزام ما ،وتقنية تنويع املخاطر �أو االكتتاب
يف ت�أمينات.
• نقل املخاطر :يق�صد به حتميل املخاطر ،كليا �أو جزئيا ،لطرف ثالث .قد ت�شمل هذه التقنية
�آليات مثل بيع الو�ضعيات ذات املخاطر ،واللجوء �إىل �آليات تغطية ال�سوق (عمليات املبادلة،
العقود الآجلة ،اخليارات،)...
• �إعادة تخ�صي�ص الأموال الذاتية املرتبطة باملخاطر :تتجلى هذه التقنية يف �إعادة ت�شكيل احلدود
بل ورفع م�ستوى بع�ض منها .ال يتم اللجوء �إىل هذا الإجراء �إال يف حالة ا�ستهالك وحدة
ت�شغيلية معينة للحد الأق�صى املخ�ص�ص لها حيث ميكن للم�ؤ�س�سة اللجوء مبا�رشة �إىل م�صدر �آخر
لال�ستفادة من �أموال ذاتية �إ�ضافية .وتعترب �إعادة تخ�صي�ص الأموال الذاتية املرتبطة باملخاطر
مالئمة حني ي�سجل ن�شاط ما مردودية مهمة تربر مراجعة حده الأق�صى.
• رفع م�ستوى الأموال الذاتية الداخلية :يعترب اللجوء �إىل و�سيلة القيادة هاته رهينا مب�ستوى جلوء
امل�ؤ�س�سة �إىل م�صادر للأموال .ومن حيث املمار�سة ،يدخل �إجراء توفري �أموال ذاتية �إ�ضافية
�ضمن القيادة الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة ،لكنه نادرا ما يدخل يف �إطار التدبري العادي للمخاطر.
مع ذلك ،ويف �إطار خمطط الإنقاذ الذي خرجت به نتائج اختبارات الإجهاد ،ين�صح مبناق�شة
اخليارات املتاحة للم�ؤ�س�سة يف ما يتعلق بتوفري �أموال ذاتية �إ�ضافية لتغطية نق�ص حمتمل يف
الأموال الذاتية الداخلية.
ب .نظام املراقبة الداخلية يف �إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال
�إ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات وامل�ساطر املهيئة من �أجل تقييم كفاية امل�ؤ�س�سات من الأموال الذاتية
الداخلية واملحافظة عليها ب�شكل دائم ،على هذه امل�ؤ�س�سات التوفر على نظام مراقبة داخلي من
�أجل الإ�رشاف على عملية تقييم الأموال الذاتية الداخلية و�ضمان التحكم الفعال يف املخاطر.
وتقوم امل�ؤ�س�سة ،طبقا لل�رشوط املبينة يف املن�شور رقم /40و 2007/اخلا�ص باملراقبة الداخلية،
بعمليات درا�سة دورية لعملية تدبريها للمخاطر وتقييم الأموال الذاتية الداخلية بهدف �ضمان
نزاهتها وفعاليتها ومالءمتها .وينبغي �أن تقف عملية املراقبة ،باخل�صو�ص ،على اجلوانب التالية:
• احرتام مبد�أ الن�سبية بر�سم عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�ؤو�س الأموال،
• حتديد املخاطر الكربى ومناطق متركز املخاطر،
• فعالية و�شمولية املعطيات واملعلومات ،الكيفية منها والكمية� ،سواء منها امل�ستعملة يف عملية
تقييم الأموال الذاتية الداخلية �أو التي مت الإبالغ بها يف �إطار التقارير الداخلية �أو الت�رصيحات
االحرتازية،
• فعالية و �صحة ال�سيناريوهات امل�ستعملة يف عملية التقييم،
• الفر�ضيات واملعطيات التي تنبني عليها اختبارات اجلهد ومالءمة النتائج ملخططات الإنقاذ،
• املطابقة مع القوانني اخلا�صة باملتطلبات من الأموال الذاتية ومع ال�سيا�سات املعدة داخليا.
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وي�شمل نظام املراقبة الداخلية �إجراءات من قبيل درا�سة م�ستويات املخاطر �إىل �أعلى درجة،
ومراقبات م�ستوى ا�ستهالك الأموال الذاتية بالن�سبة لكل امل�صالح �أو الوحدات ،ومراقبة مدى
احرتام �سقف االلتزام بخ�صو�ص ا�ستهالك الأموال الذاتية والعمل على التتبع يف حالة عدم
احرتام هذا ال�سقف ،ونظام االعتمادات والرتخي�صات� ،إ�ضافة �إىل نظام املراجعات واملراقبات
عن طريق املقاربة.
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 3.4توزيع �أخطار م�ؤ�س�سات االئتمان.
قرار لوزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم � 97-174صادر يف  13من رم�ضان 1417
يتعلق باملعامل الأق�صى لتوزيع �أخطار م�ؤ�س�سات االئتمان
وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية
بناء على الظهري ال�رشيف رقم  147-93-1بتاريخ  15من حمرم  6( 1414يوليو  )1993املعترب
مبثابة قانون يتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها وال�سيما املادتني  13و 28منه ؛
وبعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س الوطني للعملة واالدخار بتاريخ  25يوليو ، 1996
قرر ما يلي :
املادة الأوىل :
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تراعي با�ستمرار وجود معامل �أق�صى لتوزيع الأخطار حمددة
باعتباره ن�سبة بني جمموع الأخطار التي يتعر�ض لها نف�س امل�ستحق املخ�ص�ص لها �سعر ترجيح
على �أ�سا�س درجة �أخطارها من جهة و�أموالها الذاتية ال�صافية من جهة �أخرى.
يراد على اخل�صو�ص بالأخطار التي يتعر�ض لها نف�س امل�ستحق :
• االئتمانات املختلفة مهما بلغت مدتها ؛
• العمليات املعتربة يف حكم ائتمان كما هي حمددة يف الفقرة الثانية باملادة  3من الظهري ال�رشيف
امل�شار �إليه �أعاله املعترب مبثابة قانون ؛
• �سندات التوظيف وامل�ساهمة واال�ستخدام املماثلة التي ي�صدرها امل�ستحق وتكتتب فيها م�ؤ�س�سة
االئتمان.
املادة 2
يراد بامل�ستحق :
• كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ؛
• جميع الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني الذين تربط بينهم عالقات قانونية �أو مالية جتعل منهم
جمموعة ذات م�صالح م�شرتكة.
املادة 3
(ن�سخت وعو�ضت بالقرار رقم  00-1438بتاريخ  8رجب � 6( 1421أكتوبر :)2000
يحدد بن�سبة  20%املعامل الأق�صى لتوزيع �أخطار م�ؤ�س�سات االئتمان.
يجب على كل م�ؤ�س�سة ائتمان �أن حت�سب هذا املعامل اعتمادا على وثائقها املحا�سبية املحررة على
�أ�سا�س فردي وثابت  ،وفقا لأحكام الوثيقة املرفقة بقرار وزير االقت�صاد واملالية رقم 99-1331
ال�صادر يف  11من جمادى الأوىل � 23( 1420أغ�سط�س  )1999بتحديد الإطار املحا�سبي ومنوذج
البيانات املوجزة مل�ؤ�س�سات االئتمان.
يطلب ح�ساب املعامل الأق�صى لتوزيع الأخطار على �أ�سا�س ثابت بالن�سبة �إىل كل م�ؤ�س�سة
لالئتمان ،عندما توجد يف حالة من احلالتني التاليتني على الأقل:
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• متار�س مراقبة ح�رصية �أو م�شرتكة �أو نفوذا ملمو�سا على م�ؤ�س�سة �أو عدة م�ؤ�س�سات لالئتمان ؛
• متار�س مراقبة ح�رصية �أو م�شرتكة على مقاولة واحدة �أو �أكرث ذات طابع مايل  ،غري
م�ؤ�س�سات االئتمان وال�سيما امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف املادة  4من قرار وزير االقت�صاد
واملالية رقم  99-1241بتاريخ  4جمادى الأوىل � 16( 1420أغ�سط�س  )1999املتعلق ب�رشوط
م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان يف املقاوالت املوجودة �أو يف طور الإن�شاء.
تعرف عبارات «املراقبة احل�رصية» و«املراقبة امل�شرتكة» و»النفوذ امللمو�س» املبينة يف هذه
املادة ،يف الفرع  1من الف�صل  4من الوثيقة املرفقة بقرار وزير االقت�صاد واملالية رقم 99-1331
بتاريخ  11من جمادى الأوىل � 23( 1420أغ�سط�س  )1999ال�سالف الذكر.
املادة 4
ال تطبق �أحكام هذا القرار على الأخطار التي تتعر�ض لها الدولة.
املادة 5
ي�رضب مل�ؤ�س�سات االئتمان املعتمدة باعتبارها �رشكات متويل �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ هذا القرار
يف اجلريدة الر�سمية للتقيد ب�أحكامه.
املادة 6
ين�سخ قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  96-1440بتاريخ  6ربيع الأول 1417
( 23يوليو  )1996املتعلق باملعامل الأق�صى لتوزيع الأخطار البنكية.
املادة 7
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

209
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

من�شور رقم /3و� 2001/صادر يف  15يناير  2001يتعلق باملعامل الأق�صى لتوزيع خماطر
م�ؤ�س�سات االئتمان
تن�ص مقت�ضيات قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  174.97ال�صادر يف  13رم�ضان
 22( 1417يناير  )1997املتعلق باملعامل الأق�صى لتوزيع خماطر م�ؤ�س�سات االئتمان ،كما مت
تغيريه وتتميمه بقرار وزير االقت�صاد واملالية واخلو�ص�صة وال�سياحة رقم  1438.00ال�صادر يف
 8رجب � 6( 1421أكتوبر  ،)2000على �أنه يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تراعي با�ستمرار،
على �أ�سا�س فردي وجممع ،وجود معامل �أق�صى ن�سبته  20%بني جمموع املخاطر املتعر�ض
لها على نف�س امل�ستفيد املخ�ص�ص لها ن�سبة ترجيح على �أ�سا�س درجة خماطرها ،با�ستثناء املخاطر
املتعر�ض لها على الدولة ،من جهة ،و�أموالها الذاتية ال�صافية ،من جهة �أخرى.
ويحدد هذا القرار املخاطر يف ما يلي:
• القرو�ض بجميع �أ�شكالها ومهما بلغت مدتها؛
• العمليات املعتربة يف حكم ائتمان كما هي حمددة يف الفقرة الثانية من املادة  3من الظهري
ال�رشيف رقم  1.93.147ال�صادر بتاريخ  15حمرم  6( 1414يوليوز  )1993املعترب مبثابة
قانون يتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها؛
• �سندات التوظيف وامل�ساهمة واال�ستخدام املماثلة التي ي�صدرها امل�ستفيد وتكتتب فيها م�ؤ�س�سة
االئتمان املعنية.
كما ين�ص القرار امل�شار �إليه �أعاله على �أن امل�ستفيد يراد به:
• كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي؛
• جميع الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني الدين توجد بينهم روابط قانونية �أو مالية جتعل منهم
جمموعة ذات م�صالح م�شرتكة.
وين�ص يف الأخري على �أن ح�ساب املعامل الأق�صى لتوزيع املخاطر على �أ�سا�س جممع يكون
�إجباريا بالن�سبة �إىل كل م�ؤ�س�سة ائتمان:
• متار�س مراقبة ح�رصية �أو م�شرتكة �أو نفوذا ملمو�سا على م�ؤ�س�سة �أو عدة م�ؤ�س�سات لالئتمان؛
• متار�س مراقبة ح�رصية �أو م�شرتكة على مقاولة واحدة �أو �أكرث ذات «طابع مايل» غري
م�ؤ�س�سات االئتمان ،وال�سيما امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف املادة  4من قرار وزير االقت�صاد
واملالية رقم  1241.99بتاريخ  4جمادى الأوىل  16( 1420غ�شت  )1999املتعلق ب�رشوط
م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان يف املقاوالت القائمة �أو املوجودة يف طور الإن�شاء.
يهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق املقت�ضيات الواردة �أعاله.
املادة الأوىل
حت�سب الأموال الذاتية وفق الكيفيات التي يحددها من�شور وايل بنك املغرب املتعلق باملعامل
الأدنى للمالءة.
املادة 2
ُت َّف�صل �أدناه عنا�رص الأ�صول وخارج احل�صيلة التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب املخاطر وكذا
الأوزان املطبقة عليها.

 .Iعنا�رص الأ�صول
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 )1وزن 0%
 .1الديون امل�ستحقة على بنك املغرب وعلى البنوك املركزية الأخرى للدول الأع�ضاء يف منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها (يرجع للملحق )1؛

 .2القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ ،ال�صادرة عن الدولة املغربية �أو الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها؛
 .3قرو�ض تعبئة الديون على الدولة ،املتحقق منها ب�صفة قانونية واملمنوحة للمقاوالت الفائزة
ب�صفقات عمومية.
 )2وزن 20%
 .1الديون امل�ستحقة على:
• م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية؛
• البنوك املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة
يف حكمها؛
• البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك امل�شار �إليها يف العار�ضة ال�سابقة ،التي ال يتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا؛
• بنوك التنمية املتعددة الأطراف ()1؛
• اجلماعات املحلية.
� .2سندات الذين ،غري تلك التي يتم خ�صمها من الأموال الذاتية ،ال�صادرة عن �أو امل�ضمونة من
طرف م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية �أو البنوك املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها �أو بنوك التنمية املتعددة الأطراف؛
� .3سندات الدين ال�صادرة عن �أو امل�ضمونة من طرف البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري
تلك الع�ضو يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ،التي ال يتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا؛
 .4الديون على العمالء ،امل�ضمونة من طرف:
• م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية والهيئات املعتربة يف حكمها ،امل�ؤهلة لإ�صدار �ضمانات بوا�سطة
التوقيع ()2؛
• الرهن احليازي ل�سندات الدين ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية؛
• الهيئات املغربية للت�أمني على ال�صادرات (ال�رشكة املغربية للت�أمني على ال�صادرات)؛
• البنوك املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة
يف حكمها �أو من خالل الرهن احليازي لل�سندات ال�صادرة عن هذه امل�ؤ�س�سات؛
• البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك امل�شار �إليها يف العار�ضة ال�سابقة والتي ال يتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا؛
• بنوك التنمية املتعددة الأطراف.
 .5القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ من العمالء ،التي ت�صدرها م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية �أو البنوك
املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها
�أو بنوك التنمية املتعددة الأطراف.
 )3وزن 50%
 .1قرو�ض ال�سكن املمنوحة للعمالء من �أجل اقتناء امل�ساكن �أو تهيئتها �أو بنائها وامل�ضمونة
بوا�سطة:
• رهن ر�سمي من املرتبة الأوىل على الأمالك حمل تلك القرو�ض؛
• �أو رهن ر�سمي من املرتبة الثانية ،عندما تكون املرتبة الأوىل مقيدة لفائدة الدولة ك�ضمان لأداء
حقوق الت�سجيل؛
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• �أو �إن اقت�ضى احلال ،رهن ر�سمي من مرتبة �أدنى �إذا كانت املراتب ال�سابقة مقيدة لفائدة نف�س
امل�ؤ�س�سة وب�ش�أن نف�س املحل؛
 .2احل�ص�ص العادية من �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون الرهنية؛
.3القرو�ض الإيجارية العقارية املمنوحة للعمالء؛
 )4وزن 100%
 .1الديون امل�ستحقة على البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك الع�ضو يف منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها ،التي يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش
�شهرا؛
 .2الديون امل�ستحقة على العمالء غري تلك امل�شار �إليها يف الفقرات �أ) وب) وج)؛
 .3احل�ص�ص اخلا�صة من �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون الرهنية؛
� .4سندات امللكية و�سندات الدين غري تلك التي يتم خ�صمها من الأموال الذاتية وتلك امل�شار �إليها
يف البند ال�سابق ويف الفقرتني ب) وج).

 .IIعنا�رص خارج احل�صيلة
 )1وزن 0%
تعهدات التمويل وال�ضمان لفائدة �أو ب�أمر من الدولة املغربية والدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها.
 )2وزن 4%
االعتمادات امل�ستندية لال�سترياد املفتوحة ب�أمر من البنوك املغربية وامل�ضمونة بال�سلع املطابقة لها.
 )3وزن 20%
 .1االعتمادات امل�ستندية لال�سترياد املفتوحة ب�أمر من العمالء وامل�ضمونة بال�سلع املطابقة لها؛
 .2االعتمادات امل�ستندية للت�صدير امل�ؤكدة؛
 .3تعهدات التمويل وال�ضمان ،غري تلك امل�شار �إليها يف الفقرة ب) ويف البندين ال�سابقني ،لفائدة
�أو ب�أمر من:
• م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية؛
• البنوك املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة
يف حكمها؛
• البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك امل�شار �إليها يف العار�ضة ال�سابقة والتي ال يتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا؛
 .4تعهدات التمويل وال�ضمان املمنوحة لفائدة العمالء �أو ب�أمر منهم ،والتي ت�ضمنها:
• م�ؤ�س�سات االئتمان املغربية والهيئات املعتربة يف حكمها ،امل�ؤهلة لإ�صدار �ضمانات بوا�سطة
التوقيع؛
• البنوك املتواجدة يف الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية والدول املعتربة
يف حكمها؛
• البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك امل�شار �إليها يف العار�ضة ال�سابقة والتي ال يتجاوز
�أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا؛
• بنوك التنمية املتعددة الأطراف.
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 .5التعهدات ب�رشاء ال�سندات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات االئتمان؛
 .6التعهدات ب�إعادة �رشاء ال�سندات املباعة ا�سرتداديا ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات االئتمان.
 )4وزن 50%
 .1االعتمادات امل�ستندية لال�سترياد املفتوحة ب�أمر من العمالء وغري امل�ضمونة بال�سلع املطابقة لها؛
 .2التعهدات النهائية اخلا�صة بالقر�ض الإيجاري لفائدة العمالء؛
 .3الكفاالت اخلا�صة بال�صفقات العمومية واملمنوحة ب�أمر من العمالء؛
 .4الكفاالت املمنوحة ب�أمر من العمالء ك�ضمان لأداء الر�سوم وال�رضائب اجلمركية؛
 .5التعهدات النهائية اخلا�صة مبنح الكفاالت �أو القرو�ض بالقبول ب�أمر من العمالء؛
 .6تعهدات التمويل وال�ضمان الأخرى لفائدة العمالء �أو ب�أمر منهم ،والتي ال ت�شكل تعهدات
حتل حمل قرو�ض موزعة من طرف امل�ؤ�س�سات الأخرى.
 )5وزن 100%
 .1تعهدات التمويل وال�ضمان ،التي يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها املتبقي اثني ع�رش �شهرا ،لفائدة
�أو ب�أمر من البنوك املتواجدة يف دول �أخرى غري تلك الع�ضو يف منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية والدول املعتربة يف حكمها؛
 .2التعهدات ب�رشاء ال�سندات ال�صادرة عن العمالء؛
 .3التعهدات ب�إعادة �رشاء ال�سندات املباعة ا�سرتداديا ال�صادرة عن العمالء؛
 .4تعهدات التمويل وال�ضمان الأخرى املمنوحة لفائدة العمالء �أو ب�أمر منهم.
املادة 3
تقييم يتم عنا�رص خارج احل�صيلة املرتبطة ب�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار ال�رصف ،مثل الأدوات املالية
الآجلة املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة �أو �أ�سعار ال�رصف و عمليات ال�رصف،الآجلة وفقا لطريقة التقييم
امل�سماة «التقييم ح�سب �سعر ال�سوق ال�سائد» او طريقة التقييم امل�سماة «املخاطر االولية» املف�رستني
يف امللحق .4
املادة 4
من ت�ستثنى خماطر خارج احل�صيلة امل�شار اليها يف املادة � 3أعاله اخليارات على �أ�سعار الفائدة
�أو على العمالت املباعة و العقود املتداولة يف �سوق منظمة و التي تن�ص على دفع هوام�ش ربح
يومية ،و عقود ا�سعار ال�رصف التي تتجاوز مدتها االولية  14يوما.
املادة 5
يتوقف تطبيق وزن  0%على قرو�ض تعبئة الديون على الدولة املمنوحة للمقاوالت الفائزة
ب�صفقات عمومية على التقيد بال�رشوط التالية:
�أن تكون ال�صفقات العمومية مرهونة لفائدة م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها و�أن تكون الأداءات املتعلقة
بها موطنة لدى وكاالتها؛
�أن ال تكون احلقوق املقيدة مو�ضوع �أي حتفظ من جانب الإدارة.
املادة 6
ال يتم اعتبار القرو�ض املمنوحة للجماعات املحلية يف حدود وزن � 20%إال �إذا كان �سدادها مربجما
ب�شكل تلقائي يف ميزانية هذه الهيئات و�إذا كانت تلك القرو�ض ال حتمل �صفة ديون متعرثة الأداء.
213
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

املادة 7
ت�ؤخذ �أ�سهم �أو ح�ص�ص هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة بعني االعتبار يف حدود الوزن
املطبق على ال�سندات التي تكونها ،و ذلك طبقا لأحكام هدا املن�شور و �رشيطة ان تكون م�ؤ�س�سة
االئتمان قادرة على تربير دلك.
املادة 8
لأجل حتديد القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق املمنوحة للعمالء ،يجوز دمج احل�سابات
الدائنة واملدينة طبقا ملقت�ضيات املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 9
تطبق الأوزان امل�شار اليها يف املادة � 2أعاله بعد خ�صم املبالغ املوافقة للجزء من املخاطر الذي
ت�ضمنه:
• الدولة؛
• �صندوق ال�ضمان املركزي عندما تكون ال�ضمانة موافق عليها من طرف الإدارة؛
• ال�صناديق املغربية ل�ضمان القرو�ض ()1؛
• الرهن احليازي للودائع املكونة لدى م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها؛
• الرهن احليازي لل�سندات التي ت�صدرها الدولة �أو ت�ضمنها؛
• الرهن احليازي ل�سندات الدين التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سة نف�سها.
املادة 10
يجب �أن تكون ال�ضمانات امل�شار �إليها يف املادتني  2و� 9أعاله قابلة للتحقيق عند �أول طلب بال
�رشوط و دون �أي �إمكانية للإعرتا�ض.
�إ�ضافة اىل ذلك ،ال ت�ؤخد ال�ضمانات بعني الإعتبار اال خالل مدتها الفعلية و فقط يف حدود مبالغ
املخاطر املغطاة.
املادة 11
يجب �أن تن�ص عقود الرهن احليازي للأموال �أو ال�سندات ب�شكل �رصيح على تخ�صي�ص هذه القيم
ل�ضمان املخاطر املتعر�ض لها.
كما يجب �أن يكون الرهن احليازي لل�سندات الإ�سمية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات الإئتمان معززا
ب�شهادة حتمل تاريخا حمددا تثبت قبوله من طرف م�ؤ�س�سة الإ�صدار.
املادة 12
يق�صد مبجموعة ذات م�صالح م�شرتكة يف مدلول هذا املن�شور جمموعة كل مكونة من �أ�شخا�ص
طبيعيني �أو معنويني والأ�شخا�ص املعنويني اخلا�ضعني ملراقبتهم.
املادة 13
لأجل تطبيق املادة � 12أعاله ،تنتج مراقبة �شخ�ص معنوي عن �إحدى احلاالت التالية :
• احليازة املبا�رشة �أو غري املبا�رشة جلزء من ر�أ�س املال متنح �أغلبية حقوق الت�صويت يف
اجلمعيات العامة؛
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• �سلطة الت�رصف يف �أغلبية حقوق الت�صويت مبوجب اتفاق يربم مع �رشكاء �أو م�ساهمني �آخرين؛
• ممار�سة �سلطة الت�سيري �أو الإدارة �أو الرقابة باال�شرتاك مع عدد حمدود من ال�رشكاء �أو
امل�ساهمني؛
• ممار�سة �سلطة الت�سيري �أو الإدارة �أو الرقابة مبوجب مقت�ضيات ت�رشيعية �أو نظامية �أو تعاقدية؛
• �سلطة حتديد القرارات بالواقع خالل اجلمعيات العامة بوا�سطة حقوق الت�صويت.
املادة 14
ُتفرت�ض املراقبة بالواقع امل�شار �إليها يف العار�ضة الأخرية من املادة � 13أعاله حينما ميلك �شخ�ص،
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،جزءا من حقوق الت�صويت يفوق  40%دون �أن ميلك �أي
�رشيك �أو م�ساهم �آخر ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة جزءا من هذه احلقوق ي�ساوي �أو يفوق
.30%
املادة 15
يجوز مل�ؤ�س�سات االئتمان التي لديها �شكوك حول انتماء �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ملجموعة ذات
م�صالح م�شرتكة �أن حتيل الأمر على مديرية مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 16
يتم ح�ساب املعامل الأق�صى لتوزيع املخاطر على �أ�سا�س فردي انطالقا من حما�سبة العمليات التي
تقوم بها م�ؤ�س�سة االئتمان يف املغرب وتلك التي تنجزها وكاالتها وفروعها يف اخلارج.
املادة 17
ُتعتمد العنا�رص التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب املخاطر على �أ�سا�س جممع يف حدود مبالغها
ح�سبما هو ناجت عن جتميع احل�سابات.
املادة 18
تقوم م�ؤ�س�سات االئتمان ب�إبالغ مديرية مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان ،كل �ستة �أ�شهر ،بالقوائم
املح�سوبة على �أ�سا�س فردي وجممع التي تبني املخاطر املتعر�ض لها على نف�س امل�ستفيد والتي
يفوق مبلغها �أو ي�ساوي  5%من �أموالها الذاتية .ويتم �إعداد هذه القوائم وفق النماذج وال�رشوط
التي يحددها من�شور ت�صدره هذه املديرية.
املادة 19
ميكن ملديرية مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تعترب ،لأ�سباب احرتازية ،جمموعة من العمالء
كجزء من نف�س املجموعة ذات امل�صالح امل�شرتكة� ،إذا كانت الروابط القانونية �أو املالية التي جتمع
بينهم تربر ذلك.
املادة 20
يف حالة القوة القاهرة ،عندما يتجاوز املبلغ اجلاري للمخاطر املتعر�ض لها على م�ستفيد واحد
ب�شكل م�ؤقت  20%من الأموال الذاتية مل�ؤ�س�سة ائتمان ،يجب �إبالغ مديرية مراقبة م�ؤ�س�سات
االئتمان بذلك كتابة وب�شكل فوري.
يجب �أن يت�ضمن هذا الإبالغ �أ�سباب ذلك التجاوز والتدابري املزمع اتخاذها والآجال املتوقعة
لإرجاع املخاطر �إىل م�ستواها القانوين.
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املادة 21
تعاقب م�ؤ�س�سات االئتمان التي ال حترتم مقت�ضيات هذا املن�شور بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف
املادة  68من الظهري ال�رشيف رقم  1.93.147ال�صادر بتاريخ  15حمرم  6( 1414يوليوز
 )1993املعترب مبثابة قانون يتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها.
املادة 22
يلغي هذا املن�شور ويعو�ض �أحكام املن�شور رقم  15ال�صادر يف � 26شتنرب .1996
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من�شور رقم /57م م م �إ 2001/ال�صادر يف  21ماي  2001واملتعلق بالكيفيات العملية للت�رصيح
باملخاطر التي ت�ساوي �أو تفوق 5%من االموال الذاتية
يهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق بع�ض �أحكام من�شور ال�سيد الوايل رقم /3و2001/
ال�صادر يف  15يناير  2001واملتعلق باملعامل الأق�صى لتوزيع خماطر م�ؤ�س�سات االئتمان.
مادة الأوىل
ُت َ�س َّجلُ املخاطر املتعلقة بنف�س امل�ستفيد التي ت�ساوي �أو تفوق  5%من الأموال الذاتية ،واملح�سوبة
على �أ�سا�س فردي ،يف البيان « 135املخاطر املتعلقة بنف�س امل�ستفيد التي ت�ساوي �أو تفوق  5%من
الأموال الذاتية ،وامل�رصحة على �أ�سا�س فردي» الذي يوجد منوذجه يف امللحق.
املادة 2
ُت َ�س َّجل املخاطر املتعلقة بنف�س امل�ستفيد التي ت�ساوي �أو تفوق  5%من الأموال الذاتية ،واملح�سوبة
على �أ�سا�س جممع ،يف البيان « 136املخاطر املتعلقة بنف�س امل�ستفيد ،التي ت�ساوي �أو تفوق  5%من
الأموال الذاتية املجمعة ،وامل�رصحة على �أ�سا�س جممع» الذي يوجد منوذجه يف امللحق.
املادة 3
يجب ح�ساب الأموال الذاتية املذكورة يف املادتني  1و� 2أعاله ح�سب الكيفيات املحددة يف من�شور
ال�سيد الوايل رقم /4و 2001/ال�صادر يف  15يناير  2001واملتعلق باملعامل الأدنى ملالءة م�ؤ�س�سات
االئتمان.
املادة 4
يتم تقييد املخاطر يف الأعمدة املالئمة من � 1إىل  5بالبيانني  135و 136يف ما يخ�ص مبالغها
الإجمالية قبل الرتجيح مبا فيها الفوائد ال�سارية.
املادة 5
ُت ْ�ؤخذ عمليات القر�ض الإيجاري والكراء مع خيار ال�رشاء بعني االعتبار يف ما يخ�ص مبالغها
اجلارية املالية كما تفرزها املحا�سبة املالية.
املادة 6
يجب �أن متتد ال�ضمانات التي مت خ�صمها من املخاطر على فرتة ت�ساوي على الأقل مدة املخاطر
التي تغطيها.
املادة 7
�إذا كانت املخاطر تتعلق ب�أ�شخا�ص ينتمون لنف�س املجموعة ذات النفع ،يتعني على م�ؤ�س�سات
االئتمان �أن تربز يف البيانني  135و 136جمموع مبلغ املخاطر املتعلقة باملجموعة واملخاطر
اخلا�صة بكل ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة املذكورة.
املادة 8
يتم ت�سليم البيانني  135و 136على دعامة ورقية و�أخرى مغناطي�سية.
يجب �أن تكون الوثائق امل�سلمة على دعامة ورقية م�ؤرخة وموقعة من طرف ع�ضو من الإدارة
م�ؤهل لذلك.
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املادة 9
يجب �أن تكون الوثائق املُ�سلمة �سواء على دعامة مغناطي�سية �أو ورقية مرفقة بر�سالة ت�سليم موقعة
من طرف ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعتمدين م�سبقا لهذا الغر�ض لدى مديرية مراقبة م�ؤ�س�سات
االئتمان.
املادة 10
عند ت�سليم البيانني  135و 136على دعامة مغناطي�سية ،يجب مراعاة ال�رشوط املذكورة يف املذكرة
التقنية اخلا�صة بالدعامة املغناطي�سية للبيانات الدورية وامللحقة باملن�شور رقم /4م م م �إ  99 /ال�صادر
يف  14دجنرب .1999
املادة 11
تقوم م�ؤ�س�سات االئتمان مبوافاة مديرية مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان ،بالإ�ضافة �إىل البيان ،136
بالبيان « 137قائمة املقاوالت التي يجب �أخذ خماطرها بعني االعتبار حل�ساب املعامل الأق�صى
لتوزيع املخاطر على �أ�سا�س جممع» الذي يوجد منوذجه يف امللحق.
املادة 12
يجب ح�رص البيانني  135و 136يف �آخر يوم من كل ف�صل على �أن تتو�صل بهما مديرية مراقبة
م�ؤ�س�سات االئتمان على التوايل  21يوما و�شهرا على �أبعد تقدير بعد تاريخ ح�رصهما.
املادة 13
يجب �إجناز الإر�سال الأول للبيانني  135و 136على �أبعد تقدير يف  31دجنرب  ،2001بالن�سبة
للمخاطر املحددة.
يجوز القيام بالت�رصيحات باملخاطر املرتبطة باملر�سومني ال�صادرين يف يونيو و�شتنرب 2001
ح�سب النموذج املعمول به حاليا.
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 .4.4ال�سيولة
من�شور رقم /31و� 2006/صادر يف  5دجنرب  2006يتعلق باملعامل الأدنى ل�سيولة البنوك
وايل بنك املغرب
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
وال�سيما املادتني  17و 50منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور كيفيات ح�ساب املعامل الأدنى لل�سيولة الذي يجب على البنوك التقيد به.
املادة الأوىل
يجب على البنوك با�ستمرار التقيد مبعامل �أدنى يبلغ  100%بني :
• عنا�رص �أ�صولها املتوفرة والقابلة للبيع على املدى الق�صري وااللتزامات بوا�سطة التوقيع امل�ستلمة،
من جهة ؛
• وم�ستحقاتها حتت الطلب على املدى الق�صري وااللتزامات بوا�سطة التوقيع املمنوحة ،من جهة
�أخرى.
املادة 2
تو�ضح كما يلي عنا�رص ب�سط معامل ال�سيولة والأوزان التي يجب اعتبارها يف حدودها :
وزن : 100%
• القيم املوجودة بال�صندوق وما يعترب يف حكمها ؛
• فائ�ض الديون حتت الطلب والديون امل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث ،على بنك املغرب
واخلزينة وم�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املغربية والأجنبية املعتربة يف حكمها ،مقارنة
بالديون حتت الطلب وتلك امل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث جتاه نف�س هذه الهيئات ؛
• فائ�ض �سندات الدين التي متت حيازتها وامل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث ،مقارنة ب�سندات
الدين التي مت �إ�صدارها وامل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث ؛
• فائ�ض اتفاقيات التمويل ،التي ال تقل مدة �صالحيتها عن � 6أ�شهر ،وامل�ستلمة من م�ؤ�س�سات
االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها مقارنة بتلك املمنوحة لفائدة نف�س هذه امل�ؤ�س�سات ؛
• الر�صيد املدين ملختلف العمليات على ال�سندات.
وزن : 90%
• �سندات اخلزينة التي يتم �إ�صدارها باملزايدة و�سندات اخلزينة املدرجة يف البور�صة ،وامل�ستحقة
داخل �أجل يفوق �شهرا.
وزن : 80%
• ا�ستحقاقات القرو�ض املقدمة للعمالء ،با�ستثناء الأر�صدة املدينة للح�سابات حتت الطلب ،والتي
تتم ت�سويتها خالل �شهر على الأكرث ؛
• �سندات اخلزينة ال�صاحلة لال�ستعمال ك�ضمانة على الت�سبيقات التي يقدمها معهد الإ�صدار ،غري
تلك التي ت�ؤخذ بعني االعتبار يف حدود  100%و.90%
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وزن : 60%
• الديون برهن ر�سمي ال�صاحلة لعملية ت�سنيد ؛
• ح�ص�ص يف �صناديق التوظيف اجلماعي لت�سنيد الديون برهن ر�سمي ؛
• القيم امل�ستلمة لال�ستحفاظ من العمالء وامل�ستحقة داخل �أجل ال يتعدى �شهرا واحدا ؛
• �سندات الدين القابلة للتداول وامل�ستحقة داخل �أجل يفوق �شهرا ؛
• �سندات االقرتا�ض املدرجة يف البور�صة وامل�ستحقة داخل �أجل يفوق �شهرا ؛
• �سندات االقرتا�ض غري املدرجة يف البور�صة ،امل�ستحقة داخل �أجل يفوق �شهرا ،والتي ميكن
اعتبار �سيولتها م�ضمونة ،نظرا للمالءة املعروفة عن املقاولة امل�صدرة.
وزن : 20%
• الأ�سهم املدرجة يف البور�صة ؛
• ديون غري تلك ال�صاحلة لعملية ت�سنيد ؛
• ح�ص�ص �أخرى يف �صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد ؛
• فائ�ض ال�سندات التي �سيتم ت�سليمها مقارنة بال�سندات التي �سيتم ت�سلمها خالل ال�شهر املوايل.
املادة 3
حتدد كما يلي عنا�رص مقام معامل ال�سيولة والأوزان التي يجب اعتبارها يف حدودها :
وزن : 100%
• فائ�ض الديون حتت الطلب والديون امل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث ،جتاه بنك املغرب
واخلزينة وم�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها املغربية والأجنبية ،مقارنة
بالديون حتت الطلب والديون امل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث على هذه الهيئات ؛
• فائ�ض �سندات الدين التي مت �إ�صدارها وامل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث ،مقارنة ب�سندات
الدين التي متت حيازتها وامل�ستحقة خالل �شهر على الأكرث ؛
• فائ�ض اتفاقيات التمويل املمنوحة لفائدة البنوك ،مقارنة باتفاقيات التمويل ،التي ال تقل مدة
�صالحيتها عن � 6أ�شهر ،وامل�ستلمة من نف�س هذه امل�ؤ�س�سات ؛
• خمتلف العمليات على ال�سندات ،عندما يكون ر�صيدها دائنا.
وزن : 80%
• الودائع لأجل والديون الأخرى لأجل جتاه العمالء ،امل�ستحقة خالل �أجل ال يتعدى �شهرا
واحدا ؛
• الديون اجلارية جتاه العمالء.
وزن : 30%
احل�سابات حتت الطلب الدائنة للمقاوالت.
وزن : 20%
• احل�سابات حتت الطلب الدائنة للخوا�ص ؛
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• فائ�ض ال�سندات التي �سيتم ت�سلمها مقارنة بال�سندات التي �سيتم منحها خالل ال�شهر املوايل ؛
• االلتزامات بالتمويل املمنوحة ،غري تلك امل�أخوذة بعني االعتبار يف حدود .100%
وزن : 10%
احل�سابات على الدفاتر وما يعترب يف حكمها.
وزن : 5%
االلتزامات بال�ضمان املمنوحة.
املادة 4
ال ت�ؤخذ بعني االعتبار يف ح�ساب ب�سط معامل ال�سيولة :
• الأ�صول التي ال ميكن للم�ؤ�س�سة الت�رصف فيها بحرية ؛
• �سندات اال�ستثمار ،غري تلك امل�ستحقة خالل �أجل ال يتعدى �شهرا وتلك ال�صاحلة ك�ضمانة على
الت�سبيقات التي مينحها بنك املغرب ؛
• �سندات امل�ساهمة واال�ستخدامات املعتربة يف حكمها ؛
• الديون غري امل�ؤداة وغري املنتظمة و�صعبة التح�صيل وكذا تلك التي يعترب �أدا�ؤها عند اال�ستحقاق
غري م�ؤكد ،بناء على املعلومات التي يتوفر عليها البنك ؛
• القيم املنقولة التي ي�صدرها البنك ويعيد �رشاءها.
املادة 5
من �أجل اعتبار القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�سندات الدين يف ح�ساب معامل
ال�سيولة،يجب �أن يكون لها �أجل ا�ستحقاق حمدد ،تن�ص عليه وثيقة م�صوغة ب�شكل قانوين.
املادة 6
يجب �أن ت�شكل اتفاقيات التمويل التي يتم ت�سلمها من م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها �أو منحها لفائدتها مو�ضوع عقد م�ؤرخ وموقع ب�شكل قانوين ،يت�ضمن �رشوط الالرجعية
والو�ضع حتت الت�رصف عند �أول طلب.
املادة 7
تقوم البنوك ب�إعداد �سجل ا�ستحقاقات لكل عملة ،يغطي جمموعة من الفرتات التي متتد على �آفاق
زمنية خمتلفة ،من �أجل حتديد خمتلف العجوزات ال�صافية لل�سيولة ،على �أ�سا�س فردي ومثبت.
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ر�سالة من�شوررقم /2007م �إ ب 03/ال�صادر يف � 19أبريل  2007حتدد كيفيات �إعداد و�إر�سال
قوائم ح�ساب املعامل الأدنى ل�سيولة البنوك
حتدد هذه الر�سالة املن�شور كيفيات �إعداد و�إر�سال قوائم ح�ساب املعامل الأدنى ل�سيولة البنوك
تطبيقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /31و 2006/ال�صادر يف  5دجنرب 2006واملتعلق باملعامل الأدنى
ل�سيولة البنوك.
املادة الأوىل
يجب ا�ستخال�ص عنا�رص ح�ساب معامل ال�سيولة من حما�سبة البنك ونظامه املعلوماتي.
ويو�ضح اجلدول الوارد يف امللحق مطابقة العنا�رص امل�شار �إليها �أعاله ملخطط احل�سابات.
املادة 2
يجب �أن ي�شمل ح�ساب معامل ال�سيولة العنا�رص املقومة بالدرهم وكذا العنا�رص املقومة بالعمالت
الأجنبية.
املادة 3
ت�ؤخذ عنا�رص الب�سط اخلا�صة مبعامل ال�سيولة بعني االعتبار ح�سب قيمتها املحا�سبية ال�صافية.
املادة 4
ت�ؤخذ عمليات القر�ض الإيجاري وعمليات الإيجار بعني االعتبار ح�سب مبالغها اجلارية كما هي
مبينة يف املحا�سبة املالية.
املادة 5
تخ�صم �إيداعات ال�ضمانة امل�ستلمة من الزبناء من عنا�رص ب�سط ومقام معامل ال�سيولة املقابلة لها،
وذلك يف حدود املبالغ املغطاة و�رشيطة عدم ت�سديدها قبل �إنهاء املعامالت التي �أدت �إىل تكوينها.
املادة 6
تخ�صم املبالغ املقدمة لال�ستحفاظ والتي ُ�سلمت فعليا من بنود الب�سط املقابلة لها.
املادة 7
ت�ؤخذ الفوائد ال�سارية امل�ستحقة التح�صيل والفوائد ال�سارية امل�ستحقة الدفع بعني االعتبار يف حدود
 60%من مبالغها ،كما هي مقيدة يف تاريخ ح�رص معامل ال�سيولة.
املادة 8
ت�ؤخذ �أ�سهم وح�ص�ص م�ؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة بعني االعتبار يف حدود
الن�صاب املطبق على القيم التي تدخل يف تركيبها� ،رشيطة �أن يكون البنك قادرا على �إثبات ذلك.
و�إذا تعذر ذلك ،ت�ؤخذ ال�سندات امل�شار �إليها �أعاله بعني االعتبار �إجماال يف حدود الن�صاب املطبق
على العن�رص الذي ميثل احل�صة الغالبة من كل م�ؤ�س�سة للتوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة.
املادة 9
ي�ؤخذ املبلغ الالزم الحرتام قاعدة االحتياطي النقدي بعني االعتبار يف حدود .60%
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املادة 10
توايف البنوك مديري َة الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب بن�سخ من العقود املتعلقة ب�إعادة التمويل
واملوقعة مع م�ؤ�س�سات االئتمان الأخرى ،امل�شار �إليها يف املادة  6من املن�شور رقم /31و2006/
امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 11
تدرج عنا�رص ح�ساب معامل ال�سيولة يف القائمة رقم « 138قائمة ح�ساب معامل ال�سيولة» ،الذي
�أرفقت ن�سخة منها بامللحق.
املادة 12
تقوم مبالغ عنا�رص معامل ال�سيولة ب�آالف الدراهم وتجُ رب �إىل �أقرب �ألف درهم .ويجب �أن
ّ
يت�ضمن معامل ال�سيولة ك�رسين ُع�رشيني.
املادة :13
توايف البنوك مديرية الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب كل �شهر وعن طريق الإر�سال الآيل
بالقائمة رقم «138قائمة ح�ساب معامل ال�سيولة» والقائمة رقم « 140الئحة املودعني الثالثني
الأكرث �أهمية» ،وذلك ح�سب ال�رشوط املحددة يف الر�سالة املن�شور رقم /146م ت ن م2006/
ال�صادرة بتاريخ  30مار�س .2006

223
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

 .5.4م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان
من�شور رقم /29و2006/ال�صادر يف  5دي�سمرب  2006يتعلق ب�رشوط م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان
يف من�ش�آت موجودة �أو مزمع �إحداثها
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها وال�سيما
املادة  8منه،
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور �رشوط م�ساهمة م�ؤ�س�سات االئتمان يف من�ش�آت موجودة �أو مزمع �إحداثها،
املادة الأوىل
لأجل تطبيق �أحكام هذا املن�شور ،يق�صد بامل�ساهمة كل حيازة ،ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،من
طرف م�ؤ�س�سة ائتمان جلزء يعادل �أو يتجاوز  10%من ر�أ�س مال �أو حقوق الت�صويت يف �رشكة
�أخرى.
ويعترب يف حكم امل�ساهمة كل تعهد ال رجعة فيه ب�رشاء �سندات تكتتب فيها م�ؤ�س�سة ائتمان.
املادة 2
ال تعترب م�ساهمة يف مدلول هذا املن�شور ،مع مراعاة التقيد بالآجال التي يحددها بنك املغرب
لإجناز العمليات املرتبطة بها :
• ال�سندات التي ت�شكل مو�ضوع تعهد ال رجعة فيه بال�رشاء ؛
• ال�سندات التي تتم حيازتها ل�صالح الغري ،مبوجب اتفاق م�سبق يربم مع هذا الأخري ؛
• ال�سندات امل�صنفة يف حمفظة املعامالت ،كما حددها املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان ؛
• ال�سندات التي تتم حيازتها يف �إطار م�ساهمة باتة يف �إ�صدار �سندات �أو يف �رشكات ا�ستثمار ذات
ر�أ�سمال متغري.
املادة 3
دون الإخالل بالقواعد املطبقة فيما يخ�ص توزيع املخاطر ،كما مت حتديدها تطبيقا لأحكام البند
الرابع من املادة  50من القانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34ال يجوز للم�ساهمات امل�شار �إليها يف
املادة الأوىل �أعاله ،يف �أي وقت �أو �آن� ،أن تتجاوز �أيا من احلدود التالية �سواء ب�صورة فردية
�أو مثبتة:
•  60%من الأموال اخلا�صة مب�ؤ�س�سة االئتمان ،يف ما يخ�ص املبلغ الإجمايل ملحفظة �سندات
امل�ساهمة؛
•  15%من الأموال اخلا�صة مب�ؤ�س�سة االئتمان ،يف ما يخ�ص كل م�ساهمة ؛
•  30%من ر�أ�سمال �أو حقوق ت�صويت �رشكة الإ�صدار ،يف ما يخ�ص كل م�ساهمة.
يجوز لبنك املغرب �أن يفر�ض حدودا مل�ساهمات م�ؤ�س�سة ائتمان تقل عن احلدود املذكورة �أعاله
عندما يرى �أن هذه العمليات من �ش�أنها �أن تعر�ض هذه امل�ؤ�س�سة ملخاطر ج�سيمة �أو �أن تعرقل
املراقبة االحرتازية.
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املادة 4
ال تخ�ضع للحدود املحددة يف البندين الثاين والثالث من املادة الثالثة �أعاله ،امل�ساهمات اململوكة
يف :
• م�ؤ�س�سات االئتمان ؛
• البنوك احلرة ؛
• �رشكات البور�صة ؛
• ال�رشكات التي تزاول العمليات امل�شار �إليها يف املادة  7من القانون ال�سالف الذكر رقم 03-34؛
• �رشكات ر�أ�س مال املجازفة وال�رشكات املعتربة يف حكمها ؛
• ال�رشكات التي تراقبها م�ؤ�س�سات االئتمان والتي كان من املمكن لهذه الأخرية �أن تزاول
ن�شاطها �ضمن الإطار االعتيادي لت�سيريها ؛
• �رشكات الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني والأ�شخا�ص املعنويني الدين يقومون بالو�ساطة يف الت�أمني
امل�شار �إليهم يف الكتابني  3و 4من القانون رقم  99-17املتعلق مبدونة الت�أمينات ؛
• ال�رشكات القاب�ضة التي يكون الغر�ض منها امتالك م�ساهمات �أو �إدارة حمفظة للقيم املنقولة،
�رشيطة �أال تتجاوز �أية م�ساهمة لهذه ال�رشكات القاب�ضة  30%من ر�أ�س مال �رشكة الإ�صدار
�أو حقوق الت�صويت فيها.
املادة 5
يجوز مل�ؤ�س�سات االئتمان �أن متتلك ،خالل �أجل �أق�صاه �أربع �سنوات ،م�ساهمات تتجاوز احلدود
امل�شار �إليها يف البندين الثاين والثالث من املادة الثالثة �أعاله ،وذلك :
• يف املقاوالت التي تخ�ضع لربنامج �إعادة ت�أهيل �أو �إعادة الهيكلة تعتمده هذه امل�ؤ�س�سات ؛
• مقابل �أداء الديون �صعبة التح�صيل التي عجزت ال�رشكات املدينة عن ت�سديدها.
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� .6.4أو�ضاع ال�رصف
قرار لوزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم � 96-585صادر يف  29مار�س  1996ب�ضبط
املعامل الأق�صى املتعلق بو�ضع ال�رصف
وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية،
بناء على الظهري ال�رشيف رقم  147-93-1بتاريخ  15من حمرم  6( 1414يوليو  )1993املعترب
مبثابة قانون يتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها وال�سيما املادة  13منه ؛
وبعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س الوطني للعملة واالدخار بتاريخ  16يناير ، 1996
قرر ما يلي :
املادة الأوىل :
يجب على البنوك �أن تراعي با�ستمرار :
• ن�سبة ق�صوى بني و�ضع �رصفها الإجمايل و�أموالها اخلا�صة ال�صافية ؛
• ون�سبة ق�صوى بني و�ضع �رصفها يف كل عملة �صعبة و�أموالها اخلا�صة ال�صافية.
وحتدد و�ضع ال�رصف باعتباره الفرق بني جمموع املوجودات ومبلغ االلتزامات بالعملة
ال�صعبة.
املادة 2
(غريت بالقرار الوزاري رقم  98-2166بتاريخ � 19شعبان  8( 1419دجنرب  : ))1998يحدد
بنك املغرب �أو�ضاع ال�رصف يف حدود  20%بالن�سبة �إىل و�ضع ال�رصف الإجمايل و10%
بالن�سبة �إىل و�ضع ال�رصف يف كل عملة �صعبة.
املادة 3
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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من�شور رقم /9و 96/ال�صادر يف  29مار�س  1996املتعلق ب�أو�ضاع ال�رصف يف امل�ؤ�س�سات البنكية
املعدل مبقت�ضى املنا�شري رقم /15و 98/و/16و 2005/ال�صادرين تباعا يف  30دجنرب 1998
و 5غ�شت 2005
يهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية ال�صادر
يف  29مار�س  1996املتعلق ب�أو�ضاع ال�رصف يف امل�ؤ�س�سات البنكية .
• تعريف وحتديد ب�أو�ضاع ال�رصف
• معادلة �أو�ضاع ال�رصف
• الت�رصيح بخ�سائر ال�رصف
• العقوبات
• مقت�ضيات خمتلفة .

 .Iتعريف وحتديد �أو�ضاع ال�رصف

 .1يق�صد بو�ضع ال�رصف الفارق مابني جمموع املوجودات وجمموع (االلتزامات) املحررة
بنف�س العملة .
( .2املعدلة مبقت�ضى املن�شور رقم /16و 2005/ال�صادرة يف  5غ�شت )2005
املادة الأوىل
حتدد �أو�ضاع ال�رصف انطالقا من العنا�رص التالية :
• عنا�رص الأ�صول واخل�صوم املحررة بالعمالت الأجنبية ،مبا يف ذلك املوجودات من الأوراق
البنكية الأجنبية ،وال�شيكات ال�سياحية و ر�سائل االعتماد والفوائد اجلارية امل�ستحقة الدفع
والتح�صيل بالعمالت الأجنبية،
• عمليات ال�رصف الناجزة والآجلة امل�سجلة خارج املوازنة.
• معادل دلتا للمحفظة الإجمالية الختيارات ال�رصف.
املادة 2
يجب ا�ستخال�ص املعطيات امل�سجلة داخل و خارج املوازنة املرفقة طيه من ح�رص احل�سابات.
يجب على املعطيات املتعلقة بح�ساب دلتا حمفظة االختيارات �أن ت�صدر من نظام التدبري.
وي�ستثنى مع ذلك من العنا�رص ال�سالفة الذكر :
• العنا�رص التي تتحمل فيها الدولة خماطر ال�رصف،
• خم�ص�صات الفروع يف اخلارج .
 .3يكون و�ضع ال�رصف طويال �إذا كانت املوجودات تفوق االلتزامات ،و يكون ق�صريا يف
احلالة املعاك�سة.
 .4يتعني على امل�ؤ�س�سات البنكية مراعاة الأحكام التالية ب�صفة م�ستمرة :
(املعدلة مبقت�ضى املن�شور رقم /98و 15/ال�صادر يف  30دجنرب )1998
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تطبيقا لقرار وزير االقت�صاد واملالية ال�صادر يف  8دجنرب  1998املتعلق بتعديل القواعد اخلا�صة
ب�أو�ضاع ال�رصف للم�ؤ�س�سات البنكية  ،مت �إدخال التعديالت التالية على مقت�ضيات املن�شور رقم
 /96و  9/ال�صادرة يف  29مار�س  1996وذلك ابتدءا من  4يناير : 1999
 . 1يتعني جتميع �أو�ضاع ال�رصف اخلا�صة بعمالت الفرنك الفرن�سي واملارك الأملاين واال�سكيدو
الربتغايل والغيلدر الهولندي والفرنك البلجيكي  ،واللرية الإيطالية  ،وال�شلن النم�ساوي
والب�سيطة الإ�سبانية  ،واملارك الفنلندي  ،والوحدة النقدية الأوربية  ،واجلنيه الإيرلندي
مقيمة بعملة الأورو .و لهذه الغاية ،يتعني حتديد املوجودات
وكذا الأورو يف و�ضع واحد ّ
وااللتزامات املتعلقة بها بناءا على ن�سب حتويلها الثابتة.
 .2املعامل الأق�صى بني و�ضعيتي ال�رصف الطويل و الق�صري بالن�سبة لكل عملة والأموال الذاتية
ال�صافية حمدد يف .% 10
• املعامل الأق�صى بني جمموع �أو�ضاع ال�رصف الطويلة �أو الق�صرية والأموال الذاتية ال�صافية
حمدد يف . % 20

 .IIمعادلة �أو�ضاع ال�رصف

يتعني على بنك املغرب معادلة التجاوزات الق�صوى لأو�ضاع ال�رصف  ،امل�سجلة يف نهاية اليوم،
من خالل �رشاء �أو بيع العمالت قبل ال�ساعة الثالثة والن�صف زواال.
تطبق بنك املغرب على هذه العمليات �أ�سعار ال�رصف املعلن عنها حلظة املعادلة.

 .IIIالت�رصيح بخ�سائر ال�رصف

يتعني الت�رصيح فورا لدى بنك املغرب بكل و�ضع متعلق بعملة معينة تتجاوز فيها خ�سارة ال�رصف
.% 3
يحدد بنك املغرب للم�ؤ�س�سة البنكية املعنية مدى �رضورة القيام �أم ال بت�صفية هذه الو�ضع .

 .IVالعقوبات

كل خط�أ ك�شف عنه يف ح�ساب �أو�ضاع ال�رصف �أو كل جتاوز يف امل�ستويات الق�صوى لهذه
الأو�ضاع  ،والذي مل تتم معادلته وفق ال�رشوط املحددة ،يعترب خا�ضع للعقوبات املن�صو�ص
عليها يف القوانني اجلاري بها العمل .

 .Vمقت�ضيات خمتلفة

 ( .1املعدلة مبقت�ضى املن�شور رقم /2005و 16/ال�صادرة يف  5غ�شت )2005
املادة 3
يتعني على امل�ؤ�س�سات البنكية موافاة مديرية العمليات النقدية و ال�رصف ببيان يومي قبل ال�ساعة
 12زواال لأو�ضاع ال�رصف لليوم ال�سابق ،معد وفق النموذج امللحق.
تتوىل مديرية العمليات النقدية وال�رصف حتديد كيفيات الإر�سال بو�سيلة ممغنطة والإخبار بها.
 .2تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التنفيذ يف  2مايو .1996
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.7.4احلكامة
تعليمة رقم /50و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق باحلكامة داخل م�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادة  51منه؛
بناء على �أحكام املن�شور رقم /40و 2007/ال�صادر يف  2غ�شت  2007املتعلق باملراقبة الداخلية
مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  23يوليوز 2007؛
حدد يف هذه التعليمة القواعد الواجب مراعاتها من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان يف جمال احلكامة.
مو�ضوع التعليمة
تندرج هذه التعليمة يف �إطار تطبيق الركن الثاين من بازل  .2ومتثل مرجعا للممار�سات ال�سليمة
التي متكن م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها فيما يلي «امل�ؤ�س�سات» ،من و�ضع منوذج حلكامة
�سليمة وفاعلة.

 .Iدور �أجهزة الإدارة والت�سيري
�أ .م�س�ؤوليات جهاز الإدارة
يعد جهاز الإدارة (جمل�س الإدارة �أو جمل�س الرقابة �أو �أية هيئة مماثلة) امل�س�ؤول املبا�رش عن املتانة
املالية للم�ؤ�س�سة .ويكلف بتحديد التوجه اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة وباملراقبة الفعلية لتدبري �أن�شطتها.
وميار�س هذه اجلهاز عمله بكثري من التفاين والإخال�ص جتاه خمتلف الأطراف املعنية مع احلفاظ
على التوازن بني م�صالح امل�ساهمني و�آفاق تطور امل�ؤ�س�سة وخلقها لقيمة م�ضافة على املدى الطويل
وكذا حماية املودعني.
وتتم عملية اتخاذ القرار �ضمن هذه الهيئة ب�شكل جماعي ،وتنظم ا�ستنادا �إىل قواعد م�ستمدة من
املمار�سات ال�سليمة يف جمال الأخالقيات ومن �سلوكيات وطرق تدبري فعالة حلاالت ت�ضارب
امل�صالح ،وذلك يف �إطار احرتام املقت�ضيات القانونية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
 .1حتديد التوجهات اال�سرتاتيجية
يحدد جهاز الإدارة التوجهات اال�سرتاتيجية وي�صادق ،بناء على مقرتح من جهاز الإدارة،
على اال�سرتاتيجية ال�شاملة للم�ؤ�س�سة و�سيا�ستها يف ما يتعلق باملخاطر .ولهذه الغاية ،يقوم جهاز
الإدارة مبا يلي:
• حتديد �أهداف املردودية؛
• البت يف ما يتعلق بالعمليات اال�سرتاتيجية ،ال�سيما تلك املتعلقة بعمليات ا�ستثمارية �أو عمليات
تفويت بع�ض اال�ستثمارات والتي من �ش�أنها الت�أثري ب�شكل ملمو�س على مردودية امل�ؤ�س�سة �أو
بنية ح�صيلتها �أو تركيبة م�ساهميها �أو نوعية خماطرها؛
• حتديد درجات جتنب املخاطر ونوع املخاطر املقبولة؛
• امل�صادقة على �سيا�سة املخاطر وال�سهر على مالءمة الأموال الذاتية الداخلية لنوع املخاطر؛
• مناق�شة �إجراءات ا�ستمرارية الن�شاط؛
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• البت يف التعديالت اخلا�صة ببنيات الت�سيري.
وي�سهر جهاز الإدارة على �ضمان و�ضوح اال�سرتاتيجية واندراجها �ضمن ت�صور م�ستقبلي
خللق قيمة م�ضافة ب�شكل م�ستدمي .ويت�أكد �أي�ضا من �أن الأهداف املحددة تتنا�سب والو�سائل التقنية
والب�رشية واملادية املتوفرة لدى امل�ؤ�س�سة حتى يت�سنى تنفيذها والتحكم يف املخاطر املحيطة بها.
 .2مراقبة تدبري الأن�شطة
يت�ضمن جهاز الإدارة وميار�س ب�شكل فعلي وظيفة مراقبة تدبري �أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
ويف هذا ال�صدد ،يقوم جهاز الإدارة مبا يلي:
• ال�سهر على التطبيق الفعلي للتدابري الرامية �إىل حتقيق �أهداف املردودية و�إىل ت�صنيف نوع
املخاطر املقبولة �ضمن م�ستويات جتنب املخاطر املحددة؛
• ال�سهر على التحكم يف الأ�سا�سيات املالية للم�ؤ�س�سة؛
• العمل بانتظام على �إجراء مقاربات بني كل من الإجنازات والأهداف املحددة �سلفا (يف ما يتعلق
باملردودية وبتو�سع الأن�شطة وباملخاطر) وكذا بني امليزانية التي مت ا�ستهالكها والو�سائل التي
ر�صدت لها م�سبقا؛
• امل�صادقة على كل تغيري يف خطط التطوير التي يقرتحها جهاز الت�سيري وكذا على كل عملية
جوهرية ال تندرج �ضمن اال�سرتاتيجية املعلن عنها م�سبقا؛
• ال�سهر على التطبيق والت�شغيل الفعلي لنظام املراقبة الداخلية وعلى انخراط كافة مكونات
امل�ؤ�س�سة يف ثقافة املراقبة وحتمل امل�س�ؤولية؛
• تعيني �أع�ضاء جهاز الت�سيري وحتديد طريقة �رصف �أجورهم وتناوبهم و�إعداد خطط مالئمة
ب�ش�أن �إعداد اخللف لهم؛
• ال�سهر على ت�شجيع ثقافة مقاولة تعتمد على �سلوكيات احرتافية؛
• الت�أكد من التطبيق الفعلي للقواعد ال�سليمة يف جمال احلكامة؛
• ال�سهر على حتديد نطاق امل�س�ؤوليات ب�شكل وا�ضح واحرتامها� ،سواء تعلق الأمر بتلك املتعلقة
ب�أع�ضائه ،و باللجان املخت�صة املنبثقة عنه� ،أو ب�أع�ضاء جهاز الت�سيري.
يحدد جهاز الإدارة ب�شكل وا�ضح قواعد �إعداد التقارير .ويف هذه ال�صدد ،يطلع اجلهاز على
كافة �أنواع املعلومات كما يطلب تزويده بكافة الإي�ضاحات التي من �ش�أنها م�ساعدته على اتخاذ
قراراته .وينبغي �أن تكون هذه املعلومات �صحيحة ودقيقة ،و�أن تقدم يف الوقت املنا�سب .وميكن
تدوين هذا الإجراء يف وثيقة مكتوبة حتدد كيفيات ا�ستعمال حق االطالع على املعلومات وواجب
ال�رسية املرتبط به .ويف نف�س الإطار ،يجوز جلهاز الإدارة عقد اجتماعات مع جهاز الت�سيري
�أو �أي �شخ�ص �آخر ب�صفة منتظمة �أو ا�ستثنائية.
ميثل وجود وظيفة لالفتحا�ص الداخلي تتميز بالكفاءة واال�ستقاللية عن�رصا �رضوريا ملمار�سة
حكامة جيدة .وي�ستفيد جهاز الإدارة من الأعمال التي تنجزها هذه الوظيفة للقيام مبهمة الإ�رشاف
على جهاز الت�سيري .ويجب عليه ،ب�صفة خا�صة ،ا�ستعمال هذه الأعمال ك�أداة م�ستقلة للت�أكد من
املعلومات املقدمة من طرف جهاز الت�سيري ب�ش�أن عمليات امل�ؤ�س�سة ونتائجها.
ويت�أكد جهاز الإدارة من �أن تعيني وممار�سة مراقبي احل�سابات ملهمتهم يتم طبقا للمقت�ضيات
القانونية والتنظيمية املعمول بها يف هذا املجال .وي�سهر باخل�صو�ص على �أن ال يكون مراقبو
احل�سابات يف و�ضعية ت�ضارب للم�صالح من �ش�أنها الت�أثري على نزاهة مهماتهم.
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ب .تركيبة جهاز الإدارة وعمله
ينبغي على جهاز الإدارة �أن يكون قادرا على �إ�صدار �أحكام مو�ضوعية وذات ا�ستقاللية حول
تدبري �أن�شطة امل�ؤ�س�سة وبالتايل �إبداء ر�أيه بكل حيادية �إزاء جهاز الت�سيري �أو كبار امل�ساهمني �أو
الأطراف املعنية الأخرى .ويقت�ضي ذلك �أن تكون تركيبة جهاز الإدارة خا�ضعة جلملة من
املقايي�س من حيث احلجم واملو�ضوعية واال�ستقاللية على نحو ي�شجع الفاعلية والعمل اجلماعي يف
عملية امل�صادقة واتخاذ القرارات.
 .1تركيبة جهاز الإدارة
يتكون جهاز الإدارة ب�صفة عامة من �أع�ضاء يكون غالبيتهم من غري امل�سريين والدين يتعني �أن
يتوافق عددهم مع حجم امل�ؤ�س�سة ومع تعقد ن�شاطها وتنوعه و�آفاق تطوره .وميكن بلوغ هذا
التنا�سب من خالل مقارنة حجم جهاز الإدارة مع املهام التي يقوم بها فعليا ،وعدد اللجان املنبثقة
عنه ،وعدد االجتماعات واملوا�ضيع التي يناق�شها .وينبغي بالإ�ضافة �إىل ذلك مراجعة مقيا�س
احلجم ب�صفة دورية ق�صد الت�أكد من �أن عدد املت�رصفني يظل منا�سبا �أخذا باالعتبار التطورات
احلالية �أو امل�ستقبلية لن�شاط امل�ؤ�س�سة.
و�إىل جانب مقيا�س احلجم ،ي�ضمن جهاز الإدارة التنوع على م�ستوى اخلربات والكفاءات،
ويجمع بني اال�ستمرارية والتجديد التدريجي لأع�ضائه .ويتعهد املت�رصفون غري امل�سريين
بتخ�صي�ص الوقت الكايف ملزاولة مهامهم� ،أخذا باالعتبار عدد املهام الأخرى املناطة بهم
و�أهميتها .وميكن للقوانني الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة �أن ت�ضع عددا حمددا من املهام التي يجوز �أن
يجمع بينها املت�رصف غري امل�سري ،وحتديد املدة الزمنية الق�صوى النتداب املت�رصف وكيفيات
جتديد ع�ضويته .كما ي�ضع جمل�س الإدارة تدابري حتفيزية ل�ضمان ح�ضور حقيقي لأع�ضائه خالل
اجلل�سات التي يعقدها.
وت�صاغ تركيبة جهاز الإدارة على نحو مينع �أي �إفراط يف تركز �سلطة اتخاذ القرار ،وذلك
حتى يف ح�ضور امل�ساهمني املهيمنني �أو امل�ساهمني املتحكمني يف امل�ؤ�س�سة .ويجب على املت�رصفني
املمثلني للم�ساهمني املتحكمني يف امل�ؤ�س�سة �أن يحافظوا على حيادهم و�أن يزاولوا بكل نزاهة
واجباتهم املتعلقة بالتفاين والإخال�ص للم�ؤ�س�سة و�أن ال يقت�رص دفاعهم على م�صالح امل�ساهمني
الذي ميثلونهم .ويجب �أن تطغى روح العمل اجلماعي وال�سعي الدائم للت�شاور على مداوالت
جهاز الإدارة.
وفق هذه الر�ؤية الهادفة �إىل تعزيز احلياد وتكري�س املو�ضوعية يف القرارات التي يتخذها جهاز
الإدارة ،يت�ضمن هذا الأخري يف تركيبته عددا منا�سبا من الأع�ضاء امل�ستقلني .وميكن تواجد �أع�ضاء
م�ستقلني م�ؤهلني من تقدمي ر�ؤى جديدة ،انطالقا من عملهم يف قطاعات �أخرى ،من �ش�أنها تقوية
التوجهات اال�سرتاتيجية جلهاز الإدارة وذلك حول خربات وكفاءات متنوعة وموثوق منها.
وي�سند جهاز الإدارة املهام التي قد ت�شكل ت�ضاربا للم�صالح �إىل جلان ت�ضم يف ع�ضويتها عددا
منا�سبا من املت�رصفني امل�ستقلني ،ال �سيما يف ما يتعلق باجلوانب التالية:
• ن�شاط االفتحا�ص؛
• مراقبة نزاهة املعلومات املالية وغري املالية؛
• درا�سة التعامالت مع �أطراف لها ارتباطات بامل�ؤ�س�سة؛
• تعيني وحتديد �أجور املت�رصفني وكبار امل�سريين.
ودون الإخالل بالقوانني اجلاري بها العمل ،يعترب املت�رصف م�ستقال ما مل تربطه �أي عالقة
من �أي نوع مع امل�ؤ�س�سة وجمموعتها �أو جهاز �إدارتها ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على حريته يف اتخاذ
القرار.
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وتعترب املقايي�س التي يجب على جهاز الإدارة مراعاتها ملنح �صفة اال�ستقاللية لأحد �أع�ضائه
وتفادي خماطر ت�ضارب امل�صالح بني املت�رصف وجهاز الإدارة وامل�ؤ�س�سة نف�سها �أو املجموعة
التي ينتمي �إليها ،على ال�شكل التايل:
• �أن ال يكون م�أجورا �أو م�سريا للم�ؤ�س�سة ،ممثال ،م�أجورا �أو مت�رصفا لدى �أحد امل�ساهمني الكبار
�أو يف �إحدى املقاوالت التابعة جمموعته و�أن ال يكون �شغل ذلك املن�صب خالل ال�سنوات ال�ستة
املا�ضية؛
�• �أن ال يكون م�سريا ل�رشكة متتلك فيها امل�ؤ�س�سة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �صفة مت�رصف
�أو تكون فيها لأحد م�سريي امل�ؤ�س�سة (حاليا �أو �أثناء ال�سنوات ال�ستة الأخرية) �صفة مت�رصف؛
• �أن ال يكون مت�رصفا �أو م�سريا لدى زبون �أو مورد مهم للم�ؤ�س�سة �أو ملجموعتها (وي�شمل
ذلك خدمات اال�ست�شارات والإ�رشاف على امل�شاريع)� ،أو �أن متثل بالن�سبة �إليه امل�ؤ�س�سة
�أو جمموعتها جزءا كبريا من ن�شاطه؛
• �أن ال تربطه �صلة عائلية قريبة ب�أحد �أع�ضاء جهاز الإدارة �أو ب�أحد املت�رصفني املمثلني مل�ساهم
رئي�سي يف امل�ؤ�س�سة؛
• �أن ال يكون قد �سبق تكليفه مبهمة مراقبة ح�سابات امل�ؤ�س�سة خالل ال�سنوات ال�ستة ال�سابقة؛
• �أن ال يكون قد �شغل من�صب مت�رصف يف امل�ؤ�س�سة منذ فرتة تزيد على اثنا ع�رش �سنة.
ويتعني على جهاز الإدارة درا�سة و�ضعية كل ع�ضو من �أع�ضائه على حدة ا�ستنادا �إىل املعايري
اخلا�صة املتعلقة مببد�أ اال�ستقاللية ،ثم �إطالع امل�ساهمني �أثناء انتخابات املت�رصفني على خال�صات
درا�سته بحيث يكت�سي التعريف باملت�رصفني امل�ستقلني طابعا �شفافا.
ومن هذا املنطلق ،يتعني مناق�شة �صفة املت�رصف امل�ستقل ومراجعتها ب�شكل �سنوي من طرف جهاز
الإدارة (�أو �إحدى اللجان املخت�صة).
� .2سيا�سة الأجور والتعيينات
�أ� .سيا�سة الأجور
حتدد �أجور املت�رصفني وامل�سريين الرئي�سيني ان�سجاما مع امل�صالح الطويلة الأمد للم�ؤ�س�سة
ومل�ساهميها مع احلفاظ على حقوق املودعني والأطراف امل�شاركة الأخرى .ويجب �أن تكون
هذه ال�سيا�سة متطابقة مع الثقافة واال�سرتاتيجية واملحيط امل�ؤ�س�ساتي والقانوين و�أن تخ�ضع مل�صادقة
اجلمعية العامة للم�ساهمني.
ولهذه الغاية ،يقوم جهاز الإدارة ب�إعداد ون�رش �إعالن عن التوجه املتبع يف ما يتعلق ب�أجور
املت�رصفني و�أبرز امل�سريين .ويو�ضح هذا الإعالن طريقة ارتباط هذه الأجور بهدف خلق القيمة
امل�ضافة على نحو م�ستدمي.
وتت�ضمن �سيا�سة الأجور اخلا�صة باملت�رصفني امل�سريين يف جزء منها �شقا يتعلق بالأداء وبتحقيق
النتائج على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل ثم على امل�ستوى الفردي لكل مت�رصف م�سري بالنظر �إىل
م�س�ؤولياته ومهامه .ويتم تقييم هذا العن�رص على �أ�سا�س معايري دقيقة ومو�ضوعيه وم�ستقرة متكن
من ت�شجيع خلق القيمة امل�ضافة على املدى الطويل ومن تفادي اتخاذ خماطر مفرطة .وتطبق هذه
الأحكام �أي�ضا على كبار امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة.
وتعك�س الأجور املخ�ص�صة للمت�رصفني غري امل�سريين درجة تفاين املت�رصف ،وامل�س�ؤوليات التي
يتحملها عند االقت�ضاء يف خمتلف اللجان واملدة الزمنية التي يخ�ص�صها لأ�شغال جهاز الإدارة.
ويجب على امل�ساهمني �أن يكونوا قادرين على �إ�سماع �صوتهم يف ما يتعلق ب�سيا�سة الأجور اخلا�صة
باملت�رصفني وامل�سريين الرئي�سيني من خالل تزويدهم بكافة املعلومات الدقيقة التي متكنهم من �إبداء
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ر�أيهم عن دراية تامة .وب�شكل خا�ص ،يتعني �أن يكون اجلزء املكون من الأ�سهم يف �أجور
املت�رصفني وامل�أجورين خا�ضعا ملوافقة امل�ساهمني.
وي�سهر جهاز الإدارة على تقييم التطبيق الفعلي ل�سيا�سة الأجور وعلى مراجعتها ب�صفة دورية.
ويف�ضل �إ�سناد م�س�ؤولية و�ضع ومراجعة �سيا�سة الأجور وعقود العمل اخلا�صة باملت�رصفني
وامل�سريين الرئي�سيني �إىل جلنة للأجور مكونة ب�شكل تام �أو يف غالبيتها من مت�رصفني م�ستقلني.
ب� .سيا�سة التعيينات
يتبنى جهاز الإدارة �إجراءات �صارمة و�شفافة ق�صد الت�أكد من فعالية عملية تعيني و�إعادة انتخاب
املت�رصفني وامل�سريين .ويجوز له يف هذا الإطار و�ضع قواعد للتعيينات ومعايري لالنتقاء خا�صة
ح�سبما تعلق الأمر مبت�رصفني م�سريين �أو مت�رصفني غري م�سريين �أو حتى برئي�س جهاز الإدارة.
ويجب تقنني هذه القواعد و�إدراجها يف القانون الداخلي املنظم لعمل �أجهزة الإدارة والت�سيري.
وي�ضع جهاز الإدارة خططا منا�سبة بهدف �إعداد اخللف للمت�رصفني (مبا يف ذلك رئي�س جهاز
الإدارة) وامل�سريين .ولهذه الغاية ،يتعني عليه و�ضع قواعد خا�صة تتعلق بتعيني و�إعادة انتخاب
املت�رصفني القادمني من م�ساهمات م�شرتكة مع م�ؤ�س�سات �أخرى وكذا بتناوب امل�س�ؤوليات...
�إلخ ،وذلك بالنظر �إىل بنية وتطور ن�شاط امل�ؤ�س�سة.
وقبل �أي عملية تعيني جديدة ،يقوم جهاز الإدارة ب�إعداد تو�صيف للدور وامل�ؤهالت املطلوبة
يف املتقدم لعملية التعيني اجلديدة .كما يقوم على نحو منتظم بتحيني املعلومات اخلا�صة بالكفاءات
واملعارف واخلربات املوجودة داخليا .ولهذا الغر�ض ،يت�أكد جهاز الإدارة ،قبل تقدمي الرت�شيح
ب�صفة نهائية �إىل امل�ساهمني ،من �أن جميع �أع�ضائه قد تلقوا معلومات كافية عن املر�شح :املعلومات
ال�رضورية لتقييم م�ؤهالته املهنية ،والئحة الوظائف الأخرى التي ي�شغلها وكذا ،عند االقت�ضاء،
املعلومات ال�رضورية لتقييم ا�ستقالليته.
 .3تقييم جهاز الإدارة
من �أجل تطوير عمله و�أداء �أع�ضائه ،يقوم جهاز الإدارة ب�إجراء تقييم دوري لبنيته وكفاءاته
واخت�صا�صاته وطريقة عمله.
وينبغي �أن متكن عملية التقييم هذه على الأقل من :
• �إ�صدار حكم حول طريقة عمل جهاز الإدارة؛
• مراقبة ما �إذا مت �إعداد ومناق�شة الق�ضايا الهامة ب�شكل منا�سب؛
• تقييم امل�ساهمة الفعلية لكل مت�رصف من خالل ح�ضوره الجتماعات جهاز الإدارة واللجان
وكذا ا�شرتاكه البناء يف املداوالت ويف عملية اتخاذ القرار؛
• الت�أكد من كون الرتكيبة احلالية جلهاز الإدارة متاثل االخت�صا�صات والأهداف املو�ضوعة لها.
يقوم املت�رصفون غري امل�سريين بتقييم عالقاتهم ب�أع�ضاء جهاز الت�سيري ب�شكل منتظم .ولهذا
الغر�ض ،يجتمعون مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة من �أجل تقييم فعالية �آليات التبادل مع جهاز
الت�سيري والتداول ب�ش�أن التدابري الواجب اتخاذها لتح�سني هذه الآليات.
ي�سهر جهاز الت�سيري على تزويد الأع�ضاء اجلدد بالتكوين املالئم الذي ميكنهم من فهم طبيعة ن�شاط
امل�ؤ�س�سة واجلوانب املرتبطة با�سرتاتيجيتها و�أ�سلوبها يف احلكامة وهيكلها التنظيمي وكذا �إطارها
القانوين وامل�ؤ�س�ساتي.
ويتلقى الأع�ضاء الدين يكلفهم جهاز الإدارة مب�س�ؤوليات داخل اللجان املخت�صة تكوينا خا�صا
يتناول �صالحيات هذه اللجان والكفاءات الالزمة لت�سيري �أ�شغالها وغريها من املعلومات املتعلقة
باملهام اخلا�صة لهذه اللجان.
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 .4اللجان املخت�صة
يحدث جهاز الإدارة ،يف داخله ،جلانا خمت�صة مكلفة بالتحليل املعمق لبع�ض الق�ضايا املعينة
وبتقدمي امل�شورة له ب�ش�أنها .ويتوقف عدد اللجان املخت�صة وتركيبتها على حجم جهاز الإدارة
وتركيبته والقواعد املنظمة لعمله وكذا على حجم و�صعوبة الأن�شطة املراد �إدارتها.
وتعمل هذه اللجان ،املنبثقة مبا�رشة من جهاز الإدارة ،على تي�سري عمل هذا الأخري وت�ساعده
ب�شكل فعال على �إعداد قراراته اال�سرتاتيجية وعلى ممار�سة مهمة املراقبة املناطة به .وت�أخذ
تركيبة كل جلنة بعني االعتبار اخلربة الالزمة للتداول ب�ش�أن الق�ضايا املعهودة �إليها وكذا معايري
اال�ستقاللية الواجب توفرها يف �أع�ضائها من �أجل ممار�سة مهامهم داخلها بنجاعة .وينبغي �أن
تتكون هذه اللجان من �أغلبية م�شكلة من مت�رصفني م�ستقلني ،وال ي�سمح للمت�رصفني بالع�ضوية
�سوى يف جلنة واحدة ،وذلك من �أجل تفادي حاالت ت�ضارب امل�صالح.
ويحدد جهاز الإدارة كذلك النظام الداخلي لكل جلنة الذي يو�ضح دورها وتركيبتها وعملها.
وتقدم هذه اللجان �إىل جهاز الإدارة تقارير �شاملة ووا�ضحة حول النتائج والتو�صيات التي
خل�صت �إليها �أ�شغالها .ويجب �أن يتم �ضبط الت�سل�سل الإداري اخلا�ص بهذه اللجان ب�شكل وا�ضح
وحتيينه بانتظام .كما يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي للأن�شطة جزءا يتناول �أن�شطة اللجان
املخت�صة.
وبالإ�ضافة �إىل جلنة االفتحا�ص املن�صو�ص عليها يف القوانني اجلاري بها العمل ،يو�صى ب�إحداث
جلنة الأجور وجلنة التعيينات .غري �أنه من املمكن جتميع مهام عدد من هذه اللجان �رشيطة توفر
جميع �أع�ضائها على ال�رشوط ال�رضورية للع�ضوية وتفادي حاالت ت�ضارب امل�صالح التي قد تنتج
عن هذا التجميع �أو التحكم فيها على الأقل.
• جلنة االفتحا�ص
تتوىل جلنة االفتحا�ص مراقبة وتقييم تنفيذ منظومة املراقبة الداخلية وتدبري املخاطر و�إدارة �أن�شطة
االفتحا�ص .ومع مراعاة اخت�صا�صات هذه اللجنة كما هي حمددة يف الدورية رقم /40و2007/
املتعلقة باملراقبة الداخلية ،تتكلف هذه اللجنة ال�سيما مبا يلي:
• ال�سهر على �صحة املعلومات املالية التي تن�رشها امل�ؤ�س�سة ،ال�سيما عرب الت�أكد من مالءمة وان�سجام
املعايري املحا�سبية املطبقة عند �إعداد احل�سابات الفردية واملجمعة؛
• التو�صية بتعيني �أو عزل مراقبي احل�سابات واقرتاح �رشوط تعيينهم؛
• مراجعة نطاق ووترية مهام االفتحا�ص وامل�صادقة عليها والرجوع �إىل تقاريرها؛
• درا�سة فعالية منظومة تدبري املخاطر على �أ�سا�س التقارير ال�صادرة عن مهام االفتحا�ص
اخلا�صة؛
• تقييم مالءمة التدابري الت�صحيحية املو�صى بها من طرف وظيفة االفتحا�ص وال�سهر على تنفيذها
من قبل جهاز الت�سيري.
وبالنظر �إىل حجم امل�ؤ�س�سة وم�ستوى تعقد ن�شاطها ودرجة خماطرها ،حتدث هذه الأخرية جلنة
�أو عدة جلان خمت�صة تتبع مبا�رشة جلهاز الإدارة (كلجنة املخاطر مثال) ،بالإ�ضافة �إىل جلنة
االفتحا�ص ،وذلك من �أجل تتبع منظومات تدبري املخاطر.
ميكن للم�س�ؤول عن وظيفة االفتحا�ص الداخلي ومراقبي احل�سابات و�أع�ضاء جهاز الت�سيري �أن
يح�رضوا اجتماعات جلنة االفتحا�ص بهدف تقدمي املعلومات ال�رضورية ل�سري �أ�شغالها .ويجوز
لأع�ضاء جلنة االفتحا�ص �أن يجتمعوا يف ما بينهم �أو مع كل �شخ�ص خمت�ص ،يف غياب �أع�ضاء
جهاز الت�سيري �أو �أي م�س�ؤول رئي�سي يف امل�ؤ�س�سة .كما يجوز لهم تكليف وظيفة االفتحا�ص الداخلي
�أو مراقبي احل�سابات بالقيام ب�أي نوع من البحث التكميلي الذي قد ي�ساعدهم يف اتخاذ قرارهم.
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• جلنة التعيينات
يحدث جهاز الإدارة جلنة للتعيينات تتكلف بتقدمي امل�شورة له وم�ساعدته يف عملية تعيني �أع�ضاء
هيئات الت�سيري.
ويتمثل دور هذه اللجنة يف ال�سهر على �أن تتم هذه العملية بطريقة مو�ضوعية ومهنية و�شفافة.
ويف هذا الإطار ،تتوىل هذه اللجنة على اخل�صو�ص املهام التالية:
• و�ضع امل�ساطر املتعلقة بتعيني املت�رصفني و�أع�ضاء جهاز الت�سيري؛
• التقييم الدوري لهيكلة جهاز الإدارة وحجمه وتركيبته وتقدمي تو�صيات لهذا الأخري من �أجل
�إدخال تغيريات حمتملة يف ما يخ�ص تعيني �أو �إعادة انتخاب املت�رصفني (مبا فيهم رئي�س جهاز
الإدارة)؛
• حتديد املر�شحني للمنا�صب ال�شاغرة واقرتاحهم على جهاز الإدارة من �أجل املوافقة؛
• تقييم ا�ستقاللية املت�رصفني امل�ستقلني بناء على املعايري املحددة �سلفا؛
• �إعداد املقت�ضيات املتعلقة مبخطط تعاقب املت�رصفني و�أع�ضاء جهاز الت�سيري وعر�ضها على جهاز
الإدارة؛
• اقرتاح تعيني مت�رصفني يف منا�صب امل�س�ؤولية داخل اللجان املخت�صة مع مراعاة امل�ساطر
الداخلية املعمول بها يف هذا املجال؛
• حتديد حاالت ت�ضارب امل�صالح الناجمة عن عملية التعيني وعر�ضها على جهاز الإدارة.
ينبغي �أن تقوم جلنة التعيينات بدرا�سة املقرتحات املقدمة من طرف امل�ساهمني عندما يتعلق الأمر
بتعيني مت�رصفني وكذا من طرف جهاز الت�سيري بخ�صو�ص تعيني م�سريين �أو م�س�ؤولني رئي�سيني
يف امل�ؤ�س�سة.
ال ي�شارك رئي�س جهاز الإدارة يف مداوالت اللجنة ب�ش�أن تعيني خلف له.
• جلنة الأجور
يحدث جهاز الإدارة جلنة للأجور تتوىل �إعداد �سيا�سة الأجور اخلا�صة باملت�رصفني و�أع�ضاء
جهاز الت�سيري.
ويتمثل دور هذه اللجنة يف ال�سهر على �أن يتم و�ضع �سيا�سة الأجور بطريقة مو�ضوعية و�شفافة
ومطابقة للمعايري املنظمة لها والتي يتم حتديدها م�سبقا من قبل جهاز الإدارة .كما يجوز لهذه اللجنة
�أن تدر�س املقرتحات املقدمة من طرف جهاز الت�سيري بخ�صو�ص �أجور الأطر العليا للم�ؤ�س�سة.
ج .م�س�ؤوليات جهاز الت�سيري
يتوىل جهاز الت�سيري (الإدارة العامة �أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة مماثلة) التدبري العادي
لأن�شطة امل�ؤ�س�سة والقيادة الفعلية لعملية حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية التي حددها جهاز الإدارة.
ولهذا الغر�ض ،يتوىل جهاز الت�سيري على اخل�صو�ص املهام التالية:
• تقدمي اقرتاحات جلهاز الإدارة بغر�ض حتديد ال�سيا�سة العامة وا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة و�ضمان
ن�رش كل املعلومات والبيانات املالئمة والالزمة جلهاز الإدارة التخاذ القرارات عن علم؛
• و�ضع امل�ستويات العامة لتجنب املخاطر يف ما يخ�ص احلدود والأ�سقف الت�شغيلية؛
• �ضمان �إحداث و�سري منظومة املراقبة الداخلية؛
• البت يف االلتزامات الكربى وعر�ضها ،عند االقت�ضاء ،على جهاز الإدارة من �أجل �إبداء
الر�أي؛
• مراقبة ت�سل�سل املهن واحرتام االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات املمنوحة وكذا �شفافية املعلومات
املن�شورة؛
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• البت يف اجلوانب ذات ال�صلة باملوارد والو�سائل ال�رضورية لإجناز املخططات اال�سرتاتيجية؛
• تقدمي التقارير �إىل جهاز الإدارة حول الو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة وكذا حول كافة اجلوانب
الالزمة لإجناز هذه املهام على النحو ال�صحيح؛
• العمل على الإ�رشاك الفعلي للم�ستخدمني يف اعتماد مبادئ الأخالقيات واملهنية واملمار�سات
ال�سليمة يف جمال احلكامة؛
• القيام بدور املحاور مع �سلطات الإ�رشاف.
وينبغي �أن يتوفر كل ع�ضو من �أع�ضاء جهاز الت�سيري على الكفاءات وال�سمعة امل�رشفة ال�رضورية
التي متكنه من القيام بتدبري فعال ومراقبة دائمة لنطاق م�س�ؤولياته .ويف هذا الإطار ،ينبغي
�أن يحافظ �أع�ضاء جهاز الت�سيري على م�سافة معينة جتاه قرارات التدبري الت�شغيلي التكميلي الذي
�صادقوا على امل�سار املنظم له .وميار�سون �سلطاتهم الت�سيريية جتاه كافة امل�ستخدمني ،مبا فيهم
امل�س�ؤولني املكلفني بامل�صالح ذات املردودية اال�ستثنائية.
ينبغي على جهاز الت�سيري ا�ستيعاب الهيكلة الت�شغيلية للم�ؤ�س�سة ب�شكل جيد ،ال�سيما عندما تتوفر هذه
الأخرية على بنيات مركبة �أو م�صالح ت�شتغل يف بلدان تفتقد �أنظمتها الق�ضائية لل�شفافية املطلوبة.
ومن �أجل ذلك ،ي�ضع �سيا�سات خا�صة متكن من القيام مبراقبة مالئمة لهذا النوع من البنيات.
وي�سهر على �أن يخ�ضع عمل هذه البنيات ل�ضوابط وم�ساطر خا�صة.

 .IIنظام املراقبة الداخلية

�أ .م�س�ؤوليات جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري
 .1م�س�ؤوليات جهاز الإدارة
يف �إطار مهمته املتمثلة يف املراقبة ،ي�سهر جهاز الإدارة يف نهاية املطاف على �إحداث نظام فعال
للمراقبة الداخلية من طرف جهاز الت�سيري.
وحتدد م�س�ؤولياته يف هذا املجال مقت�ضيات املن�شور رقم /40و 2007/املتعلقة باملراقبة الداخلية
مل�ؤ�س�سات االئتمان .ويف هذا الإطار ،يقوم جهاز الإدارة ب�إر�ساء ثقافة حقيقية للمراقبة داخل
امل�ؤ�س�سة عن طريق التداول ب�ش�أن ق�ضايا تهم على اخل�صو�ص ما يلي:
• طبيعة املخاطر املتعر�ض لها وحجمها؛
• طبيعة وم�ستويات املخاطر التي ب�إمكان امل�ؤ�س�سة حتملها وتدبريها؛
• املخاطر التي من املحتمل جدا حتققها والو�سائل املالئمة للتخفيف من �آثارها؛
• التكاليف املحتملة التي قد تنتج عن الإلغاء التام خلطر معني.
ويتم �إر�ساء ثقافة املراقبة كذلك عرب القيم الأخالقية التي يعمل كل من جهاز الإدارة وجهاز
الت�سيري على الت�أكيد عليها يف �أن�شطتهم و�سلوكهم� ،سواء داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها .وتوثر
اللغة والت�رصفات واملواقف التي يتبناها هذان اجلهازان على النزاهة والأخالقيات وغريها من
اجلوانب املت�صلة بثقافة املراقبة.
ويتمثل �أحد �أهم عنا�رص املراقبة الداخلية ال�سليمة يف الوعي الذي يت�شكل لدى كل واحد من
امل�ستخدمني ب�رضورة القيام مبهامه على نحو فعال و�إخبار ر�ؤ�سائه املعنيني بكل خلل لوحظ �أثناء
�إجناز العمليات �أو كل خمالفة ملدونة ال�سلوك �أو كل خرق لل�سيا�سات املتبعة �أو كل عمل غري
قانوين مت ت�سجيله ،دون �أن ت�صبح هذه املمار�سة عامال لإعاقة العمل �أو �أن ت�ستعمل ب�شكل يخالف
بع�ض القواعد الأ�سا�سية للأخالقيات �أو لل�رسية.
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 .2م�س�ؤوليات جهاز الت�سيري
حتدد م�س�ؤوليات جهاز الت�سيري يف جمال املراقبة الداخلية مقت�ضيات املن�شور رقم /40و2007/
املتعلقة باملراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
ب� .أهم مكونات نظام املراقبة الداخلية
يرتكز نظام املراقبة الداخلية على مراقبة قوية من طرف �أجهزة الإدارة والت�سيري وعلى ثقافة
متينة للمراقبة ،كما ي�شتمل على �أربع مكونات ترتبط يف ما بينها ب�شكل وثيق ،وهي كالتايل:
• حتديد املخاطر وتقييمها؛
• �أن�شطة املراقبة وف�صل امل�س�ؤوليات؛
• الإخبار والتوا�صل؛
• تقييم فعالية املراقبة الداخلية ومراجعتها بانتظام.
 .1حتديد املخاطر وتقييمها
يف �إطار ن�شاط املراقبة ،يجب �أن تقوم عملية حتديد املخاطر وتقييمها بر�صد وتقييم العوامل التي
قد تعيق تنفيذ الأهداف الت�شغيلية والأهداف املتعلقة بالإخبار واملطابقة داخل امل�ؤ�س�سة.
ال يجب اخللط بني هذه العملية ومهام «تدبري املخاطر» يف الن�شاط العام للم�ؤ�س�سة .وتتمثل م�س�ؤولية
مهام تدبري املخاطر يف و�ضع الأهداف الت�شغيلية والأهداف املتعلقة باملردودية وباال�ستدامة املالية
وحتديد وقيا�س ومتابعة �أ�سقف االلتزامات وحدود التعر�ض للمخاطر التي �ستقبلها امل�ؤ�س�سة لتحقيق
هذه الأهداف.
� .2أن�شطة املراقبة وف�صل امل�س�ؤوليات
تتمثل �أن�شطة املراقبة يف ال�سيا�سات وامل�ساطر التي و�ضعتها امل�ؤ�س�سة من �أجل �ضمان ت�أطري العمليات
الت�شغيلية من طرف الهيئات الت�سيريية املحددة من طرف جهاز الإدارة.
وتنفذ �أن�شطة املراقبة على جميع م�ستويات م�ستخدمي امل�ؤ�س�سة وت�ضم املراقبة الوقائية بالإ�ضافة �إىل
املراقبة البعدية.
يجب على املراقبة الداخلية �أن تت�أكد من وجود ف�صل للمهام وامل�س�ؤوليات ومن �ضبط حاالت
ت�ضارب امل�صالح التي قد تن�ش�أ عن غياب هذا الف�صل �أو �إلغائها بال�شكل املنا�سب.
 .3الإخبار والتوا�صل
يجب على نظام املراقبة الداخلية �أن يت�أكد با�ستمرار من توفر املعلومات املالئمة وال�شاملة واملن�سجمة
يف الوقت املنا�سب والتي تكون �رضورية التخاذ القرارات �أو لإ�صدار �آراء موثوق بها.
ويف هذا الإطار ،تنكب املراقبة الداخلية على اجلوانب العامة وكذا على اجلوانب اخلا�صة بن�شاط
معني �أو عملية معينة.
ميكن �أن تعالج الأبحاث ذات الطابع العام املحافظة على البيانات وخمططات ا�ستئناف الن�شاط
و�سيا�سات التطوير واقتناء الربجميات وم�ساطر ال�صيانة ومراقبة �سالمة الولوج.
وتهم املراقبة اخلا�صة املراحل �أو امل�ساطر التي متت معاجلتها معلوماتيا ب�شكل كامل �أو ن�صف كامل
والتي ت�شكل جزءا من م�سار ملعاجلة العمليات.
 .4تقييم فعالية املراقبة الداخلية
يجب على امل�ؤ�س�سة �أن تعمل با�ستمرار على مراقبة نظامها اخلا�ص باملراقبة الداخلية وتقييمه بناء
على التغيريات التي تطر�أ على الظروف الداخلية واخلارجية وتقويته عند ال�رضورة ل�ضمان
فعاليته.
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يجب �أن يكون تقييم نظام املراقبة الداخلية عملية متوا�صلة ت�شكل جزءا من الن�شاط اليومي
للمراقبة .ومن �أجل ذلك ،يجب على االفتحا�ص الداخلي �أن ميركز لديه التقارير التي تو�ضح
بالتف�صيل ن�شاط املراقبة امل�ستمرة و�أن يعتمد على الأبحاث الدورية لتقدمي ر�ؤية �شاملة لهيئات
الت�سيري حول فعالية نظام املراقبة الداخلية ت�ستنتج منها ،عند االقت�ضاء ،التعديالت ال�رضورية.
ج .االفتحا�ص الداخلي
يتعني على كل م�ؤ�س�سة �أن تتوفر على وظيفة دائمة وم�ستقلة لالفتحا�ص الداخلي ،وفق ال�رشوط
املن�صو�ص عليها يف املن�شور رقم /40و 2007/املتعلقة باملراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
يجب على جهاز الت�سيري �أن يت�أكد من توفر هذه الوظيفة على الو�سائل واملوارد املنا�سبة والالزمة
لتحقيق �أهدافها .كما يجب عليه كذلك �أن ي�سهر على �أن يتم �إخبار وظيفة االفتحا�ص الداخلي
ب�شكل �شامل بكل التطورات �أو املبادرات �أو املنتوجات اجلديدة �أو التغيريات الت�شغيلية �أو التنظيمية
التي حتدث داخل امل�ؤ�س�سة حتى يتم التعرف على املخاطر املرتبطة بها و�إدماجها ب�شكل منا�سب
و�رسيع.
• اال�ستقاللية
يجب �أن تكون وظيفة االفتحا�ص الداخلي م�ستقلة عن الوحدات �أو الأن�شطة التي يتم افتحا�صها
وكذا عن عملية املراقبة الداخلية اليومية .كما يجب �أن تكون قادرة على �إجناز حتقيقاتها �سواء
مببادرة خا�صة منها �أو بناء على طلب جهاز الإدارة.
ويقت�ضي مبد�أ اال�ستقاللية ربط االفتحا�ص الداخلي مبا�رشة بجهاز الإدارة �أو بلجنة االفتحا�ص.
كما يقت�ضي عدم تعر�ض املفتح�صني الداخليني لت�ضارب امل�صالح مع وحدات �أو �أ�شخا�ص داخل
امل�ؤ�س�سة .ويجب �أن تكون �أجور املفتح�صني الداخليني من�سجمة مع الأهداف املحددة لالفتحا�ص
الداخلي و�أال تكون رهينة بالأداء �أو ب�أهداف تتعلق باملردودية.
• احلياد
يجب �أن يكون االفتحا�ص الداخلي قادرا على القيام بوظائفه مبو�ضوعية وحياد .وهذا يقت�ضي
على اخل�صو�ص:
• �أن يخ�ضع تعيني املفتح�صني الداخليني يف مهام �أو �أن�شطة االفتحا�ص ملبد�أ التعاقب الدوري؛
• �أال يقوم املفتح�صون الدين يتم انتقا�ؤهم على امل�ستوى الداخلي بافتحا�ص الوحدات التي كانوا
ينتمون �إليها �إال بعد مرور فرتة � 12شهرا على الأقل؛
• �أال يتم �إ�رشاك االفتحا�ص الداخلي يف قيادة �أو �صياغة �أو تنفيذ عملية املراقبة الداخلية اليومية
(مراقبة يف امل�ستويات الأوىل) �أو يف تدبري املخاطر.
وميكن لالفتحا�ص الداخلي التكلف بالرد على الطلبات اخلا�صة ال�صادرة عن جهاز الت�سيري
بخ�صو�ص اجلوانب العامة لنظام االفتحا�ص الداخلي؛ �إال �أن هذا النوع من الطلبات ال يجب
�أن ي�شكل ب�أي حال من الأحوال جزءا مهما من ن�شاطه.

 .IIIتدبري حاالت ت�ضارب امل�صالح

تقوم امل�ؤ�س�سات بو�ضع �إطار منا�سب و�سيا�سات مالئمة ق�صد تعزيز النزاهة وواجب اليقظة
والإخال�ص وكذا الأداء املهني للوظائف .ويقوم جهاز الإدارة بامل�صادقة على هذه ال�سيا�سات
التي تتم �صياغتها ب�شكل ميكن من احلد من �أو الق�ضاء على الأن�شطة والعالقات وال�سلوكات التي
قد ت�سيء �إىل جودة احلكامة وت�ؤدي �إىل ظهور حاالت لت�ضارب امل�صالح.
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�أ .حتديد حاالت ت�ضارب امل�صالح
ميكن حلاالت ت�ضارب امل�صالح �أن تن�ش�أ داخل امل�ؤ�س�سة نظرا لتعدد �أن�شطتها و�أ�صحاب امل�صالح
وكذا نتيجة تركيبة ر�أ�سمالها وانتمائها ملجموعة ذات م�صلحة م�شرتكة وكذا خ�صو�صيات نظام
احلكامة املعتمد بها.
وحتدث امل�ؤ�س�سات �آلية متكن من حتديد حاالت ت�ضارب امل�صالح احلقيقية والظاهرية واملحتملة التي
من �ش�أنها الت�أثري ب�شكل �سلبي على جودة �آراء امل�سريين� ،أو عرقلة تنفيذ الأهداف اال�سرتاتيجية
والعملياتية للم�ؤ�س�سة �أو الإ�ساءة �إىل �سمعتها .وت�شمل هذه الآلية تنظيم امل�ؤ�س�سة ككل ،مبا يف ذلك
�أجهزة التدبري وعملية اتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية والعملياتية على ال�سواء.
وميكن �أن تن�ش�أ حاالت ت�ضارب امل�صالح عن تباين م�صالح:
• امل�ساهمني وم�صالح امل�ؤ�س�سة؛
• جهاز الإدارة وم�صالح جهاز الت�سيري؛
• املتعاونني وم�صالح امل�ؤ�س�سة �أو زبنائها؛
• امل�ؤ�س�سة وم�صالح زبنائها؛
• خمتلف الوحدات العملياتية للم�ؤ�س�سة؛
• امل�ؤ�س�سة والأطراف املرتبطة بها.
ويجب �أن تكت�سي عملية حتديد حاالت ت�ضارب امل�صالح طابعا م�ستدميا و�أن ت�صاغ ب�شكل ميكن
من �إ�رشاك جمموع امل�ستخدمني وتوعيتهم ب�أهمية حتديد هذه احلاالت يف الوقت املنا�سب .ولهذا
الغر�ض ،ف�إن هذه العملية تعد جزءا ال يتجز�أ من ن�شاط املراقبة الداخلية اليومية.
ب .الوقاية من حاالت ت�ضارب امل�صالح وتدبريها ومراقبتها
يعمل جهاز الإدارة على الت�أكد من �أن جهاز الت�سيري يقوم ب�صياغة وو�ضع �سيا�سات مالئمة
وعمليات مراقبة كافية تهدف �إىل الوقاية من حاالت ت�ضارب امل�صالح املحتملة و�إن تعذر ذلك
�إىل تدبريها مع مراعاة حقوق وواجبات جميع الأطراف املعنية.
وتغطي �آلية الوقاية من حاالت ت�ضارب امل�صالح وتدبريها على الأقل اجلوانب التالية:
حاالت ت�ضارب امل�صالح على م�ستوى �أجهزة الإدارة والت�سيري:
يتعني على �أع�ضاء �أجهزة الإدارة والت�سيري �أن ي�ضعوا م�صالح امل�ؤ�س�سة فوق �أية م�صلحة �أخرى
و�أن يت�رصفوا بكل حياد و�إخال�ص جتاه امل�ؤ�س�سة.
وينبغي �أن يقوم كل مت�رصف �أو م�سري ،قبل تعيينه ،بتقدمي ت�رصيح بامل�صالح يخرب من خالله
جهاز الإدارة على اخل�صو�ص:
• بانتداباته الأخرى كمت�رصف �أو م�سري �أو مالك وكذا بالعمليات املنجزة �أو املوجودة قيد الإجناز
مع امل�ؤ�س�سة �أو فروعها ،من طرف الوحدات التي ميتلك بها هذه االنتدابات؛
• بروابط القرابة التي جتمعه ب�أع�ضاء �أجهزة الإدارة والت�سيري.
ويجب �إبالغ جهاز الإدارة يف الوقت املنا�سب ب�أي تغيري يطر�أ على الت�رصيح الأ�صلي.
ويتعني على املت�رصف �أو امل�سري االمتناع عن امل�شاركة يف املداوالت �أو عمليات الت�صويت التي
تخ�ص هذا النوع من العمليات.
وتعطى �أهمية خا�صة لتعيني املت�رصفني يف جميع اللجان املخت�صة ،حتى ال تعر�ضهم م�س�ؤولياتهم
داخل هذه اللجان لو�ضعية ت�ضارب امل�صالح .وب�شكل خا�ص ،يعمل جهاز الإدارة على جتنب
وجود املت�رصف يف نف�س الوقت يف جلان االفتحا�ص والأجور والتعيينات �أو هما معا .كما ي�سهر
على �أال ت�ؤدي امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق املت�رصف �أو امل�سري املعني نتيجة م�ساهمة مزدوجة �إىل
ظهور ت�ضارب للم�صالح.
239
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

التعهدات جتاه اجلهات التابعة للم�ؤ�س�سة

ي�سهر جهاز الإدارة على و�ضع املعايري القا�ضية بتنفيذ العمليات مع اجلهات التابعة طبقا ل�رشوط
ال�سوق وعدم �إ�سنادها وفق �رشوط تتعار�ض مع م�صلحة امل�ؤ�س�سة وامل�ساهمني يف ر�أ�سمالها
ومودعيها.
كما يعمل جهاز الإدارة على الت�أكد من خ�ضوع هذه العمليات لتتبع دقيق وكذا من القيام بالتدابري
املالئمة ق�صد قيا�س ومراقبة املخاطر الناجمة عنها والتحكم فيها ،مع ال�سهر خا�صة على �أن يتم
التخلي عن الديون املتعلقة بهذه العمليات وفقا للقواعد الداخلية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
ويقوم جهاز الإدارة بالتداول ب�ش�أن هذه العمليات عندما تكون كبرية �أو عندما تكون �رشوط
�إجنازها غري من�سجمة مع �رشوط ال�سوق .وت�ستثني هذه املداوالت املت�رصفني الدين لهم م�صالح
يف هذه العمليات.
وتغطي الإجراءات التي يتم و�ضعها يف هذا ال�صدد �أي �شكل �آخر من �أ�شكال التعامل التف�ضيلي
املخ�ص�ص جلهة تابعة مثل الإعفاء من العموالت وحتمل اخل�سائر الناجتة عن التداول �أو جتديد
القرو�ض املمنوحة �سابقا دون احرتام القواعد املطبقة.
وتخ�ضع العمليات املنجزة �ضمن املجموعة لإجراءات تنفيذ وتتبع ومراقبة خا�صة .وي�سهر جهاز
الإدارة �أو �إحدى جلانه على �ضمان عدم ت�أثري هذه العمليات على مردودية امل�ؤ�س�سة وعلى عدم
�إخفائها خللل داخلي �أو ت�أثريها على نزاهة البيانات املالية.
امل�س�ؤوليات والأن�شطة التي تعرف ت�ضاربا للم�صالح
يتعني على امل�ؤ�س�سة حتديد عالقات الت�ضارب التي قد تن�ش�أ عن تنظيميها �أو عن الإدارة العملياتية
لن�شاطها �سيما يف ما يخ�ص:
• ت�سل�سالت املهن التي ت�شكل جزءا من نف�س العملية الت�شغيلية والتي يعتمد تقييم �أدائها على معايري
مت�ضاربة (تقييم الوحدة املكلفة بالت�سويق على �أ�سا�س احلجم والعمولة وتقييم الوحدة املكلفة
بالإنتاج على �أ�سا�س املردودية والربح)؛
• �أن�شطة مراقبة وتدبري املخاطر و�أن�شطة التعهد وفتح املراكز؛
• توزيع امل�س�ؤوليات بني امل�ؤ�س�سة وم�ؤ�س�ستها الأم �أو فرعها.
ولهذا الغر�ض ،يتعني على جهاز الت�سيري تطبيق الآليات املالئمة ق�صد مكافحة حاالت تعار�ض
امل�صالح هذه .وتختلف هذه الآليات ح�سب حجم وتنظيم ودرجة تعقيد �أن�شطة امل�ؤ�س�سة وتنوعها.
وهكذا ،ميكن لهذا الأخري على اخل�صو�ص:
• و�ضع حواجز خا�صة بتداول املعلومات ال�رسية ودخول الأ�شخا�ص واملجمع على ت�سميتها ب�سور
ال�صني؛
• تطبيق نظم التخاذ القرارات حتد من املخاطر� ،سواء منها املالية �أو الق�ضائية؛
• الف�صل بني الوحدات املكلفة بالتعهد وتقييم املخاطر والوحدات التجارية؛
• �إ�سناد م�س�ؤوليات الإ�رشاف و�إعداد التقارير اخلا�صة بالأن�شطة التي تعرف ت�ضاربا للم�صالح
لأ�شخا�ص خمتلفني؛
• حتديد قواعد داخلية خا�صة مبعاملة الزبناء الكبار؛
• تبني الطابع اجلماعي بالن�سبة للقرارات التي تتعلق بحدود معينة؛
• و�ضع م�سطرة خا�صة تنظم �إ�سناد اخلدمات ملتعهدين خارجيني وتقدمي اخلدمات.
ويف هذا ال�صدد ،تراقب الوحدة املكلفة بالتقيد بالقوانني ب�شكل م�ستمر التطبيق الفعلي لهذه امل�ساطر
والآليات وتبلغ جهاز الإدارة ب�شكل منتظم بكل ق�صور يتم ت�سجيله وباملقرتحات املقدمة لتداركه.
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 .IVال�شفافية ون�رش املعلومات

يتعني على �أجهزة الإدارة والت�سيري �أن تعترب ال�شفافية جانبا يخ�ص امل�ؤ�س�سة ب�شكل جممل ويخ�ص
ال�سوق ككل ب�شكل �أكرب ،و�أنها ال تنح�رص يف التقيد باملقت�ضيات التنظيمية يف ما يخ�ص ن�رش
املعلومات املالية.
وت�سهر �أجهزة الإدارة والت�سيري على الو�ضع والتحيني الفعلي ملنظومة م�ضبوطة لن�رش املعلومات.
ويجب �أن ت�ضمن هذه املنظومة العمل يف الوقت املنا�سب على ن�رش املعلومات امل�ضبوطة واملالئمة
اخلا�صة باجلوانب الهامة التي تخ�ص امل�ؤ�س�سة والتي من �ش�أنها تعزيز �شفافيتها جتاه امل�ساهمني
واجلمهور وامل�ستخدمني و�سلطات املراقبة وامل�ستثمرين وباقي �أ�صحاب امل�صالح.
ويتعني مالءمة تطبيق هذه املنظومة مع خ�صو�صيات امل�ؤ�س�سة من حيث حجم وتنوع الأن�شطة
و�أ�صحاب امل�صالح وطبيعة امل�ساهمة يف ر�أ�س املال وكذا طريقة احلكامة املعتمدة بها وتنظيمها.
كما يجب مراعاة �إدراج امل�ؤ�س�سة يف البور�صة والتجائها �إىل �إ�صدارات يف �سوق الر�ساميل عند
و�ضع وحتيني هذه املنظومة.
ودون الإخالل باملقت�ضيات القانونية والتنظيمية اخلا�صة بهذا املجال ،تعمل امل�ؤ�س�سة ب�شكل منتظم
على موافاة �أ�صحاب امل�صالح مبعلومات حول:
• جهاز الإدارة ،خ�صو�صا قواعد عمله وعدد املت�رصفني وم�سارهم املهني وباقي انتداباتهم،
وعملية انتقائهم ،ومعايري ا�ستقاللية املت�رصفني وم�صاحلهم الرئي�سية يف معامالت �أو تعهدات
امل�ؤ�س�سة؛
• تكوين وانتدابات و�صالحيات و�أعمال اللجان؛
• جهاز الت�سيري� ،سيما �صالحياته ومدار املعلومات املوجهة جلهاز الإدارة وم�ؤهالت وجتربة
�أع�ضائه وكذا جلانه وح�صيلة �أعمالها؛
• اخلطوط العري�ضة للم�ساهمة يف الر�أ�سمال مثل امل�ساهمني الرئي�سيني وحقوق الت�صويت واملالكني
الفعليني وتطور الر�أ�سمال وم�شاركة �أهم امل�ساهمني يف �أجهزة الإدارة والت�سيري واجلموع
العامة للم�ساهمني؛
• التنظيم مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي واملهن والفروع وال�رشكات التابعة؛
• نظام احلوافز املالية للم�ؤ�س�سة ،خ�صو�صا �سيا�سة الأجور اخلا�صة باملت�رصفني وامل�سريين
وبرنامج املكاف�آت والأ�سهم املجانية وخيارات �رشاء الأ�سهم؛
• مدونة الأخالقيات وقواعد ال�سلوك املهني واملبادئ الأخالقية للم�ؤ�س�سة �أو هما معا (مبا يف ذلك
�أي ا�ستثناء� ،إن اقت�ضى احلال)؛
• حمتوى �سيا�سة احلكامة وعملية تنفيذها ،وكذا التقييم املنجز على م�ستوى جهاز الإدارة لنتائجها
وانعكا�ساتها التطبيقية؛
• ال�سيا�سات املعتمدة من طرف امل�ؤ�س�سة يف ما يخ�ص حاالت ت�ضارب امل�صالح وخا�صة املتعلقة
منها بطبيعة وحجم املعامالت مع اجلهات التابعة .ويدخل يف هذا الإطار تقدمي اخلدمات �أو �أية
معاملة تنجز مع مراقبي احل�سابات.
وتدرج امل�ؤ�س�سة �ضمن تقريرها ال�سنوي ق�سما خا�صا باحلكامة.
و�إ�ضافة �إىل ن�رش املعلومات ب�شكل دوري ،يجب �أن ت�ضمن الآلية امل�شار �إليها �أعاله العمل يف
الوقت املنا�سب على ن�رش املعلومات التي يجب �إبالغها ب�شكل خا�ص مثل املتعلقة منها بالأحداث
الهامة التي من �ش�أنها الت�أثري على نظرة ال�سوق وامل�ساهمني واملودعني واملحللني و�سلطات
الإ�رشاف �إىل امل�ؤ�س�سة.
ومتتلك امل�ؤ�س�سة حق االحتفاظ بكل معلومة �رسية قد ي�ؤدي الك�شف عنها للجمهور �إىل الإ�ساءة �إىل
�أداء ن�شاطها.
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وتلج�أ امل�ؤ�س�سة �إىل قنوات تو�صيل خمتلفة تالئم حمتوى املعلومة املن�شورة وطبيعة املتلقي .ويجب
�أن ت�سمح القنوات املختارة للم�ستعملني بالو�صول �إىل املعلومات املنا�سبة يف ظروف عادلة ،يف
الوقت املنا�سب وب�أقل التكاليف.
ويتم و�ضع �آليات وم�ساطر وا�ضحة من �أجل جتنب قيام �شخ�ص مطلع بن�رش معلومة تف�ضيلية من
�ش�أن الك�شف عنها الإ�ساءة �إىل �سمعة امل�ؤ�س�سة وم�صلحتها �أو الإف�ضاء �إىل �إجناز عمليات من طرف
جهات مطلعة و�إىل خروقات جتاه امل�ساهمني �أو املودعني �أو �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين.

 .Vالبعد املتعلق باملجموعة يف احلكامة داخل املقاولة

يجب �إيالء �أهمية خا�صة للجوانب اخلا�صة الواردة �أ�سفله من طرف �أجهزة �إدارة وت�سيري م�ؤ�س�سة
تنتمي �إىل جمموعة ذات م�صلحة م�شرتكة ،ب�صفتها م�ؤ�س�سة �أما �أو فرعا.

توزيع املهام بني ال�رشكة الأم وفرعها

يف �إطار اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها ،تقوم �أجهزة �إدارة وت�سيري املقاولة الأم بو�ضع ال�سيا�سات
العامة على م�ستوى املجموعة وكذا هيكل احلكامة الذي ميكنها من التوفر على �آلية قيادة مندجمة
ومن�سجمة .ولهذا الغر�ض ،ال يجوز �أن تق�صي اخت�صا�صاتها �أو حتد من اخت�صا�صات �أجهزة
�إدارة وت�سيري فروعها .ويتعني على هذه الأخرية �أن حتافظ ب�شكل كامل على م�س�ؤولياتها
خ�صو�صا املتعلقة منها باحلفاظ على ال�سالمة املالية مل�ؤ�س�ساتها ،وباخليارات اال�سرتاتيجية التي
ت�ساهم يف حماية م�صالح املودعني وتدبري املخاطر وافتحا�ص الأن�شطة والتقيد بال�ضوابط التنظيمية
والقانونية.
ويجب �إيالء �أهمية خا�صة للمخطط التنظيمي لوظيفة القيادة التي تقوم بها املقاولة الأم جتاه
الفروع من �أجل �ضمان تن�سيق فعال و�أمثل مع جتنب الإفراط يف تركيزها ل�صالحيات اتخاذ
القرارات و�إدارة الأن�شطة .وب�شكل خا�ص ،يجب حتديد الربط املزدوج املحتمل لأحد ت�سل�سالت
املهن �أو الوظائف ب�شكل وا�ضح وم�ضبوط ومفهوم ب�شكل كاف بغية تفادي �أي ق�صور يف جمال
املراقبة والقيادة.
ومن ال�رضوري �إر�ساء مدار كامل ،بني �أجهزة �إدارة وت�سيري امل�ؤ�س�سة الأم وفروعها ،خا�ص
باملعلومات ونقل التقارير التي تخ�ص جميع املخاطر والق�ضايا الهامة التي تعني املجموعة.

وظائف املراقبة

تعمل �أجهزة املقاولة الأم املكلفة مبراقبة الفروع على الت�أكد من �شمول هذه املراقبة ملجموع �أن�شطة
الفروع و�إف�ضائها �إىل �إعداد تقارير ب�شكل فعلي ومنتظم.
وال تعفى من م�س�ؤولياتها ،ب�سبب وجود وظائف مركزية للمراقبة واالفتحا�ص ،الوظائف
التي تعمل على م�ستوى الفروع والتي ت�سهر عند ال�رضورة على تن�سيق و�إدماج �أ�شغالها �ضمن
الوحدات املقابلة لها على م�ستوى املجموعة.

حاالت ت�ضارب امل�صالح

قد تن�ش�أ حاالت ت�ضارب امل�صالح عن العالقة بني الفرع واملقاولة الأم خ�صو�صا يف حاالت:
• املعامالت املنجزة �ضمن املجموعة وتخ�صي�ص الر�أ�سمال داخل املجموعة؛
• ت�ضارب يف امل�صالح بني املقاولة الأم والفروع �أو يف ما بني الفروع يف ما يخ�ص توزيع فر�ص
الأعمال وال�صفقات وهيكلة العمليات والعمليات للح�ساب اخلا�ص واخلدمات املالية اخلا�صة
باملقاوالت� ،إلخ؛
مدارات وتدفق املعلومات التي تربط امل�ؤ�س�سة واملقاولة الأم وعند االقت�ضاء باقي فروع املقاولة
الأم ،خ�صو�صا �إبالغ املعلومات التي متلكها �إىل �إحدى املقاوالت �أو ال�رسية �أو احل�سا�سة.
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 .8.4املراقبة الداخلية
من�شور رقم /40و� 2007/صادر يف � 2أغ�سط�س  2007يتعلق باملراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب ؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
وال�سيما املادة  51منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  27يوليوز  2007؛
حدد يف هذا املن�شور ال�رشوط التي يجب وفقها على م�ؤ�س�سات االئتمان اعتماد نظام للمراقبة
الداخلية.
املادة الأوىل
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان امل�شار �إليها يف ما بعد «بامل�ؤ�س�سات» و�ضع نظام للمراقبة الداخلية
وفقا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف �أحكام هذا املن�شور.
املادة 2
يتمثل نظام املراقبة الداخلية يف جمموعة من الأجهزة التي تقيمها وتطبقها �أجهزة الإدارة (الإدارة
العامة �أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة �أخرى مماثلة) وي�صادق عليها جهاز الت�سيري (جمل�س
الإدارة �أو جمل�س الرقابة �أو �أية هيئة �أخرى مماثلة) ،وذلك بهدف �ضمان القيام با�ستمرار مبا
يلي وخا�صة :
• التحقق من العمليات وامل�ساطر الداخلية ؛
• قيا�س املخاطر والتحكم فيها ورقابتها ؛
• �ضمان ظروف موثوق منها لتجميع املعطيات املحا�سبية واملالية ومعاجلتها ون�رشها وحفظها ؛
• �ضمان فعالية قنوات الن�رش الداخلي للوثائق واملعلومات ون�رشها لدى الغري.
املادة 3
يكون نظام املراقبة الداخلية مالئما حلجم امل�ؤ�س�سة وكذا لطبيعة وحجم ومدى تعقيد �أن�شطتها.
املادة 4
يجب على امل�ؤ�س�سات التي تراقب هيئات مالية ،ح�سب مدلول املادة  36من القانون رقم 03-34
امل�شار �إليه �أعاله� ،أن ت�سهر على تطبيق هذه الهيئات لأحكام هذا املن�شور.
وتطبق هذه الأحكام ،بالن�سبة لل�رشكات التابعة والفروع املوجودة باخلارج ،دون الإخالل
باملقت�ضيات القانونية والتنظيمية املعمول بها يف بلد اال�ستقبال.
املادة 5
يجب على امل�ؤ�س�سات الت�أكد من �أن �أنظمة املراقبة الداخلية املعتمدة داخل الهيئات امل�شار �إليها يف
املادة � 4أعاله :
• من�سجمة ومتطابقة ب�شكل ي�سمح مبراقبة املخاطر والتحكم فيها على م�ستوى املجموعة وبتوفري
املعلومات التي يطلبها بنك املغرب يف �إطار املراقبة املثبتة للم�ؤ�س�سة ؛
• متالئمة مع تنظيم املجموعة وكذا مع ن�شاط الهيئات اخلا�ضعة للمراقبة.
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املادة 6
تقوم امل�ؤ�س�سات التي تنتمي ملجموعة تتوفر على جهاز مركزي بو�ضع نظام املراقبة الداخلية
اخلا�ص بها بتن�سيق مع اجلهاز املركزي.

الق�سم الأول

�إعداد �أن�شطة املراقبة الداخلية وتنفيذها وتتبعها

الباب الأول  :دور جهاز الت�سيري
املادة 7
يوافق جهاز الت�سيري على نظام املراقبة الداخلية الذي يعده جهاز الإدارة.
املادة 8
ي�سهر جهاز الت�سيري على قيام جهاز الإدارة بو�ضع نظام املراقبة الداخلية وتتبعه.
ويقوم لهذا الغر�ض ،على الأقل مرة واحدة يف ال�سنة ،بدرا�سة ن�شاط املراقبة الداخلية ونتائجه
على �أ�سا�س املعلومات التي يوافيه بها جهاز الإدارة خا�صة طبقا لأحكام املادة � 90أدناه وكذا
اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة � 10أدناه.
املادة 9
تعمل وظيفة االفتحا�ص الداخلي على التتبع ال�شامل لنظام املراقبة الداخلية وت�سهر على �ضمان
ان�سجامه من خالل تقييم خمتلف م�ستويات املراقبة داخل امل�ؤ�س�سة .وتلحق هذه الوظيفة مبا�رشة
بجهاز الت�سيري الذي يقوم بتعيني امل�س�ؤول عنها.
املادة 10
يحدث جهاز الت�سيري جلنة افتحا�ص تكلف مب�ساعدته يف جمال املراقبة الداخلية .وتناط بهذه اللجنة
على اخل�صو�ص االخت�صا�صات التالية :
• تقييم جودة نظام املراقبة الداخلية ،وال�سيما ان�سجام �أجهزة قيا�س املخاطر ورقابتها والتحكم
فيها ،وكذا اقرتاح �أعمال تكميلية يف هذا ال�ش�أن ،عند االقت�ضاء ؛
• تقدمي التو�صية ب�ش�أن اختيار مراقبي احل�سابات ؛
• حتديد مناطق اخلطر الدنيا التي يجب على املفتح�صني الداخليني ومراقبي احل�سابات تغطيتها ؛
• التحقق من م�صداقية و�صحة املعلومات املالية املوجهة جلهاز الت�سيري وللأغيار ،وتقييم مدى
مالءمة الطرق املحا�سبية املعتمدة لإعداد احل�سابات الفردية واملثبتة ؛
• املوافقة على ميثاق االفتحا�ص امل�شار �إليه يف املادة � 23أدناه وتقييم خمطط االفتحا�ص والو�سائل
الب�رشية واملادية املخ�ص�صة لوظيفة االفتحا�ص ؛
• الت�أكد من توفر املفتح�صني الداخليني على الكفاءات الالزمة واقرتاح الإجراءات الواجب
اتخاذها يف هذا ال�صدد ،عند االقت�ضاء ؛
• تقييم مالءمة التدابري الت�صحيحية املتخذة �أو املقرتحة ل�سد الثغرات �أو �أوجه الق�صور التي يتم
الك�شف عنها يف نظام املراقبة الداخلية ؛
• االطالع على تقارير الأن�شطة وتو�صيات وظيفة االفتحا�ص الداخلي ومراقبي احل�سابات
و�سلطات الإ�رشاف �إ�ضافة �إىل التدابري الت�صحيحية املتخذة.
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املادة 11
تتكون جلنة االفتحا�ص من �أ�شخا�ص ال ت�شكل م�صاحلهم تعار�ضا مع م�صالح امل�ؤ�س�سة .ويجب
�أن يتوفر ه�ؤالء على اخلربات والكفاءات املطلوبة يف امليدانني املايل واملحا�سبي وكذا يف �أن�شطة
االفتحا�ص.
وتكون هذه اللجنة تابعة ب�شكل مبا�رش جلهاز الت�سيري الذي يحدد كيفيات عملها ويقوم مب�سائلتها.
وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يحل دور اللجنة املذكورة حمل دور االفتحا�ص الداخلي.
املادة 12
جتتمع جلنة االفتحا�ص على الأقل مرتني يف ال�سنة .وت�رشك يف �أعمالها �أ�شخا�صا �آخرين منهم
على اخل�صو�ص امل�س�ؤول عن االفتحا�ص الداخلي ومراقبي ح�سابات امل�ؤ�س�سة.
املادة 13
يعمل جهاز الت�سيري على حتديد م�س�ؤوليات �أع�ضاء جهاز الإدارة ب�شكل وا�ضح وكذا كيفيات
تفوي�ض ال�سلط.
املادة 14
ي�سهر �أع�ضاء جهاز الت�سيري وجهاز الإدارة ،داخل امل�ؤ�س�سة ،على تعزيز ثقافة ر�صينة للمراقبة
تركز ب�صفة خا�صة على �رضورة ا�ضطالع كل م�ستخدم مبهامه متقيدا يف ذلك بالأحكام القانونية
والتنظيمية املعمول بها وكذا بالتوجيهات الداخلية ال�صادرة عن الأجهزة املخت�صة.
ويقومون لهذا الغر�ض ب�إقرار �سيا�سة للتكوين والإعالم تربز �أهداف امل�ؤ�س�سة وتو�ضح طرق
حتقيقها.
املادة 15
ي�صادق جهاز الت�سيري على ال�سيا�سة العامة لتدبري املخاطر وكذا على التوجهات الإ�سرتاتيجية
اخلا�صة بتدبري كل خطر على حدة.

الباب الثاين  :دور جهاز الإدارة
املادة 16
يتوىل جهاز الإدارة مهمة �إعداد وو�ضع نظام للمراقبة الداخلية ،ويقوم لهذا الغر�ض مبا يلي- :
�إعداد الهيكل التنظيمي املنا�سب وتوفري املوارد الب�رشية واملادية ال�رضورية لتطبيق نظام املراقبة
الداخلية ؛
• حتديد جمموع م�صادر املخاطر الداخلية واخلارجية ؛
• و�ضع امل�ساطر املنا�سبة للمراقبة الداخلية.
املادة 17
ي�سهر جهاز الإدارة با�ستمرار على ح�سن ال�سري العام لنظام املراقبة الداخلية ويتخذ الإجراءات
الالزمة حتى يتم ،يف الوقت املنا�سب ،مواجهة �أي نق�ص �أو ق�صور تتم مالحظته.
املادة 18
يقوم جهاز الإدارة ب�إعداد دليل للمراقبة الداخلية يحدد على اخل�صو�ص :
• العنا�رص املكونة لكل جهاز و�سبل تطبيقها (م�ساطر املراقبة الداخلية و�أدواتها  )...؛
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• القواعد التي ت�ضمن ا�ستقاللية �أجهزة املراقبة عن الوحدات العملياتية ؛
• خمتلف م�ستويات م�س�ؤولية املراقبة.
وتتم مراجعة هذا الدليل ب�شكل دوري ق�صد مالءمة مقت�ضياته مع الأحكام القانونية والتنظيمية
بوجه خا�ص وكذا مع تطور الن�شاط واملحيط االقت�صادي واملايل وتقنيات التحليل.

الق�سم الثاين

جهاز التحقق من العمليات وامل�ساطر الداخلية

الباب الأول  :مقت�ضيات عامة
املادة 19
يجب �أن ي�سمح جهاز التحقق من العمليات وامل�ساطر الداخلية للم�ؤ�س�سات بالت�أكد على اخل�صو�ص
من :
• مطابقة العمليات املنجزة وامل�ساطر الداخلية للأحكام القانونية والتنظيمية املعمول بها وكذا
للمعايري والأعراف املهنية والأخالقية ؛
• احرتام م�ساطر اتخاذ القرار واملجازفة وكذا معايري التدبري التي حتددها الأجهزة املخت�صة ؛
• جودة املعلومات املحا�سبية واملالية التي يتم ن�رشها على امل�ستوى الداخلي واخلارجي ؛
• جودة �أنظمة الإعالم والتوا�صل.
املادة 20
يجب تزويد كل م�صلحة �أو وحدة عملياتية بدليل ت�ضمن فيه م�ساطر تنفيذ العمليات التي كلفت
ب�إجنازها.
ويجب �أن حتدد هذه امل�ساطر على اخل�صو�ص كيفيات ال�رشوع يف العمليات وت�سجيلها و�إعداد
تقارير عنها ومعاجلتها �إ�ضافة �إىل الت�صاميم املحا�سبية املوافقة لها.
املادة 21
يجب �أن يتم بدقة تو�ضيح وحتديد م�ستويات �سلطة وم�س�ؤولية خمتلف الوحدات العملياتية وكذا
جماالت تدخلها.
ويجب الف�صل ب�شكل �صارم بني الوحدات املكلفة ،كل واحدة منهم يف ما يخ�صها ،بتلقني العمليات
وتطبيقها وامل�صادقة عليها ومراقبتها.
ويجب حتديد املجاالت التي قد ت�شكل تعار�ضا حمتمال يف امل�صالح �أو تبدي خماطر حدوث تداخل
بني الكفاءات �أو بني امل�س�ؤوليات و�إخ�ضاعها ملراقبة م�ستمرة وجعلها حمل تقييم منتظم من �أجل
الق�ضاء على التعار�ض املذكور.
املادة 22
يجب �أن تت�ضمن كيفيات تنفيذ العمليات اليومية التي تنجزها الوحدات العملياتية ،كمكون رئي�سي
لها ،امل�ساطر املنا�سبة للمراقبة امل�ستمرة ق�صد الت�أكد من قانونية هذه العمليات وم�صداقيتها و�سالمتها
وكذا من احرتام باقي قواعد احليطة املتعلقة مبراقبة املخاطر املرتبطة بها.

الباب الثاين  :جهاز االفتحا�ص الداخلي
املادة 23
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إعداد ميثاق لالفتحا�ص الداخلي يحدد على اخل�صو�ص :
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• و�ضعية وظيفة االفتحا�ص الداخلي و�سلطها و�أهدافها ؛
• م�س�ؤوليات الوظيفة املذكورة وطبيعة �أعمالها ؛
• كيفيات الإبالغ عن نتائج مهماتها املتعلقة املراقبة.
املادة 24
يقوم االفتحا�ص الداخلي ب�إجراء تدقيقات دورية .ولهذا الغر�ض ،ف�إنه :
• يعتمد على منهجية ت�سمح بتحديد املخاطر الكبرية التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة ؛
• يعد خمطط افتحا�ص متعدد ال�سنوات ويوزع موارده وفقا لذلك ؛
• يتوفر على موارد كافية وطاقات ب�رشية ذات تكوين مالئم وتتمتع باخلربة الالزمة لفهم وتقييم
الأن�شطة التي �ستخ�ضع لالفتحا�ص ؛
• ميكنه ،من �أجل �أداء مهامه ،احل�صول على الأر�شيفات وامللفات واملعطيات.
املادة 25
ي�شمل االفتحا�ص الداخلي ،على الأقل ،جمموع الهيئات ذات الطابع املايل اخلا�ضعة ملراقبة
امل�ؤ�س�سة وكذا الأن�شطة التي مت �إ�سنادها جلهات خارجية.
�إذا كانت هذه الهيئات تتوفر على وظائف لالفتحا�ص الداخلي ،ف�إن هذه الأخرية متار�س مهامها
بتن�سيق مع االفتحا�ص الداخلي للمجموعة.
املادة 26
يكلف االفتحا�ص الداخلي بالتقييم الدوري لفعالية �إجراءات تدبري املخاطر واحلكامة وامل�ساطر
وال�سيا�سات الداخلية وكذا حل�سن �سري خمتلف م�ستويات املراقبة .ويعمل كذلك على تقييم :
• �إجراءات التوا�صل املايل ويقوم بدرا�سة م�صداقية و�صحة املعلومات املقدمة للغري ؛
• النماذج الداخلية لقيا�س وتتبع املخاطر ؛
• امل�ساطر الداخلية لتقييم كفاية الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة ؛
• املقاربة العامة لتدبري ا�ستمرارية ن�شاط امل�ؤ�س�سة ؛
• �أعمال املراقبة التي يقوم بها املكلفون مبراقبة التقيد بالقوانني.
املادة 27
يقدم امل�س�ؤول عن االفتحا�ص الداخلي تقريرا عن �أداء مهامه للجنة االفتحا�ص �أو مبا�رشة جلهاز
الت�سيري .كما يطلع جهاز الإدارة على �أوجه الق�صور التي الحظها يف �إطار �أداء مهمته ويقدم
تو�صياته لتعزيز �أجهزة املراقبة الداخلية وتدبري املخاطر.
ويقوم امل�س�ؤول عن االفتحا�ص الداخلي ب�إطالع امل�س�ؤول عن وظيفة التقيد بالقوانني ،امل�شار �إليها
يف املادة � 28أدناه ،بجميع �أوجه الق�صور املرتبطة بتدبري خطر عدم التقيد بالقوانني.

الباب الثالث  :جهاز مراقبة التقيد بالقوانني
املادة 28
حتدث امل�ؤ�س�سات وظيفة ت�سمى «التقيد بالقوانني» تتوىل تتبع خطر عدم التقيد بالقوانني ،الذي
يعرف على �أنه خطر تعر�ض �إحدى امل�ؤ�س�سات خلطر ال�سمعة �أو خطر اخل�سائر املالية �أو خطر
العقوبات ب�سبب عدم مراعاة املقت�ضيات القانونية والتنظيمية والقواعد واملمار�سات التي تطبق
على ن�شاطها �أو قواعد ال�سلوك.
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املادة 29
يقوم جهاز الإدارة ب�إعداد �سيا�سة للتقيد بالقوانني ،ي�صادق عليها جهاز الت�سيري .ويعني م�س�ؤوال
عن التقيد بالقوانني يكلف مب�ساعدته يف تدبري خطر عدم التقيد بالقوانني.
ويجب �أن يتمتع امل�س�ؤول املكلف بالتقيد بالقوانني باال�ستقاللية عن الوحدات العملياتية للم�ؤ�س�سة.
ويقوم ب�إبالغ االختالالت التي ير�صدها �إىل جهاز الإدارة �أو ،عند االقت�ضاء� ،إىل جهاز الت�سيري
يف حالة وجود تعار�ض يف امل�صالح .كما يقوم ب�إخبار امل�س�ؤول عن االفتحا�ص الداخلي بذلك.

الق�سم الثالث
جهاز قيا�س املخاطر والتحكم فيها ورقابتها

الباب الأول � :أحكام عامة
املادة 30
يجب �أن متكن �أجهزة قيا�س املخاطر والتحكم فيها ورقابتها من �ضمان :
• التقييم والتحكم اجليدين يف جمموع املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة خ�صو�صا خماطر االئتمان
وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل وخماطر �سعر الفائدة يف حمفظة البنك وخماطر متركز
القرو�ض وخماطر ال�سيولة وخماطر الت�سليم مقابل الأداء وكذا املخاطر املرتبطة بالأن�شطة التي
يتم �إ�سنادها جلهات خارجية ؛
• و�ضع �إجراءات تقييم الكفاية الإجمالية للأموال الذاتية الداخلية مقارنة مع هذه املخاطر.
املادة 31
يجب �أن تكون �أجهزة تقييم املخاطر والكفاية الإجمالية للأموال الذاتية الداخلية متالئمة مع طبيعة
وحجم ودرجة تعقيد �أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
املادة 32
تتوفر امل�ؤ�س�سات على ا�سرتاتيجيات حتدد �أهدافها يف ما يتعلق بالأموال الذاتية الداخلية .ويجب
�أن تتالءم هذه الأخرية مع نوعية خماطرها.
وت�ضع امل�ؤ�س�سات �أنظمة و�إجراءات موثوق منها و�شاملة وا�ست�رشافية من �أجل تقييم م�ستويات
وفئات الأموال الذاتية وكذا تخ�صي�صها واملحافظة عليها با�ستمرار ،مع الأخذ بعني االعتبار
طبيعة وم�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها حاليا �أو التي قد تتعر�ض لها يف امل�ستقبل.
املادة 33
يجب توثيق ومراجعة الأنظمة والإجراءات امل�شار �إليها يف املادة � 32أعاله ب�شكل منتظم .ويجب
�أن متكن من رفع تقارير دورية �إىل جهازي الت�سيري والإدارة حول مدى كفاية الأموال الذاتية
بالنظر لنوعية املخاطر وحول الفوارق التي قد تنجم عن ذلك.
املادة 34
يجب �أن تف�ضي �إجراءات تقييم كفاية الأموال الذاتية الداخلية �إىل نتائج معقولة يف ما يخ�ص
احلاجيات من الأموال الذاتية الداخلية وتقييم كفايتها لنوعية خماطر امل�ؤ�س�سة.
وتقوم امل�ؤ�س�سات بك�شف و�رشح �أوجه الت�شابه واالختالف بني تقييمها للأموال الذاتية الداخلية
واملتطلبات القانونية من الأموال الذاتية.
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املادة 35
يجب �إبقاء خماطر االئتمان وال�سوق والت�شغيل ،وخماطر �سعر الفائدة يف حمفظة البنك ،وخماطر
متركز القرو�ض ،وخماطر ال�سيولة ،وخماطر الت�سليم مقابل الأداء يف نطاق احلدود العامة التي
حت�رصها القوانني املعمول بها �أو التي يحددها جهاز الإدارة وي�صادق عليها جهاز الت�سيري �أو هما
معا.
ويجوز للوحدات العملياتية �أن حت�رص احلدود التي يجب �أن تو�ضع ب�شكل متنا�سق مع خمتلف
احلدود الإجمالية.
وتتم مراجعة هذه احلدود ،كلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك وعلى الأقل مرة واحدة يف ال�سنة ،مع
الأخذ بعني االعتبار م�ستوى الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة على اخل�صو�ص.
املادة 36
تتم مراقبة احرتام احلدود امل�شار �إليها يف املادة � 35أعاله ب�صفة منتظمة وفجائية ويرتتب عنها
�إعداد تقرير يوجه �إىل الأجهزة املخت�صة.
ويت�ضمن هذا التقرير ،عند االقت�ضاء ،حتليال للأ�سباب التي �أدت �إىل وقوع جتاوزات ،وعند
االقت�ضاء ،االقرتاحات �أو التو�صيات املرتبطة بها �أو هما معا.
املادة 37
تقوم امل�ؤ�س�سات مبراجعة منتظمة لأنظمة قيا�س املخاطر وحتديد احلدود من �أجل الت�أكد من
مالءمتها لتطور ن�شاط الأ�سواق وحميطها ولتقنيات التحليل.
املادة 38
يجب �أن تكون �أجهزة قيا�س املخاطر والتحكم فيها ورقابتها مالئمة لطبيعة وحجم ودرجة تعقيد
�أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
املادة 39
حتدث امل�ؤ�س�سات جلانا تكلف بتتبع فئات معينة من املخاطر اخلا�صة وال�سيما جلان خطر االئتمان
وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل وخماطر تدبري الأ�صول واخل�صوم.
املادة 40
حتدث امل�ؤ�س�سات جهازا لقيا�س املخاطر املرتبطة باملنتجات والأن�شطة اجلديدة والتحكم فيها
وتتبعها .ويجب �أن ي�سمح هذا اجلهاز على اخل�صو�ص مبا يلي :
• م�صادقة جهاز الت�سيري �أو �أية جلنة حتدث لهذا الغر�ض على كل منتج جديد يت�ضمن درجة عالية
من اخلطورة ال تدخل �ضمن ا�سرتاتيجية املخاطر التي مت �إعدادها م�سبقا وكذا و�ضع م�ساطر
لتحديد املخاطر؛
• حتديد ال�رشوط ال�رضورية لو�ضع منتج جديد ،خ�صو�صا موا�صفاته ،وحتليل �أثر املخاطر
الناجمة عنه على ن�شاط امل�ؤ�س�سة وحتديد املوارد التقنية والب�رشية ال�رضورية و�إح�صاء الأطراف
املقابلة املرخ�ص لها وامل�ساطر الواجب اعتمادها من �أجل تدبري وتقييم املخاطر املرتبطة به.

الباب الثاين  :خطر االئتمان
املادة 41
يق�صد بخطر االئتمان خطر عدم قدرة �أحد الأطراف املقابلة على الوفاء بالتزاماته جتاه امل�ؤ�س�سة.
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املادة 42
يجب �أن ميكن جهاز قيا�س خطر االئتمان والتحكم فيه وتتبعه من الت�أكد من التقييم ال�صحيح
والتتبع املنتظم للمخاطر التي قد تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة نتيجة لعدم قيام الأطراف املقابلة بالأداء.
املادة 43
يجب حتديد معايري تقييم خطر االئتمان وكذا �صالحيات الأ�شخا�ص والأجهزة امل�ؤهلة لإبرام
تعاقدات ب�إ�سم امل�ؤ�س�سة و�إثباتها كتابة .ويجب �أن تكون هذه املعايري متالئمة مع خ�صو�صيات
امل�ؤ�س�سة وال�سيما حجمها وطبيعة ودرجة تعقيد �أن�شطتها.
وت�ضع امل�ؤ�س�سة م�ساطر للموافقة على متديد القرو�ض وجتديدها و�إعادة جدولتها.
املادة 44
يرتتب عن طلبات القرو�ض تكوين ملفات تت�ضمن املعلومات الكمية الدنيا والكيفية الدنيا التي
ي�ستوجبها بنك املغرب .ويجب �أن تهم هذه املعلومات �صاحب طلب القر�ض نف�سه وكذا الهيئات
التي ي�شكل معها جمموعة ذات نفع ،نظرا للروابط القانونية واملالية التي جتمع بينهم.
ويتم حتيني ملفات القرو�ض ب�شكل منتظم.
املادة 45
ي�أخذ تقييم خماطر االئتمان بعني االعتبار ،على اخل�صو�ص ،طبيعة الأن�شطة التي ميار�سها
�صاحب طلب القر�ض وو�ضعيته املالية وال�سعة املالية لأهم امل�ساهمني �أو ال�رشكاء وقدرته على
الت�سديد ،وعند االقت�ضاء ،ال�ضمانات والكفاالت املقرتحة.
وي�أخذ التقييم بعني االعتبار �أي معلومة �أخرى متكن من �إجراء تقييم �أكرث �شمولية للخطر ،مثل
كفاءة امل�سريين واملحيط االقت�صادي الذي يزاول فيه �صاحب طلب القر�ض ن�شاطه.
املادة 46
ت�أخذ قرارات منح القرو�ض بعني االعتبار املردودية الإجمالية للعمليات املنجزة مع العميل
وذلك عن طريق التحليل التقديري للتكاليف والعائدات املرتبطة بها (تكاليف الت�شغيل والتمويل
والتكاليف املقابلة خلطر عدم الأداء املحتمل للطرف املقابل ومكاف�أة الأموال الذاتية).
املادة 47
ت�ضع امل�ؤ�س�سات جهازا لتدبري وتقييم الكفاالت وال�ضمانات التي تتم حيازتها مقابل القرو�ض،
وفقا لل�رشوط العامة التي يحددها بنك املغرب.
املادة 48
متنح امل�ؤ�س�سات للأطراف املقابلة لها ،من �أجل تقييم خطر االئتمان ،ت�صنيفا بالرجوع �إىل جدول
ت�صنيف داخلي ،وفقا لل�رشوط العامة التي يحددها بنك املغرب.
املادة 49
يتم يوميا �إح�صاء ومركزة خماطر االئتمان التي يتم التعر�ض لها على م�ستوى نف�س الطرف
املقابل �سواء كان فردا �أو جمموعة ذات نفع .ويتم ،على الأقل مرة واحدة يف ال�شهر� ،إح�صاء
ومركزة خماطر االئتمان التي يتم التعر�ض لها بالن�سبة لقطاع اقت�صادي �أو منطقة جغرافية �أو بلد
�أو نوع من الكفاالت �أو ال�ضمانات.
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املادة 50
يجب �أن يوافق جهاز الإدارة على خماطر االئتمان التي يتم التعر�ض لها على م�ستوى �أطراف
مقابلة ت�ستفيد من م�ساعدات مهمة ن�سبيا ويجب �أن تخ�ضع لرقابة خا�صة� ،سواء على امل�ستوى
الفردي �أو املثبت.
املادة 51
يجب �أن يتم منح امل�ساعدات للأ�شخا�ص الذاتيني �أو املعنويني التابعني للم�ؤ�س�سة وكذا تطور
مبالغها اجلارية وفق �رشوط ال�سوق العادية و�أن يتم الرتخي�ص لها من طرف جهاز الت�سيري.
ويتم �إطالع هذا الأخري ب�أي عملية من �ش�أنها �إحداث ت�ضارب بني م�صالح امل�ؤ�س�سة وم�صالح
الأ�شخا�ص ال�سالف ذكرهم.
املادة 52
ت�ضع امل�ؤ�س�سات م�ساطر خا�صة :
• بالك�شف املبكر عن نق�صان قيمة القرو�ض املمنوحة ؛
• وبتدبري امل�ساعدات التي تعترب ديونا غري منتظمة �أو �صعبة التح�صيل ،بالنظر �إىل القوانني
املعمول بها.
ويجب �أن ت�سجل هذه امل�ساعدات يف احل�سابات اخلا�صة بها �ضمن الت�صميم املحا�سبي مل�ؤ�س�سات
االئتمان و�أن تخ�ص�ص لها امل�ؤونات املطلوبة.
املادة 53
يجب �إطالع جهاز الت�سيري بانتظام ،وعلى الأقل مرتني يف ال�سنة ،باملبالغ اجلارية للديون �صعبة
التح�صيل وبنتائج امل�ساعي الودية والق�ضائية التي مت القيام بها من �أجل حت�صيلها .ويتم �إطالع
جهاز الت�سيري �أي�ضا على املبالغ اجلارية للديون التي متت �إعادة جدولتها وعلى التطور احلا�صل
يف �سدادها.
املادة 54
تقوم امل�ؤ�س�سات بانتظام ب�إجراء عمليات ا�صطناع للأزمات من �أجل تقييم قابلية ت�أثر حمفظة
قرو�ضها يف حالة حدوث تغري مفاجئ للظرفية �أو تدهور يف نوعية الأطراف املقابلة.

الباب الثالث  :خطر متركز القر�ض
املادة 55
يق�صد بخطر متركز القر�ض اخلطر املالزم لتعر�ض من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل خ�سائر كبرية قد تهدد
ال�صالبة املالية مل�ؤ�س�سة �أو قدرتها على متابعة �أن�شطتها الأ�سا�سية .وقد ينتج خطر متركز القر�ض
عن التعر�ض �إزاء :
• �أطراف مقابلة فردية ؛
• جمموعات ذات نفع ؛
• �أطراف مقابلة تنتمي �إىل نف�س جمال العمل �أو �إىل نف�س املنطقة اجلغرافية ؛
• �أطراف مقابلة تكون نتائجها املالية متوقفة على نف�س الن�شاط �أو نف�س املادة الأ�سا�سية.
وي�شمل اخلطر املذكور التعر�ضات التي تنتج عن متركز تقنيات التخفيف من خطر االئتمان.
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املادة 56
حتدث امل�ؤ�س�سات �أجهزة لقيا�س خطر متركز القر�ض والتحكم فيه ورقابته.
املادة 57
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�شكل دوري ب�إجراء عمليات ا�صطناع للأزمات املتعلقة بالأ�شكال الرئي�سية
ملخاطر متركز القر�ض وبدرا�سة ت�أثريها على النتائج والأموال الذاتية.

الباب الرابع  :خماطر ال�سوق
املادة 58
يق�صد مبخاطر ال�سوق خماطر اخل�سائر املرتبطة بتقلبات �أ�سعار ال�سوق ،وت�شمل :
• املخاطر املرتبطة بالأدوات التي تدخل �ضمن حمفظة التداول كما يعرفها بنك املغرب ؛
• خطر ال�رصف واخلطر املرتبط باملواد الأ�سا�سية التي يتم التعر�ض لها على م�ستوى عنا�رص
احل�صيلة وعنا�رص خارج احل�صيلة ،غري تلك التي تدخل �ضمن حمفظة التداول.
املادة 59
حتدد امل�ؤ�س�سات الو�ضعيات التي تدخل �ضمن حمفظة التداول وتف�صلها عن تلك التي تخ�ص�ص
ملحفظة البنك .ويطبق هذا الف�صل كذلك على �أدوات تغطية �أن�شطة التداول التي يتم االكتتاب فيها
لدى �أطراف مقابلة ثالثة �أو التي تنتج عن املعامالت الداخلية للم�ؤ�س�سة.
ويجب و�ضع م�سطرة وا�ضحة للف�صل بني املحفظتني ق�صد احرتام معايري التخ�صي�ص بني املحفظتني
املذكورتني عند �إبرام ال�صفقات.
املادة 60
ت�ضع امل�ؤ�س�سات �أجهزة لقيا�س عمليات ال�سوق والتحكم فيها وتتبعها متكن ب�صفة خا�صة من :
• �ضمان تقييد جميع هذه العمليات يف الوقت املنا�سب ؛
• الإحاطة ب�شكل دقيق مبختلف الو�ضعيات املتخذة املرتبطة بهذه العمليات وح�ساب نتائجها ؛
• قيا�س خمتلف �أنواع خماطر ال�سوق ب�صفة منتظمة ؛
• الت�أكد من التقيد باحلدود الداخلية والتنظيمية وكذا بال�سيا�سات والإجراءات امل�شار �إليها يف املادة
� 63أدناه.
املادة 61
تتوفر امل�ؤ�س�سات على �أنظمة و�آليات مراقبة مالئمة متكنها من القيام بتقديرات احرتازية وموثوق
منها لعنا�رص حمفظة التداول.
يجب �أن متكن هذه الأنظمة و�آليات املراقبة من التقييم اليومي للو�ضعيات املدرجة يف حمفظة
التداول ،وذلك بناء على �أ�سعار ال�سوق املتوفر عليها ب�شكل �رسيع واملت�أتية من م�صادر م�ستقلة.
يف حالة عدم التوفر على �أ�سعار ال�سوق ،يجوز للم�ؤ�س�سات القيام بالتقييم من خالل ا�ستعمال
منوذج داخلي ،مع اتخاذ االحرتاز الواجب.
تقوم هيئة م�ستقلة بالتحقق من �أ�سعار �أو بيانات ال�سوق للت�أكد من �صحتها وذلك مرة واحدة يف
ال�شهر على الأقل �أو مرات متعددة ح�سب طبيعة العمليات.
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املادة 62
يجب �أن تتم بانتظام مراجعة النماذج الداخلية للتحليل املعتمدة لتقييم الو�ضعيات التي ت�شتمل عليها
حمفظة التدوال ق�صد تقييم �صالحيتها ومالءمتها بالنظر لتطور الن�شاط والظروف ال�سائدة يف
الأ�سواق وتقنيات التحليل.
املادة 63
تتوفر امل�ؤ�س�سات على م�ساطر و�سيا�سات موثقة متكنها من :
• رقابة ا�سرتاتيجية التداول ؛
• حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات يف ما يتعلق بتحديد خماطر ال�سوق وقيا�سها ورقابتها ومراقبتها ؛
• ت�صنيف الو�ضعيات يف حمفظة التداول ؛
• تقومي عمليات التقييم بالرجوع �إىل منوذج داخلي ق�صد تقلي�ص ال�شكوك املالزمة لهذا الأخري.
تخ�ضع هذه ال�سيا�سات والإجراءات ملراقبة مالئمة من طرف �أجهزة الإدارة والت�سيري.
املادة 64
يتم قيا�س خماطر ال�سوق بطريقة ت�ضمن الإملام مبكوناتها وذلك من خالل ا�ستخدام و�سائل متكن
من جتميع كل الو�ضعيات املتعلقة مبختلف الأدوات املالية� ،سواء على �أ�سا�س فردي �أو مثبت.
املادة 65
تقوم امل�ؤ�س�سات بتقييم قابلية ت�أثرها يف حالة حدوث تقلب قوي يف �أ�سعار ال�سوق من خالل عمليات
ا�صطناع للأزمات .وتقوم� ،إن اقت�ضى احلال ،بو�ضع برامج ا�ستعجالية وباملراجعة املنتظمة
ال�سرتاتيجياتها ولأجهزتها اخلا�صة بقيا�س خماطر ال�سوق والتحكم فيها ورقابتها.

الباب اخلام�س  :خطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية
املادة 66
يعرف خطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية بكونه الت�أثري ال�سلبي الذي قد ينتج عن تطور غري
مالئم لأ�سعار الفائدة على الو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة ،نتيجة ملجموع عمليات احل�صيلة وخارج
احل�صيلة ،ما عدا تلك التي يغطيها جهاز تتبع خماطر ال�سوق.
املادة 67
تتزود امل�ؤ�س�سات ب�أجهزة لقيا�س خطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية والتحكم فيه ورقابته،
ويجب �أن متكن على اخل�صو�ص من :
• تغطية �أبرز م�صادر اخلطر املذكور ؛
• تقييم ت�أثري تطورات �أ�سعار الفائدة على النتائج وعلى الأموال الذاتية ؛
• االعتماد على مفاهيم مالية وتقنية لقيا�س املخاطر تكون مقبولة عادة ؛
• اال�ستناد �إىل فر�ضيات ومعايري موثقة و�رصيحة ومفهومة ب�شكل تام.
املادة 68
يق�صد باخلطر الإجمايل ل�سعر الفائدة اخلطر املتعر�ض له يف حالة تقلب �أ�سعار الفائدة نتيجة جمموع
عمليات احل�صيلة وخارج احل�صيلة �سواء كانت مدرجة يف املحفظة البنكية �أو يف حمفظة التداول.
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املادة 69
يتم جتميع خماطر �سعر الفائدة ب�شكل دوري وذلك ق�صد متكني �أجهزة الإدارة والت�سيري من
التوفر على ر�ؤية �شاملة حول هذه املخاطر.
يجب و�ضع جهاز قيا�س اخلطر الإجمايل ل�سعر الفائدة والتحكم فيه ورقابته يف �إطار احرتام
�أحكام املادة � 67أعاله ب�صفة خا�صة.
املادة 70
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تفكر يف �سيناريوهات �أزمة ،وال�سيما يف ما يتعلق بالتقلبات احلادة
لأ�سعار الفائدة وللو�ضعيات �رسيعة الت�أثر بهذه الأ�سعار ،وقيا�س ت�أثريها على النتائج وعلى
الأموال الذاتية.

الباب ال�ساد�س  :خطر ال�سيولة
املادة 71
يق�صد بخطر ال�سيولة اخلطر املتمثل يف عدم قدرة م�ؤ�س�سة االئتمان ،يف ظروف عادية ،على
الوفاء بتعهداتها عند حلول �أجل ا�ستحقاقها.
املادة 72
تتزود امل�ؤ�س�سات بجهاز لقيا�س خطر ال�سيولة والتحكم فيه ورقابته ،ويجب �أن ميكن من :
• �ضمان قدرتها ،يف كل وقت و�آن ،على مواجهة م�ستوجباتها والوفاء بالتزاماتها التمويلية جتاه
العمالء ؛
• االعتماد على مفاهيم مالية وتقنية لقيا�س املخاطر تكون مقبولة عادة ؛
• اال�ستناد �إىل فر�ضيات ومعايري موثقة� ،رصيحة ومفهومة ب�شكل تام ؛
• تقييم خطر ال�سيولة على العمالت الرئي�سية التي تتوفر على التزامات ب�ش�أنها ؛
• و�ضع خمطط للإنقاذ يف حال حدوث �أزمة �سيولة.
املادة 73
تقوم امل�ؤ�س�سات ب�إعداد م�ساطر تهدف �إىل التقييم والتتبع امل�ستمر للحاجيات ال�صافية من ال�سيولة.
ويتطلب حتليل هذه احلاجيات و�ضع جدول لال�ستحقاقات ميكن من ح�ساب الفائ�ض �أو العجز يف
ال�سيولة يوميا ووفقا لفئات معينة من اال�ستحقاقات.
يجب �أن يرتكز �إعداد هذا اجلدول على فر�ضيات حول ال�سلوك امل�ستقبلي ملختلف بنود الأ�صول
واخل�صوم وخارج احل�صيلة ،وال�سيما البنود ذات �آجال اال�ستحقاق غري امل�ؤكدة.
املادة 74
تقوم امل�ؤ�س�سات بتحليل و�ضعية �سيولتها با�ستعمال جمموعة من �سيناريوهات الأزمة وبقيا�س
ت�أثريها على النتائج والأموال الذاتية وكذا على ال�سري العادي لن�شاطها.
وتقوم امل�ؤ�س�سات التي تنجز معامالت كبرية بالعملة الأجنبية بعمليات ا�صطناع للأزمات خا�صة
من �أجل اختبار ا�سرتاتيجياتها يف ما يتعلق بال�سيولة.
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الباب ال�سابع  :خطر الأداء مقابل الت�سليم
املادة 75
يق�صد بخطر الأداء مقابل الت�سليم خطر حدوث خلل �أو �صعوبات ،خالل الأجل الالزم لإنهاء
عملية �أداء مقابل ت�سليم ،متنع الطرف املقابل لإحدى امل�ؤ�س�سات من ت�سليمها الأدوات املالية �أو
الأموال املتفق عليها ،يف الوقت الذي تكون فيه هذه امل�ؤ�س�سة قد نفذت التزاماتها جتاه الطرف
املذكور.
وي�شمل هذا اخلطر العمليات املنجزة �أو غري املنجزة عن طريق نظام للأداء مقابل الت�سليم ي�ضمن
تبادل الأدوات مقابل النقود ب�شكل متزامن.
املادة 76
تتزود امل�ؤ�س�سات ب�أجهزة لقيا�س خطر الأداء مقابل الت�سليم والتحكم فيه ورقابته .ويجب �أن متكن
هذه الأجهزة من �ضمان حتديد خمتلف مراحل عملية الأداء مقابل الت�سليم ومن كونها حتظى
ب�أهمية خا�صة ،ال�سيما املوعد النهائي لإلغاء �أمر الأداء من جانب واحد� ،إن اقت�ضى احلال،
وعدد �أيام العمل التي تف�صل بني التو�صل الفعلي بالأموال املتعلقة بالأداة املقتناة والوقت الذي مت
الت�أكيد فيه على التو�صل بهذه الأموال �أو الأدوات.

الباب الثامن  :خماطر الت�شغيل وخمطط ا�ستمرارية الن�شاط
املادة 77
يق�صد مبخاطر الت�شغيل خماطر اخل�سارة الناجمة عن وجود ق�صور �أو عيوب تعزى �إىل امل�ساطر
�أو امل�ستخدمني �أو الأنظمة الداخلية �أو �أحداث خارجية .ويت�ضمن هذا التعريف اخلطر القانوين،
�إال �أنه ي�ستثني املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة .وميكن �أن تتعلق امل�صادر الرئي�سية ملخاطر
الت�شغيل مبا يلي :
• العمليات االحتيالية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي ؛
• املمار�سات غري املالئمة يف ما يتعلق بال�شغل والأمن يف �أماكن العمل ؛
• املمار�سات غري املالئمة يف ما يتعلق بالعمالء واملنتجات والن�شاط التجاري ؛
• الأ�رضار امللحقة باملمتلكات املادية.
• انقطاع الأن�شطة وتعطيل الأنظمة ؛
• تنفيذ العمليات والت�سليم والإجراءات.
املادة 78
تتزود امل�ؤ�س�سات ب�أجهزة لقيا�س خماطر الت�شغيل والتحكم فيها ورقابتها التي تت�ضمن على الأقل
العنا�رص التالية :
• تعريف عملية تدبري خماطر الت�شغيل و�أهدافها ومبادئها ؛
• امل�ستوى املقبول لهذه املخاطر وم�ساطر مراقبتها ؛
• امل�س�ؤوليات و�أنظمة رفع التقارير يف جميع م�ستويات التدبري ؛
• املعلومات املتعلقة ب�أحداث مهمة وبخ�سائر ناجتة عن خماطر الت�شغيل ؛
• الظروف التي ميكن يف �إطارها حتويل هذه املخاطر �إىل هيئة خارجية.
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املادة 79
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تتوفر على خمطط ال�ستمرارية الن�شاط ميكنها من �ضمان ال�سري
امل�ستمر لأن�شطتها واحلد من اخل�سائر يف حالة وقوع ا�ضطرابات ب�سبب �أحداث مهمة مرتبطة
مبخاطر الت�شغيل .ويجب تعيني م�س�ؤول عن خمطط ا�ستمرارية الن�شاط من طرف جهاز الإدارة
من �أجل تطبيق التدابري املتعلقة بهذا املخطط.
يجب تقييم فعالية هذا الأخري عن طريق اختبارات تتحدد وتريتها وعمقها وتفا�صيلها ح�سب �أهمية
املخاطر املرتبطة بالعنا�رص مو�ضوع االختبار .ويجب �أن ت�ستخدم نتائج هذه االختبارات يف
�إدخال تغيريات على املخطط الأ�صلي عند االقت�ضاء.
املادة 80
خمطط ا�ستمرارية الن�شاط مبثابة هو خمطط عمل مكتوب و�شامل ي�ستعر�ض امل�ساطر والأنظمة
الالزمة لأجل موا�صلة عمليات امل�ؤ�س�سة �أو ا�ستئنافها ب�شكل مدرو�س يف حالة حدوث ا�ضطرابات
يف الت�شغيل.
الباب التا�سع  :املخاطر املرتبطة بالأن�شطة امل�سندة �إىل متعهدين خارجيني
املادة 81
يراد بالأن�شطة امل�سندة �إىل متعهدين خارجيني الأن�شطة التي تعهد بها امل�ؤ�س�سة �إىل الغري ،ب�صفة
دائمة ،من �أجل �إجناز بع�ض الأعمال اخلدماتية.
املادة 82
يجب احل�صول على املوافقة امل�سبقة لبنك املغرب ب�ش�أن كل م�رشوع يخ�ص �إ�سناد �أن�شطة �إىل متعهد
خارجي تدخل يف نطاق اعتماد امل�ؤ�س�سة �أو ب�ش�أن كل تقدمي للخدمات ي�ؤثر ب�شكل كبري على التحكم
يف املخاطر.
يجوز لبنك املغرب �أن يح�صل يف كل وقت وحني على املعلومات املتعلقة بالأن�شطة امل�سندة �إىل
متعهدين خارجيني .وتتخذ امل�ؤ�س�سات التدابري الالزمة ل�ضمان ذلك.
املادة 83
يجب على امل�ؤ�س�سات ،من �أجل �إ�سناد �أن�شطتها �إىل متعهد خارجي ،مراعاة املقت�ضيات التالية :
• اختيار املتعهد اخلارجي مع اتخاذ احليطة واحلذر الالزمني� ،أخذا بعني االعتبار لو�ضعيته
املالية و�سمعته وقدراته التقنية والتدبريية .ولهذا الغر�ض ،يتعني �إيالء عناية خا�صة خلطر
التبعية الذي يظهر حينما ت�سند بع�ض الأن�شطة �أو الوظائف �إىل متعهد واحد ملدة طويلة ؛
• و�ضع �سيا�سة مقننة لتقييم ومراقبة املخاطر املرتبطة بالإ�سناد اخلارجي للأن�شطة والعالقات مع
املتعهدين اخلارجيني ؛
• تدبري الأن�شطة امل�سندة �إىل متعهدين خارجيني يف �إطار عقود مكتوبة حتدد بو�ضوح جميع
اجلوانب املادية التفاقية الإ�سناد اخلارجي للأن�شطة ،وال�سيما احلقوق والواجبات وانتظارات
كل الأطراف ؛
• الت�أكد من كون جميع اتفاقيات الإ�سناد اخلارجي للأن�شطة ال تقل�ص من قدرة امل�ؤ�س�سة على
الوفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها وجتاه بنك املغرب ؛
• تقييم مدى توفر املتعهد اخلارجي على خمططات ا�ستعجالية تتنا�سب مع متطلباتها الذاتية يف ما
يخ�ص ا�ستمرارية الن�شاط .ويجب �أن يرتكز هذا التقييم على درا�سة مالئمة لهذه املخططات
و�أن ي�أخذ بعني االعتبار وترية االختبارات املطبقة ومناهجها بالإ�ضافة �إىل النتائج املرتتبة عنها
بالن�سبة للمخططات اال�ستعجالية للم�ؤ�س�سة ؛
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• اتخاذ التدابري املالئمة لإلزام متعهد اخلدمات بحماية املعلومات ال�رسية للم�ؤ�س�سة ولعمالئها من
�إف�شائها �إىل الأ�شخا�ص غري املرخ�ص لهم.
تت�أكد امل�ؤ�س�سات من توفر الأن�شطة امل�سندة �إىل متعهد خارجي على �أنظمة و�أجهزة للمراقبة ح�سب
مدلول مقت�ضيات املادة � 19أعاله.

الق�سم الرابع
�أجهزة مراقبة املحا�سبة
املادة 84
يجب �أن ميكن جهاز مراقبة املحا�سبة امل�ؤ�س�سات من الت�أكد من م�صداقية و�شمولية بياناتها املحا�سبية
واملالية وال�سهر على توفر املعلومة يف الوقت املنا�سب.
املادة 85
يجب �أن تن�ص كيفيات التقييد املحا�سبي للعمليات على جمموعة من امل�ساطر ،ت�سمى م�سار
االفتحا�ص ،متكن من :
• �إعادة ترتيب العمليات ح�سب الت�سل�سل الزمني ؛
• �إثبات كل معلومة بوا�سطة الوثيقة امل�صدر التي ميكن انطالقا منها الو�صول بت�سل�سل غري منقطع
�إىل الوثيقة الرتكيبية وبالعك�س ؛
• تو�ضيح كيفية تطور الأر�صدة من تاريخ ح�رص لآخر عن طريق حفظ احلركات التي حلقت
البنود املحا�سبية.
املادة 86
يجب احل�صول مبا�رشة على احل�صيلة وح�ساب العائدات والتكاليف انطالقا من املحا�سبة.
املادة 87
يجب �أن ترتتب عن العمليات التي تت�ضمن خماطر ال�سوق ،على الأقل عند تاريخ ح�رص احل�ساب
يف نهاية ال�شهر ،مقاربة بني النتائج التي مت ح�سابها من طرف وحدات الت�شغيل والنتائج املحا�سبية
املح�صل عليها بناء على قواعد التقييم املعمول بها.
ويجب تربير الفوارق املهمة التي تتم معاينتها و�إطالع جهاز الإدارة عليها.
املادة 88
يجب تتبع ال�سندات والقيم الأخرى من نف�س الطبيعة التي تتم حيازتها �أو تدبريها حل�ساب الغري
من خالل حما�سبة للمواد ت�سجل ما يدرج �أو يخرج من هذه ال�سندات والقيم وما هو موجود منها.
وتخ�ضع هذه ال�سندات والقيم لعملية جرد دورية.
ويجب التمييز بني القيم امل�ستلمة ك�إيداع حر وتلك التي ت�ستعمل ك�ضمانات لفائدة امل�ؤ�س�سة نف�سها �أو
لفائدة الغري.
املادة 89
يتعني القيام بتقييمات منتظمة لنظام املعلومات املحا�سبية ومعاجلة املعلومات ق�صد الت�أكد من مدى
تال�ؤمه مع الأهداف العامة اخلا�صة باالحرتاز وال�سالمة ومطابقته للمعايري املحا�سبية املعمول
بها.
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الق�سم اخلام�س
رفع التقارير

املادة 90
يعد جهاز الإدارة ،مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،تقريرا حول �أن�شطة املراقبة الداخلية ويوجهه
�إىل جهاز الت�سيري و�إىل جلنة االفتحا�ص.
يجب �أن توجه ن�سخة من هذا التقرير �إىل بنك املغرب ،داخل �أجل �أق�صاه  31من �شهر مار�س
الذي يلي نهاية ال�سنة املالية.
املادة 91
يعد امل�س�ؤول عن مراقبة التقيد بالقوانني ،مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،تقريرا حول �أن�شطته
ويوجهه �إىل جهاز الإدارة .وير�سل هذا الأخري التقرير املذكور �إىل جهاز الت�سيري �أو �إىل جلنة
االفتحا�ص.
يجب �أن توجه ن�سخة من هذا التقرير �إىل بنك املغرب ،داخل �أجل �أق�صاه  31من �شهر مار�س
الذي يلي نهاية ال�سنة املالية.
املادة 92
يعد امل�س�ؤول عن خمطط ا�ستمرارية الن�شاط ،مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،تقريرا حول
خمطط ا�ستمرارية الن�شاط ويوجهه �إىل جهاز الإدارة .وير�سل هذا الأخري التقرير املذكور �إىل
جهاز الت�سيري �أو �إىل جلنة االفتحا�ص.
يجب �أن توجه ن�سخة من هذا التقرير �إىل بنك املغرب ،داخل �أجل �أق�صاه  31من �شهر مار�س
الذي يلي نهاية ال�سنة املالية.
املادة 93
يعد جهاز الإدارة ،مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،تقريرا حول جهاز التدبري الإجمايل ملخاطر
امل�ؤ�س�سة ويوجهه �إىل جهاز الت�سيري �أو �إىل جلنة االفتحا�ص.
يجب �أن توجه ن�سخة من هذا التقرير �إىل بنك املغرب ،داخل �أجل �أق�صاه  31من �شهر مار�س
الذي يلي نهاية ال�سنة املالية.

الق�سم ال�ساد�س
�أحكام �أخرى
املادة 94
حتدث امل�ؤ�س�سات هيكل مكلف بالعالقات مع العمالء .وتتمثل املهمة الأ�سا�سية لهذا الهيكل يف
�إعالم اجلمهور ودرا�سة مطالب العمالء و�شكاياتهم.
املادة 95
تقوم امل�ؤ�س�سات بن�رش املعلومات الكيفية والكمية ،وال�سيما اخلا�صة منها بالنتائج والو�ضعية املالية
وا�سرتاتيجيات وعمليات تدبري املخاطر والتعر�ض للمخاطر والعمليات املنجزة مع الأ�شخا�ص
التابعني وال�سيا�سات املحا�سبية ،بالإ�ضافة �إىل املعلومات الأ�سا�سية املتعلقة ب�أن�شطتها وبتدبريها
وباملبادئ املطبقة يف جمال احلكامة.
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املادة 96
تعني امل�ؤ�س�سات هيئة م�س�ؤولة عن التوا�صل املايل وتتزود بدليل للتوا�صل املايل يقنن �سيا�ستها يف
هذا املجال.
املادة 97
يتعني على امل�ؤ�س�سات ،يف �إطار و�ضع الأجهزة املن�صو�ص عليها يف هذا املن�شور� ،أن تتقيد
بالأحكام الأخرى التي �سنها بنك املغرب يف هذا ال�ش�أن.
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من�شور رقم /41و� 2007/صادر يف � 2أغ�سط�س  2007يتعلق بواجب اليقظة املفرو�ض على
م�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب ؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،وال�سيما
املادة  84منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 23
يوليوز  2007؛
حدد يف هذا املن�شور الأحكام املتعلقة بواجب اليقظة املفرو�ض على م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة الأوىل
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان و�ضع الإجراءات ال�رضورية التي متكنها من :
• حتديد هوية عمالئها ومعرفتهم ب�شكل معمق ؛
• القيام بتتبع ومراقبة العمليات التي ينجزها العمالء وال�سيما تلك التي ت�شكل درجة كبرية من
املخاطر ؛
• حفظ وحتيني الوثائق املتعلقة بالعمالء وبالعمليات التي يقومون بها.
ويجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أي�ضا حت�سي�س م�ستخدميها وتكوينهم يف ما يخ�ص تقنيات ر�صد
العمليات ذات الطابع غري االعتيادي �أو امل�شبوه والوقاية منها.
املادة 2
ت�ضمن الإجراءات امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �أعاله يف دليل تتم املوافقة عليه وجوبا من طرف
جهاز �إدارة م�ؤ�س�سة االئتمان .ويجب حتيني هذا الدليل ب�صفة دورية ق�صد مالءمته مع الأحكام
الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ومع تطور ن�شاط م�ؤ�س�سة االئتمان.

 .Iحتديد هوية العمالء
املادة 3
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان جتميع عنا�رص املعلومات التي متكن من حتديد هوية كل �شخ�ص :
• يرغب يف فتح ح�ساب� ،أيا كان نوعه� ،أو ا�ستئجار خزانة حديدية ؛
• يلج�أ �إىل خدماتها لتنفيذ �أي عملية �أخرى ،و�إن كانت ذات طابع عر�ضي ،مثل حتويل الأموال.
املادة 4
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان قبل فتح �أي ح�ساب� ،إجراء لقاءات مع �أ�صحاب طلبات فتح
احل�سابات ،وعند االقت�ضاء مع وكالئهم ،وذلك من �أجل التحقق من هويتهم وجتميع كافة
املعلومات والوثائق املفيدة املتعلقة ب�أن�شطة �أ�صحاب طلبات فتح احل�سابات وجمال عملهم خا�صة
بالن�سبة للأ�شخا�ص املعنويني �أو املقاولني الفرديني.
ويجب �أن تودع التقارير عن هذه اللقاءات يف ملفات العمالء امل�شار �إليها يف املادتني  5و� 6أدناه.
املادة 5
يجب �إعداد ا�ستمارة فتح احل�ساب با�سم كل عميل من الأ�شخا�ص الذاتيني ،ا�ستنادا �إىل البيانات
الواردة يف كل وثيقة تعريف ر�سمية .ويجب �أن تكون هذه الوثيقة جارية ال�صالحية وم�سلمة
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من طرف �سلطة مغربية م�ؤهلة �أو من طرف �سلطة �أجنبية معرتف بها ،و�أن حتمل �صورة
فوتوغرافية للعميل.
ت�ضمن يف هذه اال�ستمارة البيانات التالية :
• الإ�سم ال�شخ�صي �أو الأ�سماء ال�شخ�صية للعميل وا�سمه العائلي وكذا �أ�سماء �أبويه ؛
• رقم بطاقة التعريف الوطنية بالن�سبة للمغاربة وكذا مدة �صالحيتها ؛
• رقم بطاقة الت�سجيل بالن�سبة للأجانب املقيمني وكذا مدة �صالحيتها ؛
• رقم جواز ال�سفر �أو �أي وثيقة تعريف �أخرى تقوم مقامه بالن�سبة للأجانب غري املقيمني ومدة
�صالحيته ؛
• العنوان الكامل ؛
• املهنة ؛
• رقم التقييد يف ال�سجل التجاري بالن�سبة للأ�شخا�ص الذاتيني احلاملني ل�صفة تاجر وكذا مركز
الت�سجيل ؛
• ال�رضيبة املهنية ،عند االقت�ضاء.
يجب كذلك جتميع نف�س عنا�رص املعلومات امل�شار �إليها �أعاله بالن�سبة للأ�شخا�ص الدين قد يطلب
منهم ت�شغيل ح�ساب �أحد العمالء مبوجب توكيل.
يجب حفظ ا�ستمارة فتح احل�ساب ون�سخ من وثائق التعريف املدىل بها يف ملف يفتح با�سم العميل.
املادة 6
يتعني �إعداد ا�ستمارة فتح احل�ساب با�سم كل عميل من الأ�شخا�ص املعنويني ،ويجب �أن ت�ضمن
فيها ،ح�سب الطبيعة القانونية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،جميع البيانات التالية �أو بع�ضها :
• الت�سمية التجارية �أو ال�شعار �أو هما معا ؛
• ال�شكل القانوين ؛
• الن�شاط ؛
• عنوان املقر االجتماعي ؛
• رقم التعريف ال�رضيبي ؛
• رقم التقييد يف ال�سجل التجاري لل�شخ�ص املعنوي ومل�ؤ�س�ساته ،عند االقت�ضاء ،وكذا مركز
الت�سجيل.
يجب االحتفاظ بهذه اال�ستمارة يف امللف املفتوح با�سم ال�شخ�ص املعنوي املعني وكذا بالوثائق
التكميلية املحددة �أدناه ،املوافقة ل�شكله القانوين.
وتت�ضمن الوثائق التكميلية الواجب على ال�رشكات التجارية الإدالء بها ما يلي :
• النظام الأ�سا�سي املحني ؛
• ال�شهر القانوين املتعلق ب�إحداث ال�رشكة وبالتعديالت املحتمل �أن تطر�أ على نظامها الأ�سا�سي ؛
• القوائم الرتكيبية لل�سنة املالية املن�رصمة ؛
�• حما�رض مداوالت اجلمعيات العامة �أو جمعيات ال�رشكاء التي قامت بتعيني املت�رصفني
�أو �أع�ضاء جمل�س الرقابة �أو امل�سريين ؛
• �أ�سماء امل�سريين والأ�شخا�ص املوكل �إليهم ت�شغيل احل�ساب البنكي.
وبالن�سبة لل�رشكات التي هي يف طور الت�أ�سي�س ،يجب على م�ؤ�س�سة االئتمان طلب موافاتها
بال�شهادة ال�سلبية ومب�رشوع النظام الأ�سا�سي وجتميع كافة عنا�رص البيانات لتحديد هوية م�ؤ�س�سي
ال�رشكة واملكتتبني يف ر�أ�سمالها.
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تت�ضمن الوثائق التكميلية الواجب على اجلمعيات الإدالء بها ما يلي :
• النظام الأ�سا�سي املحني ؛
• �شهادة �أو و�صل بالإيداع القانوين للملف القانوين للجمعية لدى ال�سلطات الإدارية املخت�صة ؛
• حما�رض اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء املكتب والرئي�س وبتوزيع املهام
داخل املكتب ؛
• الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية للم�سريين ولأبويهم وللأ�شخا�ص املوكل �إليهم ت�شغيل احل�ساب
البنكي.
تت�ضمن الوثائق التكميلية الواجب على التعاونيات تقدميها ما يلي :
• النظام الأ�سا�سي املحني ؛
• حم�رض اجلمعية الت�أ�سي�سية ؛
• املحرر ال�صادر بتعيني الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لت�شغيل احل�ساب ؛
• املقرر ال�صادر باعتماد ت�أ�سي�س التعاونية.
وتت�ضمن الوثائق التكميلية الواجب على امل�ؤ�س�سات والهيئات العمومية الأخرى تقدميها ما يلي :
• العقد الت�أ�سي�سي ؛
• املحررات ال�صادرة بتعيني ممثلني عن امل�ؤ�س�سة �أو بتحديد �سلط خمتلف �أجهزتها ؛
• الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية للأ�شخا�ص امل�ؤهلني لت�شغيل احل�ساب وكذا �أ�سماء �أبويهم.
وبالن�سبة للفئات الأخرى من الأ�شخا�ص املعنويني (جمموعة ذات النفع االقت�صادي ،جمموعة
ذات النفع العام� ،رشكة م�ساهمة مب�سطة� ،إلخ) ،تطلب م�ؤ�س�سات االئتمان ،من بني ما تطلب،
موافاتها بعنا�رص البيانات التكميلية التعريفية املحددة كما هي واردة يف القوانني اجلاري بها العمل.
املادة 7
قبل القيام بفتح ح�ساب ملرا�سل بنكي �أجنبي و�إ�ضافة �إىل عنا�رص البيانات املن�صو�ص عليها يف املادة
� 6أعاله ،يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تت�أكد بكافة الو�سائل ،وال�سيما من خالل ا�ستبيان،
من �أن :
• املرا�سل املذكور يخ�ضع لقانون يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مياثل على
الأقل القانون املعمول به يف املغرب ؛
• منظومته اخلا�صة باليقظة ت�شكل ب�صفة منتظمة حمل تقارير ومراقبة من طرف �سلطة الإ�رشاف
التابع لها.
املادة 8
ت�سهر م�ؤ�س�سات االئتمان ب�صفة منتظمة على حتيني عنا�رص بيانات حتديد هوية العمالء امل�شار �إليها
يف املواد  5و 6و� 7أعاله.
املادة 9
جتمع م�ؤ�س�سات االئتمان من الأ�شخا�ص الدين ال يتوفرون على ح�ساب مفتوح يف دفاترها
ويرغبون يف ا�ستئجار خزانة حديدية �أو القيام بعمليات عر�ضية لدى وكاالتها البيانات الالزمة
لتحديد هويتهم وهوية الأ�شخا�ص امل�ستفيدين من هذه العمليات.
املادة 10
تخ�ضع طلبات فتح احل�سابات عن بعد (عن طريق االنرتنت مثال) لنف�س ال�رشوط الواردة يف
املواد  4و 5و� 6أعاله.
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املادة 11
يف حالة انعدام الوثائق الأ�صلية ،يجب �أن تكون ن�سخ وثائق التعريف امل�شار �إليها يف املادة 5
ون�سخ النظام الأ�سا�سي واملحا�رض والوثائق امل�سلمة من طرف �إحدى ال�سلطات الإدارية امل�شار
�إليها يف املادة � 6أعاله ،م�صادقا على مطابقتها للأ�صل ب�صفة قانونية من طرف ال�سلطات املخت�صة.
وبالن�سبة للأ�شخا�ص املعنويني الدين يوجد مقرهم االجتماعي يف اخلارج ،يجب ،ا�ستثناء من
�أحكام خا�صة حتددها اتفاقية دولية ،امل�صادقة على مطابقة هذه الوثائق للأ�صل لدى امل�صالح
القن�صلية املغربية املوجودة يف بلدانهم �أو لدى التمثيليات القن�صلية لبلدهم يف املغرب.
ويجب ترجمة الوثائق املحررة بلغة �أخرى غري اللغة العربية �أو اللغة الفرن�سية �إىل �إحدى هاتني
اللغتني من طرف مرتجم حملف.
املادة 12
يجب القيام بدرا�سة دقيقة للوثائق امل�شار �إليها يف املادتني  5و� 6أعاله ق�صد التحقق من �صحتها
الظاهرة ،ورف�ضها عند االقت�ضاء �إن وجد بها عيوب.
ويف حالة عدم مطابقة البيانات التي يديل بها العميل لتلك الواردة يف الوثائق املقدمة ،يجب طلب
الإدالء بوثائق �إثبات تكميلية.
املادة 13
من �أجل الت�أكد من �صحة العنوان الذي يديل به كل عميل جديد ،يتم توجيه «ر�سالة ترحيب»
�إليه .ويف حالة وجود خط�أ يف العنوان ،يجب على م�ؤ�س�سة االئتمان التحقق بجميع الو�سائل من
العنوان ال�صحيح .و�إذا تعذر ذلك ،يجوز مل�ؤ�س�سة االئتمان �إنهاء العالقة مع العميل والقيام� ،إن
اقت�ضى احلال ،ب�إغالق احل�ساب.
املادة 14
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان عند فتح �أي ح�ساب الت�أكد �إن كان �صاحب طلب فتح احل�ساب يتوفر
على ح�سابات �أخرى مفتوحة يف دفاترها ،والتحقق� ،إن اقت�ضى احلال ،من العر�ض التاريخي
لتلك احل�سابات.
تقوم م�ؤ�س�سات االئتمان بالتحري عن �أ�سباب تقدمي طلب فتح ح�ساب جديد وكذا عن م�صدر
الأموال التي �سيتم �إيداعها وعن طبيعة عالقة العمل.

 .IIتتبع عمليات العمالء ومراقبتها
املادة 15
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن ت�صنف عمالءها �إىل فئات خمتلفة ح�سب نوعية املخاطر التي
ميثلونها.
ولهذا الغر�ض ،يجب �أن تعر�ض ا�ستمارات فتح ح�سابات العمالء نوعية املخاطر التي ميثلها
العميل ،والتي حتدد بناء على الوثائق املدىل بها تطبيقا للمادتني  5و� 6أعاله وعلى نتائج اللقاءات
امل�شار �إليها يف املادة � 4أعاله ،مع الأخذ بعني االعتبار بع�ض امل�ؤ�رشات مثل البلد الأ�صلي
للعميل وم�صدر الأموال وطبيعة الن�شاط املزاول وطبيعة العمليات التي �سيتم �إجنازها �أو املنجزة
والعر�ض التاريخي للح�ساب.
يجب حتيني هذه اال�ستمارات ب�صفة منتظمة.

263
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

املادة 16
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن ت�ضع لكل فئة �أو نوع من العمالء حدودا دنيا ي�ؤدي جتاوزها
�إىل اعتبار العمليات غري اعتيادية �أو م�شبوهة.
املادة 17
ت�شمل العمليات غري االعتيادية �أو امل�شبوهة امل�شار �إليها يف املادة � 16أعاله على وجه اخل�صو�ص
العمليات التي :
• يبدو �أنها ال تتوفر على مربر اقت�صادي �أو على غر�ض م�رشوع ظاهر ؛
• تهم مبالغ تختلف متاما عن العمليات االعتيادية التي ينجزها العميل ؛
• تتم يف ظروف غري معتادة من التعقيد.
املادة 18
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �إيالء �أهمية خا�صة للعمليات املالية التي ينجزها و�سطاء مهنيون
(مثل املقاوالت التي تزاول ب�صفة مهنة اعتيادية الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال ،ومكاتب
ال�رصف والو�سطاء يف جمال املعامالت العقارية والكازينوهات� ،إلخ) حل�سابهم اخلا�ص �أو
حل�ساب زبنائهم �سواء كانوا �أ�شخا�صا ذاتيني �أو معنويني.
املادة 19
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �إيالء �أهمية خا�صة :
• للعمليات املنجزة من طرف �أ�شخا�ص يكون عنوانهم الربيدي موطنا لدى الغري �أو يف �صندوق
بريد �أو لدى �شبابيك امل�ؤ�س�سة �أو يقومون بتغيري عنوانهم با�ستمرار ؛
• حل�سابات الأ�شخا�ص الذاتيني التي يديرها وكال�ؤهم.
املادة 20
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان القيام مبراقبة خا�صة للح�سابات وللعمليات املنجزة من لدن الزبناء
الدين يظهر �أنهم ي�شكلون درجة كبرية من املخاطر ،امل�شار �إليهم يف البند  2من املادة  12من
القانون رقم  05-43املتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ،وال�سيما الأ�شخا�ص الأجانب الدين يزاولون
�أو �سبق لهم �أن زاولوا وظائف عمومية �سامية.
كما يجب عليها �أي�ضا القيام بهذه املراقبة يف ما يتعلق بح�سابات وعمليات العمالء املنتمني لبلدان ال
تتوفر على قوانني تتعلق مبكافحة غ�سل الأموال وبتمويل الإرهاب.
املادة 21
يجب �أن تكون �رشوط فتح ح�سابات جديدة والتحركات التي تهم مبالغ �ضخمة حمل مراقبة
مركزية من �أجل الت�أكد من توفر جميع املعلومات املرتبطة بالعمالء املعنيني ومن كون هذه
التحركات ال تنطوي على عمليات ذات طابع غري اعتيادي �أو م�شبوه.
يرتتب عن كل عملية تعترب غري اعتيادية �أو م�شبوهة �إعداد تقرير يوجه �إىل امل�س�ؤول عن الهيكل
امل�شار �إليه يف املادة � 22أدناه.
املادة 22
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �إحداث هيكل يخ�ص�ص لتدبري املنظومة الداخلية لليقظة.
يجب على هذا الهيكل �أن يقوم على وجه اخل�صو�ص مبا يلي :
• �ضمان التوا�صل مع وحدة معاجلة املعلومات املالية ؛
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• مركزة ودرا�سة تقارير الوكاالت عن العمليات ذات الطابع غري االعتيادي �أو امل�شبوه.
• القيام بتتبع خا�ص للح�سابات التي ت�سجل عمليات تعترب غري اعتيادية �أو م�شبوهة.
• �إطالع �إدارة امل�ؤ�س�سة با�ستمرار على العمالء الدين ي�شكلون درجة عالية من املخاطر.
املادة 23
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان و�ضع ت�صنيف للعمليات التي �شكلت مو�ضوع ت�رصيح مقدم �إىل
وحدة معاجلة املعلومات املالية وكذا لتلك املن�صو�ص عليها يف املادة � 17أعاله.
يتم �إبالغ هذا الت�صنيف الذي يعر�ض طرق غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �إىل بنك املغرب
الذي ير�سله �إىل م�ؤ�س�سات االئتمان �إن اقت�ضى احلال ذلك.
املادة 24
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان التزود ب�أنظمة �إعالمية متكنها *** ،عميل ،من :
• التوفر على و�ضعية جمموع احل�سابات التي مت�سكها ؛
• �إح�صاء العمليات املنجزة ؛
• حتديد املعامالت ذات الطابع امل�شبوه �أو غري االعتيادي امل�شار �إليها يف املادة � 17أعاله.

 .IIIحفظ الوثائق وحتيينها
املادة 25
حتتفظ م�ؤ�س�سات االئتمان ملدة ع�رش �سنوات بجميع الإثباتات املرتبطة بالعمليات التي �أجنزتها مع
العمالء ،وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذها.
وحتتفظ �أي�ضا ولنف�س املدة بالوثائق التي تت�ضمن معلومات حول :
• عمالئها وذلك ابتداء من تاريخ �إغالق ح�ساباتهم �أو �إنهاء العالقات معهم ؛
• الآمرين بتنفيذ العمليات.
املادة 26
يجب �أن متكن عملية تنظيم حفظ الوثائق على اخل�صو�ص من �إعادة جمع كل املعامالت وموافاة
الهيئات امل�ؤهلة ،داخل الآجال املحددة ،باملعلومات التي تطلبها.

 .IVتكوين امل�ستخدمني
املادة 27
يجب �أن ت�سهر م�ؤ�س�سات االئتمان على �أن ي�ستفيد م�ستخدموها ،املعنيون ب�صفة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة بتطبيق �أحكام هذا املن�شور ،من تكوين مالئم.
ويجب عليها حت�سي�س امل�ستخدمني مبخاطر امل�س�ؤولية التي قد تواجهها م�ؤ�س�ساتهم يف حال ا�ستعمالها
لأغرا�ض غري م�رشوعة.
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� .Vأحكام �أخرى
املادة 28
يجب �أن ت�سهر م�ؤ�س�سات االئتمان التي تتوفر على �رشكات تابعة �أو فروع يف مناطق حرة �أو
يف بلدان ال تطبق تو�صيات جمموعة العمل املايل �أو تطبقها ب�شكل غري كاف على �أن تتوفر هذه
الهيئات على منظومة لليقظة مماثلة لتلك التي ين�ص عليها هذا املن�شور.
املادة 29
تدرج م�ؤ�س�سات االئتمان �ضمن التقرير املتعلق ب�أن�شطة وظيفة التقيد بالقوانني ،الذي يتعني عليها
تقدميه لبنك املغرب ،ف�صال يخ�ص�ص لو�صف منظومة اليقظة املعمول بها و�أن�شطة املراقبة التي مت
تنفيذها يف هذا ال�ش�أن.
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تعليمة رقم /47و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق مبخطط ا�ستمرارية الن�شاط داخل
م�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادة  51منه؛
وبناء على �أحكام املن�شور رقم  G/40/2007ال�صادر بتاريخ  2غ�شت  2007املتعلق باملراقبة
الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد درا�سة امل�رشوع من طرف جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  23يوليوز 2007؛
يحدد يف هذه التعليمة القواعد الدنيا التي يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان مراعاتها من �أجل و�ضع
خمطط ال�ستمرارية الن�شاط.
مو�ضوع التعليمة
تندرج هذه التعليمة يف �إطار تطبيق الركن الثاين من بازل  .2ومتثل مرجعا من املمار�سات
ال�سليمة من �أجل و�ضع خمطط ا�ستمرارية الن�شاط من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها يف
ما يلي «بامل�ؤ�س�سات».

 .Iتعريف

يراد مبا يلي يف مدلول هذه التعليمة:
خمطط ا�ستمرارية الن�شاط :خمطط عمل مكتوب ي�ستعر�ض امل�ساطر ويحدد العمليات والأنظمة
ال�رضورية ملوا�صلة �أو ا�ستئناف عمليات منظمة معينة يف حالة حدوث ا�ضطراب يف الت�شغيل.
ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل :ا�ضطراب ذو �أثر كبري على �سري العمليات العادية للأن�شطة ،ي�شمل
منطقة ح�رضية �أو جغرافية وا�سعة وكذا اجلماعات املجاورة املندجمة فيها اقت�صاديا .وبالإ�ضافة
�إىل اخلطر الذي ت�شكله بالن�سبة للعمليات العادية للم�ؤ�س�سات ،ت�ؤثر اال�ضطرابات الكربى يف
الت�شغيل على البنيات التحتية املادية.
وقد تنجم اال�ضطرابات الكربى يف الت�شغيل عن جمموعة وا�سعة من الأحداث مثل الكوارث
الطبيعية ،والهجومات الإرهابية و�أفعال �أخرى متعمدة �أو عر�ضية تت�سبب يف �أ�رضار متتد �إىل
البنيات التحتية املادية .وقد تت�سبب �أحداث �أخرى ،مثل �أعطاب الأنظمة املعلوماتية والفريو�سات
التكنولوجية والأوبئة العامة ،يف ا�ضطرابات كربى يف الت�شغيل من خالل الت�أثري على ال�سري
العادي للبنيات التحتية املادية.
وتتمثل الأحداث اخلطرية التي قد يكون �أثرها بالغا يف الأحداث التي تت�سبب عادة يف تدمري البنية
التحتية املادية والتجهيزات �أو يف �إحلاق �أ�رضار ج�سيمة وفقدان امل�ستخدمني �أو عدم وجودهم
وكذا يف ح�رص الولوج �إىل املنطقة املت�رضرة.
عملية �أو خدمة بالغة الأهمية :كل ن�شاط �أو وظيفة �أو عملية �أو خدمة �سيكون لفقدانه عواقب كبرية
على ا�ستمرارية عمليات امل�ؤ�س�سة و�/أو النظام املايل .ومن �أمثلة اخلدمات التي تكت�سي �أهمية بالغة
بالن�سبة للنظام املايل ،ثمة على اخل�صو�ص معاجلة �أداء املبالغ الكبرية واملقا�صة وت�سوية املعامالت
ودعم الأنظمة مثل خدمات مطابقة احل�سابات والتمويل.
حتليل الت�أثري على الن�شاط :تتمثل هذه العملية يف قيا�س (كما وكيفا) الت�أثري على الن�شاط �أو اخل�سائر
على م�ستوى العمليات الأ�سا�سية يف حالة حدوث ا�ضطراب يف الت�شغيل .وت�ستعمل لتحديد
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الأولويات واملوارد وامل�ستخدمني الالزمني ال�ستئناف الن�شاط وكذا للم�ساعدة يف �إعداد خمطط
ال�ستمرارية الن�شاط.

 .IIال�سيا�سة وامل�س�ؤوليات يف جمال خمطط ا�ستمرارية الن�شاط
.1دور جهاز الإدارة

يتوىل جهاز الإدارة (جمل�س الإدارة �أو جمل�س الرقابة �أو �أية هيئة مماثلة �أخرى( امل�صادقة على
�إ�سرتاتيجية و�سيا�سة و�أهداف ا�ستمرار ن�شاط امل�ؤ�س�سة .ويجب �أن يتو�صل بانتظام باملعلومات
حول و�ضعية ا�ستمرارية الن�شاط.
وت�شمل �إ�سرتاتيجية ا�ستمرارية الن�شاط باخل�صو�ص النقاط التالية:
• توعية جميع امل�ستخدمني ب�أهمية ا�ستمرار الن�شاط وخمطط اال�ستمرارية؛
• حتديد وظائف امل�ؤ�س�سة وعملياتها و�أنظمتها البالغة الأهمية التي يجب ا�ستئناف العمل بها �أوال يف
حالة حدوث ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل؛
• حتديد املدة الق�صوى املقبولة بالن�سبة للم�ؤ�س�سة من �أجل ا�ستئناف الوظائف والعمليات والأنظمة
البالغة الأهمية بعد االنقطاع املرتتب عن ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل؛
• حتديد امل�ستوى املقبول ال�ستئناف اخلدمات املقدمة وكذا الأجل املقبول ال�ستئناف الن�شاط العادي
بعد االنقطاع املرتتب عن ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل؛
• توزيع الأدوار وحتديد امل�س�ؤوليات وم�ستويات رفع التقارير يف جمال ا�ستمرارية الن�شاط؛
• تطبيق تدابري وقائية بهدف تقلي�ص املخاطر املرتبطة باال�ضطرابات الكربى يف الت�شغيل ؛
• تخ�صي�ص امليزانية والو�سائل ال�رضورية ملخطط ا�ستمرارية الن�شاط.

 .2دور جهاز الت�سيري

يتوىل جهاز الت�سيري (الإدارة العامة �أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة مماثلة �أخرى) تنفيذ
�إ�سرتاتيجية ا�ستمرارية الن�شاط التي �صادق عليها جهاز الإدارة ،ويعد خمطط ا�ستمرارية الن�شاط
اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة .ولهذا الغر�ض:
• يعني م�س�ؤوال عن خمطط ا�ستمرارية الن�شاط يتوىل تطوير هذا املخطط وحتيينه واختباره؛
• يقوم ب�إحداث �ضع جلنة الأزمة وفريقا مكلفا بتدبري ا�ستمرارية الن�شاط؛
• يحدد الأدوار وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات الرئي�سية (مبا فيها النواب) يف جمال ا�ستمرارية
الن�شاط؛
• يقوم ب�إر�ساء وتعزيز ثقافة تعطي �أولوية كربى ال�ستمرارية الن�شاط؛
• يعد ،مرة يف ال�سنة على الأقل ،تقريرا حول خمطط ا�ستمرارية الن�شاط يوجهه �إىل جهاز
الإدارة.

� .IIIسيناريوهات الأزمة وحتليل الت�أثري

تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إجناز حتليل للت�أثري قبل و�ضع خمطط ال�ستمرارية الن�شاط .ويجب �أن ميكن هذا
التحليل من تقييم م�ستويات املخاطر املرتبطة باال�ضطرابات يف الت�شغيل وخمتلف ال�سيناريوهات
التي تطبق يف هذه احلاالت.
وح�سب م�ستوى اخلطر الذي مت تقييمه ،تقوم امل�ؤ�س�سة:
• بتحديد الوظائف والعمليات والأنظمة البالغة الأهمية التي يتعني ا�ستئنافها �أوال يف حالة حدوث
ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل؛
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• بتحديد الأهداف من ا�ستئناف الن�شاط (م�ستويات و�آجال اال�ستئناف املتوقعة)؛
• بتخ�صي�ص املوارد الب�رشية واملادية الالزمة.
وي�أخذ حتليل الت�أثري بعني االعتبار العنا�رص الرئي�سية التالية:
• موقع املن�ش�آت البالغة الأهمية للم�ؤ�س�سة ودرجة ت�أثرها ب�أحداث املخاطر الكربى؛
• العوامل اجلغرافية (مثل متركز امل�ؤ�س�سات يف مناطق الن�شاط باملدن الكربى)؛
• طبيعة �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ودرجة تعقدها؛
• حجم �شبكة امل�ؤ�س�سة وامتدادها اجلغرايف؛
• درجة متركز �أو ال متركز الوظائف الأ�سا�سية �أو العمليات البالغة الأهمية �أو �إ�سنادها ملتعهد
خارجي؛
• الإكراهات الناجتة عن عدة �أنواع من التبعية ،مبا فيها التبعية جتاه املزودين والزبناء وم�ؤ�س�سات
�أخرى؛
ويغطي حتليل الت�أثري �أي�ضا التفاعالت مع املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة ،ال�سيما خماطر
االئتمان وال�سوق والت�شغيل وال�سيولة.

 .IVمكونات خمطط ا�ستمرارية الن�شاط

يت�ضمن خمطط ا�ستمرارية الن�شاط الإجراءات وامل�ساطر واملعلومات ال�رضورية من �أجل
ا�ستيعاب وتدبري عواقب انقطاع ناجم عن ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل .وتتمثل املكونات الرئي�سية
لهذا املخطط يف ما يلي:
• الإ�سرتاتيجيات وامل�ساطر اخلا�صة بحماية وا�سرتجاع املعطيات (الإلكرتونية �أو املادية)؛
• م�ساطر �إنقاذ املعطيات والتطبيقات والأجهزة املهمة؛
• املواقع البديلة (مراكز الإنقاذ) التي يتم اختيارها م�سبقا والواقعة على م�سافة �آمنة من املقر
الرئي�سي؛
• املوارد الدنيا الالزمة ال�ستئناف الوظائف �أو العمليات ال�رضورية؛
• العمليات الالزمة ال�ستعادة �أو تعوي�ض املعلومات الهامة (على دعامة �إلكرتونية وورقية)؛
• م�ستويات و�آجال اال�ستئناف املتوقعة؛
• امل�صادقة على قدرات متعهدي اخلدمات الرئي�سية على ا�ستئناف الن�شاط (يف حالة �إ�سناد �أن�شطة
�إىل متعهدين خارجيني)؛
• ال�رشوط التي يجب توفرها للإعالن عن حالة الطوارئ.

 .Vاملوارد الب�رشية

حتدد امل�ؤ�س�سة املوارد الب�رشية البالغة الأهمية وكذا املنهجيات التي �سيتم وفقها توظيف هذه املوارد
يف خمتلف املواقع املتفق عليها (املكاتب والتجهيزات والتموين ،الخ) .وميكن �أي�ضا اللجوء �إىل
خدمات متعاونني م�ؤقتني �أو متخ�ص�صني خارجيني.
وت�أخذ امل�ؤ�س�سة الإجراءات ال�رضورية ل�ضمان �إخبار جميع امل�ستخدمني مب�ضمون خمطط
ا�ستمرارية الن�شاط وخمتلف التغيريات التي تطر�أ عليه.
ويجب �أن ي�شكل خمطط ا�ستمرارية الن�شاط جزءا من برامج التكوين اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
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.VIاختبارات خمطط ا�ستمرارية الن�شاط والتغيريات الطارئة عليه

يتم تقييم جناعة الإجراءات املتعلقة با�ستمرارية الن�شاط (ال�سيما تلك املتعلقة مبراكز الإنقاذ عن
بعد) من خالل �إجناز اختبارات حتدد وتريتها وعمقها وتفا�صيلها ح�سب �أهمية املخاطر املرتبطة
بالعنا�رص التي تخ�ضع لالختبار.
ويجب اختبار الوظائف والعمليات والأنظمة البالغة الأهمية عرب �إدماج املخاطر املرتبطة بالزبناء
واملناولني والأطراف البنكية املقابلة الهامة وكذا عجز البنيات التحتية املالية .ويتم تدوين نتائج
هذه االختبارات وحتليلها و�إر�سالها �إىل جهازي الإدارة والت�سيري وكذا �إىل االفتحا�ص الداخلي
وخمتلف الوحدات املعنية .وتفيد هذه النتائج ،عند االقت�ضاء ،يف تغيري املخطط الأ�صلي وجوانب
�أخرى من تدبري ا�ستمرارية ن�شاط امل�ؤ�س�سة.
ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن تنتج هذه التعديالت عن تغري يف الأن�شطة �أو امل�س�ؤوليات �أو
الأنظمة �أو الربامج املعلوماتية �أو املعدات �أو امل�ستخدمني �أو التجهيزات �أو املحيط اخلارجي.

 .VIIالتوا�صل الداخلي واخلارجي

يت�ضمن خمطط ا�ستمرارية ن�شاط امل�ؤ�س�سة بروتوكوالت وم�ساطر للتوا�صل يف حالة الطوارئ.
ويتعني على هذه امل�ساطر باخل�صو�ص �أن:
• حتدد جمموعة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن التوا�صل مع امل�ستخدمني وخمتلف ال�رشكاء اخلارجيني.
ويجب �أن تكون هذه املجموعة قادرة على التوا�صل مع امل�ستخدمني املتواجدين يف مواقع
معزولة �أو موزعني على عدة �أماكن �أو بعيدين عن املقر املركزي .وقد ت�شمل جهاز الت�سيري
ووظيفة التوا�صل والوظيفة القانونية ووظيفة التقيد بالقوانني وكذا امل�ستخدمني امل�س�ؤولني عن
م�ساطر ا�ستمرارية ن�شاط امل�ؤ�س�سة؛
• حتدد عملية التوا�صل الداخلي؛
• تعتمد على �أي بروتوكول للتوا�صل يوجد م�سبقا يف النظام املايل وتقوم ب�إدخال قوائم ب�أ�سماء
الأ�شخا�ص الذي يكلفون بالتوا�صل مع �سلطات الإ�رشاف وامل�ؤ�س�سات الأخرى من �أجل ت�سهيل
تقييم و�ضعية النظام املايل وتن�سيق جهود ا�ستئناف الن�شاط .ويجب حتديد وت�سجيل �أ�سماء
الأ�شخا�ص املكلفني بالتوا�صل مع م�صالح الإنقاذ حيث تتواجد املوارد البالغة الأهمية؛
• معاجلة املوا�ضيع ذات ال�صلة التي قد تربز خالل ا�ضطراب كبري يف الت�شغيل مثل توفر
امل�ستخدمني الرئي�سيني يف امل�ؤ�س�سة على و�سائل متعددة للتوا�صل (كالهواتف الثابتة الرقمية
والتماثلية ،والهواتف املحمولة ،وهواتف الأقمار اال�صطناعية ،والر�سائل الن�صية ،واملواقع
على االنرتنيت ،والأجهزة اليدوية الال�سلكية ،الخ)؛
• ت�أخذ بعني االعتبار �إمكانية ت�أثري ا�ضطراب العمليات ب�شكل كبري على عمليات م�ؤ�س�سة تابعة
�أو فرع موجود يف بلد اال�ستقبال .ويف هذه احلالة ،يتعني على امل�ؤ�س�سة و�ضع بروتوكوالت
للتوا�صل من �أجل حتديد الظروف التي ت�ستوجب االت�صال ب�سلطات الإ�رشاف يف بلد اال�ستقبال.

 .VIIIا�ستمرارية الأن�شطة امل�سندة �إىل متعهد خارجي

يتطلب �إ�سناد الأن�شطة البالغة الأهمية يف امل�ؤ�س�سة �إىل متعهد خارجي (ال�سيما �أنظمة املعلومات
ومراكز الإنقاذ ،الخ) االت�صال ب�شكل منتظم باملتعهد وتطبيق نف�س ال�رشوط التي ت�رسي يف جمال
اال�ستمرارية على الأن�شطة امل�سندة �إىل متعهد خارجي.
وت�أخذ امل�ؤ�س�سة جميع التدابري املنا�سبة للت�أكد من �أن اخلدمات امل�سندة �إىل املتعهد اخلارجي �ستكون
متوفرة عند االقت�ضاء ،وذلك بال�سهر ،على �سبيل املثال ،على بقاء م�سافة جغرافية كافية بني
مراكز الإنقاذ ومراكز الت�شغيل �أو ب�إدماج �ضمانات القدرة يف اتفاقية املناولة.
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 .IXاالفتحا�ص الداخلي

يتعني على االفتحا�ص الداخلي للم�ؤ�س�سة �أن يقوم مبراجعات دورية ملخطط ا�ستمرارية الن�شاط
وللمقاربة ال�شاملة لتدبري اال�ستمرارية .كما �أنه ملزم بامل�شاركة يف احل�ص�ص التجريبية التي تقوم
بها امل�ؤ�س�سة ،وعند االقت�ضاء يف تلك التي يقوم بها املتعهدون اخلارجيون املكلفون بالأن�شطة
البالغة الأهمية وكذا بتقييم نتائج هذه احل�ص�ص التدريبية.

 .Xرفع التقارير �إىل بنك املغرب

تقوم امل�ؤ�س�سات مبوافاة بنك املغرب بالتقرير اخلا�ص مبخطط ا�ستمرارية الن�شاط الذي تقدمه �إىل
جهاز الإدارة.
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تعليمة رقم /49و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق بوظيفة «التقيد بالقوانني»
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادة  51منه؛
وبناء على �أحكام املن�شور رقم /40و 2007/ال�صادر يف  2غ�شت  2007واملتعلق باملراقبة الداخلية
مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان خالل اجتماعها املنعقد يف  23يوليوز 2007؛
يحدد مبوجب هذه التعليمة القواعد الدنيا التي يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان مراعاتها يف �إحداث
وظيفة التقيد بالقوانني.
املو�ضوع والتعريف
تندرج هذه التعليمة يف �إطار تطبيق الركن الثاين من بازل  .2ومتثل مرجعا من املمار�سات ال�سليمة
لإحداث وظيفة التقيد بالقوانني من قبل م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها فيما يلي «بامل�ؤ�س�سات».،
ويق�صد بوظيفة «التقيد بالقوانني» الوظيفة امل�ستقلة املكلفة بتتبع خطر عدم التقيد بالقوانني ،الذي
يعرف ب�أنه خطر تعر�ض م�ؤ�س�سة ما ملخاطر ال�سمعة �أو خماطر اخل�سائر املالية �أو خماطر العقوبات
ّ
ب�سبب عدم مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية واملعايري واملمار�سات املالزمة لأن�شطتها �أو
مدونات ال�سلوك ،امل�شار �إليها يف ما يلي «باملعايري اجلاري بها العمل».

 .Iدور جهاز الإدارة

يتوىل جهاز الإدارة )جمل�س الإدارة �أو جمل�س الرقابة �أو �أية هيئة مماثلة( ما يلي:
• حتديد املبادئ الأ�سا�سية ل�سيا�سة التقيد بالقوانني التي يجب على امل�ؤ�س�سة اعتمادها يف ممار�سة
ن�شاطها؛
• ال�سهر على �إحداث جهاز الت�سيري لوظيفة «التقيد بالقوانني» والت�شجيع على وجود موقف
�إيجابي من التقيد بالقوانني؛
• امل�صادقة على �سيا�سة وميثاق «التقيد بالقوانني» اللذين يحددهما جهاز الت�سيري؛
• �إجناز تقييم �سنوي لعملية تدبري خطر عدم تقيد امل�ؤ�س�سة بالقوانني ،اعتمادا على التقارير
اخلا�صة التي يعدها جهاز الت�سيري� .إال �أنه يجوز تفوي�ض هذه املهمة للجنة االفتحا�ص �أو للجنة
خم�ص�صة.

 .IIدور جهاز الت�سيري

يتولىّ جهاز الت�سيري (الإدارة العامة �أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة مماثلة) القيام باملهام
التالية:
• �إحداث وظيفة «التقيد بالقوانني» وتعيني امل�س�ؤول عنها؛
• و�ضع �سيا�سة وميثاق وظيفة «التقيد بالقوانني» وال�سهر على تنفيذهما؛
• التحقق با�ستمرار من مالءمة �سيا�سة «التقيد بالقوانني» حلجم امل�ؤ�س�سة وطبيعتها وكذا حجم
ودرجة تعقد �أن�شطتها .ويتحقق جهاز الت�سيري �أي�ضا من تطبيق واحرتام هذه ال�سيا�سة .كما
يقوم ،بدون ت�أخري ،باتخاذ التدابري الت�صحيحية ال�رضورية ملعاجلة �أوجه الق�صور التي ك�شفت
عنها وظيفة «التقيد بالقوانني» �أو االفتحا�ص الداخلي؛
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• �إطالع جهاز الإدارة على خماطر عدم التقيد بالقوانني التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة؛
• القيام ،على الأقل ،مرة واحدة يف ال�سنة ب�إعداد تقرير يرفع �إىل جهاز الإدارة �أو جلنة
االفتحا�ص �أو �إىل جلنة خم�ص�صة يتناول حتقيق �أهداف وظيفة «التقيد بالقوانني» ،والو�سائل
الب�رشية واملادية التي ا�ستخدمت لهذا الغر�ض ،و�أهم �أ�شغال هذه الوظيفة و�أوجه الق�صور
املحتملة امل�سجلة والتدابري الت�صحيحية املقررة وتتبعها.

 .IIIتنظيم وظيفة «التقيد بالقوانني»

يراعي تنظيم وظيفة «التقيد بالقوانني» ال�رشوط التالية:
لحق مبا�رشة بجهاز الت�سيري .وت�سهر هذه الوظيفة
• تعترب وظيفة «التقيد بالقوانني» هيئة م�ستقلة ُت َ
على �ضمان تنا�سق تدبري خماطر عدم التقيد بالقوانني داخل امل�ؤ�س�سة .ومن �أجل تفادي �أي
احتمال لت�ضارب امل�صالحُ ،تف�صل هذه الوظيفة عن ممار�سة �أية وظيفة �أخرى داخل امل�ؤ�س�سة؛
• ميكن تفوي�ض بع�ض املهام املرتبطة مب�س�ؤوليات وظيفة «التقيد بالقوانني» لبع�ض امل�صالح �أو
اخلليات �أو الأق�سام .ويف هذه احلالة ،تتوىل وظيفة «التقيد بالقوانني» بالتن�سيق بني الوحدات
املكلفة بتنفيذ املهام الناجتة عن امل�س�ؤوليات املناطة بها؛
• ميكن جلهاز الت�سيري �أن يتوىل بنف�سه وظيفة «التقيد بالقوانني» �إذا كان حجم امل�ؤ�س�سة يقت�ضي
ذلك؛
• ال يجوز �إ�سناد وظيفة «التقيد بالقوانني» ملتعهد خارجي� .إال �أنه ،يجوز للم�ؤ�س�سة اللجوء �إىل
خربة جهات خارجة عن امل�ؤ�س�سة �أو �إىل الو�سائل التقنية التي تتوفر عليها هذه الأخرية.
ويجوز للم�ؤ�س�سة القيام ،عند االقت�ضاء ،ب�إحداث رابط وظيفيي مع وظيفة «التقيد بالقوانني»
املوجودة يف املجموعة التي تتبع لها امل�ؤ�س�سة؛
• يجب �أن يكون لدى الأ�شخا�ص املكلفني بوظيفة «التقيد بالقوانني» قدر عال من الكفاءة يف
جمال الأن�شطة البنكية واملالية و�إملام تام «باملعايري اجلاري بها العمل».

� .IVسيا�سة «التقيد بالقوانني»

تك�شف �سيا�سة «التقيد بالقوانني» على اخل�صو�ص عن اجلوانب الرئي�سية خلطر عدم التقيد بالقوانني
كما تف�رس املبادئ التي حددها جهاز الإدارة وحتدد دور وظيفة «التقيد بالقوانني» و�أهدافها وت�ضع
برناجما للتكوين امل�ستمر.
وتن�ص هذه ال�سيا�سة �أي�ضا على �إعداد ميثاق «للتقيد بالقوانني»:
• يعر�ض �أهداف وظيفة «التقيد بالقوانني» ويقر ا�ستقالليتها كما يحدد امل�س�ؤوليات املناطة بها
واخت�صا�صاتها؛
• ي�صف العالقات مع الوظائف الأخرى املكلفة بتدبري املخاطر ومراقبتها وكذا مع االفتحا�ص
الداخلي؛
• يحدد بو�ضوح الروابط والعالقات وم�ستويات رفع التقارير بني خمتلف الوحدات التي
تتدخل يف تدبري خطر عدم التقيد بالقوانني والتحكم فيه مع الت�أكيد باخل�صو�ص على �أن وظيفة
املفو�ضة؛
«التقيد بالقوانني» م�س�ؤولة عن املهام
َ
• يخول لوظيفة «التقيد بالقوانني» احلق يف احل�صول على �أية معلومة �رضورية ملمار�سة
مهامها؛
• مينح لوظيفة «التقيد بالقوانني» احلق يف طلب �إجراء حتقيقات؛
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حق االت�صال بجهاز الت�سيري وكذا ،عند االقت�ضاء ،بجهاز الإدارة �أو �أع�ضاء جلنة
• مينح َّ
االفتحا�ص �أو جلنة خم�ص�صة؛
• يحدد كيفيات و�رشوط جلوء هذه الوظيفة ،عند االقت�ضاء� ،إىل خرباء خارجيني.

 .Vم�س�ؤوليات وظيفة «التقيد بالقوانني»

تعد وظيفة التقيد بالقوانني م�س�ؤولة ،على الأقل ،عن اجلوانب التالية:،
�أ� .إح�صاء «املعايري اجلاري بها العمل»
ّ
واملنظمة ملمار�سة �أن�شطة
حت�صي وظيفة «التقيد بالقوانني» خمتلف «املعايري اجلاري بها العمل»
امل�ؤ�س�سة .ويجب �إبالغ جميع امل�ستخدمني املعنيني بهذه املعايري.
ب .حتديد وتقييم خطر عدم التقيد بالقوانني
حتدد وظيفة «التقيد بالقوانني» خمتلف خماطر عدم التقيد بالقوانني التي قد تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة
كما تقوم بتقييمها من �أجل �إبراز خطورتها والنتائج الناجمة عنها .ولهذا الغر�ض ،تقوم بو�ضع
م�ساطر تتعلق مبا يلي:
• مراقبة «تقيد» العمليات املنجزة «باملعايري اجلاري بها العمل»؛
• حتديد وقيا�س خماطر عدم التقيد بالقوانني املرتبطة ب�أي نوع جديد من الأن�شطة �أو املنتجات
�أو الزبائن �أو التحويل الهام ملنتجات قائمة؛
• التتبع امل�ستمر للتعديالت �أو التغيريات التي قد يتم �إدخالها على القوانني املطبقة على العمليات
التي تنجزها امل�ؤ�س�سة.
ج .امل�ساطر والتعليمات اخلا�صة بتنفيذ �سيا�سة «التقيد بالقوانني»
ت�سهر وظيفة «التقيد بالقوانني» على �ضمان توفر امل�ؤ�س�سة على معايري تنظم ممار�سة العمليات
اليومية املتعلقة مبجموع �أن�شطتها .ويجب �أن ت�شكل هذه املعايري جزءا ال يتجز�أ من التعليمات
وامل�ساطر وعمليات املراقبة الداخلية يف املجاالت التابعة مبا�رشة لوظيفة «التقيد بالقوانني».
�رشك وظيفة «التقيد بالقوانني»
وبالن�سبة لللأن�شطة غري التابعة مبا�رشة لوظيفة «التقيد بالقوانني»ُ ،ت َ
وتتم ا�ست�شارتها عند �إعداد وتطبيق امل�ساطر العملياتية وتلك اخلا�صة باملراقبة الداخلية.
د .التحقق من مراعاة �سيا�سة «التقيد بالقوانني»
تتحقق وظيفة «التقيد بالقوانني» بانتظام من مراعاة ال�سيا�سة وامل�ساطر والتعليمات املتعلقة «بالتقيد
بالقوانني».
كما تعمل على و�ضع م�ساطر وم�ؤ�رشات متكّ ن من حتليل وتتبع امل�شاكل التي مت ر�صدها واقرتاح
التدابري الت�صحيحية التي يتعني اتخاذها من �أجل معاجلتها.
ه .مركزة املعلومات اخلا�صة مب�شاكل «التقيد بالقوانني»
تتوفر وظيفة «التقيد بالقوانني» على م�ساطر خا�صة مبركزة جميع املعلومات املتعلقة بامل�شاكل
واالختالالت التي مت الك�شف عنها مقارنة باملعايرياملعمول بها.
و�إذا كانت امل�ؤ�س�سة تنتمي �إىل جمموعة ذات م�صلحة م�شرتكة ،يجب �أن ت�شمل هذه امل�ساطر
كيفيات مركزة املعلومات ال�صادرة عن هذه امل�ؤ�س�سة.
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و .حت�سي�س وتكوين امل�ستخدمني
تعمل امل�ؤ�س�سة على حت�سي�س جميع م�ستخدميها ب�أهمية وظيفة «التقيد بالقوانني» وت�ضمن تكوينهم
يف جمال م�ساطر مراقبة «التقيد بالقوانني» اخلا�صة بالعمليات التي يزاولونها.
ز .التوثيق ورفع التقارير الداخلية
تتوىل وظيفة «التقيد بالقوانني» توثيق الأ�شغال املنجزة يف �إطار امل�س�ؤوليات املناطة بها ،ال
�سيما بهدف ت�سجيل التدخالت واملالحظات املقبولة .وترفع الوظيفة �إىل جهاز الت�سيري وكذا،
تتطرق �إىل
عند االقت�ضاء ،جهاز الإدارة �أو جلنة لالفتحا�ص �أو جلنة خم�ص�صة التقاريرالتي
ّ
امل�شاكل واالختالالت التي متت معاينتها على م�ستوى امل�ساطر �أو حتى على م�ستوى �سيا�سة «التقيد
بالقوانني» وكذا التدابري املتخذة بهذا ال�ش�أن.
ويتعني على وظيفة «التقيد بالقوانني» �أي�ضا �إخبارجلنة االفتحا�ص الداخلي ب�شكل دوري بهذه
االختالالت.

 .IVمراقبة االفتحا�ص الداخلي لوظيفة «التقيد بالقوانني»

يجب �أن تندرج �أن�شطة وظيفة «التقيد بالقوانني» يف �إطار اخت�صا�صات االفتحا�ص الداخلي الذي
يتعني عليه تقييم �سري عمل هذه الوظيفة وفعاليتها.
ويتعني على االفتحا�ص الداخلي �إبالغ امل�س�ؤول عن وظيفة «التقيد بالقوانني» باالختالالت املتعلقة
بخطر عدم التقيد بالقوانني التي �سجلها خالل مزاولته مهام املراقبة.

 .IIVالفروع وال�رشكات التابعة املوجودة يف اخلارج

يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تتحقق من �إحداث ال�رشكات التابعة لها وفروعها املوجودة باخلارج
منظومة ملراقبة خطر عدم تقيد عملياتها بالقوانني .كما يجب �أن تن�ص هذه املنظومة على م�ساطر
ملراقبة مراعاة «املعايري اجلاري بها العمل» يف البلد امل�ضيف وكذا تطبيق هذه التعليمة.

 .IIIVرفع التقارير �إىل بنك املغرب

توايف امل�ؤ�س�سات بنك املغرب بالتقرير ،الذي توجهه �إىل �أجهزة �إدارتها ،عن خماطر عدم التقيد
بالقوانني.
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 .9.4تدبريخماطر الت�شغيل
تعليمة �صادرة يف � 1أبريل  2005تتعلق باحلد الأدنى من املعلومات التي يتعني على م�ؤ�س�سات
االئتمان طلبها يف �إطار درا�سة ملفات القرو�ض
بناء على مقت�ضيات املادة  15من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  147-93-1ال�صادر
يف  15حمرم  6( 1414يوليوز  )1993املتعلق بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان ومراقبتها؛
بناء على �أحكام املادة  34من املن�شور رقم /6و 2001/بتاريخ  19فرباير  2001املتعلق باملراقبة
الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان ،بد�أ من هذا التاريخ� ،أن ت�شرتط على زبنائها ،يف �إطار درا�سة
ملفات القرو�ض ،تزويدها باحلد الأدنى من املعلومات الواردة �أدناه.
املادة 1
يجب �أن تت�ضمن ملفات طلب القرو�ض اخلا�صة بالأ�شخا�ص املعنويني �سواء كانوا �رشكات
امل�ساهمة �أو �رشكات التو�صية باال�سهم ،كيفما كان م�ستوى جمموع مبيعاتها� ،أو �رشكات حمدودة
امل�س�ؤولية� ،أو �رشكات ت�ضامن �أو �رشكات تو�صية ب�سيطة ،يتجاوز جمموع مبيعاتها بر�سم ال�سنة
املالية خم�سني مليون درهم دون احت�ساب الر�سوم ،احلد الأدنى من عنا�رص املعلومات التالية:
• القوائم الرتكيبية ال�سنوية املعدة وفقا للت�رشيعات والقوانني املحا�سبية املعمول بها يف املغرب؛
• تقرير مراقب �أو مراقبي احل�سابات؛
• ن�سخة من حم�رض اجلمعية العمومية التي قررت ب�ش�أن ح�سابات ال�سنة املالية املحا�سبية ؛
• ن�سخة من و�صل �إيداع القوائم الرتكيبية وتقرير مراقب �أو مراقبي احل�سابات بكتابة ال�ضبط لدى
املحكمة التجارية.
املادة 2
يتعني على املقاوالت التي تقوم بطلب عمومي لالدخار الإدالء بقوائمها الرتكيبية الن�صف ال�سنوية
م�صحوبة بتقرير املراجعة املحدودة الذي يعده مراقبو احل�سابات.
�أما ال�رشكات املدرجة يف الق�سم الأول من �سوق القيم والتي تعمل يف �إطار جممع مبوجب حيازتها
على �رشكات �أخرى ،في�ستلزم منها تقدمي قوائمها الرتكيبية ال�سنوية ب�صيغة جممعة معدة وفقا
للمعايري املتفق عليها على ال�صعيد الدويل.
املادة 3
يجب �أن تت�ضمن ملفات طلبات القرو�ض اخلا�صة بالأ�شخا�ص املعنويني �سواء كانوا �رشكات
حمدودة امل�س�ؤولية� ،أو �رشكات ت�ضامن �أو �رشكات تو�صية ب�سيطة ،يقل جمموع مبيعاتها
بر�سم ال�سنة املالية �أو ي�ساوي خم�سني مليون درهم دون احت�ساب الر�سوم ،وال يتجاوز جمموع
اقرتا�ضاتها من م�ؤ�س�سة االئتمان مليوين درهم ،احلد الأدنى من عنا�رص املعلومات التالية:
• القوائم الرتكيبية ال�سنوية املعدة وفق الت�رشيعات والقوانني املحا�سبية املعمول بها يف املغرب؛
• �شهادة بقانونية و�صحة احل�سابات ال�صادرة عن مهني م�ؤهل قانونيا لهذا الغر�ض ،يف حني
اللجوء �إىل خدمات هذا الأخري؛
• ن�سخة من و�صل �إيداع القوائم الرتكيبية بكتابة ال�ضبط لدى املحكمة التجارية.
• ن�سخة من حم�رض اجلمعية العمومية التي قررت ب�ش�أن ح�سابات ال�سنة املالية املحا�سبية ؛
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املادة 4
يجب �أن تت�ضمن ملفات القرو�ض اخلا�صة بالفئات الأخرى من الأ�شخا�ص املعنويني (مبا فيها
امل�ؤ�س�سات العمومية) ،والتي يتجاوز جمموع اقرتا�ضاتها من م�ؤ�س�سة االئتمان �أو ي�ساوي مليوين
درهم ،احلد الأدنى من املعلومات التالية:
• القوائم الرتكيبية ال�سنوية �أو �أية وثائق �أخرى تنوب عنها ،والواردة يف الن�صو�ص الت�رشيعية
والقانونية املنظمة لها؛
• تقرير مراقب �أو مراقبي احل�سابات �أو املفتح�ص �أو املفتح�صني اخلارجيني �أو �شهادة بقانونية
و�صحة احل�سابات ُم َ�سلمة من طرف مهني م�ؤهل قانونيا لهذا الغر�ض ،يف حني اللجوء �إىل
خدمات هذا الأخري ؛
• ن�سخة من حم�رض اجلهاز الذي قرر ب�ش�أن ح�سابات ال�سنة املالية املحا�سبية.
املادة 5
يجب �أن تت�ضمن ملفات طلبات القرو�ض اخلا�صة بالأ�شخا�ص الطبيعيني الدين ميار�سون ن�شاطات
مهنية ويتجاوز جمموع اقرتا�ضاتهم من م�ؤ�س�سة االئتمان �أو ي�ساوي مليوين درهم ،عنا�رص
املعلومات التالية كحد �أدنى :
• القوائم الرتكيبية ال�سنوية �أو �أية وثائق �أخرى تنوب عنها ،والتي مت �إعدادها وفق الت�رشيعات
والقوانني املحا�سبية املعمول بها يف املغرب ؛
• �شهادة بقانونية و�صحة احل�سابات ُم�سلمة من مهني م�ؤهل قانونيا لهذا الغر�ض ،يف حالة ما �إذا
جل�أت املقاولة خلدماته.
املادة 6
يجب �أن تت�ضمن كل �صفحة من �صفحات احل�صيلة وح�ساب العائدات والتكاليف� ،أو الوثائق التي
تنوب عنها
• ختم املقاولة وتوقيع املدير املخول قانونيا؛
• ختم مراقب �أو مراقبي احل�سابات �أو ،عند االقت�ضاء ،ختم وتوقيع املهني الذي قام مب�سك
احل�سابات و�/أو الذي �أ�رشف على �إعداد القوائم الرتكيبية (�أو الوثائق التي تنوب عنها) ،يف
حني اللجوء �إىل خدمات هذا الأخري.
املادة 7
حتث م�ؤ�س�سات االئتمان الفئات الأخرى من الزبناء على تزويدها بجميع املعلومات التي تراها
مفيدة لتقييم و�ضعيتها املالية ،وذلك طبقا ملقت�ضيات املادة  34من املن�شور رقم / 6و 2001/ال�سالف
الذكر.
املادة 8
ي�رشع يف العمل ب�أحكام هذه التعليمة ابتداء من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /29و� 2007/صادرة فى  13ابريل  2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر الت�شغيل
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادتني  19و 51منه ؛
وبناء على �أحكام من�شور بنك املغرب املتعلق بنظام املراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان ؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  14مار�س 2007؛
يحدد يف هذه التعليمة القواعد الدنيا التي يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان مراعاتها يف تدبري خماطر
الت�شغيل.
مو�ضوع التعليمة:
تندرج هذه التعليمة امل�ستلهمة انطالقا من التو�صيات التي �أ�صدرتها جلنة بازل يف هذا ال�ش�أن ،يف
�إطار تطبيق الركن الثاين من بازل  ،2والتي ت�شكل مرجعا من املمار�سات ال�سليمة مل�ؤ�س�سات
االئتمان ،امل�شار �إليها يف ما يلي «بامل�ؤ�س�سات» ،من �أجل �إحداث منظومة لتدبري خماطر الت�شغيل
متكّ نها من حتديد امل�صادر املحتملة لهذه املخاطر و�ضمان قيا�سها ،وتتبعها ،ومراقبتها والتخفيف
منها� ،آخذة بعني االعتبار حجم هذه امل�ؤ�س�سات ونوعية خماطرها وكذا درجة تعقد �أن�شطتها.

 .Iنطاق تطبيق التعليمة

مبقت�ضى �أحكام املواد � 59إىل  62من املن�شور رقم /26و 2006/املتعلق مبتطلبات الأموال الذاتية
املرتبطة مبخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وكذا خماطر الت�شغيل ،يتعني على امل�ؤ�س�سات التي
االلتزام الكامل بهذه التعليمة.
تختار املقاربة املعيارية �أو املقاربة املعيارية البديلة
ُ
وترجع امل�ؤ�س�سات الأخرى �إىل هذه التعليمة من �أجل تعزيز منظومتها اخلا�صة بتدبري خماطر
الت�شغيل.

.IIتعريف خماطر الت�شغيل

مبقت�ضى املادة  56من املن�شور رقم /26وُ ،2006/يق�صد مبخاطر الت�شغيل خماطر وقوع خ�سائر
نتيجة وجود حاالت ق�صور �أو خلل مرتبطة بامل�ساطر �أو امل�ستخدمني �أو الأنظمة الداخلية �أو
�أحداث خارجية.
وي�شمل هذا التعريف املخاطر القانونية ،لكنه ي�ستثني املخاطر الإ�سرتاتيجية واملخاطراملتعلقة ب�سمعة
امل�ؤ�س�سة.

 .IIIامل�صادر املحتملة ملخاطر الت�شغيل

متكّ ن منظومات تدبري خماطر الت�شغيل من حتديد جمموع امل�صادر الرئي�سية ملخاطر الت�شغيل ومن
تغطية امل�صادر الواردة �أدناه ،على الأقل ال احل�رص:
• الغ�ش الداخلي� :أي فعل ت�شرتك فيه جهة على الأقل من داخل امل�ؤ�س�سة ويرمي �إىل حتويل
ممتلكات �أو ت�سديدات �أو �أداءات� ،أو �إىل التحايل على الأحكام القانونية �أو التنظيمية
(معلومات غري �صحيحة حول الو�ضعيات� ،رسقة يرتكبها �أحد امل�ستخدمني ،عمليات �أو �أن�شطة
غري مرخ�ص بها ،معامالت غري مبلّغ عنها بعلم م�سبق ،اختال�س الأموال ،تزوير الوثائق،
تعامالت الأطراف الداخلية املطلعة ،العموالت ال�رسية .)...
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• الغ�ش اخلارجي� :أي فعل ُين�سب �إىل جهات خارجة امل�ؤ�س�سة يهدف �إىل حتويل ممتلكات �أو
ت�سديدات �أو �أداءات� ،أو �إىل التحايل على �أحكام قانونية �أو تنظيمية (�رسقة ،غ�ش ،خ�سائر
ترتبط بالقر�صنة املعلوماتية ،تزوير ،تزييف ال�شيكات.)...،
• املمار�سات الغري املوافقة ملجال ال�شغل والأمن يف �أماكن العمل� :أي فعل ال يراعي مدونة
ال�شغل �أو االتفاقيات اجلماعية املتعلقة بت�شغيل �أو �صحة �أو �أمن امل�ستخدمني� ،أو قد ي�ؤدي �إىل
املطالبة بتعوي�ضات عن ال�رضر ال�شخ�صي� ،أو امل�س بامل�ساواة بني امل�ستخدمني �أو �أعمال التمييز،
�أو �أن�شطة نقابية �أو �إىل امل�س�ؤولية املدنية ب�شكل عام.
• املمار�سات الغري املوافقة فيما يتعلق بالزبائن واملنتجات والن�شاط التجاري� :أي تق�صري ،غري
مق�صود �أو راجع �إىل الإهمال ،يف ما يخ�ص واجبا مهنيا جتاه الزبناء� ،أو راجع �إىل طبيعة �أو
ت�صميم منتوج معني (انتهاك �رسية املعلومات اخلا�صة بالزبناء ،غ�سل الأموال ،املمار�سة غري
القانونية لأن�شطة خا�ضعة للرتخي�ص ،البيع ال�صعب ،جتاوز حدود التعر�ض امل�سموح بها لأحد
الزبناء.)...،
• اخل�سائر التي تلحق املمتلكات املادية :عمليات التدمري �أو اخل�سائر النا�شئة عن كارثة طبيعية �أو
كوارث �أخرى (التخريب ،الإرهاب.)...
• توقف الأن�شطة وتعطل الأنظمة :خلل يف الن�شاط (توقف �أو ا�ضطراب م�صلحة من امل�صالح)
�أو الأنظمة (املعدات املعلوماتية ،الربامج املعلوماتية ،االت�صاالت الال�سلكية.)...
• عدم �إجناز العمليات وعمليات الت�سليم والإجراءات :م�شاكل يف معاجلة عملية من العمليات �أو
يف تدبري الإجراءات �أو العالقات مع املمونني �أو �أطراف مقابلة جتارية �أخرى (معطيات غري
�صحيحة �أو مغلوطة حول الزبناء ،خ�سائر �أو �أ�رضار تلحق ب�أ�صول الزبناء ،توثيق قانوين غري
كاف ،تدبري غري مالئم لل�ضمانات املالية� ،أخطاء يف التقارير اخلارجية.)...

 .IVمراقبة جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري ملخاطر الت�شغيل
 .1جهاز الإدارة

ي�صادق جهاز الإدارة (جمل�س الإدارة �أو جمل�س املراقبة �أو �أي هيئة مماثلة) على �إحداث منظومة
تدبري خماطر الت�شغيل باعتبارها فئة مميزة من املخاطر .ولهذا الغر�ض ،يحدد ب�شكل وا�ضح
ودقيق التوجهات واملبادئ التي تقوم على �أ�س�سها هذه املنظومة التي يتعني على جهاز الت�سيري
�إحداثها وي�صادق على ال�سيا�سات ذات ال�صلة التي ي�ضعها هذا الأخري.
وت�أخذ منظومة تدبري خماطر الت�شغيل بعني االعتبار م�ستوى املخاطر الذي حتدده م�ؤ�س�سة
االئتمان ،مع الإف�صاح عن �سيا�سات تدبريها والأولوية املعطاة لتطبيقها ،وكذا الظروف التي
قد يتم مب�ستهلها ،على وجه االحتمال ،تكليف جهة خارجة عن امل�ؤ�س�سة بتدبري هذه املخاطر.
وتت�ضمن املنظومة �أي�ضا �سيا�سات تبينّ منهجية حتديد وتقييم وتتبع هذه املخاطر والتحكم فيها و�/أو
التخفيف منها .ويجب �أن يتنا�سب م�ستوى ت�شكيل وتعقد هذه املنظومة مع نوعية خماطر امل�ؤ�س�سة.
كما حتدد املنظومةُ الإجراءات الرئي�سية التي يتعني �إحداثها من �أجل تدبري هذه املخاطر.
ويجوز جلهاز الإدارة �أن يفو�ض �إىل جلنة خمت�صة مهمة �إحدات منظومة تدبري خماطر الت�شغيل
فعال .ولهذه الغاية ،من
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة .كما ي�سهر �أي�ضا على �إحداث نظام مراقبة داخلي ّ
املهم جدا ان حت ّدد م�ستويات امل�س�ؤولية ورفع التقارير ب�شكل وا�ضح مع الف�صل بني وظائف
مراقبة املخاطر والوحدات العاملة ووظائف الدعم ق�صد تفادي ت�ضارب امل�صالح.
ويقوم جهاز الإدارة ،ب�صورة منتظمة ،بتقييم املنظومة املُحدثة ق�صد الت�أكد من تغطيتها ب�شكل
مالئم ملخاطر الت�شغيل الناجمة عن التطورات اخلارجية وكذا تلك املتعلقة باملنتجات �أو الأن�شطة
�أو الأنظمة اجلديدة .ويهدف هذا الفح�ص اجلديد �إىل حتديد املمار�سات الأكرث توافقا مع �أن�شطة
و�أنظمة و�إجراءات امل�ؤ�س�سة .وي�سهر جهاز الإدارة على �ضمان مراجعة منظومة تدبري خماطر
الت�شغيل على �ضوء هذا التحليل ،حتى يت�سنى �أخذ خماطر الت�شغيل الكربى بعني االعتبار.
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ب .جهاز الت�سيري
يعمل جهاز الت�سيري (الإدارة العامة �أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أي هيئة مماثلة) على ترجمة
منظومة تدبري خماطر الت�شغيل ،كما وافق عليها و�صادق عليها جهاز الإدارة� ،إىل �سيا�سات
و�إجراءات وم�ساطر دقيقة ميكن تطبيقها ومراقبتها داخل خمتلف وحدات امل�ؤ�س�سة .كما ي�سهر
�أي�ضا على تزويد الوظائف �أو امل�صالح املكلفة بهذه املهمة باملوارد املنا�سبة و كذا على تقييم مدى
مالءمة م�سطرة مراقبة هذا التدبري بالنظر �إىل املخاطر املت�صلة بن�شاط كل وحدة من وحدات
امل�ؤ�س�سة.
وعالوة على ذلك ،يت�أكد جهاز الت�سيري من توفر امل�ستخدمني املكلفني بالأن�شطة البنكية على
التجربة املهنية واخلربة التقنية املطلوبتني ومن متتع الأ�شخا�ص املكلفني مبراقبة ال�سيا�سة املعتمدة
يف جمال خماطر الت�شغيل ب�سلطة م�ستقلة عن الوحدات اخلا�ضعة ملراقبتهم.
كما ي�سهر جهاز الت�سيري على تعميم �سيا�سة تدبري خماطر الت�شغيل على كافة امل�ستخدمني وعلى �إحداث
قنوات ت�ضمن التوا�صل الفعال بني امل�س�ؤول عن تدبري خماطر الت�شغيل وامل�س�ؤولني املكلفني بتدبري
باقي فئات املخاطر (خماطر االئتمان ،وخماطر ال�سوق ،)...،وكذا مع امل�س�ؤولني املكلفني
بالعالقات مع الوحدات التي تقدم خدمات خارجية (ك�رشكات الت�أمني ،و�رشكات املناولة).
ويويل جهاز الت�سيري اهتماما خا�صا بجودة مراقبة الوثائق وباملمار�سات املتعلقة ب�إجناز املعامالت.
وينبغي ،على وجه اخل�صو�ص ،توثيق ال�سيا�سات والإجراءات وامل�ساطر املرتبطة بالتقنيات
احلديثة ،التي تتناول �أعداد كبرية من املعامالت ،وتعميمها على جمموع امل�ستخدمني.

 .Vالنظام اخلا�ص بتحديد وقيا�س وتتبع خماطر الت�شغيل والتحكم فيها
والتخفيف منها
�أ  .حتديد وقيا�س خماطر الت�شغيل
ميكّ ن نظام تدبري خماطر الت�شغيل من حتديد املخاطر البالغة الأهمية ومن قيا�س درجة �ضعف
امل�ؤ�س�سة جتاه هذه املخاطر .ولهذا الغر�ض ،ي�أخذ هذا النظام بعني االعتبار العوامل الداخلية
(خا�صة طبيعة الأن�شطة ،وجودة املوارد الب�رشية ،والتغريات التي تطال التنظيم ون�سبة دوران
امل�ستخدمني) وكذا العوامل اخلارجية (خا�صة امل�ستجدات التي يعرفها القطاع البنكي والتطورات
التكنولوجية).
ويجوز للم�ؤ�س�سات ،من �أجل حتديد وتقييم خماطر الت�شغيل املطروحة لديها ،ا�ستخدام التقنيات
التالية:
• التقييم الذاتي :يتم تقييم عمليات و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة على �أ�سا�س حتليل جمموعة من النقط التي
يحتمل �أن تكون معر�ضة ملخاطر الت�شغيل.
و يرتتكز هذا الإجراء ،عموما ،على جمموعة من عمليات املراقبة التي جترى على امل�ستوى
الداخلي والتي تهدف �إىل حتديد مكامن قوة و�ضعف املحيط الت�شغيلي .ويتم ترتيب خمتلف �أنواع
التعر�ض ملخاطر الت�شغيل وفق جدول تنقيط ي�أخذ بعني االعتبار �أدوات التخفيف من هذه املخاطر.
وميكّ ن هذا اجلدول من حتويل التقييمات النوعية �إىل تدابري كمية ومن �إح�صاء املخاطر اخلا�صة
بن�شاط معني ،وكذا املخاطر التي تهم عدة �أن�شطة .كما ميكن ا�ستخدامه من �أجل تخ�صي�ص �أموال
ذاتية اقت�صادية موجهة لتغطية خماطر الت�شغيل ،بالن�سبة ملختلف الأن�شطة.
• خريطة املخاطر :يف �إطار هذه الإجراء ،يتم توزيع خمتلف الوحدات والوظائف التنظيمية
و�سال�سل العمليات �إىل عدة فئات من خماطر الت�شغيل ،مما ميكّ ن جهاز الت�سيري من التعريف
مبناطق اخلطر وحتديد الأولويات التي �سترتجم اىل جمموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها.
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• م�ؤ�رشات املخاطر :تق ّدم م�ؤ�رشات املخاطر(عدد العمليات غري املنجزة ،حركية امل�ستخدمني،
تواتر و�/أو درجة خطورة الأخطاء �أو حاالت الإغفال )...فكرة عن تعر�ض امل�ؤ�س�سة
تدابري خمتلفة غالبا ما
ملخاطر الت�شغيل .و ُتع ّد هذه امل�ؤ�رشات اعتمادا على �إح�صائيات و�/أو
َ
تكون ذات طابع مايل.
وتتم مراجعة هذه امل�ؤ�رشات عموما ب�شكل دوري من �أجل �إخبار جهازي الإدارة
املحملة باملخاطر.
والت�سيريباملتغيرّ ات
ّ

 .2تتبع خماطر الت�شغيل

بالإ�ضافة �إىل تتبع حاالت اخل�سائر املتعلقة بالت�شغيل ،ت�ضع امل�ؤ�س�سات م�ؤ�رشات �إنذارٍ متقدمة
متكنها من حتديد امل�صادر املحتملة ملخاطر الت�شغيل (ارتفاع غري معتاد يف ن�سبة النمو ،تقدمي
منتجات جديدة ،دوران امل�ستخدمني ،توقف املعامالت ،خلل يف النظام) .وعادة ما ت�شمل هذه
امل�ؤ�رشات حدودا ق�صوى ي�ؤدي جتاوزها �إىل تنفيذ �إجراءات احرتازية.
ويجب �أن ي�شكل تتبع خماطر الت�شغيل جزءا ال يتجز�أ من ن�شاط امل�ؤ�س�سة ،و �أن تتنا�سب دورية
مما �سيمكن
هذا التتبع مع املخاطر وكذا مع وترية ونوعية التغريات التي يعرفها املحيط الت�شغيليّ .
جهاز الإدارة بف�ضل �إحاطته باملعلومات املنا�سبة ،من �إعداد تقييم عام لنوعية خماطر الت�شغيل التي
تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة ومن �ضبط االنعكا�سات التطبيقية والإ�سرتاتيجية الناجمة عن هذه املخاطر.
وعالوة على ذلك ،تقوم امل�صالح املعنية التابعة للم�ؤ�س�سة (الوحدات الت�شغيلية ،وظائف املجموعة،
التقاريراملتعلقة مبخاطر
امل�س�ؤول عن تتبع خماطر الت�شغيل ،االفتحا�ص الداخلي )...ب�إعداد
ّ
الت�شغيل و ذلك ب�شكل منتظم ،و ُترفع هذه الأخرية �إىل اجلهات الإدارية امل�س�ؤولة و�إىل ف�صائل
ت�سبب هذه املخاطر.
الأن�شطة التي ّ
وت�شمل هذه التقارير املعطيات الداخلية (اجلوانب املالية ،والعمليات والإلتزام بالقوانني) ،وكذا
املعلومات اخلارجية (اخلا�صة بال�سوق) املتعلقة بالأحداث والظروف التي من �ش�أنها الت�أثري على
جمرى القرار .ويجب �أن تتناول هذه التقارير جمموع مكامن اخلطر املحددة و�أن تق ّدم التدابري
الت�صحيحية ال�رسيعة للح ّد من هذه الأخرية .ومن �ش�أن نتائج هذه التقارير �أن ت�شكل قاعدة لو�ضع
�سيا�سات و�إجراءات وممار�سات تدبريية تتما�شى واملخاطر املعرت�ضة.
ومن �أجل الت�أكد من �شمولية وموثوقية هذه التقارير ،ي�ستوجب على جهاز الت�سيريالتحقق بانتظام
من �رسعة ودقة وفعالية �أنظمة رفع التقارير وعمليات املراقبة الداخلية.
مت حتديد امل�ؤ�س�سة ملخاطر ت�شغيل بالغة الأهمية ،حينها يجب اتخاذ التدابري املنا�سبة
ويف حال ما �إذا ّ
ب�شكل �رسيع ق�صد تقلي�ص حجم التعر�ض لهذه املخاطر �إىل م�ستوى ميكن التحكم فيه .دون بلوغ
امل�سبب لهذه املخاطر.
هذه الغاية ،ينبغي مراجعة متو�ضع امل�ؤ�س�سة مقارنة بالن�شاط ّ
تقيد العمليات مبجموعة
وت�ضع امل�ؤ�س�سات التدابريوامل�ساطراملخت�صة يف املراقبة وكذا نظاما ي�ضمن ّ
من ال�سيا�سات الداخلية املوثقة بال�شكل املطلوب.
ويجب تدعيم ال�سيا�سات وامل�ساطر ،بعد ت�شكيلها وتوثيقها ،من خالل ثقافة مراقبة متينة ت�شجع
على تطبيق املمار�سات ال�سليمة يف تدبري خماطر الت�شغيل .على هذا النحو ،يتعني على جهاز
الإدارة وجهاز الت�سيري �إحداث تدابري �صلبة للمراقبة الداخلية ت�ؤطر جميع �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ،ق�صد
�ضمان اال�ستجابة ال�رضورية عند حدوث �أي طارئ.
ج .التحكم يف خماطر الت�شغيل والتخفيف منها
ت�سهر امل�ؤ�س�سات على اعتماد ممار�سات داخلية تهدف �إىل �ضمان التحكم يف خماطر الت�شغيل
والتخفيف منها مثل:
• التتبع اليقظ ملدى احرتام احلدود و العتبات املح َّددة للمخاطر؛
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• ت�أمني الو�صول �إىل ممتلكات و�أر�شيفات امل�ؤ�س�سة وا�ستخدامها؛
• ت�أهيل الكفاءات وتكوين امل�ستخدمني؛
• التعريف بالأن�شطة واملنتجات التي تبدو مردوديتها غري متنا�سبة مع التوقعات املنتظرة؛
• التحقق من العمليات واحل�سابات ومطابق ُتها ب�شكل منتظم.
وتخ�ضع الأن�شطة التي �أ�سندت �إىل متعهد خارجي ل�سيا�سات تتما�شى وتدبري املخاطر .وال يح ّد
هذا اللجوء �إىل املتعهدين اخلارجيني من امل�س�ؤولية املنوطة جلهازي الإدارة والت�سيري اللذين يتعني
عليهما ال�سهر على �أن ت�ساق املهمة امل�سندة �إاى املتعهدين ب�شكل �آمن و�سليم ،مع مراعاة الإطار
التنظيمي املعمول به .ويجب �أن تكون عقود �إ�سناد اخلدمات �إىل متعهد خارجي متينة وقائمة على
اتفاقيات خدمة ت�ضمن توزيعا وا�ضحا للم�س�ؤوليات بني مقدمي اخلدمات اخلارجيني وامل�ؤ�س�سة.
وعالوة على ذلك ،تتحمل امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولية تدبري املخاطر املتبقية املتعلقة بعقود �إ�سناد اخلدمات
�إىل متعهدين خارجيني ،مبا يف ذلك �أي ا�ضطراب ي�صيب عر�ض اخلدمات.

 .VIمراقبة نظام تدبري خماطر الت�شغيل

ت�ضع امل�ؤ�س�سات نظام افتحا�ص داخلي يتحقق ب�شكل دوري من فعالية منظومة تدبري خماطر
الت�شغيال املحدثة وذلك على م�ستوى جمموع امل�ؤ�س�سة.
ويت�أكد جهاز الإدارة من مالءمة نظام االفتحا�ص الداخلي ومن قدرته على التحقق من � ّأن
مت و�ضعه ب�شكل �صحيح� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�سهرجهاز الإدارة،
ال�سيا�سات وامل�ساطر الت�شغيلية قد ّ
ب�شكل مبا�رش �أو من خالل جلنة االفتحا�ص ،على مالءمة نطاق وتواتر برنامج االفتحا�ص
الداخلي مع درجة التعر�ض ملخاطر الت�شغيل.
قيمة لللأ�شخا�ص املكلفني بتدبري خماطر
وميكن لوظيفة االفتحا�ص الداخلي �أن توفر م�ؤ�رشات ّ
الت�شغيل ،يف حني ال يجوز �أن ت�سند لهذه الوظيفة م�س�ؤوليات مبا�رشة يف هذا ال�صدد .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،من ال�رضوري ال�سهر على ا�ستقالليتها وعلى عدم م�شاركتها يف عملية التدبري اليومي
ملخاطر الت�شغيل ،ال �سيما يف حالة تكلفها بتتبع منظومة تدبري خماطر الت�شغيل �أو �إعداد برنامج
لتدبري هذه املخاطر.

 .VIIخمطط ا�ستمرارية الن�شاط

تقوم امل�ؤ�س�سات ،بهدف �ضمان ا�ستمرارية �أن�شطتها واحلد من اخل�سائر يف حال وقوع ا�ضطرابات
قوية يف العمليات ناجمة عن �أحداث م�ؤثرة ،بو�ضع خمطط ال�ستمرارية الن�شاط وتعيني م�س�ؤول
يكلّف بتنفيذ التدابري املرتبطة بهذا املخطط.
وتقوم امل�ؤ�س�سات مبراجعة هذه املخططات ب�شكل دوري وباختبارها ق�صد التحقق من قدرتها على
التطبيق ،وذلك حتى يف الأزمات امل�ستبعدة الوقوع.

 .VIIIرفع التقارير �إىل بنك املغرب

تعمل امل�ؤ�س�سات ،ب�شكل دوري ،على موافاة مديرية الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب بتقرير
خا�ص حول اخل�سائر الناجمة عن خماطر الت�شغيل .ويجوز لهذه املديرية املطالبة مبعلومات
�إ�ضافية حول هذه املخاطر.

 .IXدخول التعليمة حيز التنفيذ

تدخل مقت�ضيات هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /30و� 2007/صادرة فى  13ابريل  2007تتعلق مبنظومة تدبري اخلطر الإجمايل
لأ�سعار الفائدة
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادتان  19و 51منه؛
بناء على �أحكام من�شور بنك املغرب املتعلق بنظام املراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  14مار�س 2007؛
حدد مبوجب هذه التعليمة القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان من �أجل
تدبري اخلطر الإجمايل لأ�سعار الفائدة.
مو�ضوع التعليمة
تندرج هذه التعليمة ،املنبثقة عن التو�صيات التي �أ�صدرتها جلنة بازل يف هذا املجال ،يف �إطار
تطبيق الركن الثاين من بازل  .2ومتثل مرجعا للممار�سات ال�سليمة التي تقت�ضي من م�ؤ�س�سات
االئتمان ،امل�شار �إليها فيما يلي «امل�ؤ�س�سات» ،و�ضع منظومة لتدبري خطر �أ�سعار الفائدة متكنها
من حتديد امل�صادر املحتملة لهذه املخاطر و�ضمان قيا�سها وتتبعها ومراقبتها.

 .Iم�صادر وت�أثريات �أ�سعار الفائدة

يتمثل خطر �أ�سعار الفائدة يف ه�شا�شة الو�ضعية املالية لإحدى امل�ؤ�س�سات �إزاء تطور غري مواتي
لأ�سعار الفائدة.
�إن التعر�ض خلطر مفرط قد ي�شكل تهديدا بالغا بالن�سبة للأرباح والأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة.
وت�ؤثر تقلبات �أ�سعار الفائدة على الأرباح من خالل تغيري العائد ال�صايف على الفوائد وكذا العوائد
الأخرى ذات احل�سا�سية جتاه �أ�سعار الفائدة وتكاليف اال�ستغالل .ولها ت�أثري �أي�ضا على قيمة
القرو�ض والديون والأدوات خارج احل�صيلة ،حيث �أن القيمة احلالية للتدفقات امل�ستقبلية املتوقعة
تتغري ح�سب تغري �أ�سعار الفائدة.
�أ .م�صادر خطر �أ�سعار الفائدة
تتمثل امل�صادر الأربع خلطر �أ�سعار الفائدة التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سات بوجه عام يف خطر
مراجعة �أ�سعار الفائدة ،وخطر انحراف منحنى �أ�سعار الفائدة ،واخلطر الأ�سا�سي وخطر البنود
االختيارية.
 .1خطر مراجعة �أ�سعار الفائدة :يرتتب عن االختالفات يف �آجال اال�ستحقاق (بالن�سبة لأ�سعار
الفائدة الثابتة) وجتديد ال�رشوط (بالن�سبة لأ�سعار الفائدة املتغرية) ملراكز الأ�صول واخل�صوم
وخارج احل�صيلة لإحدى امل�ؤ�س�سات.
وقد ت�ؤدي مثل هذه التفاوتات ،عند حدوث تطورات لأ�سعار الفائدة� ،إىل تعري�ض املداخيل
والقيمة االقت�صادية لإحدى امل�ؤ�س�سات لتغريات غري متوقعة .هكذا ،قد تتعر�ض �إحدى امل�ؤ�س�سات
التي قامت بتمويل قر�ض طويل الأجل بفائدة ثابتة من خالل �إيداع ق�صري الأجل ،يف حال ارتفاع
�أ�سعار الفائدة� ،إىل انخفا�ض يف ذات الآن ملداخيلها امل�ستقبلية املالزمة لهذه الو�ضعية ولقيمتها
احلقيقية.
 .2خطر انحراف منحنى �أ�سعار الفائدة� :إن التفاوتات يف عمليات مراجعة �أ�سعار الفائدة قد
تعر�ض �أي�ضا �إحدى امل�ؤ�س�سات �إىل تغريات يف �شكل منحنى �أ�سعار الفائدة .ويربز هذا اخلطر
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عندما ت�ؤدي تغريات غري متوقعة للمنحنى �إىل �آثار غري مواتية على مداخيل امل�ؤ�س�سة �أو قيمتها
االقت�صادية.
 .3اخلطر الأ�سا�سي :ينجم عن ترابط غري متكامل يف تعديل �أ�سعار الفائدة امل�ستخل�صة وامل�ؤداة
على منتجات خمتلفة ،تتوفر مع ذلك على خ�صائ�ص ملراجعة �أ�سعار فائدة مماثلة .عندما
تتغري �أ�سعار الفائدة ،ف�إن هذه االختالفات قد ت�ؤدي �إىل تغريات غري متوقعة يف فارق
التدفقات امل�ستقبلية املتوقعة والأرباح بني القرو�ض والديون و�أدوات خارج احل�صيلة ذات
�آجال اال�ستحقاق �أو فرتات مراجعة �أ�سعار الفائدة مماثلة.
ويتجلى �شكل خا�ص لهذه املخاطر يف منتجات مثل القرو�ض العقارية ذات �سعر الفائدة املتغري �أو
�صناديق التوظيف ،حيث �أن �أ�سعار الفائدة املطبقة عليها تتما�شى ،مبدئيا ،مع تطور �سعر فائدة
�أو جمموعة �أ�سعار فائدة مرجعية ،دون �أن يكون هنالك تن�سيق �شامل من حيث الزمن لتغريات
�أ�سعار الفائدة.
 .4خطر البنود االختيارية �أو اخلطر املرتبط بالبنود املخفية :وي�شمل من بني �أمور �أخرى،
خمتلف �أنواع االلتزامات املت�ضمنة لبنود الإبالغ لفائدة املدين �أو املقر�ض ،والقرو�ض
املت�ضمنة حلق ال�سداد املبكر لفائدة املدين وكذا خمتلف �أدوات التوظيف التي ال تتوفر على
�آجال ا�ستحقاق حمددة والتي يجوز للمودع فيها القيام ب�سحوبات يف �أي وقت ،وغالبا دون
االلتزام ب�أداء غرامات.
عندما تتم ا�ستعمال مثل هذه الأدوات ،التي تت�ضمن خيارات �ضمنية ،بطريقة غري منا�سبة ،ف�إن
خ�صائ�ص �أدائها غري املتجان�سة قد ت�شكل خماطر كبرية على بائعيها ،بالنظر �إىل �أنها ت�ستخدم عادة
لفائدة امل�شرتي.
ب� .آثار خطر �سعر الفائدة
ميكن القيام بتحليل وتقييم خطر �سعر الفائدة انطالقا من منظورين خمتلفني ومتكاملني ،وهما
منظور الأرباح ومنظور القيمة االقت�صادية.
 .1منظور الأرباح :يرتكز العن�رص الرئي�سي لهذا املنظور على تداعيات تقلبات �أ�سعار الفائدة
على الدخل ال�صايف للفوائد (الفارق بني املداخيل والتحمالت املتعلقة بالفائدة) .ويتعلق الأمر
على اخل�صو�ص مبنظور ذي توجه على املدى الق�صري .على �سبيل املثال ،عندما تكون
�أ�سعار الفائدة على املراكز يف جانب خ�صوم احل�صيلة تراجع ب�شكل �أ�رسع من تلك املدرجة
يف جانب الأ�صول ،ميكن الرتفاع �أ�سعار الفائدة �أن يقل�ص الناجت ال�صايف للفوائد بالنظر
�إىل �أن تكاليف التمويل �ستعرف زيادة مقارنة باملداخيل املت�أتية من جانب الأ�صول .ومبا
�أن العموالت واملداخيل الأخرى التي ت�ستخل�ص من عمليات ال ترتتب عن فوائد قد تت�أثر
�أي�ضا بتغريات �أ�سعار الفائدة� ،سيكون من املنا�سب تو�سعة هذه املقاربة لت�شمل جميع املداخيل
ال�صافية ،مبا يف ذلك املداخيل والتحمالت املرتتبة �أو غري املرتتبة عن عمليات �أ�سعار فائدة.
 .2منظور القيمة االقت�صادية :وتتعلق بالتداعيات املحتملة لتطورات �سعر الفائدة على القيمة
املحينة للتدفقات امل�ستقبلية املتوقعة وبالتايل على القيمة املحينة ملراكز احل�صيلة وخارج
احل�صيلة لإحدى امل�ؤ�س�سات .وت�ؤدي التغريات يف �أ�سعار الفائدة ،امل�ستخدمة يف تطبيق تقنية
التحيني� ،إىل تعديالت يف القيمة االقت�صادية للتدفقات امل�ستقبلية املتوقعة .وبخالف الت�أثريات
على املداخيل التي تتعلق بفرتة زمنية معينة (�سنة واحدة مثال) ،ي�أخذ الت�أثري على القيمة
االقت�صادية بعني االعتبار الت�أثريات املرتاكمة على �صعيد القيمة االقت�صادية للح�صيلة وخارج
احل�صيلة ،مع الأخذ بعني االعتبار املدة الإجمالية املالزمة لأحد الو�ضعيات املتخدة �إىل غاية
بلوغ �أجل ا�ستحقاقها .وبذلك ميكن �إعداد جدول بالت�أثريات على املدى البعيد التي حتدثها
تطورات �أ�سعار الفائدة� .إذا كانت �إحدى امل�ؤ�س�سات حت�صل على التمويل من خالل عمليات
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تعرف تعديالت لأ�سعار الفائدة �أ�رسع من التعديالت يف جانب اال�ستخدامات� ،سينجم عن
ذلك تقلي�ص يف القيمة االقت�صادية يف حالة ارتفاع �أ�سعار الفائدة.
وحيث �أن منظور القيمة االقت�صادية يتطرق لالنعكا�سات املحتملة لتطورات �أ�سعار الفائدة على
القيمة املحينة ملجموع التدفقات امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إن الر�ؤية التي يقدمها ب�ش�أن الت�أثريات املحتملة
على املدى البعيد لهذه التقلبات تعد �أكرث �شمولية من تلك الناجمة عن حتليل ت�أثري تغريات �أ�سعار
الفائدة على املداخيل .ويتعلق الأمر هنا بجانب مهم حيث �أن تغري الأرباح على املدى الق�صري –
حتى و�إن كان ذلك عن�رصا �رضوريا من منظور الأرباح -قد ال يعطي م�ؤ�رشات �صحيحة حول
ت�أثري تقلبات �أ�سعار الفائدة على الو�ضعيات الإجمالية التي مت اتخادها من طرف امل�ؤ�س�سة.
بالإ�ضافة �إىل الت�أثريات امل�شار �إليها �أعاله ،ميكن لتقلبات �أ�سعار الفائدة �أن ت�ؤدي �إىل خ�سائر
مدرجة .وبالفعل ،عندما تقوم �إحدى امل�ؤ�س�سات بتقييم م�ستوى خماطر �أ�سعار الفائدة التي هي
م�ستعدة وقادرة على حتملها ،ينبغي عليها �أي�ضا الأخذ بعني االعتبار تبعات �أ�سعار الفائدة ال�سابقة
على �أدائها امل�ستقبلي .فبع�ض الأدوات التي مل يتم تقييمها ب�سعر ال�سوق قد تنطوي على �أرباح �أو
خ�سائر مدرجة ،ناجتة عن تقلبات �سابقة يف �أ�سعار الفائدة من �ش�أنها ،يف امل�ستقبل� ،أن ت�ؤثر على
�أرباح امل�ؤ�س�سات .على �سبيل املثال� ،إذا مت التعاقد على قر�ض على املدى الطويل ب�سعر فائدة
ثابت خالل فرتة تت�سم بانخفا�ض �أ�سعار الفائدة ومتت �إعادة متويله فيما بعد من خالل اقرتا�ض
�أموال ب�أ�سعار فائدة �أعلى ،ف�إنه �سيمثل ،طيلة مدة ا�ستحقاقه املتبقية ،اقتطاعا من موارد امل�ؤ�س�سة.

 .IIممار�سات من �أجل تدبري جيد خلطر �سعر الفائدة

يتطلب التدبري ال�سليم خلطر �سعر الفائدة ،يف احلد الأدنى ،تطبيق املبادئ الأ�سا�سية التالية يف
تدبري القرو�ض والديون والأدوات خارج احل�صيلة:
• مراقبة مالئمة من طرف جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري؛
• �سيا�سات وتدابري مالئمة لتدبري خطر �سعر الفائدة؛
• �أنظمة لقيا�س ومراقبة خطر �سعر الفائدة؛
• نظام مالئم للمراقبة الداخلية.
ويتعني مراقبة خطر �سعر الفائدة على �أ�سا�س فردي ومثبت .غري �أن التجميع املحا�سبي قد ي�سمح
بالقيام بعمليات مقا�صة نظرية بني الو�ضعيات امل ّتخدة ،والتي قد ال ت�ستفيد منها فعليا امل�ؤ�س�سة نظرا
للإكراهات القانونية �أو الت�شغيلية .ويف مثل هذه احلاالت ،تقوم امل�ؤ�س�سة بتتبع ت�أثري التقليل من
املخاطر يف عمليات قيا�س الو�ضعيات املتعلقة بالفائدة املجمعة.

 .1مراقبة خطر الفائدة من طرف �أجهزة الإدارة والت�سيري

يعد التتبع الفعال من طرف جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري عن�رصا �رضوريا يف التدبري ال�سليم
خلطر �سعر الفائدة .لذا ينبغي على هذه الأجهزة �أن تعي م�س�ؤوليتها يف هذا ال�صدد و�أن متار�س،
ب�صورة مالئمة ،وظيفتها املتمثلة يف تتبع وتدبري هذا اخلطر.
 .1دور جهاز الإدارة
يف �إطار ممار�سة م�س�ؤولياته ،ينبغي ،يف املقام الأخري ،على جهاز �إدارة امل�ؤ�س�سة (جمل�س
الإدارة ،جمل�س املراقبة �أو �أي جهاز مماثل) �ضبط طبيعة وم�ستوى خطر �سعر الفائدة املتعر�ض
له .لذا ينبغي على هذا اجلهاز:
• املوافقة على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الت�شغيلية يف جمال تدبري خطر �سعر الفائدة؛
• مراجعة الأهداف الكلية للم�ؤ�س�سة (الكمية والكيفية) وي�سهر على وجود معايري وا�ضحة حتدد
م�ستوى اخلطر املقبول؛
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• حتديد �إىل �أي مدى ويف �أي �أ�سواق ميكن حتمل �أو تغطية املخاطر.
وت�شتمل �سيا�سة املخاطر على منظور الأرباح ومنظور القيمة االقت�صادية .وحتددال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات املتعلقة بقيا�س وت�أطري ومراقبة خطر �سعر الفائدة .وال يجب جتاوز التعر�ض
الأق�صى خلطر �سعر الفائدة وينبغي �صياغته كحد كلي يعتمد ب�شكل مبا�رش على نظام القيا�س.
وتعد �أهمية تخ�صي�ص الأموال الذاتية وكذا الو�ضعية املتوقعة للأرباح امل�ستقبلية حا�سمة يف حتديد
احلد الأق�صى ح�سب هيكلة امل�ؤ�س�سة.
• �ضمان اتخاذ جهاز الت�سيري للتدابري ال�رضورية لتحديد ،وقيا�س ،و ر�صد و مراقبة هذا
اخلطر .وترفع �إىل جهاز الإدارة �أو �إحدى اللجان املحددة ب�صفة دورية معلومات دقيقة
وحمينة مبا يكفي من �أجل متكينه من تقييم الأعمال التي �أجنزها جهاز الت�سيري من �أجل ر�صد و
مراقبة هذا اخلطر ،متا�شيا مع ال�سيا�سات التي وافق عليها م�سبقا .ويت�أكد من �أن جهاز الت�سيري
مدرك متام الإدراك للمخاطر التي حتيط بامل�ؤ�س�سة ومن توفره على املوارد والكفاءات التقنية
ال�رضورية لتقييم ومراقبة هذا اخلطر.
• �أن يتم با�ستمرار اطالعه على املخاطر املتعر�ض لها يف هذا املجال من طرف امل�ؤ�س�سة ،من
�أجل تقييم و ر�صد و مراقبة مثل هذا اخلطر.
 .2دور جهاز الت�سيري
ي�سهر جهاز الت�سيري (الإدارة العامة ،جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة مماثلة) على تدبريكل
من بنية الأن�شطة وم�ستوى خطر �سعر الفائدة املتحمل ب�شكل فعال.
ويجب �أن تتوفر التقارير التي يتلقاها جهاز الت�سيري من طرف الوحدات الت�شغيلية حول خطر
�سعر الفائدة على معلومات مثبتة �إ�ضافة �إىل تفا�صيل تكميلية كافية ق�صد متكينه من قيا�س مدى
ح�سا�سية امل�ؤ�س�سة �إزاء التغريات يف �رشوط ال�سوق وعوامل املخاطر الأخرى املهمة.
وي�سهر جهاز الت�سيري �أي�ضا على و�ضع:
• �سيا�سات وتدابري مالئمة من �أجل تدبري خطر �سعر الفائدة� ،سواء على املدى الطويل �أو على
�أ�سا�س يومي؛
• �إطار يحدد بو�ضوح ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات من �أجل تدبري ومراقبة هذا اخلطر؛
• احلدود املالئمة التخاذ املخاطر؛
• �أنظمة ومعايري لقيا�س املخاطر املالئمة؛
• معايري لتقييم الو�ضعيات املتخدة وقيا�س النتائج؛
• عملية �شاملة لرفع التقارير املتعلقة مبخاطر الفائدة ومراجعة تدبريها؛
• و�سائل مراقبة داخلية فعالة.
يقوم جهاز الت�سيري دوريا مبراجعة �سيا�سات و�إجراءات تدبري خماطر �سعر الفائدة للت�أكد من
مالءمتها وموثوقيتها.
 .3امل�س�ؤوليات الت�شغيلية
تعني امل�ؤ�س�سات ب�شكل �رصيح الأ�شخا�ص و�/أو اللجان امل�س�ؤولة على تدبري خطر �سعر الفائدة
وتت�أكد من �أن العنا�رص الأ�سا�سية يف عملية التدبري معزولة قانونا عن هذه الأق�سام الت�شغيلية بغية
تفادي �أي ت�ضارب حمتمل للم�صالح.
وتتزود بوظائف لقيا�س ور�صد و مراقبة املخاطر تكون م�ستقلة مبا يكفي عن وظائف اتخاذ
الو�ضعيات وترفع تقاريرها ب�صفة مبا�رشة �إىل جهاز الت�سيري وجهاز الإدارة.
وينبغي �أن يتوفر امل�ستخدمون العاملون يف جمال قيا�س ور�صد و مراقبة خطر �سعر الفائدة على
دراية عميقة بجميع �أ�شكال خطر �سعر الفائدة التي ت�ؤثر على جمموع و�ضعيات امل�ؤ�س�سة.
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 .2ال�سيا�سات والتدابري املالئمة لتدبري خطر �سعر الفائدة

تت�أكد امل�ؤ�س�سات يف �إطار تدبري خطر �سعر الفائدة من �أن ال�سيا�سات والتدابري قد حددت بو�ضوح
وتتما�شى مع طبيعة وتعقيد �أن�شطتها.
وتطبق هذه ال�سيا�سات على �أ�سا�س مثبت ،عند االقت�ضاء ،على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التابعة.
يحدد جهاز الت�سيري التدابري واملوافقات اخلا�صة ال�رضورية بالن�سبة لال�ستثناءات من ال�سيا�سات
واحلدود والرتاخي�ص.
يت�أكد جهاز الت�سيري من �أن التعر�ضات ملخاطر �سعر الفائدة معروفة ومفهومة جيدا قبل �إدخال �أي
منتوج جديد ،ن�شاط جديد ،ا�سرتاتيجية جديدة �أو طريقة للتغطية ،ومن �أن املخاطر املتعر�ض
لها مدرجة بطريقة مالئمة يف نظام قيا�س وتدبري ومراقبة �سعر الفائدة .وكلما كانت هناك رغبة
لإدراج �أداة جديدة �أو ا�سرتاتيجية جديدة ،ينبغي �أن ت�ؤخذ العنا�رص التالية بعني االعتبار:
• و�صف املنتج واال�سرتاتيجية؛
• حتديد املوارد ال�رضورية لتنفيذ تدبري جيد وفعال للمنتج �أو للن�شاط بالنظر �إىل خطر �سعر
الفائدة؛
• حتليل الطابع العقالين للأن�شطة املقرتحة مقارنة بالو�ضعية املالية العامة للم�ؤ�س�سة ولأموالها
الذاتية؛
• و�ضع الئحة بالتدابري الواجب اتخاذها لقيا�س ور�صد و مراقبة املخاطر املحيطة باملنتج �أو
الن�شاط.
ج� .أنظمة قيا�س ومراقبة خطر �سعر الفائدة

 .1نظام قيا�س خطر �سعر الفائدة

ت�ضع امل�ؤ�س�سات نظاما مالئما لقيا�س �سعر الفائدة يقوم مبا يلي :
• الإحاطة بامل�صادر الكربى لهذا اخلطر خا�صة خماطر مراجعة �أ�سعار الفائدة ،انحراف
منحنى �أ�سعار الفائدة ،الأ�سا�سية والبنود االختيارية .ويجب �أن يكون هذا النظام قادرا على
تغطية خمتلف مراكز امل�ؤ�س�سة التي تت�أثر ب�أ�سعار الفائدة وعلى حتليل ،ب�شكل دقيق ،الأدوات
التي من �ش�أنها الت�أثري ب�شكل ملمو�س على املركز الكلي للم�ؤ�س�سة .وينبغي �إيالء �أهمية خا�صة
للمنتجات التي حتتوي على بنود اختيارية �ضمنية هامة؛
• تقييم �آثار تقلبات �أ�سعار الفائدة على الأرباح وعلى القيمة االقت�صادية ،مع الأخذ بعني
االعتبار �أهمية �أن�شطتها؛
• ا�ستخدام املفاهيم املالية والتقنية لقيا�س املخاطر املتعارف عليها ،خا�صة حتليل الو�ضعيات
احلرجة ،واملدة ،واملحاكاة التابثة واملحاكاة الذينامية؛
• يعتمد على نظريات ومعايري مبنية على �أ�س�س �صحيحة ،وموثقة بطريقة مالئمة ،يتم الت�أكد
من �صحتها بانتظام.
ميكن لعدد من التقنيات قيا�س التعر�ض ملخاطر �سعر الفائدة� ،سواء من منظور الأرباح �أو القيمة
االقت�صادية.
وب�رصف النظر عن نوعية نظام القيا�س ،ف�إن �أهمية كل تقنية تعتمد على �صحة النظريات الأ�سا�س
ودقة املنهجيات الرئي�سية التي ا�ستخدمت يف منذجة التعر�ض لهذه املخاطر.
وخالل ت�صميم النظام ،تت�أكد امل�ؤ�س�سات من �أن م�ستوى تفا�صيل املعلومات املتعلقة بالو�ضعيات
املتخذة التي تت�أثر ب�أ�سعار الفائدة متاثل درجة تعقيد و كذا املخاطر املحيطة بهذه الو�ضعيات.
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ومن �أجل تدبري هذا اخلطر ،تدرج امل�ؤ�س�سات تغريا لأ�سعار الفائدة كافيا لقيا�س املخاطر املرتبطة
مبحافظها .وتتطلع �إىل ا�ستخدام �سيناريوهات متعددة و�/أو القيام بتقنيات للمحاكاة .كما ميكن
للتحليل الإح�صائي �أن يلعب دورا مهما يف تقييم نظريات االرتباط املتعلقة باخلطر الأ�سا�سي �أو
خطر انحراف منحنى الأ�سعار.
وي�شتمل نظام القيا�س هذا مبدئيا على التعر�ضات املتعلقة مبجموع �أن�شطة امل�ؤ�س�سة� ،سواء تعلق
الأمر باملحفظة البنكية �أو حمفظة التداول .وميكن ا�ستخدام خمتلف �أنظمة القيا�س ومقاربات تدبري
هذا اخلطر ح�سب نوعية الن�شاط� .إال �أنه ينبغي دوريا جتميع هذه املخاطر بطريقة مالئمة من �أجل
�أن تت�شكل �صورة �شاملة لدى جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري حول كافة خماطر �أ�سعار الفائدة على
امل�ؤ�س�سة.
ويتمثل �أحد العنا�رص ال�رضورية لعملية قيا�س خطر �سعر الفائدة يف �صحة ونقل البيانات املتعلقة
بالو�ضعيات املتخذة احلالية يف الوقت املنا�سب .وتت�أكد امل�ؤ�س�سات من �أن جمموع و�ضعياتها املتخذة
وتدفقاتها امل�ستقبلية املتوقعة الهامة� ،سواء تعلق الأمر باحل�صيلة �أو خارج احل�صيلة ،قد �أدرجت
يف الوقت املنا�سب يف نظام القيا�س .وينبغي توثيق �أي تعديل يدوي على البيانات الأ�سا�سية ب�شكل
وا�ضح ،بحيث ميكن يف وقت الحق الت�أكد من م�صدر واملحتوى الدقيق للت�صحيح.
ويتطلب تقييم نتائج قيا�س خماطر �سعر الفائدة �أن تكون النظريات الأ�سا�سية م�ستوعبة ب�شكل كامل
من طرف مدبري املخاطر وجهاز الإدارة .وينبغي على اخل�صو�ص التزام احلذر ال�شديد لدى
ا�ستخدام التقنيات التي تقت�ضي عمليات حماكاة متطورة .ويجب �أن تكون النظريات الأ�سا�سية
م�صادق عليها من طرف جهاز الإدارة ومدبري املخاطر و�أن تتم مراجعتها مرة واحدة على
الأقل يف ال�سنة .ويجب �أن تكون النظريات ،امل�ستخدمة لتحديد مدى الت�أثر ب�أ�سعار الفائدة
للأدوات املعقدة واملنتجات ذات �آجال اال�ستحقاق غري الأكيدة ،مربرة ب�شكل كامل و�أن تخ�ضع
لعمليات مراقبة جد �صارمة.
من ال�رضوري �أخذ بعني االعتبار ،عند قيا�س التعر�ض ملخاطر �سعر الفائدة ،معاجلة الو�ضعيات
املتخذة التي تختلف �آجال ا�ستحقاقها الفعلية عن �آجال اال�ستحقاق التعاقدية ومعاجلة الو�ضعيات
املتخذة املقومة بعمالت خمتلفة.

 .2نظام احلدود

ت�ضع امل�ؤ�س�سات وتفر�ض حدودا ت�شغيلية وممار�سات �أخرى متكن من احتواء املخاطر يف
م�ستويات تتما�شى مع ال�سيا�سات الداخلية.
ويجب على نظام احلدود �أن:
• ي�ضع احلدود العامة من خالل تعريف وا�ضح مل�ستوى اخلطر املقبول .وتتم املوافقة على
هذه احلدود من طرف جهاز الت�سيري ومراجعتها بانتظام و�أن تكون متنا�سبة مع حجم وتعقيد
وم�ستوى الأموال الذاتية للم�ؤ�س�سة وكذا قدرتها على قيا�س وتدبري املخاطر.
وفقا لطبيعة املحافظ ومدى تقنية الأن�شطة ،ت�ضع امل�ؤ�س�سات حدودا لكل وحدة ت�شغيلية ،وحمفظة،
وفئة �أدوات �أو �أداة معينة .ويتعلق الأمر مثال بحدود للورطات الفجوات «الفوارق» الأعلى
م�ستوى امل�سموح بها ح�سب فئة �آجال اال�ستحقاق و كذا احلدود فيما يتعلق بت�أثري تقلب �أ�سعار الفائدة
على املداخيل وعلى القيمة االقت�صادية للم�ؤ�س�سة؛
• ي�ضمن موافاة جهاز الإدارة على وجه ال�رسعة باحلاالت التي تتجاوز فيها الو�ضعيات املتخذة
بع�ض املبالغ املحددة �سلفا؛
• ميكن جهاز الإدارة من مراقبة التعر�ض للمخاطر ،ومن �إذكاء مناق�شات حول الفر�ص
واملخاطر ور�صد و�ضعية املخاطر الفعلية مقارنة بعتبات التحمل املحددة �سلفا.
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ينبغي �أن تكون احلدود املو�ضوعة متالئمة مع املقاربة ال�شمولية لقيا�س خطر �سعر الفائدة و�أن
ت�أخذ بعني االعتبار الت�أثري املحتمل لتطورات �أ�سعار ال�سوق على الأرباح املحا�سبية والقيمة
االقت�صادية للو�ضعية ال�صافية.
ترتكز حدود خماطر �سعر الفائدة على �سيناريوهات حمددة لتغري �أ�سعار فائدة ال�سوق ،مثل
ارتفاع �أو انخفا�ض يف حدود معينة .ومتثل تغريات الفائدة امل�ستخدمة يف �إعداد هذه احلدود
الو�ضعيات احلرجة الهامة التي ت�أخذ بعني االعتبار التقلب التاريخي لأ�سعار الفائدة واحليز
الزمني ال�رضوري جلهاز الت�سيري للعمل على تقلي�ص هذا اخلطر.
ينبغي �أن تتوقع �سيناريوهات حمددة ب�شكل دقيق جميع امل�صادر املحتملة خلطر �أ�سعار الفائدة ،مبا
فيها خماطر مراجعة �أ�سعار الفائدة ،وانحراف منحنى �أ�سعار الفائدة ،و�أ�سعار الفائدة الأ�سا�س
والبنود االختيارية.
ويتم �إبالغ الأق�سام املعنية يف �أ�رسع الآجال ب�أي جتاوز لهذه احلدود وكذا جهاز الإدارة .وحتدد
�سيا�سة وا�ضحة طريقة �إطالع هذه الأخري وطبيعة ما يجب عليه اتخاذه من قرارات يف مثل هذه
احلاالت .ويجوز للم�ؤ�س�سة �أن تفرق بني احلدود املطلقة التي ال ينبغي ب�أي حال من الأحوال
جتاوزها من تلك التي ميكن جتاوزها يف ظروف معينة حمددة ب�شكل وا�ضح.

 .3عمليات حماكاة اللأزمة

تقوم امل�ؤ�س�سات بقيا�س مواطن �ضعفها من حيث اخل�سائر يف �سياق ظروف �سوق حرجة .وينبغي
لعمليات حماكاة اللأزمة ،املتنا�سبة مع مثل هذه الظروف� ،أن ت�أخذ بعني االعتبار �سيناريوهات
من املحتمل �أن ت�ؤدي �إىل خ�سائر ا�ستتنائية .لذا ،ينبغي تغطية التغريات الكربى لعوامل ال�سوق
وكذا ال�سيناريوهات التي تتوقع تعر�ضا قويا جتاه خماطر الفائدة.
ومن بني �سيناريوهات الأزمة املحتملة ،ميكن ذكر:
• تغري قوي يف امل�ستوى العام لأ�سعار الفائدة؛
• تعديل يف العالقات بني �أ�سعار الفائدة املرجعية الرئي�سية لل�سوق (اخلطر الأ�سا�سي)؛
• تطورات على م�ستوى منحنى الأ�سعار؛
• تقل�ص ال�سيولة يف الأ�سواق املالية الرئي�سية؛
• تطور التقلبات واالرتباطات بني �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق؛
تقوم �أجهزة الت�سيري والإدارة دوريا مبراقبة ودرا�سة ت�صميم ونتائج هذه االختبارات الهامة
والت�أكد من وجود خمططات ا�ستعجالية منا�سبة.

 .4الر�صد و الإ�شعار بخطر �سعر الفائدة

�إن التوفر على نظام معلوماتي دقيق و�شامل وفعال �أمر �رضوري لر�صد و مراقبة خطر �سعر
الفائدة.
ويتم الإعالم بنتائج قيا�س خطر �سعر الفائدة بوترية منتظمة وتت�ضمن مقارنات بني م�ستوى
التعر�ضات احلالية واحلدود املو�ضوعة .وينبغي القيام ب�إعادة درا�سة �سنوية للنظريات الأ�سا�سية
من �أجل مراجعة ،عند االقت�ضاء ،املنظومة بالنظر على اخل�صو�ص للأحداث الأخرية.
يقوم جهاز الت�سيري وجهاز الإدارة بدرا�سة التقارير املف�صلة حول خطر �سعر الفائدة على نحو
منتظم .وينبغي �أن حتتوي هذه التقارير يف احلد الأدنى على العنا�رص التالية:
• االح�صائيات املتعلقة بالتعر�ض الإجمايل؛
• البيانات التي تو�ضح احرتام ال�سيا�سات واحلدود املو�ضوعة؛
• نتائج االختبارات املهمة ،مبا فيها تلك التي تو�صي بتعديل النظريات واملعايري ال�رضورية؛
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• خال�صات مراقبة �سيا�سات و�إجراءات خطر �سعر الفائدة وكذا مالئمة �أنظمة قيا�س هذا
اخلطر ،مبا يف ذلك ،عند االقت�ضاء ،تقارير املفتح�صني الداخليني ،ومراقبي احل�سابات
واال�ست�شاريني.
د .نظام مالئم للمراقبة الداخلية
من �أجل �ضمان تكامل عملية تدبري خطر �سعر الفائدة ،ت�ضع امل�ؤ�س�سات و�سائل مراقبة داخلية
مالئمة .وينبغي لهذه املراقبة �أن ت�شجع فعالية وفاعلية العمليات ،وموثوقية املعلومات املالية
والت�رصيحات االحرتازية �إ�ضافة �إىل احرتام القوانني ،والت�رشيعات وال�سيا�سات امل�ؤ�س�ساتية
املالئمة .وي�شتمل نظام مراقبة فعال على ما يلي:
• بيئة رقابية �صارمة؛
• عملية منا�سبة لتحديد وتقييم اخلطر؛
• و�ضع �سيا�سات و�إجراءات وطرق للمراقبة؛
• �أنظمة معلوماتية منا�سبة؛
• الت�أكد با�ستمرار من التقيد بال�سيا�سات والإجراءات املحددة.
تعطي �سيا�سات و�إجراءات املراقبة �أهمية خا�صة لعمليات املوافقة ،وحلدود اخلطر ،و كذا
التوافقات ،وعمليات الت�أكد والآليات الأخرى التي ت�سعى �إىل تقييم مدى �إجناز الأهداف فيما
يتعلق بخطر �سعر الفائدة .وتعترب العديد من جوانب عملية التدبري ال�سليم للخطر ،مبا يف ذلك
وظائف قيا�س و ر�صد و مراقبة اخلطر� ،أي�ضا مبثابة عنا�رص �أ�سا�سية �ضمن نظام فعال للمراقبة
الداخلية .وت�سهر امل�ؤ�س�سات على فعالية جميع مكوناته ،مبا يف ذلك املكونات التي ال تندرج ب�شكل
مبا�رش يف �إطار عملية تدبري اخلطر.
ويتمثل �أحد العنا�رص املهمة �ضمن نظام املراقبة الداخلية لعملية تدبري خطر �سعر الفائدة يف تقييمه
ومراقبته على الدوام ل�ضمان تقيد املوظفني على اخل�صو�ص بال�سيا�سات والإجراءات املحددة
و�أن هذه الإجراءات تتما�شى مع الأهداف املحددة.
وت�أخذ هذه التحقيقات والتقييمات بعني االعتبار جميع التعديالت الهامة الكفيلة بالت�أثري على فعالية
عمليات املراقبة ،مثل التغريات التي تطر�أ على �أو�ضاع ال�سوق ،واملعايري واملنهجيات امل�ستخدمة،
واملوظفني ،والتكنولوجيا ،وكذا بنيات احرتام حدود خماطر �سعر الفائدة ،وب�ضمان تتبع مالئم
من طرف جهاز الإدارة يف حالة جتاوز هذه احلدود.

 .IIIرفع التقارير �إىل بنك املغرب

تقوم امل�ؤ�س�سات دوريا مبوافاة مديرية الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب بتقارير تف�صيلية
حول تدبري خطر �سعر الفائدة .وميكن لهذه الأخرية �أن تطلب تزويدها مبعلومات �أخرى تتعلق
بهذا اخلطر.

 .VIالدخول حيز التنفيذ

تدخل �أحكام هذه التعليمة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /46و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر امل�شتقات
املالية
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1-05-178بتاريخ  15حمرم  14( 7142فرباير  ،)2006وال�سيما
املادة  51منه؛
وبناء على مقت�ضيات املن�شور رقم /40و 2007/امل�ؤرخ يف  2غ�شت  2007واملتعلق باملراقبة
الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  23يوليوز 2007؛
يحدد ،مبقت�ضى هذه التعليمة ،القواعد الدنيا التي يجب على البنوك مراعاتها من �أجل تدبري
املخاطر املرتبطة بالأن�شطة اخلا�صة بامل�شتقات املالية.
مو�ضوع التعليمة وجمال تطبيقها
تندرج هذه التعليمة يف �إطار تطبيق الركن الثاين من بازل  .2وت�شكل مرجعا للممار�سات ال�سليمة
للبنوك ،من �أجل �إحداث منظومة لتدبري خماطر امل�شتقات املالية متكنها من حتديد امل�صادر املحتملة
لهذه املخاطر و�ضمان قيا�سها وتدبريها وتتبعها ومراقبتها.
وتطبق هذه التعليمة ،دون امل�سا�س باملقت�ضيات القانونية املعمول بها ،على البنوك التي تعمل
«كو�سيط» �أو «كم�ستعمل نهائي».
يق�صد بالبنوك «الو�سيطة» تلك التي تقوم بعمليات و�ساطة تخ�ص امل�شتقات املالية بهدف حتقيق
�أرباح مالية� .أما البنوك امل�سماة «امل�ستعمل النهائي» ،فهي تلك التي تنفذ عادة عمليات على
امل�شتقات املالية بغر�ض اال�ستجابة لأهداف حمددة تهم التغطية �أو التمويل �أو اتخاذ و�ضعية يف
�إطار �أن�شطتها العادية.

 .1تعريف امل�شتقات املالية

يق�صد بامل�شتقات املالية كل عقد مايل ترتبط قيمته بقيمة �أ�صل �أو م�ؤ�رش �أ�سا�سي ما.
العقود على ن�سب الفائدة والعقود على العمالت
وتخ�ص العمليات على امل�شتقات املالية بالأ�سا�س
َ
والعقود على �سندات امللكية والعقود على املنتجات الأ�سا�سية وعقود اخليار.

 .2ممار�سات التدبري ال�سليم للمخاطر املرتبطة بامل�شتقات املالية

يتطلب التدبري ال�سليم للمخاطر املرتبطة بامل�شتقات املالية ،على الأقل ،تطبيق املبادئ الأ�سا�سية
التالية:
• قيام جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري والوحدة املكلفة بتدبري املخاطر مبراقبة مالئمة لعملية تدبري
املخاطر؛
• �إر�ساء �سيا�سات وم�ساطر مالئمة لتدبري املخاطر؛
• �إر�ساء نظام لقيا�س ومراقبة املخاطر؛
• �إر�ساء نظام مالئم للمراقبة واالفتحا�ص الداخلي.
وتتم مراقبة املخاطر املرتبطة بامل�شتقات املالية على �أ�سا�س فردي ومثبت.
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�أ .مراقبة مالئمة لعملية تدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية
يعترب التتبع الفعال من طرف جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري عن�رصا �أ�سا�سيا ل�ضمان التدبري ال�سليم
للمخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية .وينبغي �أن يكون هذين اجلهازين على وعي تام
بامل�س�ؤوليات املنوطة بهما يف هذا ال�صدد و�أن ميار�سا ،ب�شكل مالئم ،وظيفتهما املتمثلة يف تتبع
وتدبري هذه املخاطر.
ويتعني على الوحدات الت�شغيلية التي تعمل على امل�شتقات املالية مبا�رشة �أن تتحكم ب�شكل جيد يف
املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية و�أن تكون على علم بكل اال�سرتاتيجيات وامل�ساطر
املوافقة ملهامها اخلا�صة.
 .1دور جهاز الإدارة

يتوىل جهاز الإدارة (جمل�س الإدارة ،جمل�س املراقبة �أو �أي هيئة مماثلة) املهام التالية:
• امل�صادقة على كل اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الت�شغيلية التي تهم ا�ستعمال البنك للم�شتقات
املالية ودرا�ستها ب�شكل دوري .ويجب �أن تكون هذه اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات من�سجمة مع
الإ�سرتاتيجية العامة للبنك ومع م�ستوى �أموالها الذاتية وجتربتها يف جمال تدبري املخاطر؛
• حتديد امل�ستوى املقبول بالن�سبة للخ�سائر التي قد تنتج عن ن�شاط امل�شتقات املالية واملوارد املالية
للبنك وا�سرتاتيجيته التجارية وكفاءات جهاز الإدارة والوحدات الت�شغيلية املكلفة باتخاذ
الو�ضعيات بخ�صو�ص امل�شتقات املالية وتتبع املخاطر املرتبطة بها.
يجب �أن يتزود جهاز الإدارة ،ب�شكل منتظم ،مبعلومات دقيقة ب�شكل كاف وحمينة متكنه من
تقييم الأعمال التي �أجنزها جهاز الت�سيري يف جمال مراقبة املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات
املالية والتحكم فيها طبقا لال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي �صادق عليها م�سبقا .ويتحقق جهاز
الإدارة من �أن جهاز الت�سيري يدرك ب�شكل جيد املخاطر املتعلقة با�ستعمال امل�شتقات املالية و�أن
م�ستخدميه ميلكون املهارات التقنية املطلوبة لتقييم هذه املخاطر والتحكم فيها.
 .2دور جهاز الت�سيري

من �أجل تنفيذ ا�سرتاتيجية تدبري املخاطر ،يتعني على جهاز الت�سيري ( الإدارة العامة ،جمل�س
الإدارة� ،أو �أية هيئة مماثلة) معرفة الأ�سواق وامل�شتقات املالية التي ميار�س البنك �أن�شطته بها.
يتحقق جهاز الت�سيري ،قبل تطوير �أي ن�شاط حول امل�شتقات املالية ،من �أن جهاز الإدارة قام بكافة
امل�صادقات ،ومن مالءمة امل�ساطر الت�شغيلية و�أنظمة مراقبة املخاطر.
وينبغي �أن ت�شمل املقرتحات التي ت�سبق تنفيذ العمليات على امل�شتقات املالية ،وال�صادرة عن
الوحدات الت�شغيلية ،ما يلي:
• و�صف امل�شتقات املالية ،والأ�سواق التي �سيتم تداولها فيها واال�سرتاتيجيات الت�شغيلية املرتبطة
بها؛
• حتليل م�ستوى العمليات املقرتحة مقارنة بالو�ضعية املالية الإجمالية وم�ستوى الأموال الذاتية
للبنك؛
• حتليل املخاطر التي قد ترتتب عن هذه العمليات؛
• امل�سطرة التي يعتزم البنك اعتمادها من �أجل قيا�س ومراقبة املخاطر والتحكم فيها؛
• امل�ساطر واملخططات املحا�سبية؛
• املعاجلة ال�رضيبية؛
• حتليل القيود الق�ضائية املحتملة والقوانني التي تخول هذا النوع من الأن�شطة؛
• املوارد الالزمة للتوفر على �أنظمة موثوقة وفعالة لتدبري املخاطر.
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وينبغي �أن يخ�ضع �أي تغيري ملحوظ يف الن�شاط �أو �أي تو�سيع له مل�صادقة جهاز الإدارة �أو �أي
جلنة خا�صة يعينها هذا اجلهاز.
كما ي�سهر جهاز الت�سيري على �إعداد ما يلي:
• ال�سيا�سات وامل�ساطر املنا�سبة لتدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية؛
• �إطار يحدد ب�شكل وا�ضح �سلطات وم�س�ؤوليات واخت�صا�صات خمتلف الوحدات التي ت�شارك يف
تدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية؛
• احلدود املالئمة التخاذ املخاطر؛
• �أنظمة مالئمة لقيا�س املخاطر ؛
• نظام �إعداد التقارير حول الو�ضعيات املرتبطة بامل�شتقات املالية؛
• �آلية ملحاكاة الأزمة ؛
• مراقبات داخلية م�ستقلة وفعالة.
يقوم جهاز الت�سيري ،ب�شكل دوري ،مبراجعة ال�سيا�سات وامل�ساطر املتعلقة بتدبري املخاطر املرتبطة
با�ستعمال امل�شتقات املالية ،وذلك �سعيا �إىل �ضمان بقائها مالئمة و�صاحلة.
 .3دور الوحدة امل�س�ؤولة عن تدبري املخاطر

يجب �أن تناط امل�س�ؤولية املبا�رشة لتدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية وقيا�سها
ومراقبتها والتحكم فيها �إىل الوحدة املكلفة بتدبري املخاطر� ،أو �أن تعهد �إىل هيئة خا�صة تابعة لها.
ويتعني على هذه الأخرية �أن تتوفر على الو�سائل والكفاءات الالزمة و�أن تكون على علم تام
باملخاطر املتعلقة مبجموع الأن�شطة املرتبطة بامل�شتقات املالية .كما يتعني عليها �أن تتمتع باال�ستقاللية
الكافية عن الوحدات الت�شغيلية املكلفة باتخاذ الو�ضعيات ب�ش�أن هذه امل�شتقات.
ومن بني مهام هذه الوحدة :
• �إعداد �أنظمة احلدود ،بتعاون مع الفاعلني املكلفني باتخاذ الو�ضعيات ب�ش�أن امل�شتقات املالية
والوحدة امل�س�ؤولة عن التدبري الإجمايل ملخاطر البنك؛
• املراقبة الفعلية للعمليات والو�ضعيات من �أجل �ضمان احرتام احلدود املبينة؛
• القيام مبحاكاة الأزمة من �أجل قيا�س ت�أثري بع�ض الو�ضعيات يف ال�سوق والتي قد ت�ؤدي �إىل
ظهور فرتات تتميز بتقلب الأ�سعار الأ�سا�سية �أو انخفا�ض يف ال�سيولة؛
• امل�صادقة على طرق ومناذج التقييم التي ي�ستعملها الفاعلون املكلفون باتخاذ الو�ضعيات ب�ش�أن
امل�شتقات املالية ودرا�ستها ؛
• و�إبالغ جهازي الإدارة والت�سيري معا بالو�ضعيات ذات املخاطر.
ب .ال�سيا�سات وامل�ساطر املالئمة لتدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية
ينبغي �أن يتوفر البنك على �سيا�سات وم�ساطر حمددة بو�ضوح ومالئمة لنوعية ودرجة تعقيد
ن�شاطه املرتبط بامل�شتقات املالية .وتت�ضمن هذه ال�سيا�سات وامل�ساطر العنا�رص التالية على الأقل:
• التوجهات اخلا�صة بتدبري املخاطر بالن�سبة للعمليات املرتبطة بامل�شتقات املالية؛
• كفاءات وم�س�ؤوليات الوحدات الت�شغيلية يف جمال تدبري املخاطر املرتبطة بهذه الأن�شطة؛ ويجب
�أن تكون هذه الأخرية على علم تام بكافة ال�سيا�سات وامل�ساطر املقابلة ملهامها اخلا�صة؛
• م�ستوى حتمل البنك للمخاطر الناجتة عن ن�شاطه يف امل�شتقات املالية ،كما هو حمدد من طرف
جهاز الإدارة؛
• �أنظمة احلدود وقيا�س املخاطر؛
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وينبغي �أن تكون هذه امل�ساطر موثقة وم�صادق عليها من طرف جهاز الإدارة ،كما يجب �أن
تخ�ضع ملراجعة دورية ت�أخذ يف االعتبار التغريات امل�سجلة على م�ستوى ا�سرتاتيجية البنك يف
جمال اتخاذ الو�ضعيات ب�ش�أن امل�شتقات املالية و�أو�ضاع ال�سوق .ويتم تطبيق هذه ال�سيا�سات
وامل�ساطر على �أ�سا�س فردي ومثبت.
ج .نظام قيا�س ومراقبة املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية
تقوم البنوك بو�ضع نظام مالئم لقيا�س املخاطر والتحكم فيها يرتكز على الأ�س�س التالية:
• مقاربة �شاملة لقيا�س املخاطر؛
• بنية مف�صلة للحدود؛
• منظومة ملحاكاة الأزمة؛
• نظام موثوق ملراقبة املخاطر والإبالغ بها.
كما ينبغي �إدراج نظام قيا�س املخاطر املرتبط بالعمليات على امل�شتقات املالية يف النظام الإجمايل
لتدبري خماطر البنك.
يتحقق البنك ،طبقا ملقت�ضيات املن�شور رقم /25و 2006/املتعلق باملعامل الأدنى ملالءمة م�ؤ�س�سات
االئتمان واملن�شور رقم /26و 2006/املتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية املرتبطة مبخاطر
االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان ،من �أن كل
املخاطر الأ�سا�سية املرتبطة بامل�شتقات املالية (كمخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل)
قد متت تغطيتها بالأموال الذاتية ب�شكل منا�سب وعلى �أ�سا�س فردي ومثبت.
وملواجهة االلتزامات املرتبطة بت�سوية الو�ضعيات وطلبات تغطية الهام�ش ،يتعني على البنك
�أن ي�أخذ بعني االعتبار احتمال حدوث �صعوبات يف ما يتعلق باحل�صول على ال�سيولة يف بع�ض
الأ�سواق بفعل ظروف ال�ضغوط العامة على هذه الأ�سواق �أو عمقها غري الكايف .ويجب مراعاة
هذه اجلوانب خالل العملية الإجمالية لتدبري خماطر ال�سيولة وفقا للتعليمة التي �أ�صدرها بنك
املغرب بهذا ال�ش�أن.
ويتعني على البنك التحكم يف املخاطر القانونية املرتبطة بالعقود اخلا�صة بامل�شتقات املالية وتدبريها
بوا�سطة م�ساطر تعدها الوحدة املكلفة بال�ش�ؤون القانونية ،وي�صادق عليها م�سبقا جهازا الت�سيري
والإدارة.
قبل ال�رشوع يف �إجناز العمليات على امل�شتقات املالية ،يتحقق البنك من �أن الأطراف املقابلة متلك
ال�سلطات القانونية الالزمة لإجناز مثل هذه املعامالت و�أن �رشوط العقود–الإطار التي تنظم هذه
العمليات مبنية على املخطط القانوين وت�ستجيب للمعايري الدولية يف هذا املجال.
 .1نظام حتديد وقيا�س املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية

تقوم البنوك بو�ضع نظام لتحديد وقيا�س املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية يتنا�سب مع
طبيعة ودرجة تعقيد هذا الن�شاط .ويغطي هذا النظام املخاطر املتعلقة بكافة الأن�شطة �سواء تعلق
الأمر باملحفظة البنكية �أو حمفظة التداول.
ويتعني على الوحدات الت�شغيلية املعنية على جميع م�ستويات الكفاءة �أن تكون ملمة بعملية حتديد
وقيا�س املخاطر ومبعايري هذه العملية .ومن ال�رضوري التوفر على وثائق مالئمة خا�صة بعملية
حتديد وقيا�س املخاطر من �أجل �إجناز املراجعات.
ويعترب التقييم اليومي ب�أ�سعار ال�سوق لو�ضعيات امل�شتقات املالية التابعة ملحفظة التداول عملية
�أ�سا�سية لقيا�س املخاطر والإبالغ بها يف ظروف جيدة.
و�إذا كان البنك ي�ستعمل النماذج الداخلية من �أجل تقييم الو�ضعيات ،ال�سيما يف جمال العمليات
على امل�شتقات املالية بالرتا�ضي ،فم�صادر املعايري ال�رضورية للقيام بهذا التقييم يجب �أن تكون
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م�ستقلة .وبالإ�ضافة �إىل الفر�ضيات واملعايري امل�ستعملة ،يجب �إعادة درا�سة النماذج مرة يف ال�سنة
على الأقل� ،أو بوترية �أكرب ،ح�سب طبيعة العمليات على امل�شتقات املالية ودقة �أ�سعار ال�سوق �أو
املعلومات اخلا�صة بال�سوق وامل�ستعملة يف النموذج.
 .2نظام احلدود الداخلية

يعترب النظام املوثوق للحدود الداخلية مكونا �أ�سا�سيا لعملية تدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمال
امل�شتقات املالية .ويتعني على هذا النظام:
• تبيان حدود اتخاذ املخاطر؛
• �أن يتنا�سب مع العملية الإجمالية لتدبري املخاطر ومع م�ستوى الأموال الذاتية للبنك ؛
• �أن ميكن جهاز الت�سيري من التحكم يف و�ضعيات امل�شتقات املالية ومراقبة اتخاذ املخاطر الفعلية
بالنظر مل�ستوى الت�سامح الذي حدده جهاز الإدارة؛
• �ضمان �رسعة �إبالغ جهاز الت�سيري بالو�ضعيات التي تتجاوز احلدود املح�صورة م�سبقا.
يقوم البنك بو�ضع احلدود الإجمالية بالن�سبة لكل نوع من املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة يف
�إطار الأن�شطة اخلا�صة بامل�شتقات املالية ،ال�سيما خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة .ويتعني
�إدماج هذه احلدود يف تلك املفرو�ضة على املخاطر املرتبطة ب�أن�شطة البنك الأخرى.
يتعني عند تعريف حدود املخاطر� ،أن ت�أخذ البنوك بعني االعتبار نتائج الدرا�سات التي �أجنزتها
حول و�ضعياتها يف جمال امل�شتقات املالية.
ويجب �أن تقوم �إعادة درا�سة بنيات احلدود مبقارنة احلدود مع الو�ضعيات الفعلية وكذا مراجعة
مدى مالءمة معايري وحدود املخاطر املوجودة ،وذلك على �ضوء النتائج التي �سجلها البنك
وم�ستوى �أمواله الذاتية.
وينبغي و�ضع �سيا�سة وا�ضحة حتدد طريقة �إبالغ جهاز الت�سيري بتجاوزات احلدود وطبيعة
الإجراء الواجب اتخاذه يف مثل هذه احلاالت.
 .3حماكاة الأزمة

تقوم البنوك دوريا بعمليات حماكاة الأزمة بالن�سبة لأهم و�ضعياتها اخلا�صة بامل�شتقات املالية.
ويجب حتليل نتائج هذه املحاكاة من �أجل حتديد خماطر التغريات املحتملة يف �أو�ضاع ال�سوق التي
قد توثر �سلبا على تعر�ضات البنك ونتائجه ولتقييم مدى قدرته على مواجهة مثل هذه املواقف.
ويجب �أن تراعي هذه املحاكاة على �سبيل املثال:
• التغري الفجائي وغري املعتاد للأ�سعار اللأ�صول التحتية �أو تقلباتها؛
• انخفا�ض ال�سيولة ب�أهم الأ�سواق املالية؛
• عجز الأطراف املقابلة املهمة.
وال يجب �أن تنح�رص حماكاة الأزمة يف اختبارات كمية حل�ساب اخل�سائر املحتملة� ،إذ ينبغي التفكري
�أي�ضا يف القيام بتحليل جودة الإجراءات التي قد يتخذها البنك يف بع�ض احلاالت اخلا�صة .ويف
هذا الإطار ،من ال�رضوري �إعداد خمططات للطوارئ حتدد امل�ساطر الت�شغيلية.
 .4مراقبة املخاطر املرتبطة با�ستعمال امل�شتقات املالية والإبالغ عنها

يعترب �إر�ساء نظام �إبالغ فعال �رضوريا لإجناز الأن�شطة املرتبطة بامل�شتقات املالية ب�شكل حذر.
ويتعني على الوحدة املكلفة بتدبري املخاطر �أن تقوم باملراقبة ومبوافاة جهازي الت�سيري والإدارة
بانتظام بالإجراءات اخلا�صة باملخاطر لتمكينهما من حتديد نوع اخلطر الذي يتعر�ض له البنك.
ويجب الإبالغ عن الو�ضعيات التي ت�شكل خطرا هاما و الأرباح واخل�سائر املرتبطة بامل�شتقات
املالية ،يوميا على الأقل� ،إىل خمتلف امل�س�ؤولني املتتبعني لهذه الأن�شطة.
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د .نظام مالئم للمراقبة الداخلية واالفتحا�ص الداخلي
من �أجل �ضمان نزاهة عملية تدبري املخاطر املرتبطة با�ستعمالها للم�شتقات املالية ،ت�ضع البنوك
نظاما مالئما للمراقبة الداخلية .ويجب �أن يعزز هذا النظام فعالية العمليات اخلا�صة بامل�شتقات
املالية ،وموثوقية عملية الإبالغ املايل والت�رصيحات االحرتازية وكذا احرتام ا�سرتاتيجيات
و�سيا�سات البنك والقوانني املعمول بها يف هذا املجال .ويت�ضمن نظام املراقبة الفعال:
• مناخ مراقبة �صارم؛
• عملية مالئمة لتحديد وتقييم املخاطر؛
• و�ضع �سيا�سات وم�ساطر ومنهجيات للمراقبة؛
• �أنظمة معلوماتية مالئمة ؛
• الت�أكد با�ستمرار من التقيد بال�سيا�سات وامل�ساطر املو�ضوعة.
تطبق البنوك برناجما لالفتحا�ص الداخلي ي�ضمن ر�صد نقاط ال�ضعف التي تعرتي املراقبة الداخلية
ونواق�ص نظام اتخاذ الو�ضعيات اخلا�صة بامل�شتقات املالية.
ويتوىل املفتح�صون الداخليون باخل�صو�ص:
• درا�سة معمقة لفعالية املراقبات الداخلية املتعلقة بالقيا�س والإبالغ واحرتام احلدود الداخلية
والقانونية ولعملية امل�صادقة على التجاوزات لهذه احلدود؛
• �ضمان ف�صل مالئم للمهام بني وظائف اتخاذ الو�ضعيات على امل�شتقات املالية ،وتدبري وتتبع
املخاطر ،وت�سوية واحت�ساب الو�ضعيات واملراقبة الداخلية؛
• القيام جمددا بدرا�سة عملية �إعادة تقييم و�ضعيات امل�شتقات املالية بهدف تقييم منهجية ووترية
�إعادة التقييم ،وا�ستقاللية وجودة م�صادر املعلومات املتعلقة ب�أ�سعار ال�سوق ،ال�سيما بالن�سبة
للم�شتقات املالية التي مت تداولها يف الأ�سواق الأقل �سيولة.
يجب الرفع من كثافة ووترية عمليات االفتحا�ص الداخلي �إذا ما مت اكت�شاف بع�ض �أوجه العجز و
جوانب خطرية �أو �إذا مت �إدخال تعديالت هامة على عملية امل�صادقة على م�شتقات مالية جديدة،
وعلى طرق �إعداد النماذج �أو يف عملية مراقبة املخاطر واملراقبة الداخلية �أو يف نوع اخلطر
الإجمايل الذي يتعر�ض له البنك.
ومن �أجل ت�سهيل �إجناز املراقبات ،يجب �إ�رشاك املراقبني الداخليني يف العملية الإجمالية لتنفيذ
العمليات على امل�شتقات املالية.

 .IIIرفع التقارير �إىل بنك املغرب

تقوم البنوك دوريا مبوافاة بنك املغرب بتقرير خا�ص عن املبلغ اجلاري للم�شتقات املالية ح�سب
نوع املنتج ونوع املحفظة وال�سوق .وميكن لبنك املغرب طلب احل�صول على معلومات �أخرى
بخ�صو�ص هذه املنتجات.
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تعليمة رقم /48و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر تركز االئتمان
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادتان  50و 51منه؛
بناء على �أحكام املن�شور رقم /40و 2007/ال�صادر يف  2غ�شت  2007املتعلق باملراقبة الداخلية
مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  23يوليوز 2007؛
يحدد مبوجب هذه التعليمة القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف م�ؤ�س�سات االئتمان من �أجل
تدبري خماطر تركز االئتمان.
مو�ضوع التعليمة
تندرج هذه التعليمة يف �إطار تطبيق الركن الثاين من بازل  .2ومتثل مرجعا للممار�سات ال�سليمة
التي تقت�ضي من م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها فيما يلي «امل�ؤ�س�سات» ،و�ضع منظومة لتدبري
خماطر تركز االئتمان متكنها من حتديد امل�صادر املحتملة لهذه املخاطر وقيا�س ،وتدبري وتتبع
ومراقبة هذه الأخرية.

 .Iتعريف خماطر تركز االئتمان

يعترب خطر تركز االئتمان اخلطر املالزم لأي تعر�ض من �ش�أنه �أن يت�سبب يف خ�سائر هامة قد
تهدد املتانة املالية للم�ؤ�س�سة �أو قدرتها على موا�صلة �أن�شطتها الرئي�سية .وقد ينجم خطر تركز
االئتمان عن التعر�ض جتاه:
• �أطراف مقابلة فردية؛
• جمموعات م�صالح؛
• �أطراف مقابلة تنتمي لنف�س القطاع �أو لنف�س املنطقة اجلغرافية؛
• �أطراف مقابلة تعتمد نتائجها املالية على نف�س الن�شاط �أو نف�س املنتوج الأ�سا�سي.
ويت�ضمن هذا اخلطر التعر�ضات املرتتبة عن تركز تقنيات التخفيف من املخاطر االئتمانية ،كما
يحددها املن�شور /26و 2006/املتعلق باملتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم املخاطر االئتمانية
وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان.

 .IIممار�سات التدبري ال�سليم ملخاطر تركز االئتمان

ي�ستلزم التدبري ال�سليم ملخاطر تركز االئتمان على الأقل تطبيق املبادئ الأ�سا�سية التالية :
• مراقبة مالئمة من طرف جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري وامل�صالح الت�شغيلية؛
• �سيا�سات و�إجراءات مالئمة لتدبري خطر تركز االئتمان؛
• �أنظمة لقيا�س خماطر تركز االئتمان ومراقبته؛
• التحكم يف خماطر تركز االئتمان والتخفيف منه؛
• نظام موافق للمراقبة الداخلية.
وتتم مراقبة خماطر تركز االئتمان على �أ�سا�س فردي وجممع.
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�أ .مراقبة خماطر تركز االئتمان من طرف جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري وامل�صالح الت�شغيلية
يعد التتبع الفعال الذي يقوم به جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري عن�رصا �رضوريا يف التدبري ال�سليم
خلطر تركز االئتمان .ويعد �أمرا يف غاية الأهمية �إدراك هذه الأجهزة مل�س�ؤولياتها يف هذا ال�ش�أن
وقيامها بطريقة مالئمة بوظيفتها يف تتبع وتدبري هذا اخلطر.
 .1دور جهاز الإدارة

يقوم جهاز �إدارة امل�ؤ�س�سة (جمل�س الإدارة �أو جمل�س املراقبة �أو �أية هيئة مماثلة) :
• باملوافقة على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات الت�شغيلية يف جمال تدبري خماطر تركز االئتمان.
وتتحدد هذه اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ح�سب طبيعة التعر�ض املبني يف الق�سم � Iأعاله؛
• التوفر على معرفة جيدة حول �شكل وم�ستوى خماطر تركز االئتمان التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة؛
• بالت�أكد من اتخاذ جهاز الت�سيري لللتدابري ال�رضورية من �أجل حتديد خماطر تركز االئتمان
وقيا�سها ومراقبتها والتحكم فيها .ولهذه الغاية ،ينبغي �أن تتوفر لديه بانتظام معلومات دقيقة
ب�شكل كاف وحمينة متكنه من تقييم الأعمال التي �أجنزها جهاز الت�سيري يف مراقبة والتحكم
يف هذا اخلطر والت�أكد من �أن هذا الأخري مدرك متاما خلطر تركز االئتمان الذي تتعر�ض
له امل�ؤ�س�سة و�أنه يتوفر على موارد ب�رشية متتلك املهارات التقنية املطلوبة لتقييم هذا اخلطر
والتحكم فيه.
 .2دور جهاز الت�سيري

ي�سهر جهاز الت�سيري (الإدارة العامة� ،أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة مماثلة) على التدبري
الفعال خلطر تركز االئتمان .ويجب على امل�صالح الت�شغيلية توجيه تقارير �إىل جهاز الت�سيري
حتتوي على معلومات وتو�ضيحات كافية حول �أبرز �أوجه تركيز خماطر االئتمان بالن�سبة
للم�ؤ�س�سة.
وي�سهر جهاز الت�سيري �أي�ضا على و�ضع:
• �سيا�سات وم�ساطر مالئمة لتدبري خماطر تركز االئتمان؛
• �إطار يحدد ب�شكل وا�ضح �سلطات وم�س�ؤوليات واخت�صا�صات خمتلف امل�صالح املعنية بتدبري
خماطر تركز االئتمان؛
• احلدود املنا�سبة للمخاطرة؛
• �أنظمة ومعايري مالئمة لقيا�س املخاطر؛
• منظومة ملحاكاة الأزمة؛
• نظام لإعداد التقارير يف احلاالت العادية �أو يف حالة حدوث تغريات يف �أو�ضاع ال�سوق
والظرفية؛
• �أنظمة مراقبة م�ستقلة ومالئمة للمراقبة الداخلية.
يقوم جهاز الت�سيري دوريا مبراجعة �سيا�سات و�إجراءات تدبري خماطر تركز االئتمان للت�أكد من
مدى مالءمتها وقابليتها للتطبيق.
 .3دور امل�صالح الت�شغيلية

تناط امل�س�ؤولية املبا�رشة لتدبري خماطر تركز االئتمان وقيا�سها ومراقبتها والتحكم فيها للجهاز
امل�رشف على تدبري املخاطر االئتمانية �أو تتوالها م�صلحة متخ�ص�صة تابعة له .وتزود هذه
امل�صلحة بالو�سائل والكفاءات ال�رضورية ل�ضمان التنوع الكايف ملحفظة قرو�ض امل�ؤ�س�سة �أخذا
بعني االعتبار اال�سرتاتيجية املتبعة من طرف امل�ؤ�س�سة.
ويجب �أن تكون هذه امل�صلحة م�ستقلة ب�شكل كاف عن وظائف �أخذ وجتديد االلتزامات.
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ب .ال�سيا�سات وامل�ساطر املالئمة لتدبري خماطر تركز االئتمان
لأجل تدبري خماطر تركز االئتمان ،تت�أكد امل�ؤ�س�سات من �أن ال�سيا�سات وامل�ساطر حمددة ب�شكل
وا�ضح ومتطابقة مع طبيعة ودرجة تعقيد ا�سرتاتيجياتها االئتمانية.
ينبغي �أن تت�ضمن ال�سيا�سات وامل�ساطر يف حدها الأدنى العنا�رص التالية:
• تعريفا ملختلف حاالت خماطر تركز االئتمان؛
• و�صفا لطريقة ح�ساب هذه الرتكزات و حدود هذه الأخرية.
يجب �أن تكون هذه ال�سيا�سات وامل�ساطر موثقة وموافق عليها من طرف جهاز الإدارة و�أن تخ�ضع
ملراجعة دورية متكنها من الأخذ بعني االعتبار التغريات الطارئة على م�ستوى اال�سرتاتيجية
االئتمانية للم�ؤ�س�سة و�أو�ضاع ال�سوق واملحيط االقت�صادي .وتطبق على �أ�سا�س فردي وجممع.
ج� .أنظمة قيا�س ومراقبة خماطر تركز االئتمان
 .1نظام التعرف على خطر تركز االئتمان وقيا�سه وتدبريه

تعمل امل�ؤ�س�سات على و�ضع نظام مالئم للتعرف على خطر تركز االئتمان وقيا�سه وتدبريه
يتنا�سب مع طبيعة ودرجة تعقيد �أن�شطتها .ويجب �أن يغطي هذا النظام خمتلف �أ�شكال تركز خطر
االئتمان املتعر�ض لها ،كما هي حمددة يف الق�سم � Iأعاله.
يف �إطار ا�سرتاتيجياتها لتدبري خطر الرتكز املنبثقة من ا�ستخدام تقنيات التخفيف من املخاطر
االئتمانية ،تعتمد امل�ؤ�س�سات على �إدماج ال�سيا�سات وامل�ساطر:
• الهادفة �إىل الأخذ بعني االعتبار املخاطر املرتتبة عن التباين يف �آجال اال�ستحقاق بني التعر�ضات
وال�ضمانات املالية وال�ضمانات املتعلقة بها؛
• الواجب تطبيقها �إذا ما �أظهر �سيناريو �أزمة �أن القيم القابلة للبيع لهذه ال�ضمانات �أقل من قيمتها
الأولية؛
• املتعلقة مبخاطر االئتمان الكربى املتعر�ض لها ب�صفة غري مبا�رشة جتاه نف�س جهة �إ�صدار
ال�ضمانات املالية �أو ال�ضامن.
 .2نظام احلدود الداخلية

مع مراعاة �أحكام من�شور بنك املغرب املتعلق بتق�سيم املخاطر ،ت�ضع امل�ؤ�س�سات نظاما للحدود
الداخلية التي متكن من احتواء خطر تركز االئتمان .وي�ضع هذا النظام حدودا مثل:
• مبلغ التعر�ضات جتاه جمموعات امل�صالح مقارنة بالأموال الذاتية �أوجمموع الأ�صول �أو
الأرباح ال�صافية للم�ؤ�س�سة؛
• مبلغ الرتكزات الرئي�سية القطاعية مقارنة بالأموال الذاتية �أوجمموع الأ�صول �أو الأرباح
ال�صافية للم�ؤ�س�سة؛
• ن�سبة الأموال الذاتية الداخلية املخ�ص�صة خلطر تركز االئتمان.
ويجب على نظام احلدود �أن:
• يكون متطابقا مع طبيعة املخاطر ال�شاملة على امل�ؤ�س�سة؛
• ي�ضع احلد الأق�صى الإجمايل مع �إبراز م�ستوى اخلطر املقبول ب�شكل وا�ضح .ويوافق جهاز
الإدارة على هذه احلدود الق�صوى التي تتم مراجعتها ب�شكل دوري؛
• ي�ضمن �رسعة �إبالغ جهاز الت�سيري بحاالت الرتكز التي تتجاوز احلدود الق�صوى املحددة �سلفا؛
• ميكّ ن جهاز الت�سيري من مراقبة مراعاة التعر�ضات خلطر تركز االئتمان مقارنة مع احلدود
الق�صوى املحددة �سلفا.
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يتعني عند تعريف حدود خطر تركز االئتمان الأخذ بعني االعتبار نتائج التحليالت التي مت القيام
يخ�ص حمفظتها من القرو�ض.
بها من طرف امل�ؤ�س�سات فيما
ّ
وينبغي و�ضع �سيا�سة وا�ضحة حتدد طريقة الإبالغ عن جتاوز احلدود وطبيعة الإجراء الواجب
اتخاذه يف مثل تلك احلاالت .ويجوز للم�ؤ�س�سة �أن تف�صل بني احلدود الق�صوى التي ال ينبغي يف
�أي حال من الأحوال جتاوزها من تلك التي من املمكن جتاوزها يف ظروف خا�صة وحمددة
ب�شكل دقيق.
 .3عمليات حماكاة الأزمات

تقوم امل�ؤ�س�سات دوريا بعمليات حماكاة الأزمات حول �أهم تركزاتها ملخاطر االئتمان .وينبغي
حتليل نتائج عمليات حماكاة الأزمات من �أجل حتديد خماطر التغريات املحتملة يف �أو�ضاع ال�سوق
�أو الظرفية االقت�صادية التي قد ت�ؤثر �سلبا على �أموالها الذاتية ونتائجها وتقييم مدى قدرتها على
مواجهة مثل هذه املواقف.
وتت�ضمن عمليات حماكاة الأزمات املخاطر الناجمة عن تطبيق تقنيات التخفيف من املخاطر
االئتمانية.
وت�سهر �أجهزة الإدارة على مراقبة طريقة بلورة عمليات حماكاة الأزمة ونتائجها وتت�أكد من
وجود خمططات ا�ستعجالية مالئمة.
 .4مراقبة خماطر تركز االئتمان والإبالغ عنها

يعد التوفر على نظام معلوماتي فعال �أمرا �رضوريا للمراقبة والتحكم يف خطر تركز االئتمان.
يتم الإبالغ ب�صفة دورية عن التدابري اخلا�صة بخطر تركز االئتمان ويت�ضمن مقارنات دقيقة بني
حاالت الرتكز احلالية واحلدود التي مت و�ضعها.
يجب املراجعة الدورية للتقارير اخلا�صة بخطر تركز االئتمان من طرف �أجهزة الإدارة
والت�سيري .وينبغي �أن ت�شمل على الأقل العنا�رص التالية:
• جرد للتعر�ضات بر�سم خماطر االئتمان جتاه خمتلف اجلهات املقابلة املحددة يف الق�سم � Iأعاله؛
• القوائم اخلا�صة باحرتام احلدود التي و�ضعتها امل�ؤ�س�سة؛
• نتائج وحتليالت عمليات حماكاة الأزمات؛
• خال�صات املراقبة املنجزة ،ال �سيما من طرف االفتحا�ص الداخلي ومراقبي احل�سابات ،حول
�سيا�سات و�إجراءات تدبري خطر تركز االئتمان وكذا حول مالءمة �أنظمة قيا�س هذا اخلطر.
د .التحكم والتخفيف من خماطر تركز االئتمان
ت�سهر امل�ؤ�س�سات على تبني ممار�سات تندمج يف �إطار الوظيفة الإجمالية لتدبري املخاطر االئتمانية
وتهدف �إىل �ضمان التحكم يف خماطر تركز االئتمان ،مثل:
• الدرا�سة التف�صيلية ملحيط املخاطر املتعلق بقطاع معني �أو عدة قطاعات؛
• الت�أكد ب�صفة دورية من �صحة الفر�ضيات املتبعة يف �إطار عمليات حماكاة الأزمات؛
• التتبع املنتظم لللأداء االقت�صادي والو�ضعية املالية للمقرت�ضني الرئي�سيني من الأفراد ومن
املجموعات ذات امل�صالح؛
• مراجعة م�ستويات التفوي�ض على اتخاذ القرار حول اخلطوط االئتمانية اجلديدة ب�ش�أن
التعر�ضات التي مت ّتل تركزا عال؛
• التتبع املنتظم لتقنيات التخفيف من املخاطر االئتمانية التي ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سة ،ولقيمتها وقابليتها
للتطبيق.
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يف احلاالت التي تت�ضمن تركزا مفرطا خلطر االئتمان ،يجوز للم�ؤ�س�سات ا�ستخدام تدابري
التخفيف من هذا اخلطر ،مثل:
• تقلي�ص احلدود الداخلية يف جمال خماطر تركز االئتمان؛
• تطوير منتجات جديدة للتخفيف من حاالت الرتكز غري العادية؛
• حتويل اخلطر االئتماين �إىل �أطراف مقابلة �أخرى من خالل �رشاء حمايات ،كامل�شتقات االئتمانية
وال�ضمانات وكذا ال�ضمانات املالية؛
• تخ�صي�ص ر�ؤو�س �أموال داخلية �إ�ضافية .وحتدد هذه الأخرية يف �إطار عملية التقييم الداخلية
للمالءمة ال�شاملة لر�ؤو�س الأموال الذاتية وطبقا للتعليمة التي ن�رشها بنك املغرب يف هذا ال�صدد.
ه -نظام منا�سب للمراقبة الداخلية
فعالية عملية تدبري خطر تركز االئتمان ،ت�ضع امل�ؤ�س�سات نظاما مالئما للمراقبة
من �أجل �ضمان ّ
الداخلية ي�شتمل على ما يلي:
• مناخ مراقبة �صارم؛
• م�سار منا�سب لر�صد وتقييم اخلطر؛
• و�ضع �سيا�سات وم�ساطر ومنهجيات للمراقبة؛
• �أنظمة معلوماتية مالئمة؛
• الت�أكد با�ستمرار من التقيد بال�سيا�سات والإجراءات املعمول بها.
ينبغي �أن يتم التقييم الدوري لعملية املراقبة الداخلية ،وعند االقت�ضاء حت�سينها على نحو م�ستقل
و�أن ي�أخذ بعني االعتبار التغريات اجلوهرية التي تطر�أ على ن�شاط امل�ؤ�س�سة يف خمتلف �أ�سواقها.

 .IIIرفع التقارير �إىل بنك املغرب

تقوم امل�ؤ�س�سات دوريا مبوافاة بنك املغرب بتقارير خا�صة عن تدبري خطر تركز االئتمان.
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تعليمة رقم /31و� 2007/صادرة فى � 13أبريل  2007تتعلق مبنظومة تدبري خماطر ال�سيولة
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املواد  19و 51منه؛
وبناء على �أحكام من�شور بنك املغرب املتعلق بنظام املراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  14مار�س 2007؛
يحدد مبوجب هذه التعليمة القواعد الدنيا التي يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان مراعاتها يف تدبري
خماطر ال�سيولة.
املو�ضوع
تندرج هذه التعليمة ،املنبثقة عن التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل يف هذا املجال ،يف �إطار
تطبيق الركن الثاين من بازل  .2ومتثل مرجعا من املمار�سات ال�سليمة بالن�سبة لإحداث م�ؤ�س�سات
االئتمان ،امل�شار �إليها فيما يلي «بامل�ؤ�س�سات» ،ملنظومة تدبري خماطر ال�سيولة متكنها من ر�صد
امل�صادر املحتملة لهذه املخاطر وقيا�سها وتدبريها وتتبعها ومراقبتها.

 .Iتعريف خطر ال�سيولة وم�صادره

يق�صد بخطر ال�سيولة اخلطر املتمثل يف عدم قدرة م�ؤ�س�سة االئتمان ،يف ظروف عادية ،على
الوفاء بتعهداتها عند حلول �أجل ا�ستحقاقها.
�سببان رئي�سيان ميكن �أن ين�ش�أ عنهما حدوث خطر ال�سيولة:
• عدم قدرة امل�ؤ�س�سة على احل�صول على الأموال ال�رضورية ملواجهة امل�ستوجبات غري املتوقعة
التي قد تت�سبب فيها على الأمد الق�صري باخل�صو�ص عملية �سحب مكثف للودائع و�سحب خطوط
االئتمان خارج احل�صيلة؛
• متويل الأ�صول لأجل متو�سط وطويل بوا�سطة اخل�صوم ق�صرية الأمد؛

 .IIالرقابة املنا�سبة التي متار�سها �أجهزة الإدارة والت�سيري
�أ .الإ�سرتاتيجية امل�صادق عليها
يتطلب التدبري ال�سليم لل�سيولة و�ضع ا�سرتاتيجية ت�صادق عليها الهيئات العليا للم�ؤ�س�سة .وحتدد
هذه الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سة العامة التي يجب تبنيها ل�ضمان �أن يكون م�ستوى خطر ال�سيولة مقبوال
بالنظر لن�شاط امل�ؤ�س�سة وحميطها االقت�صادي .ويتعني على هذه الإ�سرتاتيجية باخل�صو�ص:
• تقييم �أثر الإ�سرتاتيجية التجارية على تطور احل�صيلة من حيث احلجم والبنية وو�ضع ال�سيا�سة
املنا�سبة لها يف ما يخ�ص التمويل وم�ستوى خطر ال�سيولة الأق�صى املمكن حتمله؛
• حتديد العالقة بو�ضوح بني الأهداف املتمثلة يف الأداء املايل و�سيا�سة حتديد الأ�سعار �أو التوظيف
وبني الإكراهات املرتتبة عنها من حيث ال�سيولة؛
• الف�صل ب�ش�أن م�ستوى التغطية الذي يجب �ضمانه من حيث ال�سيولة وبدائل التمويل بالن�سبة
للآفاق متو�سطة وطويلة الأمد.
كما يجب تعميم هذه الإ�سرتاتيجية داخل امل�ؤ�س�سة لكي تقوم جميع الوحدات املعنية بتدبري خطر
ال�سيولة بعملها وفقا للإطار املحدد لها يف الإ�سرتاتيجية.
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ب .دور جهاز الإدارة
يتوىل جهاز الإدارة )جمل�س الإدارة �أو جمل�س الرقابة �أو �أية هيئة مماثلة( ما يلي:
• امل�صادقة على الإ�سرتاتيجية الإجمالية اخلا�صة بتدبري خطر ال�سيولة وم�ساطر التعريف بحدود
ال�سلطة وامل�س�ؤولية؛
• املوافقة على العنا�رص الأ�سا�سية لنظام احلدود (ال�سيما طريقة القيا�س) والإطار العام املنظم
مل�ستويات رفع التقارير اخلا�صة بتدبري خطر ال�سيولة؛
• التحقق من �أن جهاز الت�سيري على علم تام مب�ستوى اخلطر الذي تتعر�ض له امل�ؤ�س�سة و�أن
م�ستخدمي امل�ؤ�س�سة يتوفرون على الكفاءات التقنية ال�رضورية لتقييم هذا اخلطر والتحكم فيه.
• الت�أكد من �أن جهاز الت�سيري يعد توجيهات وا�ضحة حول امل�ستوى املقبول خلطر ال�سيولة وفقا
للإ�سرتاتيجية امل�صادق عليها بهذا ال�ش�أن وكذا �سيا�سات وم�ساطر ملراقبة هذا اخلطر والتحكم
فيه ،تكون مبينة بو�ضوح وفقا لطبيعة وتعقيد ن�شاط امل�ؤ�س�سة؛
• ال�سهر على و�ضع نظام ميكنه من التو�صل بانتظام مبعلومات حول و�ضعية ال�سيولة بامل�ؤ�س�سة
ومن �إخطاره ،دون ت�أخري ،بالتغيريات الهامة التي قد حت�صل على و�ضعية ال�سيولة احلالية
�أو املتوقعة؛
• التقييم يف نهاية اللأمرلنوع خطر ال�سيولة والقيام ب�شكل دوري بدرا�سة التقارير ذات ال�صلة.
ولهذا الغر�ض ،يجب �أن يتو�صل جهاز الإدارة �أو �أحد جلانه املخت�صة ،بانتظام ،مبعلومات
دقيقة وحمينة مبا يكفي لكي يت�سنى له فهم وتقييم خطر ال�سيولة بالن�سبة لأهم املحافظ و�/أو بالن�سبة
للم�ؤ�س�سة ككل .ويتعني �أن يتم رفع هذه التقارير بوترية �أكرب يف حالة ظهور تركزات مفرطة
مل�صادر التمويل �أو يف حال وقوع تغري هام على م�ستوى تركيبة توظيفات امل�ؤ�س�سة؛
• تقييم مدى مالءمة خمطط الإنقاذ الذي يجب تطبيقه يف حال حدوث �ضغوط �أو �أزمة �سيولة.
ج .دور جهاز الت�سيري
يتحقق جهاز الت�سيري (الإدارة العامة �أو جمل�س الإدارة اجلماعية �أو �أية هيئة مماثلة) �أن امل�ؤ�س�سة
تقوم بتدبري فعال لأن�شطتها ومل�ستوى خطر ال�سيولة الذي تتحمله ،و�أنها و�ضعت بالفعل �سيا�سات
وم�ساطر منا�سبة ملراقبة هذا اخلطر واحلد منه و�أن الو�سائل املخ�ص�صة لهذا الغر�ض كافية
ومالئمة.
ويعهد جلهاز الت�سيري �أي�ضا مب�س�ؤولية تنفيذ الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات العامة وامل�ساطر اخلا�صة
بتدبري خطر ال�سيولة .ويف هذا الإطار ،يتوىل القيام باملهام التالية:
• يحدد بو�ضوح �صالحيات وم�س�ؤوليات واخت�صا�صات خمتلف الوحدات املعنية بتدبري خطر
ال�سيولة؛
• ي�ضع مقاربة لقيا�س وتتبع خطر ال�سيولة؛
• ي�ضع نظاما للحدود املنا�سبة لت�أطري �أهم امل�ؤ�رشات امل�ستعملة لتقييم م�ستوى خطر ال�سيولة الذي
تتعر�ض له امل�ؤ�س�سة .ويتعلق الأمر ،على �سبيل املثال مبا يلي:
 و�ضعيات عجز مرتاكمة �أو و�ضعيات عجز دورية بالن�سبة لال�ستحقاقات الق�صرية (� 5أيام،�أو �شهر �أو � 3أ�شهر) �أو متو�سطة وطويلة الأمد ؛
 الأ�صول ال�سائلة بالن�سبة املئوية من اال�ستحقاقات ق�صرية الأمد.• ي�سهر على �أن يتم حماكاة �سيناريوهات اجلهد من �أجل تقييم قدرة امل�ؤ�س�سة على مواجهة
و�ضعيات �أزمة ال�سيولة عند حدوثها .ويجب �أن تف�ضي هذه ال�سيناريوهات امل�صطنعة �إىل
بلورة خمططات الإنقاذ؛
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• ي�سهر على �ضمان احرتام نظام احلدود ويبني بو�ضوح امل�ساطر وامل�صادقات اخلا�صة ال�رضورية
بالن�سبة للإعفاءات من ال�سيا�سات واحلدود والرتاخي�ص املحددة.
• يحدد م�سبقا الأدوات واال�سرتاتيجيات الهادفة �إىل تغطية خطر ال�سيولة؛
• ي�ضع نظاما لرفع التقارير يف ظروف عادية �أو يف و�ضعية �أزمة ال�سيولة؛
• ي�ضع �أنظمة للمراقبة الداخلية تت�سم باال�ستقاللية والفعالية.
د .امل�س�ؤوليات الت�شغيلية
يجب �أن تناط م�س�ؤولية التدبري ال�شامل لل�سيولة بهيئة يتم حتديدها بو�ضوح داخل امل�ؤ�س�سة ،تتوفر
على الو�سائل والكفاءات ال�رضورية للف�صل ب�ش�أن م�شاكل التدبري اليومي خلطر ال�سيولة .وقد
تتمثل هذه الهيئة يف جلنة تدبري الأ�صول واخل�صوم وتتكون من بع�ض �أع�ضاء جهاز الت�سيري
وم�س�ؤولني عن الوحدات الت�شغيلية املعنية بالتدبري اليومي لل�سيولة.
يجب �أن يتم تعيني الوحدات العملياتية امل�س�ؤولة عن مهام القيا�س واملراقبة والتحكم يف خطر
ال�سيولة بطريقة وا�ضحة و�أن تكون م�ستقلة مبا يكفي عن وظائف اتخاذ الو�ضعيات .كما يتعني
على هذه الوحدات رفع التقارير مبا�رشة �إىل جهاز الت�سيري وجهاز الإدارة.
يتعني على الأ�شخا�ص املكلفني بهذه الوظائف الإملام التام بجميع �أ�شكال املخاطر التي ت�ؤثر يف
�سيولة امل�ؤ�س�سة ب�أكملها وكذا بالو�سائل ال�رضورية لتدبريها ومراقبتها.
تقرر كل م�ؤ�س�سة ب�ش�أن ال�شكل الذي قد يتخذه تدبري ال�سيولة لديها مع �أخذ خ�صو�صيات بنيتها
التنظيمية بعني االعتبار .وميكن تركيز تدبري ال�سيولة على م�ستوى وحدة مركزية م�ستقلة جتتمع
لديها جميع احلاجيات وكذا فوائ�ض ال�سيولة اخلا�صة بكل �أن�شطة امل�ؤ�س�سة .كما ميكن تبني �إمكانية
عدم تركيز التدبري� ،إذا كانت امل�ؤ�س�سة قد ف�ضلت تفوي�ض كل ن�شاط على حدى مب�س�ؤولية تدبري
و�ضعية �سيولتها الذاتية.
و�أيا كان ال�شكل املتفق عليه ،يجب �أن ميكن من التنفيذ الفعلي للإ�سرتاتيجية وي�سهل القيا�س املركز
خلطر ال�سيولة و�أن ينخرط يف �إطار امل�ساطر امل�صادق عليها من قبل جهاز الإدارة.

 .IIIال�سيا�سات وامل�ساطر املنا�سبة لتدبري خطر ال�سيولة

تتحقق امل�ؤ�س�سات ،بالن�سبة لتدبري خطر ال�سيولة ،من �أن ال�سيا�سات وامل�ساطر قد ح ّددت بو�ضوح
ومالئمة لطبيعة وتعقيد �أن�شطتها.
ويحدد جهاز الت�سيري امل�ساطر وامل�صادقات اخلا�صة ال�رضورية بالن�سبة للإعفاءات من ال�سيا�سات
واحلدود والرتاخي�ص.
ويتحقق جهاز الت�سيري من �أن عوامل تعر�ض امل�ؤ�س�سة خلطر ال�سيولة معروفة ومفهومة قبل
�إدخال �أي منتج جديد �أو ن�شاط جديد �أو ا�سرتاتيجية جديدة �أو طريقة للتغطية .كما يتحقق من
�إدماج املخاطر ذات ال�صلة بطريقة منا�سبة يف نظام قيا�س وتدبري ومراقبة خطر ال�سيولة.

� .IVأنظمة قيا�س ومراقبة خطر ال�سيولة
�أ .نظام قيا�س وتتبع خطر ال�سيولة
يجب �أن ميكن نظام تدبري خطر ال�سيولة من تقييم وتتبع الو�ضعيات ال�صافية لل�سيولة ،من منظور
ثابت �أو دينامي.
ومن �أجل حتديد الو�ضعيات ال�صافية لل�سيولة ،يتعني ،ا�ستنادا �إىل �سجل اال�ستحقاقات ،ح�ساب
الفائ�ض �أوالعجز يف ال�سيولة يوميا وفق �سل�سلة حمددة من فئات اال�ستحقاق وكذا الفائ�ض /والعجز
ال�صايف املرتاكم يف ال�سيولة يف �أفق خمتلفة:
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• يف �أفق ق�صري (� 5أيام �أو �شهر واحد على �سبيل املثال) :يجب �أن تكون امل�ؤ�س�سة قادرة على
ح�ساب و�ضعيات �سيولتها كل يوم؛
• يف �أفق �أبعد :يجب �أن يكون يف ا�ستطاعة امل�ؤ�س�سة تقدير حاجياتها ال�صافية من �إعادة التمويل
بالن�سبة ملختلف الأفق وحتديد الكيفيات املنا�سبة لتغطيتها.
ويجب �أن ي�ستند �إعداد �سجل اال�ستحقاقات �إىل فر�ضيات ال�سلوك امل�ستقبلي ملختلف بنود الأ�صول
واخل�صوم وخارج احل�صيلة.
ولكي تتمكن امل�ؤ�س�سات من ح�ساب و�ضعياتها ال�صافية من ال�سيولة من منظور ثابت ،يجب اللأخذ
بعني االعتبار العوامل التالية ،ال�سيما:
• جميع العمليات ذات �أجل اال�ستحقاق ودون �أجل اال�ستحقاق بالنظر للقواعد التالية:
 ت�ؤخذ عمليات املقا�صة والت�سوية بعني االعتبار يف التواريخ الفعلية ال�ستحقاقها؛ ت�ؤخذ مداخل املوارد بعني االعتبار يف تاريخ ا�ستحقاق الأ�صول مع تقييم حذر لعملياتت�سديد خطوط االئتمان؛
 يتم �أخذ خروج الأموال بعني االعتبار يف التاريخ الذي ت�صبح فيه اخل�صوم م�ستحقة ب�شكلتام �أو يف �أول تاريخ ميكن فيه للأطراف املقابلة ا�شرتاط ت�سديدات م�سبقة.
• الأ�صول الذي قد يتم بيعها ،عند احلاجة ،مع تطبيق تخفي�ضات على �أ�سعار البيع من �أجل
�إدماج خماطر ال�سوق ،وذلك عند االقت�ضاء؛
• �أثر التعهدات خارج احل�صيلة؛
• التغريات التي قد ت�ؤثر على املحيط االقت�صادي �أو ظروف ال�سوق وكذا التغريات املتعلقة
بال�سلوكات املالحظة على م�ستوى العمليات دون �أجل اال�ستحقاق؛
• املعلومات الذي قد ت�ؤثر يف الطريقة التي ينظر بها ال�سوق والعموم �إىل �سمعة امل�ؤ�س�سة (�إعالن
عن تدين املردودية �أو تراجع النقطة التي ح�صلت عليها امل�ؤ�س�سة من وكاالت التنقيط.)...
يجب �أن تكون االقرتا�ضات ال�رضورية لتغطية احلاجيات ال�صافية من ال�سيولة حمدودة يف مبلغ
ميكن للم�ؤ�س�سة ،ح�سب خربتها ،احل�صول عليه يف ال�سوق.
ومن املنظور الذينامي ،ي�شمل نظام قيا�س خطر ال�سيولة جتديد بنود احل�صيلة وكذا الإنتاج اجلديد.
ويف كلتا احلالتني ،تقوم امل�ؤ�س�سات ،بانتظام ،ب�إعادة درا�سة الفر�ضيات امل�ستعملة يف عملية قيا�س
وتدبري ال�سيولة من �أجل التحقق من �صالحيتها.
وبالن�سبة للأ�صول ،تهم الفر�ضيات باخل�صو�ص ال�سيولة املحتملة للأ�صول والتاريخ الذي ميكن
ابتداء منه جتديد �أو بيع بع�ض الأ�صول امل�ستحقة ،وا�ستعمالها ك�ضمانات لالقرتا�ضات للرفع من
مداخيل اخلزينة وكذا �أثر الإنتاج اجلديد على احلاجيات من ال�سيولة.
ولكي تقوم امل�ؤ�س�سات بتوقعات مالئمة حول تطور �أ�صولها ،من اللالزم �أن ت�أخذ بعني االعتبار
ما يلي ،ال�سيما:
• ن�سبة الأ�صول امل�ستحقة والتي من املمكن متديدها �أو جتديدها؛
• امل�ستوى املتوقع لطلبات القرو�ض اجلديدة التي �ستتم املوافقة عليها؛
• امل�ستوى املتوقع ال�ستعمال تعهدات التمويل التي ال رجعة فيها؛
• امل�ستوى املرتقب لتعهدات ال�ضمانة.
ويف نف�س ال�سياق ،ت�ستعمل امل�ؤ�س�سات معطيات تاريخية من �أجل تقييم الت�سديدات وعمليات �سحب
الأموال وطلبات القرو�ض اجلديدة �أو بهدف �إجناز حتليل �إح�صائي ي�أخذ بعني االعتبار الآثار
املو�سمية وجميع العنا�رص الأخرى التي من املفرت�ض �أن حتدد طلب القرو�ض .وميكن للم�ؤ�س�سة
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�أي�ضا القيام مبحاكاة �سلوك العموم يف حالة العمليات خفيفة التمركز �أو اللجوء �إىل تقديرات لل�سلوك
يف كل حالة على حدى� ،إذا تعلق الأمر بزبناء مهمني �أو بعمليات �أكرث متركزا.
ويجب �أن يعك�س ح�ساب و�ضعيات العجز درجة قابلية بيع الأ�صول .وهكذا ،متيز امل�ؤ�س�سة بني
�أربع فئات من الأ�صول ح�سب درجة �سيولتها الن�سبية:
• الفئة الأكرث �سيولة ت�ضم عنا�رص مثل املوجودات ال�سائلة والقيم ال�صادرة عن الدولة واملقبولة
لدى البنك املركزي ك�ضمانات .وميكن ا�ستعمال هذه الأخرية للح�صول على ال�سيولة من
البنك املركزي كما ميكن بيعها �أو ا�ستحفاظها �أو ا�ستعمالها كرهن حيازي من �أجل �إعادة متويل
ال�سوق؛
• وت�ضم الفئة الثانية ال�سندات القابلة للتداول (مثل الأ�سهم العادية) .وميكن بيع بع�ض هذه الأ�صول
على الفور بالأ�سعار اجلارية يف ال�سوق يف جميع ال�سيناريوهات تقريبا (بيع بات �أو ا�ستحفاظ
�أو على �شكل �ضمانة) فيما قد تفقد �سندات �أخرى بع�ضا من �سيولتها يف حال حدوث �أزمة عامة؛
• وت�ضم الفئة الأقل �سيولة حمفظة القرو�ض القابلة للبيع .ويف هذه احلالة ،يتعني بلورة فر�ضيات
لربنامج منا�سب من �أجل بيع هذه الأ�صول� .أما بع�ض الأ�صول القابلة للتداول ،فيمكن
اعتبارها غري قابلة للبيع خالل الفرتة املعنية بتحليل ال�سيولة؛
• وت�شمل الفئة الأقل �سيولة على الإطالق ،بالأ�سا�س ،الأ�صول غري القابلة للتداول مثل القرو�ض
التي ي�صعب بيعها واملحالت وامل�ساهمات يف الفروع .كما قد ت�شمل �أي�ضا االئتمانات املتعرثة و
ب�شكل كبري.
ويجب �إ�سقاط الأ�صول التي �أعطيت للغري على �شكل �ضمانات من الفئة املقابلة.
وبخ�صو�ص اخل�صوم ،ومن �أجل حتليل م�صادر التمويل املحتملة ،يطلب من امل�ؤ�س�سات الإملام
الكبري بطبيعة مموليها و�أدوات التمويل التي يف�ضلونها .ولهذا الغر�ض ،يتعني على امل�ؤ�س�سات يف
البداية ،درا�سة �سلوك اخل�صوم من منظور الن�شاط العادي .وهو ما يفر�ض حتديد:
• امل�ستوى العادي لتمديد الودائع واخل�صوم الأخرى؛
• م�ستوى اال�ستقرار وتاريخ اال�ستحقاق الفعلي للموارد ذات اال�ستحقاق غري التعاقدي مثل
الودائع حتت الطلب و�أنواع الودائع الأخرى (احل�ساب االدخاري مثال)؛
• التطور العادي لفتح ح�سابات الودائع اجلديدة.
ا�ستلهاما من التقنيات امل�ستعملة لتقييم درجة جتديد املوارد �أو م�ستوى طلبات القرو�ض ،ميكن
للم�ؤ�س�سات �أن تقيم اال�ستحقاقات الفعلية لعنا�رص خ�صومها بالرجوع �إىل حماكاة �سلوكها التاريخي.
ويف هذا ال�سياق ،وبالن�سبة للودائع حتت الطلب� ،سواء تلك اخلا�صة بالأفراد �أو املقاوالت ،تقوم
امل�ؤ�س�سات بدرا�سات �إح�صائية ت�أخذ بعني االعتبار العوامل املو�سمية والت�أثر ب�سعر الفائدة وعوامل
�أخرى ماكرو اقت�صادية .وبالن�سبة لبع�ض املودعني البالغي الأهمية ،يتوجب على امل�ؤ�س�سات
�إجناز تقييمات ،لكل حالة على حدى ،لفر�ضية جتديد املورد الذي ميلكه ه�ؤالء املودعني.
ويف ما يتعلق بتحليل مدخوالت املوارد ال�صادرة عن عنا�رص اخل�صوم يف ظروف غري عادية
(م�شاكل خا�صة بامل�ؤ�س�سة �أو �أزمة على م�ستوى ال�سوق) ،ت�أخذ امل�ؤ�س�سات بعني االعتبار
باخل�صو�ص ما يلي:
• موارد التمويل املحتمل بقا�ؤها على م�ستوى امل�ؤ�س�سة كيفما كانت الو�ضعية و�إمكانية تطويرها،
�إن وجدت؛
• املوارد التي قد تن�ضب تدريجيا يف حالة حدوث م�شاكل وكيفيات ت�رصيفها ؛
• اخل�صوم التي قد تخرج يف احلني من احل�صيلة؛
• اخل�صوم املرفقة بخيارات الت�سديد امل�سبق التي ميكن املطالبة با�ستعمالها؛
• ت�سهيالت الدعم املتاحة.
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وبخ�صو�ص التعهدات خارج احل�صيلة ،تقوم امل�ؤ�س�سات بدرا�سة حاجياتها من ال�سيولة التي �أف�ضت
عنها هذه التعهدات .ويف و�ضعية الأزمة بالتحديد ،ميكن للتعهدات خارج احل�صيلة �أن ت�ؤثر
ب�شكل هام على احلاجيات ال�صافية من ال�سيولة .فامل�ؤ�س�سات تقوم بتقييم �شامل للعوامل املت�سببة يف
الإ�ستجابة لهذه التعهدات كما تقوم بتحليل �آثارها على حاجياتها ال�صافية من ال�سيولة.
ويف ما يخ�ص الفر�ضيات الأخرى ،ميكن لنفقات اال�ستغالل ال�صافية مثل واجبات الكراء
والأجور �أن ت�ؤدي �إىل ال�سحوبات رغم �أنها ،يف العموم ،ال تكون بالأهمية الكافية لإدماجها يف
درا�سات ال�سيولة.
ب .حماكاة الأزمة
تقوم امل�ؤ�س�سات بدرا�سة �سيولتها با�ستعمال جمموعة من ال�سيناريوهات وبقيا�س �أثرها على
املردودية والأموال الذاتية وال�سري العادي لن�شاط امل�ؤ�س�سة .ويتعلق الأمر ،على �سبيل املثال،
بتقييم �أثر �سيناريو اجلهد على النتائج والأموال الذاتية :تدهور توقيع امل�ؤ�س�سة ،وارتفاع تكاليف
�إعادة التمويل ،والتكاليف املرتبطة ببيع بع�ض الأ�صول� ،إلخ� ،أو تقييم �أثر ال�سحب املكثف
للودائع على ا�ستمرار ن�شاط امل�ؤ�س�سة.
ويف هذا الإطار ،يتعني على امل�ؤ�س�سات حتديد ،بالن�سبة لكل نوع من الأ�صول واخل�صوم� ،سجل
ا�ستحقاقات خا�ص بال�سيولة عن طريق درا�سة �سلوكه املحتمل يف ظل كل واحد من ال�سيناريوهات
التي مت اعتمادها م�سبقا .وعلى �سبيل املثال ،بالن�سبة لكل م�صدر �أموال ،يجب على امل�ؤ�س�سة �أن
حتدد:
• �إذا كان الت�سديد �سيتم خالل الأ�سابيع املقبلة؛
• �إذا كان املجموع �سي�سدد عند تاريخ اال�ستحقاق؛
• من �شبه امل�ؤكد �أن يتم جتديده �أو متديده عند احلاجة.
ويتعني �أي�ضا على امل�ؤ�س�سة ،من �أجل ت�صنيف �أ�صولها� ،أن تقرر ب�ش�أن الطريقة التي �سيتم بها
تخ�صي�ص �سيولة الأ�صول يف خمتلف ال�سيناريوهات .فالأ�صول التي ميكن �أن تكون �سائلة خالل
فرتة الن�شاط العادي للم�ؤ�س�سة قد ت�صبح �أقل �سيولة خالل فرتة الأزمة .وبالتايل ،ميكنها �إدراج
�أحد الأ�صول يف خمتلف الت�صنيفات ح�سب نوع ال�سيناريو.
و�إذا كانت الدرا�سة التاريخية تفيد يف تقييم وحتديد ال�سيناريوهات ،فالأحكام والتوقعات تبقى
�رضورية ويجب التو�صل �إىل �إدراج �أكرب قدر ممكن من املعايري� ،سواء كانت داخلية (خا�صة
بامل�ؤ�س�سة) �أو خارجية (مرتبطة بال�سوق).
وال ميكن للم�ؤ�س�سات جتنب دخول عن�رص ال�شك عند االختيار بني خمتلف احتماالت التطورات
املمكنة ،وهو ما يربر تبني مقاربة حمافظة متكنها من تخ�صي�ص تواريخ بعيدة ملدخوالت اخلزينة
وتواريخ �أقرب لل�سحوبات ،وذلك ب�شكل مق�صود.
وتقوم امل�ؤ�س�سات ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة �أزماتها ال�سابقة ،بتحليل و�أخذ بعني االعتبار الأزمات
التي مرت منها امل�ؤ�س�سات الأخرى �أي�ضا.
كما ت�أخذ امل�ؤ�س�سات بعني االعتبار �سمعتها يف ال�سوق وت�أثري توا�صلها اخلارجي من �أجل حتديد
ال�سيناريوهات.
ج .نظام املعلومات اخلا�ص مبراقبة خطر ال�سيولة والإخبار به
�إن نظام املعلومات الذي مت و�ضعه من �أجل تزويد �أجهزة الإدارة والت�سيري والأ�شخا�ص املعنيني،
باملعلومات املالئمة حول و�ضعية ال�سيولة بامل�ؤ�س�سة ،ي�شكل عن�رصا هاما يف �إطار تدبري ال�سيولة.
ويجب �أن ميكن هذا النظام من:
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• التحقق من مطابقة خطر ال�سيولة احلايل للإ�سرتاتيجية وامل�ساطر واحلدود املبينة يف ما يخ�ص
تدبري خطر ال�سيولة.
• ح�ساب و�ضعيات عجز ال�سيولة:
 بجميع العمالت التي تعهدت امل�ؤ�س�سة بها ب�شكل كبري ،فرديا وعلى �أ�سا�س متبث؛ بالن�سبة ال�ستحقاقات ق�صرية الأمد (يومية ،وعلى � 5أيام ،وعلى مدة �شهر) وبالن�سبة لفرتات�أطول؛
• القيام بتجميع و�ضعيات عجز ال�سيولة على امل�ستويات املالئمة وحتليل منحاها .ويجب حتديد
الفر�ضيات التي ي�ستند �إليها ح�ساب و�ضعيات العجز بطريقة وا�ضحة ومفهومة كما يجب
مراجعة مالءمتها مرة يف ال�سنة على الأقل؛
• �إعداد تقارير حول خطر ال�سيولة ت�ضم جتاوزات احلدود التي مت و�ضعها.
يجب �أن تتم عملية التوا�صل اخلا�صة بخطر ال�سيولة على فرتات منتظمة كما يجب �أن تت�ضمن
مقارنات دقيقة بني املخاطر احلالية واحلدود املو�ضوعة .عالوة على ذلك ،يجب مقارنة
التوقعات والتقديرات اخلا�صة باملخاطر واملنجزة يف وقت �سابق مع املخاطر احلالية من �أجل
�إبراز الفوارق وال�رشوع يف عمليات �إعادة ت�أطري الإ�سرتاتيجية.
يتعني على جهاز الإدارة القيام بفح�ص منتظم للتقارير املف�صلة حول خطر ال�سيولة .ويجب �أن
تت�ضمن التقارير املوجهة جلهاز الإدارة وجهاز الت�سيري ،على الأقل ،العنا�رص التالية:
• �إح�صاء اخلطر الإجمايل؛
• البيانات التي تبني احرتام ال�سيا�سات واحلدود املو�ضوعة؛
• نتائج حماكاة الأزمات ،مبا فيها النتائج التي تتوقع �إعادة النظر يف الفر�ضيات واملعايري
الأ�صلية.
• موجز اخلال�صات اخلا�صة مبراقبة ال�سيا�سات وامل�ساطر املتعلقة بخطر ال�سيولة ومبالءمة �أنظمة
قيا�س هذا اخلطر الذي �أجنزه املفتح�صون الداخليون ومراقبو احل�سابات وعند االقت�ضاء،
امل�ست�شارون اخلارجيون.
د .التدبري الدائم لولوج ال�سوق
تقوم امل�ؤ�س�سات ،ب�شكل دوري ،ب�إعادة درا�سة قدرتها على احل�صول على الأموال يف ال�سوق،
وحتافظ على تنويع مر�ضي مل�صادر متويلها .كما ت�سهر على التوفر على �أ�صول قابلة للبيع يف
احلال عند احلاجة .ويف هذا الإطار ،يتعني على امل�ؤ�س�سات:
• معرفة ال�سوق ب�شكل جيد وكذا م�صادر التمويل التي ميكنها التوفر عليها �سواء يف و�ضعية عادية
�أو يف و�ضعية الأزمة؛
• الإبقاء على عالقات جيدة مع املقر�ضني الرئي�سيني بهدف ت�شكيل خط للدفاع يف حال حدوث
م�شاكل يف ال�سيولة؛
• الإملام التام بت�شكيلة وخ�صائ�ص ودرجة تنويع م�صادر متويلها بهدف حماية نف�سها من �أي خطر
للتبعية ب�سبب تدبري �سيئ للتمركز على م�ستوى اخل�صوم؛
• تطوير اتفاقيات �أو اتفاقات مع �أطراف مقابلة �أخرى ت�سهل بيع الأ�صول (مبا فيها ال�سائلة) يف
حالة حدوث �أزمة يف ال�سيولة.
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 .Vتدبري ال�سيولة بالعمالت
�أ .و�ضع نظام لتدبري ال�سيولة بالعمالت
يتعني على امل�ؤ�س�سات التوفر على نظام لقيا�س وتتبع ومراقبة �سيولتها بالن�سبة لكل واحدة من
العمالت التي تعهدت بها .وعالوة على ذلك ،ومن �أجل تقييم حاجياتها املجمعة من ال�سيولة
بالعمالت وو�ضعيات العجز غري املقبولة بالن�سبة لتعهداتها بالعملة الوطنية ،تقوم امل�ؤ�س�سات �أي�ضا
ب�إجناز درا�سات متفرقة لتحديد ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة بال�سيولة بالن�سبة لكل عملة على حدى.
 .1متويل الأ�صول بالعملة الوطنية بوا�سطة موارد بالعمالت الأجنبية
يف حالة ا�ستعمال الودائع �أو االقرتا�ضات ق�صرية الأمد بالعمالت لتمويل جزء من الأ�صول
بالعملة الوطنية ،تقوم امل�ؤ�س�سات بدرا�سة ظروف ال�سوق التي قد ت�ؤثر على �إمكانية ح�صولها على
العمالت الأجنبية وت�أخذ يعني االعتبار �أن املودعني واملقر�ضني بالعمالت الأجنبية قد ي�رسعوا
�إىل �سحب توظيفاتهم مقارنة بالأطراف املقابلة املحلية.
ويف هذا ال�صدد ،يتعني على امل�ؤ�س�سات تقييم �إمكانية ح�صولها على موارد بديلة من �أجل ت�سديد
اخل�صوم امل�ستحقة بالعمالت الأجنبية.
و�إذا كانت امل�ؤ�س�سات تفرت�ض �أنه ميكن حتويل الودائع بالعملة الوطنية بغر�ض ت�سديد اخل�صوم
بالعمالت الأجنبية ،يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار خمتلف ال�سيناريوهات املتعلقة ب�أ�سواق العمالت
الأجنبية .وتراعي امل�ؤ�س�سات احتمال ا�ضطرارها ملواجهة �صعوبات يف ولوج بع�ض الأ�سواق،
ونق�صان ال�سيولة يف �أ�سواق العمالت الأجنبية و�/أو انخفا�ض قيمة �أ�سعار ال�رصف ب�شكل قوي.
 .2متويل الأ�صول بالعمالت الأجنبية
عند الإقرا�ض بالعمالت ،يجب �أن ت�أخذ امل�ؤ�س�سات بعني االعتبار خمتلف املخاطر الناجتة عن
هذه العملية .وهكذا ،يتعني على جهاز الت�سيري �أن يقوم ،على �أ�سا�س �سيناريوهات خمتلفة،
ب�إجناز تقييم �شامل وحذر لإمكانيات الولوج �إىل �أ�سواق العمالت الأجنبية ولأثر التحويل املحتمل
للعمالت التي تتعر�ض ب�ش�أنها امل�ؤ�س�سة للخطر.
فعال ،ميكن للم�ؤ�س�سة �أن تتبنى �إ�سرتاتيجية ب�سيطة تتمثل يف التوفر
ملعاجلة هذه اجلوانب و ب�شكل ّ
على نف�س املبلغ من الأ�صول واخل�صوم بالعمالت الأجنبية.
وتنطوي القرو�ض بالعمالت الأجنبية املمنوحة للمقرت�ضني املحليني باخل�صو�ص على خطر
مرتفع .هكذا ،ويف �إطار انخفا�ض القيمة املفاجئ ،قد يكون املقرت�ضون املحليون غري قادرين
على خدمة الدين �أو على ت�سديد ديونهم بالعمالت ،وهو ما �سيت�سبب للم�ؤ�س�سة املقر�ضة يف حاجيات
غري متوقعة من ال�سيولة .وتقوم امل�ؤ�س�سات بتحليل مدى �أهمية املخاطر بالعمالت املرتاكمة لدى
كل مقرت�ض باخل�صو�ص ،وتتحقق من قدرة هذا الأخري على �أن يدر مداخيل بالعملة الأجنبية.
ب .مراجعة دورية للنظام
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن حتدد وتراجع ب�شكل منتظم احلدود بالن�سبة للأهمية الإجمالية لو�ضعيات
يخ�ص بع�ض اال�ستحقاقات املعينة ،و يتعلّق اللأمر بالعمالت ب�صفة كلية و�أي�ضا ب�شكل
العجز يف ما
ّ
فردي بالن�سبة لكل واحدة من العمالت الرئي�سية التي ت�ستعملها.
كما تنجز تقييما دوريا لل�سيولة يف �أ�سواق العمالت ،ال�سيما يف حالة ال�ضغوط �أو الأزمات املحتملة
وتقوم نتيجة لذلك بتعديل حدود العجز يف العمالت.
وبالن�سبة للعمالت الأقل �سيولة ،يجب �أن تكون حدود العجز �أقل بكثري من تلك امل�سموح بها
بالن�سبة للعملة الوطنية.
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 .VIخمطط الإنقاذ

ت�ضع امل�ؤ�س�سات وتعيد درا�سة خمطط الإنقاذ وامل�ساطر املخ�ص�صة لتدبري �سيولتها يف و�ضعيات
الأزمة .كما تقوم امل�ؤ�س�سات بتحديد وحتليل �أنواع الأحداث التي قد ت� ّؤدي �إىل تب ّني خمطط
الإنقاذ املتعلق بخطر ال�سيولة.
ويتكون خمطط الإنقاذ اخلا�ص بتدبري ال�سيولة من عدة عنا�رص:
.1ا�سرتاتيجية تدبري الأزمة
يجب �أن ت�ستند هذه الإ�سرتاتيجية �إىل العنا�رص التالية:
• تن�سيق جيد بني جميع الوحدات املعنية بتدبري خطر ال�سيولة مع حتديد وا�ضح للم�س�ؤوليات يف
وقت الأزمة؛
• وجود م�ساطر ترمي �إىل �ضمان ا�ستمرار تدفق املعلومات املوجهة �إىل جهاز الت�سيري ،على
�أن تكون مف�صلة ودقيقة ب�شكل كاف لتمكنه من اتخاذ القرارات ب�رسعة؛
• حلول بديلة للح�صول على ال�سيولة يف حالة وجود �ضغوط �أو �أزمات ال�سيولة؛
• تدابري يجب اتخاذها من �أجل الت�أثري يف �سلوك الأ�صول واخل�صوم عند االقت�ضاء؛
• �إحداث قنوات دائمة للتوا�صل مع املقرت�ضني والأطراف املقابلة يف �أ�سواق ال�سندات والأدوات
خارج احل�صيلة ومع �أهم املقر�ضني وامل�ستثمرين واحلفاظ عليها ؛
• التدبري احلذر للعالقات العامة ال�سيما مع و�سائل الإعالم وال�صحافة ،ال�شيء الذي �سي�ساعد
على جتنب انت�شار الإ�شاعات التي قد ت�ؤدي �إىل �سحوبات هامة من طرف املودعني ال�صغار
وامل�ستثمرين امل�ؤ�س�ساتيني.
 .2وجود �سيولة الدعم
ت�سهر امل�ؤ�س�سة على حتديد م�صادر ال�سيولة واملبالغ الق�صوى لل�سيولة التي ميكن تعبئتها يف حالة
الأزمة .وميكنها �أي�ضا �أن ت�ضع خطوطا لل�سالمة «لال�ستعداد» .ويجب تقييم مبلغ هذه اخلطوط
بطريقة حذرة يف حالة و�ضعية الأزمة يف ال�سوق.
ج� .أنظمة ت�سنيد الأ�صول
يف هذا الإطار ،تراعي امل�ؤ�س�سات بحذر ،الت�أثريات التي قد متار�سها العمليات من نوع الت�سنيد
على �سيولتها يف حال حدوث �أزمة.

 .VIIالنظام املالئم للمراقبة الداخلية

من �أجل �ضمان متام لعملية تدبري خطر ال�سيولة ،تقوم امل�ؤ�س�سات بو�ضع �أنظمة مالئمة للمراقبة
الداخلية .وت�ستند هذه الأنظمة بالأ�سا�س �إىل عمليات التقييم واملراجعة املنتظمة وامل�ستقلة و�إىل
فاعلية نظام تدبري خطر ال�سيولة وكذا �إىل تتبع مالئم لتنفيذ التدابري الت�صحيحية املو�صى بها يف هذا
ال�صدد.
ويجب و�ضع نظام املراقبة الداخلية بطريقة متكن من الرفع من جناعة العمليات وم�صداقية رفع
التقارير واملطابقة مع القوانني التنظيمية وال�سيا�سات وامل�ساطر الداخلية.
ويتعني على النظام الفعلي للمراقبة الداخلية املتعلق بخطر ال�سيولة تقييم باخل�صو�ص:
• الطابع املالئم واحلذر لعمليات اتخاذ القرار واملوافقة على ال�سيولة؛
• عملية حتديد ومراجعة احلدود؛
• التنفيذ الفعلي وال�رسيع للتدابري الت�صحيحية؛
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• التقييم الدوري لعمليات املراقبة الداخلية وعند االقت�ضاء ،حت�سينها :يجب �إجناز هذا التقييم
الدوري ب�صفة م�ستقلة و�أي�ضا مراعاة التغريات الهامة التي عرفها ن�شاط امل�ؤ�س�سة ويف الأ�سواق.

 .VIIIرفع التقارير �إىل بنك املغرب

تقوم امل�ؤ�س�سات ،ب�شكل دوري ،مبوافاة مديرية الإ�رشاف البنكي التابعة لبنك املغرب بتقرير
خا�ص حول تدبري خماطر ال�سيولة .ويجوز لهذه املديرية املطالبة مبعلومات �إ�ضافية حول هذه
املخاطر.

.IXدخول التعليمة حيز التنفيذ

تدخل مقت�ضيات هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /44و� 2007/صادرة فى  31غ�شت  2007تتعلق بن�رش م�ؤ�س�سات االئتمان للمعلومات
املالية اخلا�صة بالأموال الذاتية التنظيمية واملخاطر
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادتني  50و 51منه؛
وبناء على �أحكام املن�شور رقم /40و 2007/ال�صادر بتاريخ  2غ�شت  2007واملتعلق باملراقبة
الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان خالل اجتماعها املنعقد يف  23يوليوز 2007؛
يحدد مبوجب هذه التعليمة املتطلبات الدنيا للتوا�صل املايل الواجب مراعاتها من طرف م�ؤ�س�سات
االئتمان واملتعلقة ب�أموالها الذاتية وباملخاطر التي تتعر�ض لها يف �إطار �أن�شطتها ،وكذا كيفيات
تعميمها ون�رشها.
مو�ضوع التعليمة
تندرج هذه التعليمة يف �إطار تطبيق الركن الثالث من بازل  .2وحتدد كيفيات تعميم م�ؤ�س�سات
االئتمان للمعلومات املتعلقة ب�أموالها الذاتية وباملخاطر كما تهدف �إىل تعزيز ان�ضباط ال�سوق.
املادة الأوىل
ت�رسي �أحكام هذه التعليمة على م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها «بامل�ؤ�س�سات» ،والتي حدد بنك
املغرب الئحة �أ�سمائها.
املادة 2
تن�رش امل�ؤ�س�سات ،على �أ�سا�س مثبت ،املعلومات النوعية والكمية الدنيا املتعلقة ب�أموالها الذاتية
وباملخاطر التي تتعر�ض لها يف �إطار �أن�شطتها ،كما هو من�صو�ص عليه يف املواد � 3إىل � 6أدناه.
وميكن لبنك املغرب �أن يفر�ض ن�رش هذه املعلومات على �أ�سا�س مثبت فرعي.
املادة 3
تن�رش امل�ؤ�س�سات املعلومات املتعلقة بنطاق تطبيق الن�صو�ص التنظيمية اخلا�صة مبعامل املالءة ،ال
�سيما:
• ا�سم ال�رشكة الأم للمجموعة التي تنطبق عليها الن�صو�ص التنظيمية؛
• تقدمي لل�رشكات التابعة والطرق املتبعة لإعداد احل�سابات على �أ�سا�س مثبت؛
• تقدمي التفاوتات احلا�صلة بني مبادئ �إعداد احل�سابات على �أ�سا�س جممع ،ح�سب مراعاتها
للمتطلبات املحا�سبية �أو املتطلبات االحرتازية؛
• التقييدات املحتملة ب�ش�أن حتويالت الأموال �أو الأموال الذاتية التنظيمية داخل املجموعة؛
• مبلغ العجز من الأموال الذاتية بال�رشكات التابعة التي ال تدخل يف نطاق القوائم املالية املثبتة
والتي يتم خ�صمها لأغرا�ض تنظيمية؛
• القيمة املحا�سبية للم�ساهمات يف �رشكات الت�أمني وت�أثري معاجلتها االحرتازية على الأموال الذاتية
التنظيمية.
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املادة 4
تن�رش امل�ؤ�س�سات العنا�رص املكونة لأموالها الذاتية التنظيمية ،كما يحددها املن�شور رقم /24و2006/
ال�صادر بتاريخ  4دجنرب  2006واملتعلق بالأموال الذاتية مل�ؤ�س�سات االئتمان ،مع حتديد:
• تركيبة الأموال الذاتية الأ�سا�سية والأموال الذاتية التكميلية مع متييز العنا�رص التي ُتخ�صم منها؛
• تركيبة الأموال الذاتية التكميلية الإ�ضافية؛
• الأموال الذاتية اجلديرة بتغطية خماطر االئتمان وال�سوق والت�شغيل.
كما تن�رش �أي�ضا و�صفا لأهم اخلا�صيات التعاقدية للعنا�رص املكونة لهذه الأموال الذاتية.
املادة 5
تن�رش امل�ؤ�س�سات معلومات عن مالءمة �أموالها الذاتية وعن منظومة تقييم هذه املالءمة ،من خالل
حتديد:
• املتطلبات من الأموال الذاتية بر�سم خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل؛
• ن�سبة الأموال الذاتية الأ�سا�سية ومعامل املالءة على �أ�سا�س مثبت ؛
• املنهجية املعتمدة لتقييم مالءمة �أموالها الذاتية مقارنة ب�أن�شطتها احلالية وامل�ستقبلية.
املادة 6
تن�رش امل�ؤ�س�سات املعلومات املتعلقة باملنظومة التي و�ضعت بهدف حتديد وقيا�س وتدبري ومراقبة
خمتلف املخاطر التي تتعر�ض لها يف �إطار مزاولة ن�شاطها ،ال �سيما:
• و�صف الأهداف وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واملنهجيات التي مت اعتمادها لتحديد وقيا�س
وتدبري ومراقبة خماطر االئتمان وال�سوق والت�شغيل و�أ�سعار الفائدة داخل حمفظة البنوك؛
• املعلومات التي ت�شري �إىل م�ستوى التعر�ض ،واخلا�صيات وتوزيع املتطلبات من الأموال الذاتية
اخلا�صة بكل نوع من �أنواع املخاطر امل�شار �إليها �أعاله.
املادة 7
تن�رش امل�ؤ�س�سات املعلومات التكميلية �أو الإ�ضافية املتعلقة باملتطلبات من املعلومات املن�صو�ص عليها
يف هذه التعليمة والتي قد ي�ؤدي �إغفالها �إىل الت�أثري �أو �إىل تغيري يف طريقة تقييم وقرار م�ستعملي
هذه املعلومات.
املادة 8
تن�رش امل�ؤ�س�سات ،على �أ�سا�س فردي ،املعلومات امل�شار �إليها يف املادتني  4و� 5أعاله واملتعلقة
ب�رشكاتها التابعة الهامة �أو ذات الت�أتري البالغ على قوائمها املالية .
املادة 9
تن�رش امل�ؤ�س�سات:
• �سنويا ،املعلومات امل�شار �إليها يف املادة 2؛
• بر�سم الن�صف الأول من ال�سنة ،املعلومات ذات الطابع الكمي امل�شار �إليها يف الف�صل .2
املادة 10
ميكن لبنك املغرب �أن ي�شرتط ن�رش املعلومات امل�شار �إليها يف املواد  4و 5و 8على �أ�سا�س ف�صلي.
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املادة 11
ت�سهر امل�ؤ�س�سات ،على وجه ال�رسعة ،على ن�رش �أي تغيري هام يلحق باملعلومات امل�شار �إليها يف
املواد  2و 7و.8
املادة 12
تن�رش امل�ؤ�س�سات ال�رشوحات والتعليقات ال�رضورية لفهم املعلومات املالية التي يتم �إ�صدارها.
املادة 13
من الالزم �أن تكون املعلومات امل�شار �إليها يف املواد  2و 7و� 8سهلة الولوج و�أن تو�ضع رهن
�إ�شارة العموم يف دعامات مالئمة.
املادة 14
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تتوفر على م�ساطر متكنها من تقييم كيفيات ن�رش املعلومات والتحقق من
موثوقيتها.
املادة 15
مت حتديد كيفيات التوا�صل املايل و م�ضامني املعلومات امل�شار �إليها �آنفا ،بالتف�صيل ،يف املذكرة
التقنية التي �أ�صدرها بنك املغرب واملتعلقة بهذه التعليمة.
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تعليمة رقم /1و� 2008/صادرة فى  16يوليوز 2008تتعلق مبنظومة تدبري خماطر البلد
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادة  51منه؛
بناء على �أحكام املن�شور رقم /40و 2007/ال�صادر يف  2غ�شت  2007املتعلق باملراقبة الداخلية
مل�ؤ�س�سات االئتمان؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  08يوليوز 2008؛
يحدد مبوجب هذه التعليمة القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف البنوك يف جمال تدبري
خماطر البلد.
املادة الأوىل
يتعني على البنوك التي عليها التزامات جتاه اخلارج �أن تتوفر على منظومة لتدبري خطر البلد
كفيلة بتحديد وقيا�س والتحكم يف املخاطر املرتبطة بالتزاماتها جتاه الأطراف املقابلة الأجنبية.
املادة 2
يق�صد بخطر البلد �إمكانية وقوع عجز �أو رف�ض جهة �سيادية لبلد معني -وعجز اجلهات املقابلة
الأخرى لهذا البلد -عن الوفاء بالتزاماتها جتاه اخلارج بالنظر العتبارات �سو�سيو �سيا�سية
�أو اقت�صادية �أو مالية.
وميكن �أن يرتتب خطر البلد عن تقييد التداول احلر للر�ساميل �أو �أية عوامل �سيا�سية �أو اقت�صادية
�أخرى ،وهو ما يعرف بخطر التحويل .كما قد ينجم عن عوامل �أخرى مغايرة خلطر التحويل،
ارتباطا بوقوع �أحداث ت�ؤثر على قيمة االلتزامات جتاه البلد املعني.
املادة 3
يقوم جهاز ت�سيري البنك بتعريف ال�سيا�سة املتعلقة بخطر البلد ،و�إعداد القواعد والإجراءات
املخول لهم بت�شكيل مراكز اخلطركما ي�ضع منظومة
ال�رضورية لتطبيقها ،وتعيني الأ�شخا�ص
ّ
ملراقبة احرتام هذه القواعد والإجراءات .وي�سهر �أي�ضا على تزويد الق�سم املكلف بتدبري هذا
اخلطر بالو�سائل الب�رشية واملادية املنا�سبة ملمار�سة مهامه.
من الالزم �أن يوافق جهاز الإدارة على �سيا�سة خطر البلد التي يعدها جهاز الت�سيري ويعمل،
ب�شكل دوري ،على مراجعة مالءمتها وفاعليتها.
املادة 4
ي�شرتط على البنوك القدرة على حتديد التزاماتها يف احل�صيلة (القرو�ض بجميع �أنواعها ،و�سندات
الدين و�سندات امل�شاركة) وخارج احل�صيلة التي تت�ضمن خماطر البلد و كذا تتبع تطور قيمة هذه
الأخرية.
يرتكز تقييم املخاطرعلى حجم االلتزامات امل�سجلة يف احل�صيلة وخارج احل�صيلة وينبني على
�أدوات داخلية لتحليل املخاطر وعلى تقييمات خارجية معتمدة.
يتم تقييم خماطر البلد على �أ�سا�س فردي وجممع.
تت�ضمن االلتزامات جتاه الأ�شخا�ص املعنويني املتواجد مقرهم االجتماعي يف بلد معني املخاطر
التي تتعر�ض لها جميع فروعهم� ،أيا كان بلد تواجدها.
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املادة 5
يجب �أن متكن �آلية ح�ساب خطر البلد من ر�صد اخلطر النهائي مع الأخد بعني االعتبار عمليات
حتويل املخاطر ،ومن حتديد االلتزامات جتاه كل بلد على �أ�سا�س جممع ومن توزيع وحتليل
القرو�ض ح�سب البلد ،ونوع املقرت�ضني (ال�سياديني ،والبنوك ،واملقرت�ضني الآخرين) و�آجال
اال�ستحقاق.
يجب �أن تتنا�سب �آلية ح�ساب خماطر البلد مع حجم ودرجة تعقيد عمليات املحفظة لكل م�ؤ�س�سة،
بحيث تكون هذه الأداة مع ّدة مبا يكفي جلرد جميع االلتزامات البالغة الأهمية و وا�سعة الدقة للقيام
بتحليل منا�سب ملختلف �أنواع املخاطر.
املادة 6
يعترب البلد مكان �إقامة الطرف املقابل �إذا ما تواجد به حمل �إقامته الرئي�سية (بالن�سبة لل�شخ�ص
الطبيعي)� ،أو مقره االجتماعي (بالن�سبة لل�شخ�ص املعنوي) �أو �أحد فروعه.
املادة 7
تخ�ص التزاماتها جتاه بلد معينّ  ،من خالل تقييم املخاطر
يتعني على البنوك و�ضع حدود
ّ
وكيفية توزيعها وتنوع حمفظات البنوك.
املعرت�ضة،
ّ
وت�سهر البنوك على حتديد القواعد املنظمة لال�ستثناءات وتعيني الهيئات املخول لها برتخي�ص
التجاوزات املحتملة .ويتعني �إعالم جهاز الإدارة ،ب�شكل دوري ،بالتجاوزات املرخ�صة
ودوافع ذلك.
املادة 8
يتعني و�ضع احلدود العامة لاللتزامات ح�سب كل بلد وفق درجة اخلطر املالحظة يف البلد املعني
ارتكازا على معايريمبنية على احلذر ولي�س على امل�صالح التجارية .كما ينبغي و�ضع هذه احلدود
وتطبق ،ح�سب كل حالة ،مع �أو بدون حتويل للمخاطر.
وفق كفاية الأموال الذاتية لكل م�ؤ�س�سة
ّ
املادة 9
املخ�ص�صة لكل بلد
يجب ان تفرت�ض الإجراءات التي ت�ضعها البنوك مراجعة منتظمة للحدود
ّ
و�أن تت�ضمن حتيينا لتقييم خطر البلد ومقارنة ممنهجة لاللتزامات واحلدود .ويخ�ضع كل تعديل
للحدود املو�ضوعة ملوافقة جهاز الت�سيري.
املادة 10
املخ�ص�صة لكل بلد.
يجب �أن تتوفر البنوك على نظام معلوماتي مالئم ميكّ ن من احرتام احلدود
ّ
وينبغي الر�صد على وجه ال�رسعة لكل جتاوز لهذه احلدود ورفع تقرير ب�ش�أنه �إىل جهاز الإدارة.
وتناط مراقبة التجاوزات مبوظفني يتوفرون على امل�ؤهالت املطلوبة واال�ستقاللية الكافية عن
تعرظ امل�ؤ�س�سة خلطر البلد.
الأ�شخا�ص الدين يقومون بفتح و�ضعيات ّ
املادة 11
ت�شكل البنوك م�ؤونات عامة لتغطية خطر البلد مراعية يف ذلك تقييمها اخلا�ص باملخاطر.
املادة 12
تقوم البنوك ،ب�شكل منتظم ،بتحليل مدى ت�أثري تدهور املالءة �أو ال�صعوبات املالية املحتملة لبلد
معني �أو جمموعة بلدان على ح�صيلتها وعلى ح�ساب النتائج .ويتعني موافاة جهاز الإدارة بنتائج
هذا التقييم.
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املادة 13
يتعني توثيق االلتزامات جتاه اخلارج وتقييم املخاطر املتعلقة بها ب�شكل منا�سب.
املادة 14
تقوم البنوك مبوافاة بنك املغرب ،على �أ�سا�س فردي وجممع ،وفق الكيفيات التي يحددها هذا
الأخري ،بتقرير حول خطر البلد اخلا�ص بها.
املادة 15
يتعني على البنوك �إبراز ال�سيا�سات املتبعة يف جمال تدبري خطر البلد �ضمن تقاريرها للتدبري.
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تعليمة رقم /2و� 2010/صادرة يف  3ماى 2010تتعلق ب�إجناز اختبارات اجلهد من طرف البنوك
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادة  51منه؛
بناء على مبادئ جلنة بازل اخلا�صة باملمار�سات ال�سليمة يف جمال اختبارات اجلهد ومراقبتها،
ال�صادرة يف ماي 2009؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ � 5أبريل 2010؛
يحدد مبوجب هذه التعليمة القواعد الدنيا الواجب مراعاتها من طرف البنوك (امل�شار �إليها يف ما
يلي «امل�ؤ�س�سة») يف جمال �إجناز اختبارات اجلهد.

 .Iاختبارات اجلهد وحكامة املخاطر
�أ .احلكامة
يجب �أن ت�شكل اختبارات اجلهد التي تنجزها امل�ؤ�س�سة جزءا ال يتجز�أ من منظومتها اخلا�صة بحكامة
وتدبري املخاطر .ويعمل جهاز الإدارة وجهاز الت�سيري بامل�ؤ�س�سة على �ضمان فعالية وان�سجام
برامج اختبارات اجلهد املعدة.
ويعترب جهاز الإدارة امل�س�ؤول الأخري عن برنامج اختبارات اجلهد كما ي�سهر على تطبيقها من
قبل جهاز الت�سيري الذي يتوىل باخل�صو�ص القيام باملهام التالية:
• التحقق بانتظام من مالءمة ال�سيناريوهات ،مع الأخذ بعني االعتبار نوعية خماطر امل�ؤ�س�سة
وحتيينها بالنظر �إىل تطور و�ضعية ال�سوق،
• �إدماج �أي منتج جديد يف برنامج اختبارات اجلهد من �أجل حتديد املخاطر التي قد تكون مرتبطة
به،
• التعرف على املخاطر التي تتعر�ض لها خمتلف مهن امل�ؤ�س�سة وجتميعها،
• �إجناز اختبارات اجلهد وتقييم نتائجها وكذا �آثارها على نوعية املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة،
• اتخاذ تدابري ترمي �إىل التخفيف من حدة املخاطر �أو تنويعها يف حال ما �إذا �أتبتت اختبارات
اجلهد وجود مكامن �ضعف
ي�صادق �أع�ضاء جهاز الإدارة على اختبارات اجلهد املنجزة ويطالبون ،عند ال�رضورة ،ب�إجناز
معينة.
اختبارات جهد ّ
يجب �أن ي�ساهم حتليل نتائج اختبارات اجلهد يف عملية اتخاذ القرارت اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة مبا فيها
القرارات ذات الطابع اال�سرتاتيجي .ولهذا الغر�ض ،تفيد اختبارات اجلهد يف:
• حتديد درجة عزوف امل�ؤ�س�سة عن املخاطر واحلدود الداخلية للتعر�ض للمخاطر،
• و�ضع الأ�س�س لالختيارات اال�سرتاتيجية يف جمال ال�سيولة وتخ�صي�ص الأموال الذاتية،
• �إعداد خمططات ا�ستعجالية ترقبا حلدوث �أزمات� ،أخذا بعني االعتبار املخاطر الناجتة عن
ال�سري غري العادي للأ�سواق �أو عن جلوء عدة م�ؤ�س�سات يف نف�س الوقت �إىل ا�سرتاتيجيات
مماثلة خلف�ض املخاطر.
ميكن �إخباراجلهات الفاعلة يف ال�سوق بنتائج اختبارات اجلهد لتمكينه من فهم �أف�ضل لنوعية
املخاطر التي تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة.
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ب .التنظيم
فاعليته من
يجب �أن ت�سهر الوحدة امل�س�ؤولة عن تطبيق برنامج اختبارات اجلهد على �ضمان
ّ
خالل تن�سيق جيد مع خمتلف الوظائف املعنية داخل امل�ؤ�س�سة ،ال�سيما تلك التي تقوم بالأن�شطة
التجارية واملتعلقة بال�سوق والتي تتوىل تدبري املخاطر.
وت�سهر هذه الوحدة على ا�ستعمال عدة تقنيات ت�ستند �إىل مقاربات تاريخية و كذا �آراء اخلرباء.
ويتعني عليها التوفر على جميع الوثائق املحينة اخلا�صة بربنامج اختبارات اجلهد والتي تت�ضمن
باخل�صو�ص:
• اختبارات اجلهد التي يجب �إجنازها ح�سب نوع اخلطر ،على �أ�سا�س فردي وعلى م�ستوى
جمموع م�ؤ�س�ساتها البنكية،
• نوع النمذجة املعتمد،
• وترية التمارين املرتبطة باختبارات اجلهد،
• املقاربة املنهجية التي حتدد ال�سيناريوهات وكذا الفر�ضيات الأ�سا�سية التي ت�ستند �إليها يف ذلك،
• كيفيات تف�سري نتائج اختبارات اجلهد،
• خمتلف الإجراءات الت�صحيحية املزمع تنفيذها،
• تقييم �إمكانية تطبيق الإجراءات الت�صحيحية وقيا�س فعاليتها يف حال حدوث �أزمات.
تنجز اختبارات اجلهد وفق فرتات حم ّددة .ويتعني على امل�ؤ�س�سة �أن تكون قادرة على �إجناز
اختبارات اجلهد املنا�سبة ملواجهة و�ضعية م�ستعجلة على وجه ال�رسعة.
ج .نظام املعلومات
يتعني على امل�ؤ�س�سة التوفر على نظام للمعلومات مالئم ي�ضمن:
• �إتاحة املعطيات ال�رضورية لإجناز خمتلف اختبارات اجلهد وفق النظام الزمني املحدد لها؛
• �إمكانية �إدماج التطور املمكن لربنامج اختبارات اجلهد.
ويجب �أن ي�سمح نظام املعلومات �أي�ضا بالقيام بعمليات التجميع ال�رضورية �سواء على م�ستوى
امل�ؤ�س�سة �أو على م�ستوى جمموع امل�ؤ�س�سات البنكية التابعة.
د .املراقبة
يتعني على وظائف املراقبة الدائمة واالفتحا�ص الداخلي تقييم فعالية ومتانة برنامج اختبارات
اجلهد بانتظام وا�ستقاللية .ويف هذا الإطار ،تتم مراجعة العنا�رص التالية:
• قدرة برنامج اختبارات اجلهد على بلوغ الأهداف امل�سطرة،
• �شمولية الوثائق اخلا�صة بهذا الربنامج،
• كيفيات �إعداد ال�سيناريوهات املتفق عليها،
• جودة املعطيات والنماذج امل�ستعملة لإجناز اختبارات اجلهد،
• تطبيق برنامج اختبارات اجلهد،
• تتبع تطبيق الإجراءات الت�صحيحية.

 .IIمنهجية اختبارات اجلهد
 .1حميط التغطية وتقييم املخاطر
تغطي اختبارات اجلهد جميع مهن امل�ؤ�س�سة واملخاطر املرتبطة بها ،مبا فيها على م�ستوى جمموع
امل�ؤ�س�سات البنكية التابعة .ويجب �أن تعمل امل�ؤ�س�سة على �إدماج املخاطر الناجتة عن و�ضعياتها
خارج احل�صيلة وكذا تعر�ضاتها للمخاطر بر�سم املنتجات املركبة.

319

جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

يجب �أن متكن اختبارات اجلهد من تقييم �آثار ال�صدمات التي تهم عدة خماطر يف نف�س الوقت،
مع اعتبار تفاعالتها البينية .كما يجب �أن ت�أخذ بعني االعتبار ال�ضغوط املتزامنة على �أ�سواق
الأ�صول والدين وكذا �أثر انخفا�ض �سيولة الأ�سواق على القيم املتعلقة بالتعر�ضات للمخاطر.
وللح�صول على تقييم منا�سب لآثار اختبارات اجلهد ،ت�ستند امل�ؤ�س�سة �إىل م�ؤ�رش واحد �أو �إىل
عدة م�ؤ�رشات ح�سب الهدف امل�سطر واملخاطر املعنية .ويف هذا الإطار ،يتم ا�ستعمال امل�ؤ�رشات
التالية:
• قيمة الأ�صول،
• النتيجة ،وهام�ش الفائدة� ،أو الناجت البنكي ال�صايف،
• الأموال الذاتية التنظيمية �أو معامل املالءة،
• فوارق ال�سيولة �أو التمويل� ،إلخ.
� .2سيناريوهات اختبارات اجلهد
ي�ستند برنامج اختبارات اجلهد �إىل جمموعة من ال�سيناريوهات وفق درجات ح ّدة خمتلفة و�آفاق
يتم تقييمها وكذا ح�سب اال�ستعمال العملياتي
زمنية متنوعة و ذلك ح�سب
ّ
خا�صيات املخاطر التي ّ
�أو اال�سرتاتيجي الختبارات اجلهد.
تنجز امل�ؤ�س�سة اختبارات اجلهد على �أ�سا�س �سيناريوهات م�ستقبلية تت�ضمن التغريات املحتملة يف
ت�شكيلة حمافظها وكذا املخاطر التي ال ميكن ا�ستخال�صها من خالل التحليل التاريخي .ويف هذا
الإطار ،تعتمد امل�ؤ�س�سة على �آراء اخلرباء.
وتقوم امل�ؤ�س�سة بتقييم قدرتها على مقاومة ال�صدمات املاكرواقت�صادية �أو املالية على املدى املتو�سط
والطويل ،مع اعتبار الآثار الغري مبا�رشة لردود الفعل وكذا خماطر انت�شار العدوى على م�ستوى
القطاع البنكي.
 .3ال�صدمات الق�صوى
يجب �أن متكن اختبارات اجلهد من تقييم �آثار ال�صدمات الق�صوى التي قد ترتجم �إىل خ�سائر مكلفة
للم�ؤ�س�سة و�إىل �إحلاق ال�رضر ب�صورتها و�سمعتها �أو �إىل �أثر نظامي.
يتعني على امل�ؤ�س�سة القيام بعمليات الت�شخي�ص ال�رضورية لتحديد ال�سيناريوهات التي قد ت�شكل
تهديدا ال�ستمراريتها ،وذلك بغية ر�صد مكامن ال�ضعف التي مل يتم التعرف عليها بعد �أو �إىل حتديد
التباين يف ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة بالتغطية.

� .IIIإعداد التقارير

تقوم امل�ؤ�س�سة ،ب�شكل منتظم ،مبوافاة بنك املغرب وح�سب الكيفيات التي يحددها:
• بجميع الوثائق املتعلقة بربنامج اختبارات اجلهد وكذا جميع التعديالت التي مت �إدخالها على هذا
الربنامج،
• بنتائج اختبارات اجلهد املنجزة والدرا�سة التحليلية املتعلقة بها وكذا التدابري املتخذة ملعاجلة مكامن
ال�ضعف التي مت ر�صدها.

 .IVتاريخ الدخول يف حيز التنفيذ

تدخل �أحكام هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يونيو .2010
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 .5الإطار املحا�سبي
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من�شور رقم /56و 2007/ال�صادر يف  8اكتوبر 2007يتعلق ب�رشوط م�سك م�ؤ�س�سات االئتمان
ملحاح�سبتها
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  45منه؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13مار�س  2007؛
وبعد االطالع على ر�أي املجل�س الوطني للمحا�سبة ال�صادر يف  10ماي  2007؛
يحدد �رشوط م�سك م�ؤ�س�سات االئتمان ملحا�سبتها.
املادة االوىل
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان م�سك حما�سبتها وفقا ملقت�ضيات املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان،
امللحق بالن�سخة اال�صلية لهذا املن�شور ،والذي ي�شمل :
• الق�سم �« 1أحكام عامة» ،يتعلق باملبادئ املحا�سبية اال�سا�سية و بتنظيم النظام املحا�سبي و منظومة
املراقبة الداخلية و بطرق التقييم العامة ؛
• الق�سم �« 2أحكام خا�صة» ،يحدد قواعد املحا�سبة والتقييم اخلا�صة بالقوائم الرتكيبية املعدة على
�أ�سا�س فردي؛
• الق�سم « 3القوائم الرتكيبية» ،يتعلق مب�ضمون وكيفيات تقدمي القوائم الرتكيبية املعدة على �أ�سا�س
فردي؛
• الق�سم « 4البيانات املالية املثبتة» ،يتعلق مب�ضمون وكيفيات تقدمي القوائم الرتكيبية املعدة على
�أ�سا�س مثبت ؛
• الق�سم  « 5االطار املحا�سبي و الئحة احل�سابات ،واملذكرات الفردية» ،يحدد االطار املحا�سبي
و الئحة و كيفيات �سري احل�سابات؛
• الق�سم  « 6خمطط اخل�صائ�ص التكميلية» ،يحدد االحكام املتعلقة باخل�صائ�ص التكميلية لتحديد
عمليات م�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 2
تدخل �أحكام الق�سم « 4البيانات املالية املثبتة» التي تنقل املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
( )IFRSحيز التنفيذ ابتداء من  1يناير .2008
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �إعداد ح�صيلة االفتتاح يف  1يناير  2007وفقا لهذه االحكام.
املادة 3
يتم �إعداد القوائم الرتكيبية املثبتة يف  31دجنرب  2007وفقا الحكام الق�سم « 4القوائم الرتكيبية
املثبتة» الواردة يف الت�صميم املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان كما اعتمدها قرار وزير االقت�صاد واملالية
عدد  99-1331بتاريخ  23غ�شت  11( 1999جمادى االوىل .)1420
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ر�سالة من�شور رقم /06م �إ ب 2007/ال�صادرة يف  27نونرب  2007حتدد كيفيات تطبيق بع�ض
مقت�ضيات املن�شور رقم /56و 2007/املتعلق ب�رشوط م�سك م�ؤ�س�سات االئتمان حل�ساباتها
حتدد هذه الر�سالة املن�شور كيفيات تطبيق بع�ض مقت�ضيات املن�شور رقم /56و 2007/املتعلق
ب�رشوط م�سك م�ؤ�س�سات االئتمان حل�ساباتها.
املادة الأوىل
يتم �إعداد املوازنة االفتتاحية مو�ضوع املادة  2من املن�شور رقم /56و 2007/طبقا ملقت�ضيات
املعيار « IFRS 1اعتماد املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل».
املادة 2
يجب �أن تكون االختيارات املحا�سبية التي تعتمدها م�ؤ�س�سات االئتمان يف �إعداد موازنتها االفتتاحية
قد ح�صلت على م�صادقةً �أجهزتها الإدارية وخ�ضعت ملراجعةً مراقبي ح�ساباتها.
املادة 3
تدخل مقت�ضيات الف�صل « 2مقت�ضيات خا�صة» من املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار
�إليها يف املادة الأوىل من املن�شور رقم /56و ،2007/حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يناير .2008
املادة 4
يجوز مل�ؤ�س�سات االئتمان ال�رشوع ،يف فاحت يناير  ،2008يف �إعادة ت�صنيف حمافظ �سنداتها
املوجودة يف هذا التاريخ ،وذلك �رشيطة احرتام �رشوط القابلية التي حتددها مقت�ضيات املادة 2
من املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
ربرة بالتغيريات التي قد تعرفها �إ�سرتاتيجية الت�سيري
ويجب �أن تكون عملية �إعادة الت�صنيف هذه ُم َّ
ونية حيازة ال�سندات املذكورة.
ويتعني توثيق عملية �إعادة الت�صنيف هذه و�أن حت�صل على م�صادقة جهاز الإدارة وتخ�ضع
ملراجعة مراقبي احل�سابات.
املادة 5
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان ال�سهر على �ضمان التنا�سق يف ت�صنيف حمافظ �سنداتها يف ح�سابات
ال�رشكة وكذا يف احل�سابات املثبتة.
املادة 6
تقيد العائدات والتكاليف الناجتة عن تقييم حمفظة ال�سندات املوجودة يف فاحت يناير  ،2008ح�سب
َ
الطرق املحا�سبية الواردة يف املادة  2من املخطط املحا�سبي� ،إ�ضافة �إىل العائدات والتكاليف
الناجتة عن عملية �إعادة الت�صنيف امل�شار �إليها يف املادة  ،4ح�سب كل حالة� ،ضمن دائنية احل�ساب
«  - 7809عائدات غري جارية �أخرى» و�ضمن مدينية احل�ساب «  - 6809تكاليف غري جارية
�أخرى» من املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
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املادة 7
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تورد ،يف بيان املعلومات التكميلية ،الآثار املرتبطة بتقييم
و�إعادة ت�صنيف حمفظة ال�سندات يف فاحت يناير  2008على نتيجة ال�سنة املالية املحا�سبية �أو الفرتة
املحا�سبية وو�ضعيتها املالية وذمتها املالية.
ويجب �أن تكون هذه املعلومات� ،إ�ضافة �إىل املعلومات املرتبطة ب�أثر« IFRS 1اعتماد املعايري
الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل» ،م�صحوبة بتحليل كمي ونوعي مف�صل.

من�شور رقم /1و� 2008/صادر يف  16يوليو  2008يتعلق ب�رشوط ن�رش القوائم الرتكيبية من
طرف م�ؤ�س�سات االئتمان
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  49منه،
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  8يوليو  2008؛
يحدد يف هذا املن�شور ال�رشوط التي يجب �أن تن�رش وفقها م�ؤ�س�سات االئتمان قوائمها الرتكيبية.
املادة 1
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تن�رش يف جريدة للإعالنات القانونية قوائمها الرتكيبية ال�سنوية
التي تعدها ب�شكل فردي وفقا ملقت�ضيات الق�سم الثالث من املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان
امللحق باملن�شور رقم /56و 2007/ال�صادر يف � 8أكتوبر  2007واملتعلق ب�رشوط م�سك م�ؤ�س�سات
االئتمان حل�ساباتها.
ت�شتمل القوائم الرتكيبية على ما يلي :
• احل�صيلة ؛
• ح�ساب العائدات والتكاليف ؛
• قائمة �أر�صدة التدبري ؛
• جدول تدفقات اخلزينة ؛
• قائمة املعلومات التكميلية.
املادة 2
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تن�رش القوائم امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة كما مت ح�رصها عند
نهاية الن�صف الأول من كل �سنة حما�سبية.
ت�شتمل هذه القوائم على مقارنة مع الأرقام التي مت ح�رصها عند نهاية الن�صف الأول من ال�سنة
املحا�سبية ال�سابقة بالن�سبة حل�ساب العائدات والتكاليف وقائمة �أر�صدة التدبري ومقارنة مع الأرقام
املح�صورة عند نهاية ال�سنة املحا�سبية ال�سابقة بالن�سبة للح�صيلة.
املادة 3
ينبغي �أن تكت�سي عنا�رص قائمة املعلومات التكميلية املن�شورة �أهمية كربى مقارنة باملعطيات
التي تفرزها القوائم الرتكيبية الأخرى و�أن ت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صيات ن�شاط م�ؤ�س�سات
االئتمان.
املادة 4
ت�شتمل قائمة املعلومات التكميلية التي يتم ح�رصها عند نهاية الن�صف الأول من ال�سنة املالية على
تو�صيف لكل الأحداث �أو العمليات التي طر�أت منذ ن�رش القوائم الرتكيبية لآخر �سنة حما�سبية
والتي تعترب مهمة لتقييم الو�ضعية املالية مل�ؤ�س�سات االئتمان ونتائجها واملخاطر التي تتحملها.
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املادة 5
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تن�رش يف جريدة للإعالنات القانونية قوائمها املالية ال�سنوية التي
تعدها ب�شكل مثبت وفقا ملقت�ضيات الق�سم الرابع من املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
ت�شتمل هذه القوائم املالية على ما يلي :
• احل�صيلة ؛
• ح�ساب النتيجة ؛
• قائمة تغريات الر�ساميل الذاتية ؛
• جدول تدفقات اخلزينة ؛
• الإي�ضاحات.
املادة 6
تن�رش م�ؤ�س�سات االئتمان القوائم املالية الواردة �أدناه على �شكل مثبت كما مت ح�رصها عند نهاية
الن�صف الأول من كل �سنة حما�سبية :
• احل�صيلة مع مقارنة للأرقام املح�صورة عند نهاية ال�سنة املحا�سبية ال�سابقة ؛
• ح�ساب النتيجة مع مقارنة للأرقام املح�صورة عند نهاية الن�صف الأول من ال�سنة املحا�سبية
ال�سابقة ؛
• قائمة التغريات التي طر�أت على الر�ساميل الذاتية منذ بداية ال�سنة املحا�سبية وكذا قائمة مقارنة
بالن�سبة لنف�س الفرتة من ال�سنة املحا�سبية ال�سابقة ؛
• جدول تدفقات اخلزينة منذ بداية ال�سنة املحا�سبية وكذا جدول مقارن بالن�سبة لنف�س الفرتة من
ال�سنة املحا�سبية ال�سابقة ؛
• الإي�ضاحات �أو جمموعة خمتارة من هذه الإي�ضاحات تت�ضمن معلومات ذات �أهمية.
املادة 7
يجب �أن تدرج القوائم امل�شار �إليها يف املادتني  1و 5يف تقرير التدبري اخلا�ص مب�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 8
يحدد تاريخ �إقفال ال�سنة املحا�سبية مل�ؤ�س�سات االئتمان يف  31دي�سمرب من كل �سنة.
املادة 9
يجب فح�ص القوائم الرتكيبية والقوائم املالية ،امل�شار �إليهما يف املادتني  1و ،5من طرف مراقب
�أو مراقبي احل�سابات.
يجب �أن يقوم مراقبو احل�سابات يف نهاية هذا الفح�ص بتقدمي �إ�شهاد :
• ي�رصحون فيه بكون هذه القوائم قانونية و�صحيحة وتعك�س �صورة �صادقة عن نتيجة ال�سنة
املالية املن�رصمة وكذا عن الو�ضعية املالية والذمة املالية للم�ؤ�س�سة عند نهاية كل �سنة حما�سبية ؛
• �أو ي�شفعوا هذا الإ�شهاد بتحفظات ؛
• �أو يرف�ضوا الإ�شهاد على هذه القوائم.
ويف احلالتني الأخريتني ،يجب حتديد الأ�سباب التي تعلل ذلك.
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املادة 10
يجب �أن تن�رش القوائم الرتكيبية ال�سنوية الفردية ثالثني يوما على الأقل قبل انعقاد اجلمعية العامة
العادية و�أن ت�شري ب�شكل �رصيح �إذا ما مت فح�ص هذه القوائم من طرف مراقبي احل�سابات من
عدمه.
ويف حالة ما �إذا قام مراقبو احل�سابات بفح�ص هذه القوائم ،يجب �أن تكون مرفقة بال�شهادة امل�شار
�إليها يف املادة .9
املادة 11
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تن�رش يف جريدة للإعالنات القانونية قبل  31ماي على �أبعد
تقدير بعد تاريخ �إقفال ال�سنة املحا�سبية ،بيانا حتدد فيه :
• �إن كانت القوائم الرتكيبية املن�شورة قبل عقد اجلمعية العامة العادية قد حظيت مبوافقة هذه
الأخرية ومل يتم �إدخال �أي تعديالت عليها ؛
• �أو �أنه قد مت �إدخال تعديالت على هذه القوائم ،ويف هذه احلالة ينبغي حتديد طبيعة هذه التعديالت
وكذا القوائم املعنية والت�صديق عليها من طرف مراقبي احل�سابات.
ويجب �أن يت�ضمن هذا البيان �شهادة مراقبي احل�سابات يف حالة ما مل يتم فح�ص القوائم الرتكيبية
املن�شورة قبل انعقاد اجلمعية العامة.
املادة 12
يجب �أن تن�رش القوائم املالية ال�سنوية قبل  31ماي على �أبعد تقدير بعد تاريخ �إقفال ال�سنة املحا�سبية.
ويجب �أن ترفق بهذه القوائم �شهادة مراقبي احل�سابات امل�شار �إليها يف املادة � 9أعاله.
املادة 13
يجب �أن تن�رش القوائم الرتكيبية ن�صف ال�سنوية ،امل�شار �إليها يف املادة � 2أعاله ،قبل � 30سبتمرب
على �أبعد تقدير.
يجب �أن تن�رش القوائم املالية ن�صف ال�سنوية ،امل�شار �إليها يف املادة � 6أعاله ،قبل � 15أكتوبر على
�أبعد تقدير من كل �سنة حما�سبية.
ويجب �أن ترفق بهذه القوائم �شهادة يقوم فيها مراقبو احل�سابات :
• بالت�صديق على �صحة املعلومات الواردة يف تلك القوائم ؛
• �أو �إبداء حتفظات حول �صحة تلك املعلومات.
ويف هذه احلالة الأخرية ،ينبغي حتديد الأ�سباب التي تعلل ذلك.
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من�شور رقم /19و 2002/ال�صادر يف  23دي�سمرب  2002يتعلق بت�صنيف الديون وتغطيتها
بامل�ؤونات
تن�ص مقت�ضيات الق�سم اخلام�س من املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان املتعلقة بالديون املعلقة
الأداء على �رضورة ت�صنيف هذه الديون وتكوين م�ؤونات لها ح�سب الكيفيات التي يحددها بنك
املغرب.
ويهدف هذا املن�شور �إىل حتديد القواعد التي تطبق يف هذه املجاالت.
املادة 1
من �أجل تطبيق هذا املن�شور ،يق�صد بالديون جميع عنا�رص احل�صيلة وخارج احل�صيلة ،كيفما كان
�شكلها وعملة حتريرها والطرف املقابل ،التي من �ش�أنها �أن تت�سبب يف خماطر ائتمانية.
تعترب ديونا مبعنى الفقرة الفرعية التالية :
• القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق ،كيفما كانت طبيعتها ،مبا فيها القرو�ض الإيجارية
وال�سلفات الثانوية ؛
• �سندات الذين ،مبا فيها ال�سندات الثانوية؛
• التعهدات بوا�سطة التوقيع املمنوحة ،مثل ال�ضمانات وال�ضمانات االحتياطية والقبوالت
والكمبياالت والتعهدات بالتمويل النهائية.
القواعد املتعلقة بت�صنيف الديون
املادة 2
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب 2004الذي يدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
تنق�سم الديون �إىل ثالث فئات:
• الديون ال�سليمة،
• الديون املعلقة الأداء،
• والديون غري املنتظمة.
املادة 3
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي يدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
«تعترب ديونا �سليمة ،الديون التي يتم �سدادها ب�شكل عادي عند حلول �أجل ا�ستحقاقها والتي تتحملها
�أطراف مقابلة ال ت�شكل قدرتها على الوفاء بتعهداتها الفورية و�/أو امل�ستقبلية م�صدر قلق.
املادة 4
تعترب ديونا معلقة الأداء ،الديون التي تت�ضمن خطر عدم التح�صيل الكلي �أو اجلزئي نظرا لتدهور
قدرة الطرف املقابل الفورية و�/أو امل�ستقبلية على ال�سداد.
تنق�سم الديون املعلقة الأداء ،ح�سب درجة خطر اخل�سارة� ،إىل ثالث فئات:
• الديون ما قبل امل�شكوك يف حت�صيلها؛
• الديون امل�شكوك يف حت�صيلها؛
• والديون املتعرثة.
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املادة  4مكرر
(ي�ضاف �إىل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب 2004الذي يدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
تعترب ديونا غري منتظمة ،الديون التي تتوفر فيها معايري الت�صنيف يف فئة الديون املعلقة الأداء �إال
�أنها مغطاة بالكامل بوا�سطة �إحدى ال�ضمانات املذكورة يف الفقرة الفرعية  )1من املادة � 15أدناه.
املادة 5
ُت�صنف يف فئة الديون ما قبل امل�شكوك يف حت�صيلها:
 .1جاري القرو�ض القابلة لال�ستهالك التي مل يتم �سداد ا�ستحقاق واحد منها بعد مرور  90يوم
عن حلول �أجله ؛
 .2جاري القرو�ض القابلة للت�سديد يف ا�ستحقاق واحد والتي مل يتم �أدا�ؤها  90يوما بعد حلول
�أجلها ؛
 .3مبالغ �إيجار املمتلكات املُ�سلمة يف �إطار القرو�ض الإيجارية �أو التي مت كرا�ؤها مع خيار
ال�رشاء والتي مل يتم �أدا�ؤها  90يوم بعد حلول �أجل ا�ستحقاقها؛
 .4جاري القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو بوا�سطة التوقيع املمنوحة لأطراف
مقابلة ال ميكن تقييم و�ضعيتها املالية لعدم توفر املعلومات والوثائق ال�رضورية لذلك؛
 .5جاري القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو بوا�سطة التوقيع والتي ،بغ�ض النظر
عن �أي مبلغ غري م�ؤدى ،قد يتعذر حت�صيلها الكلي �أو اجلزئي ب�سبب االعتبارات املرتبطة
مبا يلي:
• قدرة املدين على ال�سداد (اختالل م�ستمر يف الو�ضعية املالية ،واالنخفا�ض الهام يف رقم
املعامالت ،واملديونية املفرطة )...،؛
• �أحداث تهم امل�سريين �أو امل�ساهمني الرئي�سيني (الوفاة واحلل والت�صفية )...،؛
• وجود م�شاكل يف التدبري �أو نزاعات بني ال�رشكاء �أو امل�ساهمني ؛
• وجود م�شاكل على م�ستوى قطاع الن�شاط الذي يعمل فيه الطرف املقابل.
املادة 6
ُت�صنف يف فئة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها :
 .1الأر�صدة املدينة للح�سابات حتت الطلب التي مل ت�سجل ،خالل مدة  180يوم� ،أية حركة
دائنة حقيقية تغطي على الأقل مبلغ الأ�صاريف التي يتم خ�صمها من هذه احل�سابات وكذا
جزء هام من الأر�صدة املدينة املذكورة ؛
 .2جاري القرو�ض القابلة لال�ستهالك والتي مل ي�ؤدى �أحد ا�ستحقاقاتها  180يوما بعد حلول �أجله ؛
 .3جاري القرو�ض القابلة للت�سديد يف ا�ستحقاق واحد ،والتي مل يتم �أدا�ؤها  180يوم بعد حلول
�أجلها ؛
 .4مبالغ �إيجار املمتلكات املُ�سلمة يف �إطار القرو�ض الإيجارية �أو التي مت كرا�ؤها مع خيار
ال�رشاء والتي مل يتم ت�سديدها  180يوم بعد حلول �أجلها ؛
 .5جاري القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو بوا�سطة التوقيع املمنوحة لأطراف
مقابلة توجد رهن الت�سوية الق�ضائية ؛
 .6جاري القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو بوا�سطة التوقيع والتي ،بغ�ض النظر
عن �أي مبلغ غري م�ؤدى ،يعترب حت�صيلها الكلي �أو اجلزئي م�شكوكا فيه بالنظر �إىل تدهور
و�ضعية الطرف املقابل ب�سب االعتبارات املذكورة يف الفقرة  5من املادة � 5أعاله �أو نظرا لأية
�أ�سباب �أخرى.
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املادة 7
ُت�صنف يف فئة الديون املتعرثة:
 .1الأر�صدة املدينة للح�سابات حتت الطلب التي مل ت�سجل ،خالل مدة  360يوم� ،أية حركة دائنة
حقيقية تغطي على الأقل مبلغ الأ�صاريف التي يتم خ�صمها من هذه احل�سابات وكذا جزء هام
من الأر�صدة املدينة املذكورة؛
 .2جاري القرو�ض القابلة لال�ستهالك والتي مل ي� ّؤدى �أحد ا�ستحقاقاتها  360يوما بعد حلول �أجله ؛
 .3جاري القرو�ض القابلة للت�سديد يف ا�ستحقاق واحد ،والتي مل يتم �أدا�ؤها  360يوم بعد حلول
�أجلها؛
 .4مبالغ �إيجار املمتلكات املُ�سلمة يف �إطار القرو�ض الإيجارية �أو التي مت كرا�ؤها مع خيار
ال�رشاء وظلت غري م�ؤداة ملدة  360يوم بعد حلول �أجل ا�ستحقاقها؛
 .5جاري القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو بوا�سطة التوقيع التي يعترب حت�صيلها
الكلي �أو اجلزئي ،بغ�ض النظر عن وجود �أحد معايري الت�صنيف املذكورة �أعاله ،غري
حمتمل بالنظر �إىل االعتبارات التالية:
• فقدان الطرف املقابل لن�سبة � 75%أو الثلث من و�ضعيته ال�صافية ،ح�سب ما �إذا كان �رشكة
م�ساهمة �أو �أي �شكل �آخر من ال�رشكات� ،إذا مل ينعقد اجتماع اجلمعية العمومية غري العادي
خالل الآجال القانونية املحددة من �أجل اتخاذ القرار با�ستمرار الن�شاط؛
• رفع دعوى ق�ضائية �ضد الطرف املقابل من �أجل حت�صيل الديون،
• اعرتا�ض الطرف املقابل ،عن طريق الق�ضاء ،على جمموع �أو جزء من الديون،
• توقف ن�شاط الطرف املقابل �أو تعر�ضه للت�صفية الق�ضائية،
• �سقوط الأجل �أو يف جمال القر�ض الإيجاري �أو الكراء مع خيار ال�رشاء ،ف�سخ العقد.
املادة 8
دون الإخالل مبقت�ضيات الفقرة الفرعية  2من املادة � 7أعاله ،يجب ت�صنيف القرو�ض القابلة
لال�ستهالك بوا�سطة ت�سديدات �شهرية �ضمن الديون املتعرثة مبا�رشة بعد مراكمتها  9ا�ستحقاقات
غري م�ؤداة.
املادة 9
يجب ت�صنيف جاري القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق ،مبا فيها �إيجار املمتلكات املكرتاة
يف �إطار القر�ض الإيجاري �أو التي مت كرا�ؤها مع خيار ال�رشاء ،و�أعيدت هيكلتها� ،ضمن فئة
الديون املتعرثة �إذا ظل �أحد ا�ستحقاقاتها غري م�ؤدى خالل فرتة  180يوما بعد حلول الأجل.
املادة 10
يف ما يخ�ص القرو�ض لال�ستهالك والقرو�ض اخلا�صة باقتناء �أو بناء ال�سكن املمنوحة للأفراد،
يجوز عدم مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة � 5أعاله واملرتبطة بالت�أخر يف الأداء� ،إذا
كان الت�أخري يعزى لظروف خا�صة (�صعوبات م�ؤقتة تقنية مرتبطة بتحويل الأموال ،على �سبيل
املثال) ولي�س �إىل اعتبارات مرتبطة مبالءة الطرف املقابل.
املادة 11
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي يدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
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ي�ؤدي ت�صنيف دين ما يف فئة الديون غري املنتظمة �أو يف �إحدى فئات الديون املعلقة الأداء املذكورة
يف املواد  5و 6و� 7أعاله� ،إىل نقل جمموع الديون على الطرف املقابل املعني �إىل هذه الفئة.
ال تنطبق �أحكام هذه املادة على الديون جتاه الأفراد.
املادة 12
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب 2004الذي يدخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير ).2005
مع مراعاة مقت�ضيات املادة  4مكرر �أعاله ،يجب و�ضع الديون التي يتوفر فيها �أحد املعايري
املذكورة يف املواد من � 5إىل � 9ضمن الفئة املالئمة ،كيفما كانت ال�ضمانات املرتبطة بها

 .IIالأحكام املتعلقة بتكوين امل�ؤونات
املادة 13
يجب �أن تف�ضي الديون ما قبل امل�شكوك يف حت�صيلها والديون امل�شكوك يف حت�صيلها والديون
املتعرثة �إىل تكوين م�ؤونات ت�ساوي على الأقل  20%و 50%و 100%على التوايل من مبالغها،
مع اقتطاع الأ�صاريف املر�صودة وال�ضمانات املذكورة يف املادة � 15أدناه.
ويجب تكوين امل�ؤونات املتعلقة بالديون املتعرثة بالن�سبة لكل حالة على حدى .وميكن تكوين
امل�ؤونات املرتبطة بالديون ما قبل امل�شكوك يف حت�صيلها وامل�شكوك يف حت�صيلها ب�صفة �إجمالية.
املادة 14
يف حالة القر�ض الإيجاري والكراء مع خيار ال�رشاء ،تتكون قاعدة ح�ساب امل�ؤونات مما يلي:
• مبالغ الإيجار امل�ستحقة غري امل�ؤداة� ،إذا كان الدين م�صنفا �ضمن الديون ما قبل امل�شكوك يف
حت�صيلها �أو امل�شكوك يف حت�صيلها،
• املجموع املكون من مبالغ الإيجار امل�ستحقة غري امل�ؤداة والر�أ�سمال املتبقي الواجب �آدا�ؤه ،مع
نق�صان القيمة التجارية للممتلكات �إذا كان الدين م�صنفا يف فئة الديون املتعرثة.
املادة 15
تتمثل ال�ضمانات التي ميكن �إ�سقاطها من قاعدة ح�ساب امل�ؤونات واحل�ص�ص املطبقة عليها بالتف�صيل
يف ما يلي:

 .1ح�صة 100%

•
•
•
•
•

ودائع ال�ضمان (الودائع) ؛
ال�ضمانات امل�ستلمة من الدولة �أو من �صندوق ال�ضمان املركزي ،والتي �صادقت عليها الدولة؛
ال�ضمانات امل�ستلمة من ال�صناديق وامل�ؤ�س�سات املغربية ل�ضمان القرو�ض املعتربة يف حكمها ؛
الرهن احليازي لل�سندات ال�صادرة عن �أو امل�ضمونة من قبل الدولة ؛
الرهن احليازي للح�سابات لأجل املفتوحة لدى م�ؤ�س�سة االئتمان نف�سها� ،أو ل�سندات ال�صندوق
�أو �سندات الدين ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة.

 .2ح�صة 80%

• ال�ضمانات املقدمة من م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها املغربية �أو الأجنبية من
الدرجة الأوىل ،املخول لها منح ال�ضمانات؛
• ال�ضمانات املقدمة من م�ؤ�س�سات ت�أمني القرو�ض؛
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•
•
•
•

ال�ضمانات املقدمة من �صناديق وم�ؤ�س�سات مغربية �أخرى ل�ضمان القرو�ض؛
ال�ضمانات املقدمة من بنوك التنمية املتعددة الأطراف والهيئات املعتربة يف حكمها؛
الرهن احليازي ل�سندات ال�صندوق �أو �سندات الدين ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات االئتمان الأخرى
والهيئات املعتربة يف حكمها املغربية والأجنبية من الدرجة الأوىل؛
الرهن احليازي لل�سندات ال�صادرة عن بنوك التنمية املتعددة الأطراف والهيئات املعتربة يف
حكمها.

 .3ح�صة 50%

• الرهون على املمتلكات العقارية �أو الطائرات �أو البواخر؛
• �شهادة احلقوق املثبتة امل�سلمة من الإدارة �إىل املقاوالت امللتزمة بال�صفقات العمومية؛
• الرهن احليازي لل�سيارات اجلديدة.
املادة 16
ال ت�ؤخذ ال�ضمانات بعني االعتبار �إال خالل فرتتها الفعلية ويف حدود املبالغ الأ�صلية للمخاطر
املغطاة واملرجحة باحل�ص�ص املخ�ص�صة لل�ضمانات املعنية.
املادة 17
يجب �أن تكون ال�ضمانات ال�شخ�صية املذكورة يف املادة � 15أعاله قابلة لال�ستيفاء عند �أول طلب
ودون �إمكانية للمنازعة.
املادة 18
يجب �إعداد العقود اخلا�صة بالرهن احليازي لل�سندات �أو الأموال بطريقة قانونية و�أن تن�ص
�رصاحة على تخ�صي�ص هذه القيم لتغطية املخاطر املتعر�ض لها.
املادة 19
يجب �أن تكون الرهون املقدمة لتغطية القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو التعهدات
بوا�سطة التوقيع:
• من الدرجة الأوىل،
• �أو من الدرجة الثانية �إذا كانت الدرجة الأوىل م�سجلة لفائدة الدولة ،وذلك �ضمانا حلقوق
الت�سجيل،
• وعند االقت�ضاء ،من درجة �أدنى �إذا كانت الدرجة ال�سابقة م�سجلة با�سم نف�س امل�ؤ�س�سة ولنف�س
الغر�ض.
وال ت�ؤخذ الرهون التي ي�ساوي مبلغها �أو يتجاوز مليون درهم بعني االعتبار �إال �إذا كان ال�شيء
املرهون قد خ�ضع م�ؤخرا وب�صفة قانونية لتقييم �أجنزته م�ؤ�س�سة االئتمان� ،أو طالبت ب�إجنازه،
من قبل خبري م�ؤهل و �إذا كان خاليا من �أي ارتفاق �آخر.
املادة 20
يجب �أن تتوفر م�ؤ�س�سات االئتمان التي تقوم بنف�سها بتقييم ال�ضمانات الرهنية التي تو�صلت بها
لتغطية املخاطر املعر�ضة لها �إزاء الأطراف املقابلة ،على اخلربة يف هذا املجال وعلى م�ساطر
دقيقة ووا�ضحة كفيلة ب�ضمان �إجناز تقييم مالئم.
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املادة 21
يتم تدريجيا تقلي�ص احل�ص�ص املذكورة يف النقطتني  2و 3من املادة � 15أعاله عن طريق تخفي�ضات
�سنوية لت�صل �إىل:
•  25%عند انق�ضاء �أجل:
 � 5سنوات ،يف حالة ال�ضمانات برهن ر�سمي، �سنتني يف ما يخ�ص �شهادات احلقوق املثبتة والرهن احليازي لل�سندات �أو ال�سيارات اجلديدة؛•  0%عند انق�ضاء �أجل:
 � 10سنوات بالن�سبة لل�ضمانات برهن ر�سمي، � 5سنوات بالن�سبة ل�شهادات احلقوق املثبتة والرهن احليازي لل�سندات، � 3سنوات بالن�سبة للرهن احليازي لل�سيارات اجلديدة.وت�رسي الآجال املذكورة ابتداء من:
• تاريخ ت�سجيل الديون املعنية يف �إحدى فئات الديون املعلقة الأداء ،وذلك بالن�سبة لل�ضمانات
برهن ر�سمي و�شهادات احلقوق املثبتة والرهون احليازية لل�سندات.
• تاريخ ال�رشوع يف ا�ستخدام ال�سيارات.
املادة 22
ابتداء من نهاية ال�سنة املالية  ،2007ال ت�ؤخذ بعني االعتبار ،عند ح�ساب امل�ؤونات ،ال�ضمانات
احلقيقية املذكورة يف الفقرة الفرعية  3من املادة  ،15امل�ستلمة كتغطية للديون التي �صنفت ،بتاريخ
دخول هذا املن�شور حيز التنفيذ ،يف فئة الديون املتعرثة.
املادة 23
ال ميكن ا�سرتداد امل�ؤونات التي مت تكوينها وفقا لأحكام املادة � 13أعاله واملتعلقة بالديون التي متت
�إعادة هيكلتها� ،إال عند انق�ضاء �أجل �ستة �أ�شهر ،وذلك ابتداء من تاريخ ا�ستحقاق �أول �أداء متفق
عليه �رشيطة �أال ت�سجل هذه الديون �أي تخلف عن الأداء خالل هذه الفرتة.
املادة 24
تطبق القواعد اخلا�صة بت�شكيل امل�ؤونات املن�صو�ص عليها يف هذا املن�شور على �سندات الدين
الأخرى غري تلك امل�سجلة مبحفظة التداول.
ويف حالة �سندات الدين املدرجة يف البور�صة وامل�صنفة يف حمفظة التوظيف ،يتم حتديد مبلغ
امل�ؤونات الذي يجب ت�شكيله باعتبار قيمتها ال�سوقية.

� .IIIأحكام متعلقة بكيفيات ت�سجيل الديون غري امل�ؤداة واملعلقة الأداء
وامل�ؤونات املوافقة لها
املادة 25
يجب و�ضع ا�ستحقاقات القرو�ض التي مل يتم �أدا�ؤها يف التاريخ املحدد يف احل�سابات املالئمة لها يف
املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
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املادة 26
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي دخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير ).2005
يجب و�ضع الديون غري املنتظمة والديون املعلقة الأداء يف البنود املالئمة لها يف املخطط املحا�سبي
مل�ؤ�س�سات االئتمان مبا�رشة بعد مالحظة حتقق �أحد املعايري املن�صو�ص عليها يف املواد من � 5إىل ،9
ويف �أجل �أق�صاه نهاية كل ف�صل من ال�سنة املالية.
ميكن تتبع الديون غري املنتظمة والديون ما قبل امل�شكوك يف حت�صيلها وامل�شكوك يف حت�صيلها
بوا�سطة خ�صائ�صها.
يجب و�ضع الديون املتعرثة يف احل�سابات املالئمة لها يف املخطط املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 27
يجب تقييد امل�ؤونات الالزمة لتغطية الديون املعلقة الأداء يف املحا�سبة ،يف �أجل �أق�صاه تاريخ
ح�رص القوائم الرتكيبية الن�صف �سنوية وال�سنوية.
املادة 28
يجب �إدراج الديون املعتربة غري قابلة للتح�صيل يف البند املالئم لها يف ح�ساب العائدات والتكاليف.
املادة 29
عند خ�صم الأ�صاريف اخلا�صة بالديون املعلقة الأداء ،يجب �إدراجها يف ح�ساب «الأ�صاريف
املر�صودة» .وال ميكن احت�سابها �ضمن العائدات �إال بعد حت�صيلها الفعلي.
املادة 30
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي دخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير ).2005
يجب �أن تكون م�ؤ�س�سات االئتمان قادرة على حتديد الديون غري املنتظمة والديون املعلقة الأداء
املرتتبة على القرو�ض املوزعة خالل كل �سنة مالية.

� .IVأحكام متنوعة وانتقالية
املادة 31
يجب �أن تراعي �أنظمة تقييم خطر االئتمان التي و�ضعتها م�ؤ�س�سات االئتمان تطبيقا لأحكام
املادة  37من املن�شور رقم /6و 2001/املتعلق باملراقبة الداخلية ،القواعد املن�صو�ص عليها يف هذا
املن�شور.
املادة 32
ت�شكل معايري ت�صنيف الديون املن�صو�ص عليها يف هذا املن�شور معايري دنيا .ويجب �أن تقوم
م�ؤ�س�سات االئتمان ،يف حالة توفرها على معلومات �أخرى ،بت�صنيف هذه الديون �ضمن الفئة
التي تراها منا�سبة.
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املادة 33
�إذا كانت م�ؤ�س�سات االئتمان حتوز الديون املعلقة الأداء على طرف مقابل ينتمي ملجموعة ذات
نفع معينة ،يتعني عليها �أن تدر�س ت�أثري عجز هذا الطرف املقابل على م�ستوى املجموعة ،و�إن
اقت�ضى احلال ،ت�صنيف جمموع الديون التي حتوزها على الهيئات املنتمية للمجموعة املذكورة
�ضمن الفئات املنا�سبة.
املادة 34
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي دخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
يجوز مل�ؤ�س�سات االئتمان التي تواجه �صعوبات يف تطبيق �أحكام هذا املن�شور اللجوء ملديرية مراقبة
م�ؤ�س�سات االئتمان التابعة لبنك املغرب.
املادة 35
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي دخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
ميكن ملديرية مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان ،بالنظر �إىل املعلومات التي جتمعها ،ال�سيما خالل
املراقبة امليدانية واملراقبة امل�ستندية التي تقوم بها� ،أن تطلب من م�ؤ�س�سات االئتمان القيام بت�صنيف
القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق و�/أو التوقيع املمنوحة لطرف مقابل ،يف فئة الديون غري
املنتظمة �أو يف �إحدى فئات الديون املعلقة الأداء ،وبتكوين م�ؤونات منا�سبة لتغطيتها.
املادة 36
(مت تعديل �أحكام هذه املادة وفق مقت�ضيات املن�شور ال�صادر بتاريخ  6دجنرب  2004الذي دخل
حيز التنفيذ اعتبارا من فاحت يناير .)2005
حتدد مديرية مراقبة م�ؤ�س�سات االئتمان كيفيات تطبيق بع�ض �أحكام هذا املن�شور.
املادة 37
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تتخذ جميع التدابري الالزمة الحرتام �أحكام هذا املن�شور ،يف
�أجل �أق�صاه  30يونيو .2003
�إال �أنه ميكن مل�ؤ�س�سات التمويل متديد فرتة تكوين امل�ؤونات التي ين�ص عليها هذا املن�شور على
�سنتني على الأكرث.
ميكن للبنوك ،بالن�سبة ل�سنة  2003ا�ستثنائيا ،ر�صد ن�سبة  10%من امل�ؤونات لتغطية الديون ما قبل
امل�شكوك يف حت�صيلها.
املادة 38
تلغي �أحكام هذا املن�شور وحتل حمل الأحكام املن�صو�ص عليها يف من�شور وتوجيهة بنك املغرب
بتاريخ � 6شتنرب  1995املتعلقني بنف�س املو�ضوع ،وذلك ابتداء من فاحت يناير .2003
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قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 08-2338صادر يف 31دجنرب  2008املتعلق بت�صنيف
وتخ�صي�ص م�ؤن عن ديون عمالء جمعيات ال�سلفات ال�صغرية
وزير االقت�صاد واملالية،
بناء على القانون رقم  97-18املتعلق بال�سلفات ال�صغرية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 16-99-1بتاريخ  18من �شوال  5( 1419فرباير  ،)1999وال�سيما املادتني  16و 20منه ؛
وعلى قرار وزير املالية واخلو�ص�صة رقم  07-1672بتاريخ  9رجب  25( 1428يوليو )2007
املتعلق باملخطط املحا�سبي جلمعيات ال�سلفات ال�صغرية ؛
وبعد االطالع على ر�أي املجل�س اال�ست�شاري لل�سلفات ال�صغرية بتاريخ  25نوفمرب ،2008
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
يجب على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية احرتام الن�سب الدنيا لت�صنيف وتخ�صي�ص م�ؤن عن ديون
عمالئها طبقا لل�رشوط والكيفيات املحددة يف امللحق املرفق بهذا القرار.
املادة الثانية
ين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية.
القواعد املتعلقة بت�صنيف وتخ�صي�ص م�ؤن عن ديون عمالء جمعيات ال�سلفات ال�صغرية

 .Iالقواعد املتعلقة بت�صنيف ديون عمالء جمعيات ال�سلفات ال�صغرية :
املادة 1
تنق�سم ديون العمالء �إىل فئتني :
• الديون ال�سليمة ؛
• الديون املعلقة الأداء.
املادة 2
تعترب ديونا �سليمة الديون التي يتم �سدادها ب�صفة عادية عند حلول �آجالها والتي عقدت على
�أطراف مقابلة تتوفر على القدرة على الوفاء بالتزاماتها الفورية �أو امل�ستقبلية �أو هما معا وال
ت�ستدعي القلق.
كما ت�صنف كديون �سليمة الديون املهيكلة والتي يتم ا�سرتدادها ب�صفة اعتيادية.
املادة 3
وتعترب ديونا معلقة الأداء الديون التي تت�ضمن خطر عدم ا�سرتداد كلي �أو جزئي ،نظرا لتدهور
القدرة على ال�سداد الفوري �أو امل�ستقبلي للطرف املقابل �أو هما معا.
ت�صنف كديون معلقة الأداء :
• الديون على العمالء التي مل يتم �سداد ا�ستحقاق واحد منها على الأقل منذ �أكرث من  15يوما ؛
• جاري القرو�ض الذي ميكن ال�ستيفائه الكلي �أو اجلزئي ،بغ�ض النظر عن كل ا�ستحقاق غري
م�ؤدى� ،أن يتعرث العتبارات ترتبط بالقدرة على ال�سداد للمدين �أو العتبارات �أخرى.
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 .IIالقواعد املتعلقة بتخ�صي�ص م�ؤن عن ديون عمالء جمعيات ال�سلفات
ال�صغرية.
املادة 4
يجب تكوين م�ؤن على الديون املعلقة الأداء ت�ساوي على الأقل امل�ستويات التالية :
• الديون التي تت�ضمن على الأقل ا�ستحقاق غري م�ؤدى لأزيد من � 15إىل  30يوما  25% :؛
• الديون التي تت�ضمن على الأقل ا�ستحقاق غري م�ؤدى لأزيد من � 30إىل  90يوما  50% :؛
• الديون التي تت�ضمن على الأقل ا�ستحقاق غري م�ؤدى لأزيد من � 90إىل  180يوما  75% :؛
• الديون التي تت�ضمن على الأقل ا�ستحقاق غري م�ؤدى لأزيد من  180يوما  100% :؛
فيما يخ�ص جاري القرو�ض التي ي�شك يف تغطيته الكلية �أو اجلزئية ،يجب تخ�صي�ص م�ؤن لتغطيته
كليا� .أما الديون املتعرثة العتبارات ترتبط بالقدرة على ال�سداد للمدين فتخ�ص�ص لها م�ؤن ح�سب
درجة املخاطر التي متثلها بالن�سبة للم�ؤ�س�سة.
املادة 5
تكون امل�ؤن عن الديون املعلقة الأداء بعد خ�صم الأ�صاريف املر�صودة واملبالغ املغطاة عند
االقت�ضاء من طرف �صندوق ال�ضمان يف حالة وجود مثل هذا ال�صندوق.
املادة 6
ال ميكن ا�سرتجاع امل�ؤن املكونة طبقا ملقت�ضيات املادة الرابعة �أعاله املتعلقة بديون كانت مو�ضوع
�إعادة هيكلة� ،إال بعد انق�ضاء �أجل ثالثة ا�ستحقاقات ابتداء من تاريخ ا�ستحقاق �أول ت�سديد متفق
عليه و�رشيطة �أن ال تكون هذه الديون قد �سجلت �أي ا�ستحقاق غري م�ؤدى خالل هذه الفرتة.

 .IIIالأحكام املتعلقة بكيفيات الت�سجيل :
املادة 7
تبني ا�ستحقاقات الديون التي يتم ا�ستيفا�ؤها يف الوقت املنا�سب والديون املعلقة الأداء يف احل�سابات
املطابقة لها يف املخطط املحا�سبي جلمعيات ال�سلفات ال�صغرية (.)PCAMC
املادة 8
حتدد جمعيات ال�سلفات ال�صغرية الديون املعلقة الأداء املرتتبة على القرو�ض املوزعة يف كل �سنة
حما�سبية.
املادة 9
يجب �أن تقيد امل�ؤن الالزمة لتغطية الديون املعلقة الأداء يف �أجل �أق�صاه تاريخ ح�رص القوائم
الرتكيبية ال�سنوية ون�صف ال�سنوية.
املادة 10
عندما ت�ستنزل الأ�صاريف اخلا�صة بالديون املعلقة الأداء ،ف�إنها تقيد يف ح�ساب «الأ�صاريف
املر�صودة» .وال ميكن احت�سابها �ضمن العائدات �إال بعد حت�صيلها الفعلي.
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� .IVأحكام خمتلفة وانتقالية :
املادة 11
تعترب الديون املعلقة الأداء لأزيد من  180يوما وجاري القرو�ض الذي يتعذر ا�ستيفا�ؤه غري قابلة
لال�ستيفاء ويتم �إدراجها يف البند املنا�سب من ح�ساب العائدات والتكاليف يف نهاية ال�سنة املحا�سبية.
املادة 12
ت�شكل املعايري املن�صو�ص عليها يف قواعد ت�صنيف الديون معايريا دنيا .وتعمل جمعيات ال�سلفات
ال�صغرية ،عندما تتوفر على عنا�رص معلومات �أخرى ،على ت�صنيف هذه القرو�ض وتخ�صي�ص
امل�ؤن التي تراها منا�سبة.
املادة 13
ميكن لبنك املغرب ،نظرا للمعلومات التي جتمعها خا�صة خالل املراقبة يف عني املكان واملراقبة
على الوثائق التي تقوم بها� ،أن تطلب من جمعيات ال�سلفات ال�صغرية �أن تقوم بت�صنيف ،يف بند
الديون املعلقة الأداء ،القرو�ض املمنوحة للطرف املقابل وتخ�صي�ص م�ؤن منا�سبة لتغطيتها.
املادة 14
تدخل هذه املقت�ضيات حيز التنفيذ انطالقا من ال�سنة املحا�سبية  ،2009با�ستثناء مقت�ضيات البند
الأول من الفقرة الأوىل من املادة � 4أعاله التي يرج�أ تطبيقها �إىل يناير 2010
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ر�سالة من�شور رقم /07م �إ ب 2007 /ال�صادرة يف  28دجنرب  2007حتدد طرق �إعداد و�إر�سال
جمعيات القرو�ض ال�صغرى لقوائمها الدورية
بناء على �أحكام املادة  55من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة
يف حكمها ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير
،)2006
وبناء على مقت�ضيات املادة الأوىل من قرار وزير املالية واخلو�ص�صة رقم  07-31ال�صادر
بتاريخ  15ذي احلجة  5( 1427يناير  )2007واملتعلق بال�رشوط اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات
القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها على جمعيات
القرو�ض ال�صغرى،
حتدد هذه الر�سالة املن�شور كيفيات �إعداد جمعيات القرو�ض ال�صغرى لقوائمها الدورية و�إر�سالها
�إىل مديرية الإ�رشاف البنكي.
املادة الأوىل
يجب �أن تكون القوائم الدورية:
• مع َّدة طبقا لأحكام املخطط املحا�سبي جلمعيات القرو�ض ال�صغرى وللنماذج املن�صو�ص عليها
يف «مدونة القوائم الدورية» الواردة يف امللحق  1من هذا املن�شور؛
• حم�صورة يف اليوم الأخري من الف�صل �أو من ن�صف ال�سنة �أو من ال�سنة ح�سب دوريتها؛
مقومة ب�آالف الدراهم وجمبورة �إىل �أقرب �ألف درهم.
•
َ
املادة 2
يبينّ اجلدول امل�سمى «كيفيات �إر�سال الو�ضعية املحا�سبية والقوائم امللحقة والقوائم املوجزة
والوثائق التكميلية �إىل مديرية الإ�رشاف البنكي» الوارد يف امللحق  2من هذه الر�سالة املن�شور
الوثائق التي يتعني على كل جمعية للقرو�ض ال�صغرى موافاة مديرية الإ�رشاف البنكي بها،
َ
ونوع الدعامة امل�ستعملة لإر�سالها �إ�ضافة �إىل �آخر �أجل لإر�سالها.
ودوري َتها،
َ
املادة 3
يجب �أن تخ�ضع القوائم الدورية ،قبل �إر�سالها �إىل مديرية الإ�رشاف البنكي ،لعمليات مراقبة
م�سبقة حت َّدد قواع ُدها يف «مدونة القوائم الدورية».
املادة 4
يجب �أن تكون الوثائق املر�سلة� ،سواء بوا�سطة دعامة ورقية �أو ممغنطة ،م�صحوبة بر�سالة ت�سليم
حتمل توقيع ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الدين ح�صلوا على اعتماد م�سبق لهذا الغر�ض من مديرية
إجناز هذه العملية عند �إر�سال
الإ�رشاف البنكي .كما يتعني على ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعتمدين � ُ
الوثائق �آليا.
ويجب �أن يبينّ االعتماد� ،إ�ضافة �إىل الأ�سماء ال�شخ�صية والعائلية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،درجاتهم،
ووظائفهم ومناذج لتواقيعهم .ويتعني �إبالغ مديرية الإ�رشاف البنكي ب�أي تغيري يطر�أ على هذه
املعطيات يف الوقت املنا�سب.
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املادة 5
يجب �إعداد الوثائق التي يتم ت�سليمها بوا�سطة دعامة ممغنطة �أو بوا�سطة الإر�سال الآيل طبقا
لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف «املذكرة التقنية للت�رصيح بالقوائم الدورية» ،الواردة يف امللحق
رقم  3من هذه الر�سالة املن�شور.
املادة 6
يجب �أن تكون احل�صيلة وح�ساب العائدات والتكاليف ،التي يتم ت�سليمها بوا�سطة دعامة ورقية،
م�ؤرخة و�أن حتمل توقيع رئي�س جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو ،عند االقت�ضاء ،توقيع ع�ضو
�آخر من �أع�ضاء جهاز الت�سيري م�ؤهل لهذا الغر�ض .ويجب �أن تكون هذه القوائم م�صحوبة ب�شهادة
مراقب �أو مراقبي احل�سابات.
املادة 7
يتعني على جمعيات القرو�ض ال�صغرى ،مبجرد موافقة الهيئة املخت�صة على ح�ساباتها ال�سنوية،
إر�سال تقرير عن التدبري وتقرير مراقب �أو مراقبي احل�سابات �إ�ضافة �إىل ن�ص القرارات املعتمدة
�
ُ
�إىل مديرية الإ�رشاف البنكي.
املادة 8
يتعني على جمعيات القرو�ض ال�صغرى �إبالغ مديرية الإ�رشاف البنكي ،يف �أقرب الآجال ،ب�أي
تغيري يطر�أ على تكوين جمل�س �إدارتها و�إدارتها العامة.
املادة 9
يجوز ملديرية الإ�رشاف البنكي مطالبة جمعيات القرو�ض ال�صغرى مبوافاتها ب�أية وثائق
ومعلومات �أخرى �رضورية لإمتام مهمتها.
املادة 10
�إذا كان عدد الأخطاء التي ك�شفت عنها مديرية الإ�رشاف البنكي خالل مراقبة الوثائق امل�سلّمة
كبريا ،يتعني ت�سليم هذه الوثائق من جديد يف �أقرب الآجال ،بعد ت�صحيحها وفق الأ�صول.
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من�شور رقم /21و 2006/ال�صادر يف  30نوفمرب  2006بتحديد كيفيات املوافقة على مراقبي
ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان وكيفيات الإبالغ عن التقارير التي يعدونها
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادتني  70و 75منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور كيفيات املوافقة على مراقبي ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان وكذا كيفيات الإبالغ
عن التقارير التي يعدونها.
املادة الأوىل
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها يف ما يلي بامل�ؤ�س�سة ،موافاة بنك املغرب بطلبات
املوافقة على مراقبي احل�سابات الدين تعتزم تعيينهم للقيام مبهمة مراقبة احل�سابات ،كما هو حمدد
يف مقت�ضيات القانون رقم  03-34ال�سالف الذكر.
املادة 2
ترفق طلبات املوافقة على مراقبي احل�سابات الدين يزاولون عملهم ب�صفة فردية مبلفات تت�ضمن
الوثائق التالية :
 .1وثيقة تثبت ت�سجيل مراقب احل�سابات يف جدول هيئة اخلرباء املحا�سبني ؛
 .2ال�سرية الذاتية ملراقب احل�سابات ،م�ؤرخة وموقع عليها على وجه �صحيح ،ولكل واحد من
م�ساعديه الدين من املحتمل �أن ي�شاركوا يف �أعمال مراقبة ح�سابات امل�ؤ�س�سة ؛
 .3ت�رصيح بال�رشف م�ؤرخ وموقع عليه من طرف كل الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف النقطة الثانية
�أعاله ،ي�شهد فيه املوقع التقيد ب�أحكام املادة  74من القانون ال�سالف الذكر رقم  03-34املتعلقة
بقواعد التنايف واال�ستقالل ؛
 .4مذكرة تبني التجربة املهنية ملراقب احل�سابات والو�سائل التقنية واملوارد الب�رشية التي يتوفر
عليها ،وعند االقت�ضاء ،الدعم الذي ميكنه احل�صول عليه من �رشكاء م�ؤهلني �آخرين،
مغاربة �أو �أجانب ،وكذا الإ�شارة �إىل مهام مراقبة احل�سابات واملهام اال�ست�شارية التي زاولها
خ�صو�صا لدى م�ؤ�س�سات االئتمان �أو فروعها.
املادة 3
�إ�ضافة �إىل الوثائق امل�شار �إليها يف املادة � 2أعاله ،يجب �أن تت�ضمن طلبات املوافقة على مراقبي
احل�سابات الدين يزاولون مهامهم ب�صفة �رشكات للخرباء املحا�سبني الوثائق التالية :
• بطاقة معلومات حول �رشكة اخلرباء املحا�سبني م�ؤرخة وموقعة على وجه �صحيح من طرف
ممثلها القانوين ؛
• �صورة مطابقة للأ�صل من القانون الأ�سا�سي املحني لل�رشكة.
املادة 4
يجب �أن يرفق كل طلب موافقة ب�شهادة م�ؤرخة وموقعة ب�صفة قانونية من قبل م�س�ؤول م�ؤهل
لذلك ،ت�شهد مبوجبها امل�ؤ�س�سة �أن اختيار كل مراقب للح�سابات قد مت يف �إطار احرتام املقت�ضيات
القانونية اجلاري العمل بها.
343
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

املادة 5
�إذا اعتزم مراقبو احل�سابات ،يف �إطار مهامهم ،اال�ستعانة مبقدمي خدمات من خارج امل�ؤ�س�سة
لإجناز مهام حمددة ،يتعني عليهم الت�أكد من عدم خمالفة ه�ؤالء الأ�شخا�ص لأحكام املادة  74من
القانون رقم  03-34ال�سالف الذكر.
املادة 6
يجوز لبنك املغرب طلب موافاته بجميع املعلومات الأخرى التي يراها �رضورية للنظر يف طلبات
املوافقة على مراقبي احل�سابات.
املادة 7
يتم تبليغ امل�ؤ�س�سة بقرار املوافقة �أو� ،إن اقت�ضى احلال ،بقرار الرف�ض يكون معلال ب�صفة قانونية،
داخل �أجل ال يتعدى واحدا وع�رشين يوما ابتداء من تاريخ التو�صل بجميع الوثائق واملعلومات
املطلوبة.
وتر�سل ن�سخة �أ�صلية من القرار �إىل مراقب احل�سابات.
املادة 8
يجب على مراقب احل�سابات �أن يحيط بنك املغرب علما بكل تغيري هام يطر�أ على امللف الذي قدم
له يف البداية وذلك يف �أقرب الآجال.
املادة 9
تبقى املوافقة على مراقب احل�سابات �صاحلة طيلة فرتة انتدابه.
و�إذا مت جتديد انتداب مراقب احل�سابات من لدن امل�ؤ�س�سة ،ينبغي حتيني امللف املقدم يف البداية من
�أجل متكني بنك املغرب من درا�سة جتديد املوافقة.
ب�صفة انتقالية ،ال تهم املوافقة على مراقب احل�سابات الذي �سبق للم�ؤ�س�سة تعيينه عند دخول هذا
املن�شور حيز التنفيذ �إال الفرتة املتبقية من انتدابه.
املادة 10
وفقا لأحكام املادة  73من القانون املذكور رقم  ،03-34ال يجوز جتديد انتداب مراقب احل�سابات
الذي يزاول مهامه ب�صفة م�ستقلة �أو ب�صفة �رشكة للخرباء املحا�سبني والذي انتدب لدى نف�س
امل�ؤ�س�سة لفرتتني متتاليتني� ،إال بعد ان�رصام �أجل ثالث �سنوات.
ويجب على امل�ؤ�س�سة املعنية عر�ض تعيني مراقبي احل�سابات من غري �أولئك الدين ق�ضوا فرتتي
االنتداب املتتاليتني ،ملوافقة بنك املغرب.
املادة 11
تقوم امل�ؤ�س�سات �سنويا مبوافاة بنك املغرب بن�سخة من ر�سالة املهمة التي حتدد ب�صفة خا�صة جمال
الأعمال املوكلة �إىل مراقبي احل�سابات وكذا املوارد الب�رشية التي يعتزم ه�ؤالء تخ�صي�صها لهذا
الغر�ض ،مرفقة باجلدول الزمني وتوزيعه ح�سب كل متدخل.
املادة 12
يجب على كل م�ؤ�س�سة تقرر �إنهاء انتداب مراقب للح�سابات �أن تقوم م�سبقا ب�إ�شعار بنك املغرب
بهذا القرار معلال ب�صفة قانونية.
يحق ملراقب احل�سابات ،بناء على طلب منه� ،أن ي�ستمع بنك املغرب �إليه.
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املادة 13
�إذا تبني لبنك املغرب �أن �أحد مراقبي احل�سابات مل تعد تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة للقيام باملهمة
التي متت املوافقة عليه ب�ش�أنها ،يدعوه البنك �إىل تدارك مواطن الق�صور التي متت معاينتها وذلك
قبل ال�رشوع يف تطبيق مقت�ضيات املادة  78من القانون املذكور رقم .03-34
املادة 14
�إذا مت �إنهاء انتداب مراقب للح�سابات تطبيقا لأحكام املادة  78من القانون ال�سالف الذكر رقم 03-
 34يجب على امل�ؤ�س�سة املعنية تقدمي طلب املوافقة على مراقب ح�سابات جديد �إىل بنك املغرب وفقا
للكيفيات املحددة يف املواد من � 1إىل � 4أعاله.
املادة 15
لأجل تطبيق �أحكام املادة  75من القانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34يقوم مراقبو احل�سابات
مبوافاة بنك املغرب مبا يلي :
• تقرير حول القوائم الرتكيبية املن�صو�ص عليه يف �أحكام القانون رقم  95-17املتعلق ب�رشكات
امل�ساهمة وكذا� ،إن اقت�ضى احلال ،تقرير الر�أي ب�ش�أن القوائم الرتكيبية املثبتة.
• تقرير مف�صل ي�ضمن فيه ما يلي :
 تقييمهم ملدى احرتام الإجراءات املتخذة تطبيقا لأحكام املادة  50من القانون امل�شار �إليه �أعالهرقم  03-34؛
 تقييمهم ملالءمة وفعالية نظام املراقبة الداخلية للم�ؤ�س�سة ،بالنظر �إىل حجم كل م�ؤ�س�سة وطبيعةالأن�شطة التي متار�سها و�إىل املخاطر التي تتعر�ض لها ؛
 املالحظات ومواطن اخللل التي متت معاينتها يف �إطار التحقق من �صحة املعلومات املوجهة�إىل العموم وتطابقها مع احل�سابات ؛
 �أية مالحظات �أو مواطن خلل �أخرى تتم معاينتها �أثناء التحريات التي يقومون بها.يتم �إعداد التقرير الوارد يف البند الثاين �أعاله ح�سب مراجع الدرا�سة التي يحددها بنك املغرب.
املادة 16
يجب �إر�سال التقارير امل�شار �إليها يف املادة � 15أعاله ،والتي ت�ؤرخ وتوقع على وجه �صحيح من
لدن مراقبي احل�سابات� ،إىل مديرية الإ�رشاف البنكي خالل �أجل ال يتعدى :
•  15يوما ،قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني يف امل�ؤ�س�سة �أو اجلهاز الذي يقوم
مقامها ،يف ما يتعلق بالتقرير اخلا�ص القوائم الرتكيبية الفردية ،و�إن اقت�ضى احلال ،تقرير
الر�أي ،اخلا�ص بالقوائم الرتكيبية املثبتة ؛
•  15يونيو من ال�سنة املالية املوالية لل�سنة التي �أجنزت خاللها مهمة مراقبي احل�سابات ،فيما
يتعلق بالتقرير التف�صيلي.
املادة 17
لأجل �إعداد التقارير امل�شار �إليها يف املادة � 15أعاله ،يتعني على امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضع رهن �إ�شارة
مراقبي احل�سابات كافة الوثائق واملعلومات التي يرونها �رضورية للقيام مبهمتهم ،وذلك يف
الوقت املنا�سب.
وتقوم امل�ؤ�س�سة بتنظيم اجتماعات دورية بني مراقبي ح�ساباتها ومفتح�صيها الداخليني لغر�ض
درا�سة الق�ضايا املتعلقة بنظام املراقبة الداخلية وامل�سائل الأخرى ذات االهتمام املتبادل.
املادة 18
تن�سخ �أحكام املن�شور رقم /9و 2002/ال�صادر يف  16يوليو  2002املتعلق باملتفح�صني اخلارجيني.
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ر�سالة من�شور رقم /2007م �إ ب 07/ال�صادر يف  28يونيو  2007متعلقة بتحديد اخت�صا�صات
مراقبي احل�سابات يف �إطار مهمتهم داخل م�ؤ�س�سات االئتمان
حتدد مبقت�ضى ر�سالة املن�شورهاته اخت�صا�صات مراقبي احل�سابات يف �إطار مهمتهم داخل
م�ؤ�س�سات االئتمان ،وذلك طبقا ملقت�ضيات الفقرة الأخرية من املادة  15من من�شور وايل بنك
املغرب رقم /21و ،2002/ال�صادر يف  30نونرب  ،2006واملتعلق بكيفيات املوافقة على مراقبي
ح�سابات م�ؤ�س�سات االئتمان وكيفيات تقدمي التقارير التي يعدونها.
املادة الأوىل
يتعني على مراقبي احل�سابات ،يف �إطار ممار�سة مهامهم داخل م�ؤ�س�سات االئتمان ،امل�شار �إليها
�أدناه ب «امل�ؤ�س�سة» ،مراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها �أ�سفله.
املادة 2
يقوم مراقبو احل�سابات بتقييم جودة نظام املراقبة الداخلية للم�ؤ�س�سة باالرتكاز على املقت�ضيات
املعتمدة تطبيقا لأحكام املادة  51من القانون  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة
يف حكمها.
املادة 3
يقوم مراقبو احل�سابات بتقييم التنظيم العام والو�سائل امل�ستعملة ل�ضمان �سري عملية املراقبة الداخلية
على وجه �أح�سن ،مع الأخذ بعني االعتبار حجم امل�ؤ�س�سة وطبيعة �أن�شطتها واملخاطراملعرت�ضة �إثر
ذلك.
ويتم تقييم التنظيم العام وو�سائل املراقبة الداخلية يف �إطار التقرير الأول املعد عمال مب�ضامني
ر�سالة املن�شورهاته ،فيما يجوز �أن تقت�رصالتقارير الالحقة على التغيريات التي مت�س هذه
املجاالت.
املادة 4
يعمل مراقبو احل�سابات على تقييم جودة ومالءمة املنظومة املعمول بها من �أجل قيا�س خماطر
االئتمان والتحكم فيها ومراقبتها ،وذلك عن طريق مراجعة :
• طرق �إقرار وتنفيذ وتدبري القرو�ض ؛
• م�ساطر حت�صيل الديون وطرق ت�صنيف الديون ور�صد خم�ص�صات لها ؛
• طرق مركزة املعلومات املتعلقة باملخاطر و �أي�ضا التي ت�شغل على �إعداد التقارير الداخلية و كذا
مراقبة مدى احرتام احلدود القانونية وتلك التي حددتها الهيئات املخت�صة يف امل�ؤ�س�سة.
املادة 5
يعمل مراقبو احل�سابات على تقييم جودة وفعالية منظومة قيا�س خماطر ال�سوق والتحكم فيها
ومراقبتها ،وذلك عن طريق مراجعة :
• طرق �إقرار وتنفيذ وت�سجيل عمليات ال�سوق؛
• م�ساطر قيا�س درجة التعر�ض للمخاطر املرتبطة بهذه العمليات ؛
• م�ساطر املقاربة بني النتائج العملية واملعطيات املحا�سبية ؛
• طريقة ح�ساب النتائج العملية وتقاربها مع الأر�صدة املحا�سبية ؛
• �آليات �إعداد التقارير الداخلية وطرق مراقبة مدى احرتام احلدود التنظيمية وتلك التي حتددها
الهيئات املخت�صة داخل امل�ؤ�س�سة.
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املادة 6
يعمل مراقبو احل�سابات على تقييم جودة ومالءمة منظومة قيا�س املخاطر العامة لن�سبة الفائدة
وال�سيولة والتحكم فيهما مع مراقبتهما ،خا�صة عن طريق تقييم :
• م�ساطر �ضبط مدى التعر�ض الإجمايل ملخاطر ن�سبة الفائدة ؛
• م�ساطر قيا�س وتتبع �أهم العوامل امل�ؤثرة يف ال�سيولة ؛
• �آليات �إعداد التقارير الداخلية وطرق مراقبة مدى احرتام احلدود التنظيمية وتلك التي حتددها
الهيئات املخت�صة يف امل�ؤ�س�سة.
املادة 7
يعمل مراقبو احل�سابات على تقييم مالءمة املنظومات التي مت �إعدادها من �أجل:
• تفادي حاالت الغ�ش والتالعبات والأخطاء التي ميكن �أن تدرج حتت م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة �أو �أن
ت�رض ب�سالمة �أ�صولها �أو �أ�صول زبنائها،
• احليلولة دون ا�سهام امل�ؤ�س�سة ،دون علم منها ،يف عمليات مالية مرتبطة ب�أن�شطة غري �رشعية
�أو �أن�شطة من �ش�أنها �إحلاق ال�رضر ب�سمعة امل�ؤ�س�سة �أو امل�سا�س بوقار املهنة.
املادة 8
يعمل مراقبو احل�سابات على تقييم موثوقية وم�صداقية نظام معاجلة املعلومات املحا�سبية والتدبري،
وذلك عن طريق تقييم:
• منظومة �سالمة النظام املعلوماتي،
• موثوقية م�سار االفتحا�ص،
• امل�ساطر املحا�سبية وم�ساطر مراقبة املعلومات.
املادة 9
ينبه مراقبو احل�سابات يف تقريرهم املذكور يف البند الثاين من املادة  15من املن�شور /21و2002/
�إىل حاالت الق�صور امل�ؤثرة التي مت تعيينها على م�ستوى:
• التنظيم العام لعملية املراقبة الداخلية
• منظومات املراقبة امل�شار �إليها من املادة � 3إىل املادة � 8أعاله ،مع حتديد عدد حاالت جتاوز
احلدود القانونية �أو الداخلية �أو هما معا ومقدار مبالغ هذه التجاوزات.
• نظام معاجلة املعلومات.
ومن الالزم على مراقبي احل�سابات �أن يبينوا ما �إذا مت �إبالغ جمل�س الإدارة �أو جمل�س الإدارة
اجلماعية �أو جمل�س املراقبة بهذه احلاالت يف الظرف املنا�سب ،وما �إذا مت اتخاذ الإجراءات
الكفيلة لتقوميها.
كما يلتزم مراقبو احل�سابات ب�إ�صدار التو�صيات التي من �ش�أنها �إ�صالح مكامن العجز والنق�ص
امل�سجلة.
املادة 10
يتكلف مراقبو احل�سابات بالت�أكد من �إعداد احل�سابات ال�سنوية للم�ؤ�س�سة طبقا للمبادئ املحا�سبية
ولطرق التقييم املن�صو�ص عليها و كذامن تقدميها وفقا للقواعد املعمول بها يف هذا ال�صدد.
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املادة 11
يعمل مراقبو احل�سابات على درا�سة املبادئ املحا�سبية وطرق التقييم املعتمدة من طرف امل�ؤ�س�سة
والتي تتعلق على وجه التحديد باجلوانب التالية:
• ت�صنيف الديون وتغطيتها بامل�ؤونات �إ�ضافة �إىل ح�ساب الأ�صاريف اخلا�صة بها،
• تقييم ال�ضمانات املندجمة بغر�ض ح�ساب امل�ؤونات،
• ح�ساب ومعاجلة الديون التي متت �إعادة هيكلتها وامل�ؤونات والأ�صاريف اخلا�صة بها،
• �إدراج الديون غري امل�سرتجعة يف ح�ساب العائدات والتكاليف،
• ح�ساب وتقييم خمتلف حمافظ ال�سندات عند الإدراج ولدى ت�صحيح قيمها،
• تقييم العنا�رص املحررة بالعمالت الأجنبية وح�ساب فوارق التحويل،
• تكوين امل�ؤونات املقرتنة باملخاطر والتكاليف �أو املخاطر العامة،
• �إدراج الفوائد والعموالت يف ح�ساب العائدات والتكاليف،
• تقييم وا�ستخماد امل�ستعقرات املج�سدة وغري املج�سدة،
• �إعادة تقييم امل�ستعقرات املج�سدة واملالية،
• �إعداد احل�سابات املجمعة،
• ت�سجيل وتقييم عنا�رص خارج احل�صيلة.
املادة 12
يتعني على مراقبي احل�سابات �إبالغ �أع�ضاء الإدارة:
• بالفجوات البليغة التي مت ت�سجيلها يف خمتلف منظومات املراقبة الداخلية،
• مبكامن اخللل والق�صور ذات �أثر امل�سجلة يف املحا�سبة �أو يف القوائم املالية ،وكذا بحاالت �إهمال
املعلومات البالغة الأهمية وهذا ل�ضمان ح�سن تقييم الذمة املالية ،والو�ضعية املالية ونتائج
امل�ؤ�س�سة،
كما يتعني على مراقبي احل�سابات �أن ي�شعروا بذلك �أع�ضاء جلنة االفتحا�ص �أو �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو املراقبة ،يف حالة عدم توفر امل�ؤ�س�سة على هذه اللجنة.
املادة 13
يتعني على مراقبي احل�سابات �أن ي�شريوا يف تقاريرهم املن�صو�ص عليها يف املادة  15من املن�شور
رقم /21و 2002/املذكور �أعاله� ،إىل كل التغيريات وكذا مكامن اخللل ذات الأثر البالغ قيا�سا
باملعايري املعمول بها يف املهنة ،والتي تخ�ص القوائم املالية املعدة على �أ�سا�س فردي �أو ب�صيغة
جممعة ،عند امتتال الأمر ،مع الرتكيزبالأخ�ص على احلاالت املتعلقة مبا يلي:
• الديون غري امل�صنفة �ضمن الديون غري املنتظمة �أو املعلقة الأداء،
• عدم كفاية امل�ؤونات الالزمة لتغطية االنخفا�ض احلا�صل على قيمة الأ�صول (ديون� ،سندات،
�إلخ)،
• عدم كفاية امل�ؤونات املقرتنة باملخاطر والتكاليف،
• �سحب املخ�ص�صات،
• الأر�صدة غري املربرة ،والتي تخ�ص بالأ�سا�س احل�سابات النظامية وح�سابات الربط وح�سابات
الت�سوية ،ومدينني خمتلفني....
• كل الفوارق املالحظة مقارنة باملعايري املحا�سبية وطرق التقييم املن�صو�ص عليها يف املخطط
املحا�سبي مل�ؤ�س�سات االئتمان،
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وينبغي على مراقبي احل�سابات �أي�ضا الإ�شارة �إىل التعديالت الأخرى التي يرون �أنه من
ال�رضوري �إدخالها على الت�رصيحات املحا�سبية املوجهة �إىل بنك املغرب.
املادة 14
يقوم مراقبو احل�سابات بتقييم جودة الأ�صول والتعهدات بوا�سطة التوقيع للم�ؤ�س�سة من �أجل حتديد
نواق�ص القيمة غري املحققة واالنخفا�ضات الطارئة على القيمة بهدف حتديد مبلغ امل�ؤونات الالزمة
لتغطيتها� ،أخذا يف االعتبار الن�صو�ص التنظيمية املعمول بها.
املادة 15
يتم تقييم جودة حمفظة القرو�ض على �أ�سا�س عينة متثيلية ت�أخذ يف االعتبار نوعية الن�شاط وحجم
وجودة نظام املراقبة الداخلية للم�ؤ�س�سة �إىل جانب الأحكام اخلا�صة بدرا�سة املخاطر مع �إعطاء
الأولوية ملا يلي:
• القرو�ض التي ي�ساوي �أو يفوق مبلغها اجلاري لكل م�ستفيد  5يف املائة من الأموال الذاتية
للم�ؤ�س�سة ،طبقا ملن�شور بنك املغرب اخلا�ص باملعامل الأق�صى لتوزيع املخاطر،
• القرو�ض املمنوحة للأ�شخا�ص املاديني واملعنويني التابعني للم�ؤ�س�سة،
• باقي ملفات الديون التي ت�ستدعي تتبعا خا�صا (القرو�ض التي �سجلت بع�ض حاالت عدم ال�سداد
�أو التي تخ�ضع لإعادة الهيكلة ،القرو�ض املمنوحة لزبناء يعملون يف قطاعات تواجه بع�ض
ال�صعوبات� ،إلخ).
ويجب حتديد وتربير املعايري التي يتم على �أ�سا�سها اختيار العينة املذكورة �أعاله يف التقرير
املف�صل ،مع الإ�شارة �إىل ح�صة املبلغ اجلاري قيد الفح�ص.
املادة 16
يتعني على مراقبي احل�سابات الت�أكد من احرتام امل�ؤ�س�سات للأحكام التي يتم مبوجبها تطبيق
مقت�ضيات املادة  50من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �سلفا.
ويجب على مراقبي احل�سابات �أن ي�شريوا يف تقريرهم �إىل التعديالت التي يرون �أنه من الالزم
�إدخالها على املعامالت االحرتازية.
املادة 17
يتعني على مراقبي احل�سابات �أن يبلغوا بنك املغرب فورا بكل فعل �أو قرار علموا به خالل
ممار�ستهم ملهامهم لدى �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان والتي ت�شكل خرقا للأحكام الت�رشيعية �أو
التنظيمية الواجب احرتامها والتي من �ش�أنها:
• الت�أثري على الو�ضعية املالية للم�ؤ�س�سة قيد املراقبة،
• تعري�ض ا�ستمرارية ن�شاط امل�ؤ�س�سة للخطر،
• �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صدار حتفظات �أو رف�ض امل�صادقة على احل�سابات.
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.7قرارت وزير املالية املحددة لل�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات
القانون رقم  03-34على الهيئات
املعتربة يف حكم م�ؤ�س�سات االئتمان
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قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-28صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط اخلا�صة
بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها على امل�صالح املالية لربيد املغرب
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  13منه ،البند الأول ؛
وبعد موافقة جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  13نوفمرب ،2006
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
يلزم بريد املغرب ،حل�ساب م�صاحله املالية ،باطالع بنك املغرب على كل الوثائق واملعلومات
ال�رضورية للقيام باملهمة املعهود بها �إليه مبوجب القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم .03-34
يتوىل بنك املغرب حتديد قائمة الوثائق واملعلومات املذكورة ومناذجها و�آجال �إر�سالها.
املادة 2
يجب على بريد املغرب �أن يوفر حل�ساب م�صاحله املالية ،طبقا للمقت�ضيات املقررة من طرف
بنك املغرب ،نظاما للمراقبة الداخلية يالئم �أن�شطته ق�صد حتديد جميع املخاطر التي تتعر�ض لها
وقيا�سها ورقابتها.
املادة 3
يجب على بريد املغرب حل�ساب م�صاحله املالية ووفق ال�رشوط املحددة من طرف بنك املغرب �أن
يخرب اجلمهور بال�رشوط املطبقة من طرف امل�صالح املذكورة على جميع عملياتها ،خا�صة يف ما
يتعلق بن�سبة الفائدة والعموالت ونظام تواريخ القيم.
املادة 4
يجب على بريد املغرب حل�ساب م�صلحة احل�سابات اجلارية وال�شيكات الربيدية� ،أن يطلع
بنك املغرب على كل الوثائق واملعلومات الالزمة حل�سن �سري امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك
املن�صو�ص عليها يف �أحكام املادة  120من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم .03-34
املادة 5
يجب �أن تربم يف �ش�أن فتح كل ح�ساب حتت الطلب �أو ح�ساب لأجل �أو ح�ساب لل�سندات ،من
طرف م�صلحة �صندوق التوفري الوطني �أو م�صلحة احل�سابات اجلارية وال�شيكات الربيدية،
اتفاقية ت�سلم ن�سخة منها �إىل العميل حتدد ال�رشوط املتعلقة بت�سيري احل�ساب و�إغالقه.
املادة 6
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-29صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط اخلا�صة
بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها على �صندوق الإيداع والتدبري
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1ال�صادر يف  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  13منه ،البند الثاين ؛
وبعد موافقة جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  13نوفمرب ،2006
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
مي�سك �صندوق الإيداع والتدبري حما�سبته طبقا للمقت�ضيات املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان.
يجب على �صندوق الإيداع والتدبري �أن يعد قوائمه الرتكيبية وبياناته املحا�سبية وكذلك كل وثيقة
�رضورية متكن بنك املغرب من القيام باملهمة املعهود بها �إليه مبوجب القانون رقم  03-34وفق
الكيفيات التي يحددها.
املادة 2
يجب على �صندوق الإيداع والتدبري مراعاة ب�صفة م�ستمرة وفق الكيفيات املحددة من طرف بنك
املغرب:
• ن�سبة ق�صوى بني جمموع املخاطر املتعر�ض لها بالن�سبة مل�ستفيد واحد من جهة و�أمواله الذاتية
من جهة �أخرى ؛
• ن�سبة دنيا بني جمموع �أمواله الذاتية من جهة وجمموع املخاطر التي يتعر�ض لها من جهة
�أخرى.
يجب �أن تراعى هذه الن�سب على �أ�سا�س فردي و�أ�سا�س مثبت.
املادة 3
يجب على �صندوق الإيداع والتدبري �أن يتوفر ،وفق املقت�ضيات املقررة من طرف بنك املغرب،
على نظام للمراقبة الداخلية يالئم �أن�شطته يراد به حتديد جميع املخاطر التي يتعر�ض لها وقيا�سها
ورقابتها.
املادة 4
يلزم �صندوق الإيداع والتدبري بتعيني مراقبني اثنني للح�سابات ،بعد موافقة بنك املغرب ح�سب
الكيفيات التي يحددها ،يعهد �إليهما مبزاولة مهمتهما طبقا ملقت�ضيات املادة  72من القانون امل�شار
�إليه �أعاله رقم .03-34
املادة 5
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-30صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط اخلا�صة
بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها على �صندوق ال�ضمان املركزي
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  13منه ،البند الثاين ؛
وبعد موافقة جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  13نوفمرب ،2006
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
مي�سك �صندوق ال�ضمان املركزي حما�سبة طبقا للمقت�ضيات املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان.
يجب على �صندوق ال�ضمان املركزي �أن يعد قوائمه الرتكيبية وبياناته املحا�سبية وكذا كل وثيقة
�أخرى �رضورية لتمكني بنك املغرب من القيام باملهمة املعهود بها �إليه مبوجب القانون امل�شار �إليه
�أعاله رقم  03-34وفق ال�رشوط التي يحددها.
املادة 2
يجب على �صندوق ال�ضمان املركزي مراعاة ب�صفة م�ستمرة وفق الكيفيات املحددة من طرف
بنك املغرب :
• ن�سبة ق�صوى بني جمموع املخاطر املتعر�ض لها بالن�سبة مل�ستفيد واحد من جهة و�أمواله الذاتية
من جهة �أخرى ؛
• ن�سبة دنيا بني جمموع �أمواله الذاتية من جهة وجمموع املخاطر التي يتعر�ض لها من جهة
�أخرى.
املادة 3
يجب على �صندوق ال�ضمان املركزي �أن يتوفر ،طبقا للمقت�ضيات املحددة من طرف بنك
املغرب ،على نظام للمراقبة الداخلية يالئم �أن�شطته يراد به حتديد جميع املخاطر التي يتعر�ض لها
وقيا�سها ورقابتها.
املادة 4
يلزم �صندوق ال�ضمان املركزي بتعيني مراقب للح�سابات بعد موافقة بنك املغرب ح�سب الكيفيات
التي يحددها يعهد �إليه مبزاولة املهمة املن�صو�ص عليها يف مقت�ضيات املادة  72من القانون امل�شار
�إليه �أعاله رقم .03-34
املادة 5
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-31صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط اخلا�صة
بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1ال�صادر يف  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  13منه ،البند الثالث ؛
وبعد موافقة جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  13نوفمرب ،2006
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
يجب على جمعيات ال�سلفات ال�صغرية �أن تطلع بنك املغرب على كل الوثائق واملعلومات
ال�رضورية لإجناز املهمة املعهودة بها �إليه مبوجب القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله.
ويتوىل بنك املغرب حتديد قائمتها ومناذجها و�آجال �إر�سالها.
املادة 2
تلزم جمعيات ال�سلفات ال�صغرية بتعيني مراقب للح�سابات ،بعد موافقة بنك املغرب ح�سب الكيفيات
التي يحددها ،يعهد �إليه مبزاولة مهمته املن�صو�ص عليها يف مقت�ضيات املادة  72من القانون امل�شار
�إليه �أعاله رقم .03-34
املادة 3
يقوم بنك املغرب ب�إر�سال ن�سخة من التقارير املعدة من قبل مراقب احل�سابات طبقا ملقت�ضيات املادة
 75من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله �إىل جلنة تتبع �أن�شطة جمعيات ال�سلفات ال�صغرية
املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  97-18املتعلق بال�سلفات ال�صغرية.
يخرب بنك املغرب اللجنة ال�سالفة الذكر كذلك بكل فعل �أو خلل مت �إخباره به طبقا ملقت�ضيات املادة
 76من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله.
املادة 4
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-33صادر يف  5يناير  2007يتعلق بال�رشوط اخلا�صة
بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف
حكمها على البنوك احلرة
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  13منه ،البند الرابع ؛
وبعد موافقة جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  13نوفمرب ،2006
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
مت�سك البنوك احلرة حما�سبتها طبقا للمقت�ضيات املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان.
يجب على البنوك احلرة �أن تعد قوائمها الرتكيبية وبياناتها املحا�سبية وكذلك كل وثيقة �رضورية
لتمكني بنك املغرب من القيام باملهمة املعهود بها �إليه مبوجب القانون رقم  03-34امل�شار �إليه
�أعاله وذلك وفق ال�رشوط التي يحددها.
املادة 2
يجب على البنوك احلرة مراعاة ،ب�صفة م�ستمرة وفق الكيفيات املحددة من طرف بنك املغرب :
• ن�سبة ق�صوى بني جمموع املخاطر املتعر�ض لها بالن�سبة مل�ستفيد واحد من جهة و�أموالها الذاتية
من جهة �أخرى ؛
• ن�سبة دنيا بني جمموع �أموالها الذاتية من جهة وجمموع املخاطر التي تتعر�ض لها من جهة
�أخرى ؛
• ن�سبة دنيا بني عنا�رص �أ�صولها املتوافرة والقابلة للإجناز على املدى الق�صري والتزاماتها بوا�سطة
التوقيعات املتو�صل بها من جهة وم�ستحقاتها التي ت�سحب عند الطلب وعلى املدى الق�صري
والتزاماتها بوا�سطة التوقيعات املقدمة من جهة �أخرى.
املادة 3
ميكن للبنوك احلرة �أن تعفى من مراعاة الن�سب امل�شار �إليها �أعاله ،عندما يتبني لبنك املغرب �أن
تدبري املخاطر التي تتعر�ض لها متت معاجلتها وفق �رشوط مر�ضية من طرف ال�رشكات الأم.
املادة 4
يجب على البنوك احلرة ،وفق املقت�ضيات املقررة من طرف بنك املغرب� ،أن تتوفر على نظام
للمراقبة الداخلية يالئم �أن�شطتها يراد به حتديد جميع املخاطر التي تتعر�ض لها وقيا�سها ورقابتها.
املادة 5
تلزم البنوك احلرة بتعيني مراقب للح�سابات ،بعد موافقة بنك املغرب ح�سب الكيفيات التي
يحددها ،يعهد �إليه مبزاولة املهمة امل�سندة �إليه طبقا ملقت�ضيات املادة  72من القانون امل�شار �إليه
�أعاله رقم .03-34
املادة 6
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-1510صادر يف  26يوليو 2007يتعلق بال�رشوط
اخلا�صة بتطبيق بع�ض مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات
املعتربة يف حكمها على الو�سطاء يف حتويل الأموال
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  15منه ،الفقرة الثانية ؛
وبعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  6يوليو ،2007
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
يجب على كل �شخ�ص معنوي يحرتف ب�صفة اعتيادية ن�شاط الو�ساطة اخلا�صة بتحويل الأموال،
ي�شار �إليه فيما بعد بو�سيط يف حتويل الأموال� ،أن ي�ؤ�س�س يف �شكل �رشكة م�ساهمة ذات ر�أ�سمال
ثابت طبقا ملقت�ضيات املادة  28من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم .03-34
املادة 2
يجب على الو�سطاء يف حتويل الأموال �أن مي�سكوا حما�سبتهم طبقا للقواعد املحا�سبية املطبقة على
�رشكات امل�ساهمة.
املادة 3
يجب على الو�سطاء يف حتويل الأموال �أن يتوفروا ،وفق املقت�ضيات املقررة من طرف بنك
املغرب ،على نظام للمراقبة الداخلية يالئم هذا الن�شاط يراد به حتديد جميع املخاطر التي
يتعر�ضون لها وقيا�سها ورقابتها.
املادة 4
دون الإخالل بال�سلطات املخولة لبنك املغرب يف جمال الرقابة على م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات
املعتربة يف حكمها مبوجب القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  03-34يجب على الو�سطاء يف حتويل
الأموال �أن ي�سهروا على احرتام موكليهم لبنود االتفاقيات التي جتمعهم باملوكلني املذكورين.
املادة 5
يلزم الو�سطاء يف حتويل الأموال بتعيني مراقب للح�سابات ،بعد موافقة بنك املغرب ح�سب
الكيفيات التي يحددها ،يعهد �إليه مبزاولة املهمة املن�صو�ص عليها يف املادة  72من القانون امل�شار
�إليه �أعاله رقم .03-34
املادة 6
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية
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قرار تنظيمي رقم / 11و 86/ال�صادر يف � 13إبريل  2011يتعلق ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية
بناء على القانون رقم  03-76املتعلق بالقانون الأ�سا�سي لبنك املغرب ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  38-05-1يف  23نوفمرب  ،2005و خا�صة مقت�ضيات املواد  ،6و 25و 26املتعلقة
ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية واالحتياطي الإجباري؛
بناء على القانون رقم  01-24املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 04-04-1بتاريخ � 21أبريل 2004؛
يهدف هذا القرار التنظيمي �إىل حتديد كيفيات تفعيل �أدوات ال�سيا�سة النقدية من لدن بنك املغرب.

 .Iتعريفات
املادة 1
تعريفات :
تهدف العمليات الرئي�سية �إىل �ضخ ال�سيوالت �أو �سحبها ب�شكل منتظم ،وبوترية �أ�سبوعية يبلغ �أجل
ا�ستحقاقها �أ�سبوعا .ومتثل هذه العمليات الأداة الرئي�سية لتطبيق ال�سيا�سة النقدية.
تهدف عمليات ال�ضبط الدقيق �إىل التخفيف من ت�أثري التقلبات غري املتوقعة لل�سيولة .وت�ستخدم
ب�شكل ظريف ملدة تقل عن � 7أيام.
تهدف الت�سهيالت الدائمة �إىل تقدمي �أو �سحب ال�سيوالت ليوم واحد.
ت�سعى العمليات لأجل طويل �إىل �ضخ �أو �سحب �سيوالت �إ�ضافية خالل مدة تفوق � 7أيام.
تهدف العمليات الهيكلية �إىل تدبري و�ضعية الفائ�ض �أو النق�ص يف ال�سيولة ذات الطابع الدائم.
تتمثل عمليات مبادلة ال�رصف يف �رشاء �أو بيع الدرهم بالناجز مقابل عملة �أجنبية ،ويف نف�س
الوقت� ،إعادة بيعه �أو �إعادة �رشائه �آجال ،يف تاريخ وبناء على �سعر �رصف حمددين م�سبقا.
ميثل االحتياطي الإجباري مبلغ املوجودات يف احل�ساب التي يجب على البنوك احلفاظ عليها لدى
بنك املغرب .ويهدف االحتياطي الإجباري �إىل حتييد فوائ�ض ال�سيولة على نحو بنيوي �أو �إعادة
�ضخها بطريقة دائمة.
ميثل �سعر الفائدة الرئي�سي ن�سبة الفائدة على ت�سبيقات البنك ملدة � 7أيام يف ال�سوق النقدية .ويحدد
بوا�سطة قرار من جمل�س بنك املغرب ،وفقا مل�ستوى يتما�شى مع هدف حتقيق ا�ستقرار الأ�سعار.

 .IIمقت�ضيات عامة
املادة 2
من �أجل تفعيل �أدوات ال�سيا�سة النقدية ،يتوفر بنك املغرب على �إطار عملي متكون من �أ�صناف
الأدوات الآتية :
• العمليات الرئي�سية
• عمليات ال�ضبط الدقيق
• الت�سهيالت الدائمة
• العمليات الطويلة الأمد
• العمليات الهيكلية.
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تكون التدخالت ح�سب احلالة �إما مببادرة من بنك املغرب �أو مببادرة من البنوك امل�سماة �أدناه
«الأطراف املقابلة» .وتتم هذه التدخالت عن طريق طلب العرو�ض �أو بالرتا�ضي.
املادة 3
بالن�سبة لعمليات �إعادة التمويل ،يجب على البنوك ت�سليم الأ�صول على �سبيل ال�ضمان للت�سبيقات
املمنوحة و املحددة مبقت�ضى املادة � 18أدناه.
املادة 4
وحدها تكون م�ؤهلة ك�أطراف مقابلة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية الأبناك اخلا�ضعة لالحتياطي
الإجباري والتي تلبي ال�رشوط املحددة مبقت�ضى هذا القرار التنظيمي وكذا ن�صو�صه التطبيقية.
�إال �أنه يجوز القيام بالعمليات الطويلة الأمد والعمليات الهيكلية مع باقي امل�ؤ�س�سات الغري امل�شار
�إليها �أعاله.
املادة 5
ميكن لبنك املغرب �أن يحد �أو يعلق دون �سابق �إنذار ولوج عمليات ال�سيا�سة النقدية لطرف مقابل
ما يف حالة عدم احرتام ما يلي :
• مقت�ضيات هذا القرار التنظيمي وكذا ن�صو�صه التطبيقية
• املقت�ضيات العملية �أو التعاقدية املطبقة على عمليات ال�سيا�سة النقدية
• التزامات �إعالم بنك املغرب باملعلومات ال�رضورية لقيادة ال�سيا�سة النقدية.
يبلغ بنك املغرب بجميع الو�سائل املنا�سبة الطرف املقابل املعني بقرار التعليق �أو احلد املتخذ �ضده.

� .IIIأدوات ال�سيا�سة النقدية
املادة 6
ت�شمل العمليات الرئي�سية التي تتم كل يوم �أربعاء عن طريق طلب العرو�ض :
• الت�سبيقات ل�سبعة �أيام
• �سحب ال�سيولة ل�سبعة �أيام
متنح الت�سبيقات ل�سبعة �أيام على �شكل عمليات ا�ستحفاظ �أو� ،إذا ما اقت�ضى الأمر ذلك� ،شكل
قرو�ض م�ضمونة ويتم ذلك ح�سب ال�سعر الرئي�سي.
تتم عمليات �سحب ال�سيولة ل�سبعة �أيام يف �شكل ودائع غري م�ضمونة على �أ�سا�س ال�سعر الرئي�سي
منقو�ص بخم�سني نقطة قاعدة.
املادة 7
تتخذ عمليات ال�ضبط الدقيق �شكل عمليات ا�ستحفاظ �أو� ،إذا اقت�ضى الأمر ذلك� ،شكل قرو�ض
م�ضمونة.
املادة 8
تتخذ العمليات الطويلة الأمد الأ�شكال التالية :
• ا�ستحفاظ
• قرو�ض م�ضمونة
• تبادل ال�رصف
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املادة 9
ت�شمل العمليات الهيكلية :
• عمليات �رشاء �أو بيع الأذون ال�صادرة على اخلزينة بال�سوق الثانوية
• �إ�صدارات بنك املغرب املتعلقة ب�سندات االقرتا�ض املتداولة �أو �إعادة �رشائها.
املادة 10
تتم عمليات ال�ضبط الدقيق و العمليات الطويلة الأمد و العمليات الهيكلية عن طريق طلب
العرو�ض �أو بالتداول.
املادة 11
ميكن للأطراف املقابلة يف �إطار عمليات ال�سيا�سة النقدية �أن تلج�أ مببادرة منها �إىل الت�سهيالت
الدائمة التالية :
• ت�سبيقات ملدة � 24ساعة لتغطية حاجياتها امل�ؤقتة من ال�سيولة
• ت�سهيالت الإيداع ملدة � 24ساعة من �أجل ا�ستثمار فوائ�ضها من ال�سيولة يوما بيوم
تتم الت�سبيقات ملدة � 24ساعة يف �شكل عمليات اال�ستحفاظ �أو ،عند االقت�ضاء ،من خالل �سلفات
م�ضمونة ومتنح هذه الت�سبيقات بال�سعر الرئي�سي ت�ضاف �إليه  100نقطة قاعدة.
املادة 12
يتعني على الأبناك املخول لها تل ّقي الودائع باالطالع �أن تكون ،يف �شكل ودائع قابلة للت�رصف
فيها بح�ساباتها املركزية للت�سديد لدى بنك املغرب ،احتياطيا �إجباريا يتم احت�سابه على �أ�سا�س
ا�ستحقاقاتها كما هي حمددة مبن�شور مديرية العمليات النقدية وال�رصف املتخذة تطبيقا لهذا القرار
التنظيمي.
املادة 13
احلد الأدنى الالزم بالن�سبة لالحتياطي الإجباري ،ولكل فرتة مالحظة ،يوافق الن�سبة املئوية
لال�ستحقاقات املحددة مبقت�ضى من�شور مديرية العمليات النقدية وال�رصف .يحت�سب هذا املبلغ على
�أ�سا�س معدل ا�ستحقاقات ال�شهر ال�سابق.
املادة 14
يتم التبليغ باجلدول الزمني لفرتات مالحظة االحتياطي الإجباري من طرف بنك املغرب عند
نهاية ال�سنة.
املادة 15
يجب �أن ي�ساوي الر�صيد اليومي احل�سابات املركزية للت�سديد لاليناك ،بالن�سبة لكل فرتة مالحظة،
املعدل العددي للحد الأدنى الالزم.
املادة 16
ميكن لبنك املغرب �أن ي�ؤدي فائدة عن املبلغ الأدنى الالزم بالن�سبة لالحتياط الإجباري.
يف حالة عدم بلوغ احلد الأدنى الالزم ،ال يدفع بنك املغرب �أي فائدة بالن�سبة للفرتة املعنية.
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املادة 17
كل نق�ص يالحظ يف تكوين احلد الأدنى الالزم لالحتياطي الإجباري �أو كل خط�أ عاينه بنك
املغرب يف حتديد هذا احلد الأدنى ي�ؤدي �إىل تطبيق عقوبات مالية طبقا ملقت�ضيات من�شور ال�سيد
وايل بنك املغرب املحددة لالئحة الأفعال املوجبة للعقوبات الت�أديبية تطبيقا ملقت�ضيات املادة 128
من القانون  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها.

 .IVالأ�صول القابلة للتعبئة من �أجل ال�ضمان
املادة 18
تت�شكل الأ�صول املقبولة ك�ضمان لعمليات ال�سيا�سة النقدية من :
• �سندات الدين ال�صادرة عن الدولة
• �سندات الدين امل�ضمونة من طرف الدولة
• �سندات الدين القابلة للتداول التي يتم الإعالن عن لوائحها واملعايري اخلا�صة بها من طرف
بنك املغرب.
يجب تقييد هذه ال�سندات يف ح�ساب لدى الوديع املركزي كما يتوجب �أن تكون �آجال ا�ستحقاقها
الحقة للت�سبيقات املوافقة لها.
املادة 19
حتدد كيفيات تطبيق هذا القرار التنظيمي مبقت�ضى ر�سالة من�شور ت�صدرها مديرية العمليات النقدية
وال�رصف خا�صة تلك املتعلقة ب :
• اجلدول الزمني للعمليات
• �رشوط تقدمي العرو�ض
• م�ساطر �إر�ساء العرو�ض
• �أداء العمليات
• قواعد تقييم ال�ضمانات
• وعاء احت�ساب االحتياطي الإجباري.
املادة 20
تدخل حيز التنفيذ مقت�ضيات هذا القرار التنظيمي ،الذي ين�سخ و يحل حمل جميع املقت�ضيات
ال�سابقة املتعلقة باالحتياطي الإجباري وتدخالت بنك املغرب يف ال�سوق النقدية ،ابتداء من 21
�أبريل .2011
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ر�سالة من�شور قم /11م ع ن �ص 37/ال�صادرة يف  13بريل  2011متعلقة ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية
تهدف ر�سالة املن�شور هذه �إىل حتديد كيفيات تطبيق القرار التنظيمي رقم /2011و 86/ال�صادر يف
� 13أبريل  2011واملتعلق ب�أدوات ال�سيا�سة النقدية.

 .Iاجلدول الزمني للعمليات
املادة 1
يح َّدد اجلدول الزمني للعمليات يف امللحق  1لهذه الر�سالة
بالن�سبة جلميع �أدوات ال�سيا�سة النقديةَ ،
يبي ،عند االقت�ضاء ،يف البالغ امل�شار �إليه يف املادة � 4أدناه.
املن�شور �أو نَّ
املادة 2
بالن�سبة للعمليات الرئي�سية ،جترى طلبات العرو�ض كل يوم �أربعاء .و�إذا �صادف الأربعاء يوم
عطلة ،يجرى طلب العرو�ض يف �أول يوم عمل موايل.
املادة 3
يجوز للبنوك �أن تلج�أ كل يوم ،مببادرة منها� ،إىل الت�سهيالت الدائمة لبنك املغرب.
املادة 4
تكون عمليات ال�ضبط الدقيق والعمليات لأجل طويل والعمليات الهيكلية عن طريق طلب
العرو�ض مو�ضوع بالغ ت�صدره مديرية العمليات النقدية وال�رصف وحتدد فيه موا�صفات كل
عملية.
املادة 5
جترى عمليات ال�ضبط الدقيق والعمليات لأجل طويل والعمليات الهيكلية التي تتم بالرتا�ضي وفقا
لل�رشوط التي حتددها مديرية العمليات النقدية وال�رصف.

.IIكيفيات تقدمي العرو�ض
املادة 6
تدرج الئحة الأطراف املقابلة امل�ؤهلة للم�شاركة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية يف امللحق .2
املادة 7
من �أجل امل�شاركة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية ،يتعني على الأطراف املقابلة ا�ستخدام �أنظمة
املعلومات التي و�ضعها بنك املغرب رهن �إ�شارتها كما هو مبني يف امللحق � ،1أو �أي و�سيلة �أخرى
حتدد لهذا الغر�ض.
املادة 8
يجب �أن يعادل املبلغ املعرو�ض �أ�ضعاف ع�رشة ماليني درهم ،على �أال يقل عن مائة مليون
درهم .ويجب �أن تر�سل العرو�ض يوم العملية ،قبل الوقت النهائي املحدد من طرف مديرية
العمليات النقدية وال�رصف.
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املادة 9
يعرب عن الطلبات التي تقدمها الأطراف املقابلة للم�شاركة يف طلبات العرو�ض املتعلقة بالعمليات
الهيكلية �إما بالن�سب �أو بالأ�سعار بع�رشيني اثنني.
املادة 10
يجب �إعداد الطلبات املر�سلة عرب الفاك�س طبقا للنماذج املرفقة يف امللحقات من � 3إىل  9لهذه الر�سالة
املن�شور ،ويجب �أن حتمل توقيع الأ�شخا�ص املنتدبني ب�صفة قانونية لهذا الغر�ض .ويجب موافاة
بنك املغرب ب�صفة م�سبقة �سجل التوقيعات مقدمي العرو�ض وتعديالتها.
يتعني على الأطراف املقابلة الت�أكد لدى مديرية العمليات النقدية وال�رصف من التو�صل بطلباتها.
ال ت�ؤخذ بعني االعتبار الطلبات التي مت �إعدادها ب�شكل غري �صحيح �أو مت ا�ستالمها بعد الوقت
النهائي املحدد.

 .IIIم�سطرة �إر�ساء املزايدة
املادة 11
يق�سم املبلغ الإجمايل الذي يعتمده بنك املغرب من �أجل العمليات الرئي�سية �إىل ح�صتني:
• احل�صة الأوىل :يتم توزيع  50%من املبلغ الإجمايل املعتمد بالت�ساوي بني مقدمي العرو�ض،
يف حدود طلباتهم.
• احل�صة الثانية :يتم توزيع  50%من املبلغ الإجمايل املعتمد ،التي قد ي�ضاف �إليها ما تبقى من
احل�صة الأوىل ،بالتنا�سب بني الطلبات املتبقية.
املادة 12
يق�سم املبلغ الإجمايل الذي يعتمده بنك املغرب من �أجل عمليات ال�ضبط الدقيق والعمليات لأجل
طويل املنجزة عرب طلبات العرو�ض بالتنا�سب بني مقدمي العرو�ض.
املادة 13
ي�ستجاب لطلبات الأطراف املقابلة املتعلقة بالت�سهيالت الدائمة �إما كليا �أو جزئيا .ويجوز لبنك
املغرب �أال ي�ستجيب لطلبات الت�سهيالت الدائمة.
املادة 14
يق�سم املبلغ الإجمايل الذي يعتمده بنك املغرب من �أجل العمليات الهيكلية املنجزة عرب طلب
عرو�ض ح�سب طريقة �إر�ساء املزايدة الهولندية .ويحدد بنك املغرب لهذا الغر�ض الن�سبة الدنيا
�أو ال�سعر الأدنى للمزايدة.
بالن�سبة لعمليات �إ�صدار �سندات الدين اخلا�صة ببنك املغرب وبيع ال�سندات ،ال ي�ستجاب �سوى
لإر�ساء املزايدة للطلبات التي تتعلق بن�سبة تقل عن �أو ت�ساوي الن�سبة الدنيا �أو ب�سعر يزيد عن �أو
ي�ساوي ال�سعر الأدنى.
بالن�سبة لعمليات �إعادة �رشاء �سندات الدين اخلا�صة ببنك املغرب و�رشاء ال�سندات ،ال ي�ستجاب
�سوى للطلبات التي تتعلق بن�سبة تزيد عن �أو ت�ساوي الن�سبة الدنيا �أو ب�سعر يقل عن �أو ي�ساوي
ال�سعر الأدنى.
ي�ستجاب للطلبات املقبولة وفق الن�سب �أو الأ�سعار التي تقرتحها الأطراف املقابلة.
يق�سم مبلغ العرو�ض املعرب عنه بالن�سبة الدنيا �أو ال�سعر الأدنى بالتنا�سب بني مقدمي الطلبات.
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املادة 15
تن�رش نتائج طلبات العرو�ض املتعلقة بعمليات ال�سيا�سة النقدية يوم طلب العرو�ض على �أق�صى
تقدير ،وذلك ب�أية و�سيلة تخ�ص�ص لهذا الغر�ض.
يبلغ بنك املغرب �إىل الأطراف املقابلة املعنية النتائج الفردية لعمليات ال�سيا�سة النقدية يف نف�س يوم
العملية.

 .IVت�سديد العمليات
املادة 16
ت�سدد العمليات الرئي�سية يف �أول يوم عمل موايل لطلب العرو�ض .و�إذا كان الأربعاء يوم عطلة،
يجرى الت�سديد يف يوم طلب العرو�ض �أو �أي تاريخ قيمة �آخر يحدده بنك املغرب.
املادة 17
ت�سدد الت�سهيالت الدائمة يف نف�س يوم العملية.
املادة 18
بالن�سبة لعمليات �سحب ال�سيولة ملدة � 7أيام وت�سهيالت الإيداع ملدة � 24ساعة ،يقيد بنك املغرب،
عند تاريخ الت�سديد ،يف مدينية احل�سابات املركزية للت�سديد اخلا�صة بالأطراف املقابلة التي مت
اختيارها املبالغ التي ر�سا عليها املزاد لفائدة هذه الأخرية .وعند اال�ستحقاق ،يقيد بنك املغرب يف
دائنية احل�سابات املركزية للت�سديد املبالغ املذكورة بالإ�ضافة للفوائد املتعلقة بها.
املادة 19
يحدد تاريخ الت�سديد بالن�سبة لعمليات ال�ضبط الدقيق والعمليات لأجل طويل والعمليات الهيكلية من
طرف املغرب.
املادة 20
يف �إطار عمليات مبادلة ال�رصف ،يقيد بنك املغرب ،بعد يومي عمل من تاريخ العملية ،يف
مدينية احل�سابات املركزية للت�سديد اخلا�صة بالبنوك املقبولة املبالغ املدفوعة لهذه الأخرية بر�سم
عمليات �رشاء الدرهم .ويتم حتويل مقابل القيمة بالعملة الأجنبية �إىل مرا�سليها يف اخلارج.
عند اال�ستحقاق ،تقيد مبالغ العملية بالدرهم يف دائنية احل�سابات املركزية للت�سديد اخلا�صة بالبنوك.
ويف نف�س اليوم ،تقوم البنوك بتحويل مبلغ العملية بالعملة الأجنبية ،التي يتم احت�سابها على �أ�سا�س
�سعر ال�رصف الآجل املحدد ابتدائيا� ،إىل ح�ساب بنك املغرب املفتوح لدى مرا�سله يف اخلارج.
وبالن�سبة لعمليات بيع الدرهم ،يقيد بنك املغرب ،بعد يومي عمل من تاريخ العملية ،يف مدينية
احل�سابات املركزية للت�سديد اخلا�صة بالبنوك التي مت قبولها املبالغ املدفوعة لها .ويف نف�س اليوم،
تقوم البنوك بتحويل مقابل القيمة بالعملة الأجنبية �إىل ح�ساب بنك املغرب املفتوح لدى مرا�سله يف
اخلارج.
عند تاريخ اال�ستحقاق ،يقيد بنك املغرب مبالغ العملية بالدرهم يف دائنية احل�سابات املركزية
للت�سديد اخلا�صة بالبنوك .ويقوم يف نف�س اليوم بتحويل املبالغ بالعملة الأجنبية ،التي يتم احت�سابها
على �أ�سا�س �سعر ال�رصف الآجل املحدد ابتدائيا� ،إىل ح�سابات البنوك املفتوحة لدى مرا�سليها يف
اخلارج.
املادة 21
�إذا �صادف تاريخ اال�ستحقاق يوم عطلة ،يجرى الت�سديد يف �أول يوم عمل موايل.
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 .Vقواعد التقييم
املادة 22
يتم تقييم الأ�صول املقبولة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية وفق املبادئ التالية :
• يتم تقييم �أذون اخلزينة على �أ�سا�س منحنى الن�سبة املرجعية الذي ين�رشه بنك املغرب يوميا.
• يتم تقييم �سندات الدين امل�ضمونة من طرف الدولة و�سندات الدين القابلة للتداول املقبولة يف
عمليات ال�سيا�سة النقدية على �أ�سا�س منحنى الن�سبة املرجعية الذي ين�رشه بنك املغرب يوميا،
ت�ضاف �إليها ،عند االقت�ضاء ،عالوة خماطر يتم تقديرها من طرف بنك املغرب.
املادة 23
تخ�ضع ال�سندات املقبولة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية للخ�صم وطلبات الهام�ش وفقا لالتفاقية الإطار
املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ املوقعة بني بنك املغرب والأطراف املقابلة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية.
يحدد اخل�صم املطبق على قيمة ال�سوق لأذون اخلزينة يف ن�سبة .5%
ين�رش بنك املغرب اخل�صم املطبق على قيمة ال�سوق ل�سندات الدين امل�ضمونة من طرف الدولة
و�سندات الدين القابلة للتداول.
عند تاريخ الت�سديد ،يجب �أن تتجاوز قيمة ال�سندات بعد اخل�صم �أو تعادل �سعر البيع �أو مبلغ
الت�سبيق امل�ضمون.

 .VIاالحتياطي الإجباري
املادة 24
يعادل املبلغ الأدنى املطلوب بر�سم االحتياطي الإجباري الإلزامي لكل فرتة مالحظة ن�سبة من
خ�صوم البنوك املحررة بالدرهم ،با�ستثناء اخل�صوم املحررة بالدرهم القابل للتحويل .ويح�سب
هذا املبلغ على الأ�سا�س متو�سط امل�ستحقات خالل ال�شهر التقوميي ال�سابق.
يتم تقريب املبلغ الأدنى املطلوب �إىل مليون درهم.
ولهذا الغر�ض ،يتعني على البنوك �إعداد الوثيقة امل�سماة « القن  »120و�إر�سالها �إىل بنك املغرب.
املادة 25
لأجل ح�ساب امل�ستحقات ،يتم اعتماد املبالغ املوافقة للبنود �أدناه من الو�ضعية املحا�سبية (العمودين
 1و: )2
 :G 220احل�سابات العادية ل�رشكات التمويل يف املغرب
 :G 230احل�سابات العادية للهيئات املعتربة يف حكم م�ؤ�س�سات االئتمان يف املغرب
 :G 240احل�سابات العادية مل�ؤ�س�سات االئتمان يف اخلارج
 :G 330احل�سابات والقرو�ض النقدية
 :G 350القرو�ض املالية
 :J 100ح�سابات ال�شيكات واحل�سابات اجلارية الدائنة
 :J 230ح�سابات �أخرى باالطالع
 :J 240ح�سابات االدخار ،با�ستثناء احل�سابات على الدفرت ()2041
 :J 400ودائع مقننة
 :J 500ودائع ال�ضمان
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 :J 600ديون �أخرى جتاه العمالء
 :J 700ديون خمتلفة معلقة
� :K 100شهادات �إيداع مت �إ�صدارها
يتم تقريب جمموع امل�ستحقات املعتمدة حل�ساب االحتياطي الإجباري �إىل مليون درهم.
املادة 26
تن�سخ مقت�ضيات ر�سالة املن�شور هذه و حتل حمل كافة املقت�ضيات ال�سابقة املتعلقة باالحتياطي
الإجباري وبتدخالت بنك املغرب يف ال�سوق النقدية ،وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من � 21أبريل
.2011
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العمليات الهيكلية

العمليات لأجل طويل
(ملدة تفوق � 7أيام)

الت�سهيالت الدائمة

عمليات ال�ضبط الدقيق
(ملدة تقل عن � 7أيام)

العمليات الرئي�سية

الفئة

بالغ بنك املغرب

بالغ بنك املغرب

طلب عرو�ض

طلب عرو�ض �أو
بالرتا�ضي

املزايدة الإلكرتونية

املزايدة الإلكرتونية

بالتنا�سب

بالغ بنك املغرب

طلب عرو�ض �أو
بالرتا�ضي

املزايدة الإلكرتونية

بالتنا�سب

يحدده بنك املغرب

بالغ بنك املغرب

فاك�س

بالتنا�سب

طلب عرو�ض �أو
بالرتا�ضي

االحتياطي الإجباري

�رشاء/بيع ال�سندات يف ال�سوق الثانوية
مببادرة من بنك
املغرب

مببادرة من بنك
املغرب

مببادرة من بنك
املغرب

يحدده بنك املغرب

يحدده بنك املغرب

يحدده بنك املغرب

�إ�صدار �سندات االقرتا�ض و�إعادة �رشائها

مبادلة ال�رصف

مببادرة من بنك
املغرب

مببادرة من بنك
املغرب

مببادرة من بنك
املغرب

مببادرة من البنوك

ال�ساعة 12

نف�س اليوم

املزايدة الإلكرتونية

كلي �أو جزئي
بالرتا�ضي

بالرتا�ضي

بالرتا�ضي
مببادرة من البنوك

كلي �أو جزئي

بالتنا�سب

بالتنا�سب

ال�ساعة 12

املزايدة الإلكرتونية

فاك�س

املزايدة الإلكرتونية

املزايدة الإلكرتونية

 50%بح�ص�ص مت�ساوية
 50%بالتنا�سب

امل�سطرة

 50%بح�ص�ص مت�ساوية
 50%بالتنا�سب

نف�س اليوم

بالغ بنك املغرب

طلب عرو�ض �أو
بالرتا�ضي

يحدده بنك املغرب

طلب عرو�ض �أو
بالرتا�ضي
بالغ بنك املغرب

اخلمي�س املوايل

طلب عرو�ض

طلب عرو�ض

املزايدة الإلكرتونية

يحدده بنك املغرب

ال�ساعة 11

ال�ساعة 11

اخلمي�س املوايل

طريقة التبليغ

امل�سطرة

طريقة تقدمي العرو�ض

مببادرة من بنك
املغرب

مببادرة من بنك
املغرب

الأربعاء

الأربعاء

اجلدول الزمني

�آخر �ساعة
لتقدمي الطلب

بنك املغرب
يحدده
تاريخ الت�سديد

يحدده بنك املغرب

اتفاقية �إعادة ال�رشاء

مبادلة ال�رصف

ت�سهيلة الإيداع ملدة � 24ساعة
(وديعة بدون �ضمان)

ت�سبيق ملدة � 24ساعة (اتفاقية �إعادة
ال�رشاء �أو قر�ض م�ضمون)

قر�ض م�ضمون

اتفاقية �إعادة ال�رشاء

�سحب ال�سيولة ملدة � 7أيام
(وديعة بدون �ضمانة)

ت�سبيق ملدة � 7أيام (اتفاقية �إعادة ال�رشاء
�أو قر�ض م�ضمون)

الأداة

عمليات ال�سيا�سة النقدية

امللحق 1
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امللحق 2

الئحة امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة للم�شاركة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية

• البنك العربي� ،ش.م.ع
• التجاري وفا بنك
• بانكو �ساباديل ()Banco De Sabadell
• البنك ال�شعبي املركزي
• البنك املغربي للتجارة اخلارجية
• البنك املغربي للتجارة وال�صناعة
• بنك الكاي�شا ()Caixa
• القر�ض الفالحي للمغرب
• �صندوق الإيداع والتدبري ر�أ�سمال ()CDG Capital
• م�رصف املغرب
• القر�ض العقاري وال�سياحي
• �سيتي بنك املغرب
• ال�رشكة العامة
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امللحق 3

الئحة امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة للم�شاركة يف عمليات ال�سيا�سة النقدية

• البنك العربي� ،ش.م.ع
• التجاري وفا بنك
• بانكو �ساباديل ()Banco De Sabadell
• البنك ال�شعبي املركزي
• البنك املغربي للتجارة اخلارجية
• البنك املغربي للتجارة وال�صناعة
• بنك الكاي�شا ()Caixa
• القر�ض الفالحي للمغرب
• �صندوق الإيداع والتدبري ر�أ�سمال ()CDG Capital
• م�رصف املغرب
• القر�ض العقاري وال�سياحي
• �سيتي بنك املغرب
• ال�رشكة العامة
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امللحق 4
ا�سم البنك
......................
......................

بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

طلب ت�سبيق ملدة � 7أيام عن طريق طلب العرو�ض
• طلب عرو�ض ليوم 	��������������������������������������������.:
• تاريخ القيمة.

	��������������������������������������������:

• املبلغ بالأرقام.

	������������������������������������������� :

• املبلغ بالأحرف.

	������������������������������������������� :

• �سعر الفائدة.

	������������������������������������������� :

• تاريخ الإرجاع.

	��������������������������������������������:

خ�صائ�ص �سندات الدين امل�صنفة ح�سب الت�سل�سل الزمني الت�صاعدي لتاريخ اال�ستحقاق:
مبلغ الت�سديد (قيمة
مبلغ الإرجاع ال�سندات اخلا�ضعة عدد ال�سندات
للخ�صم)

�سعر الفائدة
الإ�سمي

تاريخ اال�ستحقاق الرقم التعريفي
الدويل للأوراق
املالية ISIN

املجموع
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم).......................................... :

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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امللحق 5
ا�سم البنك
......................
......................

بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

طلب �سحب ال�سيولة ملدة � 7أيام عن طريق طلب العرو�ض
• طلب عرو�ض ليوم 	��������������������������������������������.:
• تاريخ القيمة.

	��������������������������������������������:

• املبلغ بالأرقام.

	������������������������������������������� :

• املبلغ بالأحرف.

	������������������������������������������� :

• �سعر الفائدة.

	������������������������������������������� :

• تاريخ الت�سديد.

	��������������������������������������������:

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب

�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم).......................................... :

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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امللحق 6
ا�سم البنك
......................
......................

بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

طلب ت�سبيق ملدة � 24ساعة
• تاريخ القيمة.

	��������������������������������������������:

• املبلغ بالأرقام.

	������������������������������������������� :

• املبلغ بالأحرف.

	������������������������������������������� :

• �سعر الفائدة.

	������������������������������������������� :

• تاريخ الإرجاع.

	��������������������������������������������:

خ�صائ�ص �سندات الدين امل�صنفة ح�سب الت�سل�سل الزمني الت�صاعدي لتاريخ اال�ستحقاق:
مبلغ الت�سديد (قيمة
مبلغ الإرجاع ال�سندات اخلا�ضعة عدد ال�سندات
للخ�صم)

�سعر الفائدة
الإ�سمي

تاريخ اال�ستحقاق الرقم التعريفي
الدويل للأوراق
املالية ISIN

املجموع
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم).......................................... :

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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امللحق 7
ا�سم البنك
......................
......................

بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

طلب ت�سهيلة الإيداع ملدة � 24ساعة
• تاريخ القيمة.

	��������������������������������������������:

• املبلغ بالأرقام.

	������������������������������������������� :

• املبلغ بالأحرف.

	������������������������������������������� :

• �سعر الفائدة.

	������������������������������������������� :

• تاريخ الت�سديد.

	��������������������������������������������:

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم).......................................... :

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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امللحق 8
ا�سم البنك
......................
......................

بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

طلب ت�سبيق ملدة � 24ساعة
• تاريخ العملية.

	��������������������������������������������:

• تاريخ القيمة.

	������������������������������������������� :

• املبلغ بالأرقام.

	������������������������������������������� :

• املبلغ بالأحرف.

	������������������������������������������� :

• ال�سعر.

	��������������������������������������������:

• تاريخ الت�سديد.

	��������������������������������������������:

خ�صائ�ص �سندات الدين امل�صنفة ح�سب الت�سل�سل الزمني الت�صاعدي لتاريخ اال�ستحقاق:
مبلغ الت�سديد (قيمة
مبلغ الإرجاع ال�سندات اخلا�ضعة عدد ال�سندات
للخ�صم)

�سعر الفائدة
الإ�سمي

تاريخ اال�ستحقاق الرقم التعريفي
الدويل للأوراق
املالية ISIN

املجموع
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم).......................................... :

 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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امللحق 9
بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

ا�سم البنك
......................
......................

امل�شاركة يف عمليات �رشاء �أو بيع ال�سندات
	������������������������������������������ :
• فئة ال�سندات.
	������������������������������������������ :
• امل�صدر.
	������������������������������������������ :
• نوع العملية.
	������������������������������������������ :
• تاريخ العملية.
	������������������������������������������ :
• تاريخ القيمة.
	������������������������������������������ :
• �أجل اال�ستحقاق.
• الرقم التعريفي الدويل	������������������������������������������ .:
للأوراق املالية ISIN
	������������������������������������������ :
• تاريخ الإ�صدار.
.
	������������������������������������������ :
• تاريخ اال�ستحقاق.
• �سعر الفائدة الإ�سمي	������������������������������������������ : .
خ�صائ�ص �سندات الدين امل�صنفة ح�سب الت�سل�سل الزمني الت�صاعدي لتاريخ اال�ستحقاق:

م�آل العر�ض
املقدم

الأ�سعار املقرتحة
با�ستثناء الفوائد
امل�ستحقة

الفوائد امل�ستحقة

املبلغ الإ�سمي

عدد ال�سندات

املجموع
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم).......................................... :
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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امللحق 10
ا�سم البنك
......................
......................

بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

امل�شاركة يف عمليات مبادلة ال�رصف
خ 	������������������������������������������ :
• طلب عرو�ض بتاري .
	������������������������������������������ :
• املبلغ (بالدرهم).
	������������������������������������������ :
• تاريخ الت�سديد.
	������������������������������������������ :
• تاريخ اال�ستحقاق.
	������������������������������������������ :
• العملة.
• �سعر ال�رصف بالناجز	������������������������������������������ : .
• �سعر ال�رصف الآجل	������������������������������������������ : .
	������������������������������������������ :
• املرا�سل الأجنبي.
�• الرقم الدويل للح�ساب.
...............	��������������������������� :
البنكي .IBAN
• رمز �سويفت 	������������������������������������������ :.SWIFT
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
�إطار خم�ص�ص لبنك املغرب
املبلغ املعتمد (بالدرهم) ......................................... :
مقابل القيمة (بالعملة) ......................................... :
 ........يف ...........
ختم وتوقيعات بنك املغرب
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بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

معايري قبول �سندات الدين القابلة للتداول
يحدد القرار التنظيمي رقم /2011و 86/ال�صادر يف � 13أبريل  2011واملتعلق ب�أدوات ال�سيا�سة
النقدية ،معايري قبول وقواعد التدبري املطبقة على �سندات الدين القابلة للتداول التي يتم تقدميها
على �سبيل ال�ضمان لت�سبيقات بنك املغرب.
تتمثل هذه املعايري والقواعد يف ما يلي:
• تت�شكل �سندات الدين القابلة للتداول املعتمدة كمقابل للت�سبيقات من �شهادات الإيداع .ويجب
�أن يفوق املبلغ اجلاري لل�ضمان  500مليون درهم.
• ال يجوز لأي طرف مقابل �أن يقدم على �سبيل ال�ضمان �شهادات الإيداع اخلا�صة به.
• ال ميكن �أن تتجاوز ح�صة �شهادات الإيداع املقدمة على �سبيل ال�ضمان ن�سبة  25%من جمموع
مبلغ ال�ضمانات.
• ال يجوز لأي طرف مقابل تقدمي �ضمان يفوق  20%من املبلغ اجلاري لإ�صدار معني.
• يحق لبنك املغرب �أن يقرر يف �أي وقت ا�ستثناء بع�ض �شهادات الإيداع.
• تحُ َ دد معدالت اخل�صم املطبقة على �شهادات الإيداع املقدمة على �سبيل ال�ضمان ح�سب مدتها

املدة املتبقية (بال�سنوات)

معدل اخل�صم

من � 0إىل �سنة واحدة

8%

من �سنة واحدة �إىل � 3سنوات

10%

من � 3سنوات �إىل � 7سنوات

12%

املتبقية:
يظل على عاتق الأطراف املقابلة ال�سهر على مطابقة عرو�ضها مع القواعد امل�شار �إليها �أعاله.
ال ت�ؤخذ بعني االعتبار �سوى العرو�ض املطابقة للقواعد.
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بنك املغرب
مديرية العمليات النقدية وال�رصف

اجلدول الزمني لفرتات االحتفاظ باالحتياطي الإجباري
يتم حتديد فرتات االحتفاظ باالحتياطي الإجباري بر�سم �سنة  2011على النحو التايل :
الفرتة بالأيام

تاريخ النهاية

تاريخ البداية

فرتة االحتفاظ

27

 18ماي 2011

� 21أبريل 2011

4

34

 22يونيو 2011

 19ماي 2011

5

27

 20يوليوز 2011

 23يونيو 2011

6

34

 24غ�شت 2011

 21يوليوز 2011

7

27

� 21شتنرب 2011

 25غ�شت 2011

8

27

� 19أكتوبر 2011

� 22شتنرب 2011

9

34

 23نونرب 2011

� 20أكتوبر 2011

10

27

 21دجنرب 2011

 24نونرب 2011

11

34

 25يناير 2012

 22دجنرب 2011

12
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�.9سعر الفائدة
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 1.9الفوائد الدائنة
قرار لوزير املالية رقم � 94-1130صادر يف � 5أبريل  1994بتنظيم الفوائد الدائنة التي ت�ؤديها
البنوك
وزير املالية،
بناء على الظهري ال�رشيف رقم  147-93-1ال�صادر يف  15من حمرم  6( 1414يوليو )1993
املعترب مبثابة قانون يتعلق مبمار�سة ن�شاط م�ؤ�س�سات الإئتمان مراقبتها وال�سيما املادة  13منه ؛
وعلى الر�أي الذي �أبداه املجل�س الوطني للعملة واالدخار بتاريخ  25من رم�ضان 1414
( 8مار�س ،)1994
قرر ما يلي :
املادة الأوىل:
ال ت�ؤدي البنوك الفوائد �إال عن الأموال املتلقاة من اجلمهور على �سبيل :

• ودائع بالدراهم القابلة للتحويل ؛

• ودائع يف ح�سابات على الدفاتر ؛

• ودائع لأجل معني و�أذون �صندوق حمدد �أجل حلولها.
املادة 2
(ن�سخت وعو�ضت الفقرة الأوىل باملادة الأوىل من القرار الوزاري رقم  03-758بتاريخ 8
�صفر � 11( 1424أبريل  : )2003ج .ر .بتاريخ  18ربيع الآخر  19( 1424يونيو )2003
وباملادة الأوىل من القرار الوزاري رقم  11-365بتاريخ  6ربيع الأول  10( 1432فرباير
 : )2011ج .ر .عدد  5924بتاريخ  5ربيع الآخر  10( 1432مار�س  : ))2011ال ميكن �أن تفتح
احل�سابات على الدفاتر امل�شار �إليها يف املادة الأوىل �إال للأ�شخا�ص الطبيعيني ،وال يجوز �أن يكون
ل�صاحب كل دفرت �سوى ح�ساب واحد يحدد مبلغه الأق�صى يف ر�أ�سمال قدره  400.000درهم.
(غريت بالقرار رقم  98-3بتاريخ فاحت رم�ضان  31( 1418دي�سمرب  )1997ون�سخت وعو�ضت
باملادة الأوىل من القرار رقم  99-818بتاريخ � 9صفر  25( 1420ماي  )1999وغريت باملادة
الأوىل من القرار الوزاري رقم  05-45بتاريخ  28ذي القعدة  10( 1425يناير : )2005
ج .ر .عدد  5292بتاريخ  8حمرم  17( 1426فرباير  : ))2005ي�ساوي �سعر الفائدة ال�سنوي
للح�سابات املذكورة على الأقل متو�سط ال�سعر املرجح لأذون اخلزينة لأجل � 52أ�سبوعا امل�صدرة
عن طريق املناق�صة خالل ن�صف ال�سنة ال�سابق مطروحة منه  50نقطة �أ�سا�سية.
املادة 3
ال يجوز الإذن يف �سحب �أي وديعة ذات �أجل معني �أو �أذون �صندوق قبل حلول الأجل .غري
�أنه ميكن يف حالة االحتياج �إىل �أموال ب�سبب ظروف ا�ستثنائية �أن ي�ستفيد �أ�صحاب الودائع ذات
الأجل املعني و�أذون ال�صندوق من �سلفات يف احل�ساب اجلاري تكون م�ضمونة بالودائع �أو
الأذون املذكورة.
وت�ستحق على هذه ال�سلفات فوائد مدينة تفوق بن�سبة نقطتني �سعر الفائدة الدائنة التي ت�ستفيد منها
الوديعة �أو الإذن.
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وي�ؤذن يف خ�صم �أذون ال�صندوق وا�سرتدادها طبق نف�س ال�رشوط املتعلقة ب�سعر الفائدة.
املادة 4
ين�سخ قرار وزير املالية رقم  82-372ال�صادر يف  26من جمادى الأوىل  23( 1402مار�س
 )1982بتنظيم الفوائد الدائنة التي ت�ؤديها البنوك وم�ؤ�س�سات القر�ض ال�شعبي.
املادة 5
يعهد �إىل بنك املغرب بتطبيق هذا القرار الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية ويعمل به من � 8شوال
 21( 1414مار�س .)1994
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من�شور رقم /2و 2011/ال�صادرة يف � 28أكتوبر 2011تتعلق بالفوائد الدائنة
وايل بنك املغرب؛
بناء على مقت�ضيات قرار وزير املالية رقم  1130ال�صادر يف � 5أبريل  1994بتنظيم الفوائد الدائنة
التي ت�ؤديها البنوك ،كما مت تغيريه وتتميمه؛
يحدد بوا�سطة هذا املن�شور كيفيات تطبيق هذا القرار.
املادة الأوىل
ال ميكن للبنوك �أن ت�ؤدي فوائد دائنة �سوى على:
• الودائع يف احل�سابات على الدفاتر؛
• الودائع بالدرهم القابل للتحويل؛

• الودائع لأجل وال�سندات لأجل ثابت.

 .1الودائع حتت الطلب
 1.1احل�سابات على الدفاتر
املادة 2
يجوز للبنوك �أن تفتح ح�سابات على الدفاتر بالدرهم.
ال تفتح احل�سابات على الدفاتر �سوى للأ�شخا�ص الذاتيني.
ال ميكن �أن يتوفر �أي �شخ�ص ذاتي �سوى على ح�ساب واحد على الدفرت .ويجب عليه �أن ُي ِقر
كتابة بعدم توفره على �أي ح�ساب �آخر من نف�س النوع لدى بنك �آخر.
املادة 3
يحدد الر�صيد الأق�صى من ر�أ�سمال احل�سابات على الدفاتر يف  400.000درهم.
املادة 4
ال تقيد يف دائنية احل�سابات على الدفاتر �سوى:

• عمليات دفع الأموال؛

• التحويالت املتو�صل بها من احل�ساب �أو احل�سابات حتت الطلب املفتوحة با�سم �صاحب احل�ساب؛

• العمليات املتعلقة بدفع الفوائد.
وال تقيد يف مدينية احل�سابات على الدفاتر �سوى:

• عمليات �سحب الأموال التي يقوم بها �صاحب احل�ساب بنف�سه لدى �شبابيك امل�ؤ�س�سة املفتوح لديها
احل�ساب؛
• التحويالت ال�صادرة لفائدة احل�ساب �أو احل�سابات حتت الطلب املفتوحة با�سم �صاحب احل�ساب.

املادة 5
ال يجوز للبنوك �أن ت�سلم دفاتر �شيكات وبطاقات �أداء بر�سم احل�سابات على الدفاتر .غري �أنه
ميكن لأ�صحاب احل�سابات اال�ستفادة من بطاقة �سحب.
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املادة 6
ي�ساوي �سعر الفائدة الأدنى املطبق على ودائع احل�سابات على الدفاتر متو�سط �سعر الفائدة املرجح
ل�سندات اخلزينة لأجل � 52أ�سبوعا ال�صادرة عن طريق املزايدة خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة،
مطروحة منه  50نقطة �أ�سا�س.
حتول الفوائد �إىل ر�أ�سمال عند كل عملية ح�رص ف�صلية ،وهي القيمة النهائية للف�صل ال�سابق.
املادة 7
يجب �أن تكون �رشوط �سري احل�سابات على الدفاتر حمددة يف اتفاقية احل�ساب التي ت�سلم ن�سخة
منها �إىل العميل.

 2.1الودائع بالدرهم القابل للتحويل
املادة 8
ال تخ�ضع مكاف�أة الودائع حتت الطلب بالدرهم القابل للتحويل لأي قيد.

 . 2الودائع لأجل
 1.2احل�سابات لأجل
املادة 9
يجوز للبنوك فتح ح�سابات لأجل �سواء بالدرهم �أو بالدرهم القابل للتحويل� ،أو بالعمالت.
يجب �أن يكون فتح و�سري احل�سابات لأجل بالدرهم القابل للتحويل �أو بالعمالت مطابقا للقوانني
املنظمة لعمليات ال�رصف.
املادة 10
ال يجوز فتح ح�ساب لأجل ملدة تقل عن ال�شهر.
املادة 11
يجب �أن تكون كل عملية �إيداع الأموال مو�ضوع ح�ساب منف�صل.
املادة 12
ال تقيد يف دائنية احل�سابات لأجل �سوى:
• عمليات دفع الأموال؛

• التحويالت املتو�صل بها من احل�ساب �أو احل�سابات حتت الطلب املفتوحة با�سم �صاحب احل�ساب
املقيد يف دفاتر البنك؛

• العمليات املتعلقة بدفع الفوائد.
وال تقيد يف مدينية احل�سابات لأجل �سوى:

• عمليات ت�سديد الر�أ�سمال والفوائد املتعلقة بها ؛

املادة 13
يتم االتفاق على مكاف�أة احل�سابات لأجل بالرتا�ضي .
ت�ؤدى �سنويا الفوائد املتعلقة باحل�سابات لأجل التي تفوق مدتها ال�سنة.
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املادة 14
ال يجوز الرتخي�ص ب�أي �سحب للأموال من ح�ساب لأجل قبل حلول �أجل اال�ستحقاق.
�إال �أنه يحق لأ�صحاب احل�سابات لأجل اال�ستفادة من الت�سبيقات يف احل�ساب امل�ضمونة بالأموال
املودعة بهذه احل�سابات.
ويتعني �إدراج هذه الت�سبيقات يف ح�سابات منف�صلة.
تتحمل الت�سبيقات على احل�سابات لأجل فوائد مدينة يتم خ�صمها على �أ�سا�س �سعر الفائدة الدائن
املطبق على احل�ساب لأجل املوافق ،ت�ضاف �إليه نقطتان مئويتان.
املادة 15
يجب حتديد املبلغ و�أجل اال�ستحقاق و�سعر الفائدة وكذا �رشوط �سري احل�ساب لأجل حمددة يف
اتفاقية احل�ساب التي ت�سلم ن�سخة منها �إىل الزبون.

� 2.2سندات ال�صندوق
املادة 16
ال يجوز �إ�صدار �سندات ال�صندوق �إال بالدرهم.
يجب �إلزاميا �أن تكون ال�سندات امل�صدرة بعد دخول هذا املن�شور حيز التنفيذ ا�سمية.
املادة 17
حدد املبلغ الأحادي ل�سندات ال�صندوق يف  5000.00درهم.
املادة 18
ال يجوز �إ�صدار �سندات ال�صندوق ملدة تقل عن �شهر.
املادة 19
تكون �سندات ال�صندوق بال�رضورة منزوعة من دفرت ب�أرومات.
يجب ن�سخ خ�صائ�ص كل �سند ُمكْ ت َتب على الأرومة املوافقة.
وتتمثل اخل�صائ�ص يف ما يلي:

• الرقم؛
• املبلغ؛

• تاريخ االكتتاب؛

• تاريخ اال�ستحقاق؛

• �سعر الفائدة وكيفيات �أداء الفوائد؛
• ا�سم �أو ت�سمية املكتتب؛

• رقم بطاقة التعريف الوطنية �أو رقم التقييد يف ال�سجل التجاري للمكتتب.
املادة 20
يتم االتفاق على الفوائد �سندات ال�صندوق بالرتا�ضي.
ت�ؤدى �سنويا الفوائد امل�ستحقة عن �سندات ال�صندوق التي تفوق مدتها ال�سنة.
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املادة 21
ال يجوز الت�سديد امل�سبق ل�سندات ال�صندوق.
�إال �أنه يحق لأ�صحاب �سندات ال�صندوق اال�ستفادة من ت�سبيقات يف احل�ساب امل�ضمونة بهذه
ال�سندات.
تتحمل هذه الت�سبيقات فوائد مدينة يتم خ�صمها على �أ�سا�س �سعر الفائدة الدائن املطبق على ال�سند
املوافق ،ت�ضاف �إليه نقطتان مئويتان.
كما يجوز القيام بخ�صم و�إعادة �رشاء �سندات ال�صندوق طبقا لنف�س ال�رشوط اخلا�صة ب�سعر الفائدة.
املادة 22
تن�سخ �أحكام هذا املن�شور التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها ،وحتل حمل �أحكام
املن�شور رقم /9و 1994/ال�صادر يف  15يوليوز  1994كما مت تغيريها.
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� 2.9سعر الفائدة املدينة
قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 06-2250صادر يف � 29شتنرب  2006بتعيني احلد الأق�صى
للفوائد االتفاقية امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006؛
وبعد ا�ستطالع جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ � 20سبتمرب ،2006
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
من فاحت �أكتوبر � 2006إىل غاية  31مار�س  ،2007يجب �أال يتجاوز ال�سعر الفعلي الإجمايل
املعمول به فيما يتعلق بالقرو�ض التي متنحها م�ؤ�س�سات االئتمان �سعر الفائدة املتو�سط التي تطبقه
امل�ؤ�س�سات املذكورة نف�سها على قرو�ض اال�ستهالك خالل ال�سنة املدنية ال�سابقة مع زيادة 200
نقطة �أ�سا�سية.
املادة 2
ي�صحح احلد الأق�صى املذكور يف فاحت �أبريل من كل �سنة باعتبار تغري �سعر الودائع البنكية ل�ستة
�أ�شهر و�سنة امل�سجل خالل ال�سنة املدنية ال�سابقة.
املادة 3
ي�أخذ ال�سعر الفعلي الإجمايل امل�شار �إليه يف املادة الأوىل من هذا القرار بعني االعتبار الفوائد بحد
ذاتها وامل�صاريف والعموالت �أو الأجور املرتبطة مبنح القر�ض.
ويحدد بنك املغرب طريقة ح�ساب ال�سعر الفعلي الإجمايل.
املادة 4
يجب �أن تبلغ م�ؤ�س�سة االئتمان ال�سعر الفعلي الإجمايل �إىل امل�ستفيد من القر�ض.
املادة 5
يحدد بنك املغرب ال�رشوط املتعلقة بح�ساب و�إعالن �سعر الفائدة املتو�سط امل�شار �إليه يف املادة
الأوىل �أعاله.
املادة 6
تن�سخ �أحكام قرار لوزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  97-155ال�صادر يف  11من رم�ضان
 20( 1417يناير  )1997بتعيني احلد الأق�صى للفوائد االتفاقية امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان ،كما
وقع تغيريه بالقرار رقم  99-1122بتاريخ  8ربيع الآخر  22( 1420يوليو .)1999
املادة 7
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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من�شور رقم /19و 2006/ال�صادر يف � 23أكتوبر  2006يتعلق باحلد الأق�صى للفوائد التعاقدية
امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان
تن�ص مقت�ضيات قرار وزير املالية واخلو�ص�صة ال�صادر يف � 29شتنرب  006 2اخلا�ص بتعيني احلد
الأق�صى للفوائد التعاقدية امل�ستحقة مل�ؤ�س�سات االئتمان على �أن ال�سعر الفعلي الإجمايل املعمول به
فيما يتعلق بالقرو�ض التي متنحها م�ؤ�س�سات االئتمان يجب �أال يتجاوز ،بالن�سبة للفرتة املمتدة من
فاحت �أكتوبر � 2006إىل  31مار�س � ،2007سعر الفائدة املتو�سط املرجح الذي تطبقه امل�ؤ�س�سات
املذكورة على قرو�ض اال�ستهالك خالل ال�سنة املدنية ال�سابقة مع زيادة  200نقطة �أ�سا�س.
ي�صحح يف فاحت �أبريل من كل �سنة باعتبار تغري �سعر
ويو�ضح القرار �أن احلد الأق�صى املذكور
َّ
الودائع البنكية ل�ستة �أ�شهر و�سنة امل�سجل خالل ال�سنة املدنية ال�سابقة.
كما ي�شري القرار �إىل �أن ال�سعر الفعلي الإجمايل ي�أخذ بعني االعتبار الفوائد بحد ذاتها �أوامل�صاريف
والعموالت املرتبطة مبنح القر�ض ،كما يجب على م�ؤ�س�سة االئتمان تبليغ هذا ال�سعر للم�ستفيد من
القر�ض.
ويهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق القرار الوزاري امل�شار �إليه �أعاله.

 .1ال�سعر الفعلي الإجمايل
املادة 1
ي�شمل ال�سعر الفعلي الإجمايل� ،إ�ضافة �إىل الفوائد بحد ذاتها املح�سوبة على �أ�سا�س ال�سعر التعاقدي،
امل�صاريف والعموالت �أو الأجور املرتبطة مبنح القر�ض.
يف املقابل ،ال ي�شمل هذا ال�سعر العنا�رص التالية:
• ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة،

• م�صاريف امللف ،بالن�سبة لقرو�ض اال�ستهالك ،يف حدود  150درهم للملف الواحد،

• امل�صاريف املتعلقة بتكوين ال�ضمانات (�أتعاب املوثق ،ال�رضيبة التوثيقية ،ر�سم الت�سجيل يف
ال�سجل العقاري ،ر�سوم رفع اليد ،ر�سوم التنرب ،ر�سوم الت�سجيل يف ال�سجل التجاري،)...
• م�صاريف الإجراءات الق�ضائية املتخذة من �أجل ا�ستيفاء الديون غري امل�ؤداة (الر�سوم الق�ضائية،
�أتعاب املحامي ،م�صاريف ترجمة العقود ،م�صاريف تنقل موظفي كتابة ال�ضبط ،امل�صاريف
التي مت �إنفاقها حلجز املنقوالت والعقارات)...
• الغرامات املفرو�ضة عن الت�أخري ،والتي حتدد ن�سبتها يف � 2%سنويا كحد �أق�صى،

• الفوائد التي قد يتم اقتطاعها يف حالة ال�سداد امل�سبق لقر�ض ما ،وذلك يف حدود �شهر واحد من
الفوائد التي يتم ح�سابها على �أ�سا�س ال�سعر املطبق على القر�ض.
• م�صاريف حتويل مبالغ القرو�ض �إىل احل�سابات البنكية للم�ستفيدين منها،
• م�صاريف رجوع الأوراق التجارية و�إ�شعارات االقتطاع غري امل�ؤداة،

• امل�صاريف املرتبطة بالتذكريات املوجهة للعمالء ل�سداد الأوراق التجارية و�إ�شعارات االقتطاع
غري امل�ؤداة.
املادة 2
ال�سعر الفعلي الإجمايل هو �سعر �سنوي لأجل م�ستحق .يعرب عنه بعددين ع�رشيني.
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املادة 3
يتم ح�ساب �أ�سعار الفائدة املرتبطة بالقرو�ض القابلة لال�ستخماد باعتبار كيفيات ا�ستخماد هذه
القرو�ض ،كما هو متفق عليه بني م�ؤ�س�سات االئتمان وعمالئها.
املادة 4
ويتم ح�ساب �أ�سعار الفائدة اخلا�صة بالقرو�ض املمنوحة على �شكل ح�سابات على املك�شوف باعتماد
طريقة الأعداد حيث يتم �رضب كل واحد من الأر�صدة املدينة ،التي مت تقييدها بالتتابع يف احل�ساب
خالل الفرتة التي تف�صل بني ح�صيلتني نهائيتني ،يف مدته بالأيام.
املادة 5
يتم ح�ساب ال�سعر الفعلي الإجمايل املتعلق بعمليات خ�صم الأوراق املالية �أو ال�شيكات ،باعتبار ما
يلي:
• مبلغ الفوائد بحد ذاتها ،و امل�صاريف و العموالت �أو الأجور املرتبطة بهاته العمليات ،با�ستثناء
تلك املذكورة يف املادة الأوىل من هذا املن�شور،
• مبلغ القيمة التي مت خ�صمها،

• وعدد الأيام التي تف�صل بني تاريخ التقييد يف دائنية ح�ساب الزبون والتاريخ الفعلي ال�ستيفاء
القيمة التي مت خ�صمها.
املادة 6
ال يجب �أن يتجاوز ال�سعر الفعلي الإجمايل ،يف �أي فرتة من مدة القر�ض ،ال�سعر الأق�صى للفوائد
التعاقدية املعمول بها يف تاريخ توقيع العقد.

� .2سعر الفائدة املتو�سط املرجح
املادة 7
بالن�سبة للفرتة املمتدة من فاحت �أكتوبر � 2006إىل  31مار�س  ،2007يتم حتديد �سعر الفائدة املتو�سط
املرجح باعتبار الفوائد املح�صلة خالل �سنة  2005على قرو�ض اال�ستهالك املمنوحة من طرف
م�ؤ�س�سات االئتمان ومتو�سط جاري مبلغ هذه القرو�ض خالل نف�س ال�سنة.

 .3ال�سعر الأق�صى للفوائد التعاقدية
املادة 8
ي�ساوي ال�سعر الأق�صى للفوائد التعاقدية للفرتة املمتدة من فاحت �أكتوبر � 2006إىل  31مار�س
� ،2007سعر الفائدة املتو�سط املرجح ،امل�شار �إليه يف املادة  ،6مع �إ�ضافة  200نقطة �أ�سا�س.
املادة 9
تتم مراجعة ال�سعر الأق�صى للفوائد التعاقدية يف فاحت �أبريل من كل �سنة ،وذلك على �أ�سا�س تغري
�سعر الفائدة املتو�سط املرجح للودائع البنكية لأجل �ستة �أ�شهر و�سنة واحدة ،امل�سجل خالل ال�سنة
املدنية الفارطة.
ويقوم بنك املغرب بح�ساب هذا ال�سعر ون�رشه.
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املادة 10
ال يجب اعتبار ال�سعر الأق�صى للفوائد التعاقدية اخلا�صة بفرتة معينة �إال بالن�سبة للقرو�ض املمنوحة
خالل نف�س الفرتة.
املادة 11
تطبق املقت�ضيات اخلا�صة بال�سعر الأق�صى للفوائد التعاقدية على القرو�ض ب�أ�سعار فائدة ثابتة
وقابلة للتغيري على ال�سواء.

 .4الدخول حيز التنفيذ

تدخل مقت�ضيات هدا املن�شور ،التي تن�سخ وحتل حمل مقت�ضيات املن�شور رقم /2و،1997/
امل�ؤرخة يف  14مار�س  ،1997حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
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قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 10-947صادر يف  17مار�س  2010بتنظيم الفوائد املطبقة
على عمليات االئتمان
وزير االقت�صاد واملالية،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ،ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
وال�سيما املادة  42منه؛
وبعد االطالع على الر�أي الذي �أبدته جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان بتاريخ  19فرباير ،2010
قرر ما يلي :
املادة الأوىل:
حتدد �أ�سعار الفائدة ال�سنوية املطبقة على االئتمانات باتفاق بني م�ؤ�س�سات االئتمان وعمالئها.
املادة 2
ميكن �أن تكون �أ�سعار الفائدة ثابتة �أو متغرية ،غري �أن �سعر الفائدة يجب �أن يكون ثابتا بالن�سبة �إىل
االئتمانات التي ال تفوق مدتها �سنة واحدة.
املادة 3
تتم مراجعة �أ�سعار الفائدة املتغرية على �أ�سا�س التغري ال�سنوي لل�سعر املتو�سط املرجح املعمول به
بني البنوك خالل ال�ستة �أ�شهر التي ت�سبق ال�شهر الذي تتم خالله املراجعة.
غري �أنه ،بالن�سبة للقرو�ض ذات �سعر الفائدة املتغري واملربمة قبل بدء العمل بهذا القرار ،يجب
على م�ؤ�س�سات االئتمانات �أن تقرتح على عمالئها االختيار بني :
• املحافظة على نظام مقاي�ستها ؛

• تطبيق نظام املقاي�سة املبني يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ؛
• حتويل �سعر الفائدة املتغري �إىل �سعر فائدة ثابت.

املادة 4
تغري كل �سنة �أ�سعار الفائدة املتغرية بالن�سبة �إىل �أي عقد قر�ض يف تاريخ يحدد باتفاق م�شرتك
بني م�ؤ�س�سة االئتمان واملقرت�ض .وتغري �أ�سعار الفائدة للمرة الأوىل خالل الثالثة �أ�شهر التالية
للتاريخ الذي ي�صادف تاريخ �إبرام عقد القر�ض املذكور.
املادة 5
يحت�سب وين�رش �سعر الفائدة املتو�سط املرجح امل�شار �إليه يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة �أعاله
وكذا تغريه �شهريا من قبل بنك املغرب.
ي�ستمر هذا الأخري يف احت�ساب ون�رش ،وفق نف�س ال�رشوط ،الأ�سعار املرجعية املطبقة على
القرو�ض املربمة قبل بدء العمل بهذا القرار وكذا تغرياتها .يف حالة عدم توفر �سعر مرجعي
بالن�سبة لفرتة معينة ،تتم مراجعة �أ�سعار الفائدة املتغرية على �أ�سا�س �آخر �سعر متوفر.
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املادة 6
يجب �أن ت�شري عقود القرو�ض �إلزاميا �إىل �إمكانية حتويل قر�ض ب�سعر فائدة متغري �إىل قر�ض
ب�سعر فائدة ثابت والعك�س �صحيح .وحتدد �رشوط ممار�سة هذا اخليار باتفاق بني م�ؤ�س�سات
االئتمان وعمالئها .ال ميكن ممار�سة هذا اخليار �سوى مرة واحدة طوال مدة القر�ض.
املادة 7
تن�سخ �أحكام قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  96-143ال�صادر يف  10رم�ضان
 31( 1416يناير  )1996بتنظيم الفوائد املطبقة على عمليات االئتمان ،كما وقع تغيريه وتتميمه.
املادة 8
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية.
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من�شور رقم /4و 2010/ال�صادر يف  12ماي  2010حول �أ�سعار الفائدة املطبقة على عمليات
االئتمان
وايل بنك املغرب،
بناء على مقت�ضيات قرار وزير االقت�صاد واملالية رقم  947-10ال�صادر يف  17مار�س 2010
واملنظم لأ�سعار الفائدة املطبقة على عمليات االئتمان وال�سيما املادة  5منه:
حتدد من خالل هذا املن�شور كيفيات تطبيق هذا القرار.
املادة 1
تتفاو�ض م�ؤ�س�سات االئتمان وعمال�ؤها بحرية ب�ش�أن �أ�سعار الفائدة ال�سنوية املطبقة على عمليات
االئتمان.
املادة 2
تكون �أ�سعار الفائدة ثابتة �أو قابلة للتغيري؛ غري ان �سعر الفائدة يجب ان يكون ثابتا بالن�سبة
للإئتمانات التي ال تفوق مدتها �سنة واحدة.
املادة 3
بالن�سبة للإئتمانات ذات �أ�سعار الفائدة القابلة للتغيري التي مت التعاقد ب�ش�أنها بعد دخول هذا املن�شور
حيز التنفيذ ،تتم مراجعة �أ�سعار الفائدة القابلة للتغيري بناء على التغيري ال�سنوي ل�سعر الفائدة
املتو�سط املرجح اخلا�ص بعمليات القر�ض واالقرتا�ض يف ال�سوق النقدي بني البنوك يوما بيوم،
امل�سجلة خالل ال�ستة �أ�شهر التي ت�سبق ال�شهر الذي تتم خالله املراجعة.
ومي ِثّل هذا التغيري الفرق بني معدل �أ�سعار الفائدة املتو�سطة املرجحة لعمليات القر�ض واالقرتا�ض
يف ال�سوق النقدي بني البنوك يوما بيوم خالل ال�ستة �أ�شهر املن�رصمة وبني معدل نف�س ال�ستة �أ�شهر
اخلا�ص بال�سنة ال�سابقة.
املادة 4
بالن�سبة للإئتمانات ذات �أ�سعار القابلة للتغيري املتعاقد عليها قبل دخول هذا املن�شور حيز التنفيذ،
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �إبالغ عمالئها باملقت�ضيات اجلديدة املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة املطبقة
على عمليات االئتمان ومتكينها من االختيار بني:

�سعر الفائدة يف ال�سوق النقدي بني البنوك ،كما تن�ص على
• تطبيق م�ؤ�رش قيا�س يتخذ كمرجع له َ
ذلك املادة � 3أعاله؛
• �أو حتويل �سعر الفائدة املتغري �إىل �سعر ثابت؛

أ�سعار الفائدة املطبقة على �أذون اخلزينة ال�صادرة
• �أو احلفاظ على م�ؤ�رش قيا�س يتخذ كمرجع له �
َ
عن طريق املزايدة يف ال�سوق الأولية ،كما تن�ص على ذلك املادة � 5أدناه.
املادة 5
يف �إطار اعتماد م�ؤ�رش قيا�س يرتكز ح�سابه على تغيريات �أ�سعار الفائدة املتو�سطة املرجحة لأذون
اخلزينة ،ال�صادرة عن طريق املزايدة يف ال�سوق الأولية ،تحُ �سب تغيريات الأ�سعار املرجعية
�شهريا بالن�سبة لآجال اال�ستحقاق التالية:
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• � 52أ�سبوعا ،بالن�سبة للإئتمانات التي تتجاوز مدتها �سنة واحدة وتقل عن �سنتني؛
• � 5سنوات ،بالن�سبة للإئتمانات التي ترتواح مدتها بني �سنتني و�7سنوات؛

• � 10سنوات و� 15سنة ،بالن�سبة للإئتمانات التي تتجاوز مدتها � 7سنوات.
املادة 6
عندما يكون �سعر الفائدة متغريا ،تتم مراجعته مرة واحدة يف ال�سنة ،وذلك يف التاريخ املتفق
عليه بني م�ؤ�س�سة االئتمان واملقرت�ض .ويتعني �إجراء عملية املراجعة الأوىل ل�سعر الفائدة خالل
الأ�شهر الثالثة التي تلي مرور كل �سنة عن توقيع عقد الإئتمان ب�سعر الفائدة املتغري.
املادة 7
يقوم بنك املغرب �شهريا بن�رش ما يلي:

• التغيري ال�سنوي ل�سعر الفائدة املتو�سط املرجح اخلا�ص بعمليات القر�ض واالقرتا�ض يف ال�سوق
النقدي بني البنوك يوما بيوم؛
• التغري ال�سنوي لأ�سعار الفائدة املتو�سطة املرجحة اخلا�صة ب�سندات اخلزينة ال�صادرة عن طريق
املزايدة يف ال�سوق الأولية .ويف حال عدم توفر هذا املرجع بالن�سبة لفرتة معينة ،تتم مراجعة
�أ�سعار الفائدة املتغرية بناء على �آخر �أ�سعار الفائدة املتوفرة.

املادة 8
يجب �أن ت�شري عقود القرو�ض �إلزاميا �إىل �إمكانية حتويل قر�ض ب�سعر فائدة متغري �إىل قر�ض
ب�سعر فائدة ثابت والعك�س �صحيح .وحتدد �رشوط ممار�سة هذا اخليار باتفاق بني م�ؤ�س�سات
االئتمان وعمالئها .الميكن ممار�سة هذا اخليار �سوى مرة واحدة طوال مدة القر�ض.
املادة 9
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان الإ�شارة �إىل ال�رشوط املطبقة فعليا على عمليات االئتمان يف كافة
الوثائق التعاقدية التي تبلغ �إىل العمالء.
املادة 10
تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها ،وهي تن�سخ وتعو�ض كافة
املقت�ضيات ال�سابقة املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة املطبقة على عمليات االئتمان.
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 1.10املزايدة على �أذون اخلزينة
قرار لوزير املالية و اخلو�ص�صة رقم � 224.03صادر يف  27يناير  2003ب�إ�صدار �أدون للخزينة
عن طريق املزايدة
وزير املالية و اخلو�ص�صة،
بناء على قانون املالية رقم  45.02لل�سنة املالية  2003ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.02.362بتاريخ  31دي�سمرب و ال�سيما املادة  49منه ؛
وعلى املر�سوم رقم  2.02.765ال�صادر يف  31دي�سمرب  2002بتفوي�ض ال�سلطة �إىل وزير املالية
واخلو�ص�صة فيما يتعلق ب�إ�صدار االقرتا�ضات الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة 1
بناء على الأذن يف االقرتا�ض املن�صو�ص عليه يف املادة  49من القانون املالية امل�شار �إليه �أعاله،
يجري خالل ال�سنة املالية � 2003إ�صدار �أدون للخزينة عن الطريق املزايدة.
املادة 2
يجوز لكل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �سواء �أكان مقيما �أم غري مقيم �أن ي�ساهم بعر�ض يف املزايدة
املتعلقة ب�أذون اخلزينة.
املادة 3
(مت تغيريه بقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة رقم � 03.665صادر يف � 3أبريل )2003
يتم �إ�صدار الأذون املذكورة البالغة القيمة اال�سمية لكل واحد منها  100.000درهم :
• لآجال جد ق�صرية (بني � 7أيام و  30يوما)؛
• لآجال ق�صرية ( 13و  26و � 52أ�سبوعا)؛
• لآجال متو�سطة (�سنتان و خم�س �سنوات)؛
• لآجال طويلة (� 10سنوات و  15و � 20سنة).
املادة 4
ت�صدر ادون اخلزينة بن�سب ثابتة �أو بن�سبة متغرية.
املادة 5
تكون ادون اخلزينة قابلة للتداول بالرتا�ضي.
املادة 6
تبلغ �إىل علم امل�ست�رشين يف الوقت املنا�سب تواريخ �إ�صدار ادون اخلزينة و موا�صفتها.
املادة 7
(مت تغيريه بقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة رقم � 03.665صادر يف � 3أبريل )2003
جتري املزايدة كل يوم ثالثاء ما عدى فيما يتعلق بالأذون لأجال جد ق�صرية التي ميكن �إ�صدارها
دون جدول زمني.
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و يتلقى العرو�ض بنك املغرب الذي يقوم ب�أعداد جدول غري ا�سمي للعرو�ض يوجهه �إىل مديرية
اخلزينة و املالية اخلارجية التي حتدد الن�سبة �أو ال�سعر الأق�صى للمزايدة.
ال تقبل �سوى العرو�ض املقدمة على �أ�سا�س ن�سبة تقل عن الن�سبة الق�صوى �أو تعادلها �أو ب�سعر يزيد
على ال�سعر الأدنى �أو ي�ساويه.
و تقدم العرو�ض املقبولة وفق الن�سب �أو الأ�سعار التي يقرتحها املكتتبون.
و يتم ت�سديد الأذون املكتتب بها يف اليوم املوايل ليوم املزايدة فيما يخ�ص الأذون لآجال تفوق �أو
ت�ساوي � 13أ�سبوعا و يف اليوم التايل ليوم املزايدة فيما يتعلق ب�أذون لآجال جد ق�صرية.
املادة 8
تبلغ نتائج املزايدة �إىل علم اجلمهور.
املادة 9
ميكن �أن ت�صدر �أذون اخلزينة بنف�س موا�صفات الن�سب و الآجل املتوفرة يف الإ�صدارات املرتبطة
بها .ويف هذه احلالة ،ميكن �أن ت�صدر الأذون املعنية مبا ي�ساوي قيمتها �أو يفوقها �أو يقل عنها.
وعند الت�سديد ي�ؤدي امل�شاركون يف املزايدة ،بالإ�ضافة �إىل �سعر الأذون التي �ألت �إليهم ،مبلغ
الفوائد امل�ستحقة بني تاريخ االنتفاع بالق�سيمة ال�سابقة �أو تاريخ ت�سديدها وتاريخ ت�سديد الأذون
املذكورة.
املادة 10
تقيد �أذون اخلزينة يف ح�ساب جار لل�سندات لدى الوديع املركزي يف ا�سم امل�ؤ�س�سات املقبولة لتقدمي
العرو�ض.
املادة 11
ترجع مبالغ �أذون اخلزينة مبا ي�ساوي قيمتها ابتداءا من يوم حلول �أجلها.
وت�ؤدى الفوائد امل�ستحقة على هذه الأذون عند حلول �أجلها �أو عند الإ�صدار بالن�سبة للأذون التي
تقل مدتها عن � 52أ�سبوعا �أو ت�ساويها ،و�سنويا عند تواريخ حلول �أجل االنتفاع بالن�سبة للأذون
التي تفوق مدتها � 52أ�سبوعا.
املادة 12
ميكن �أن تربم مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية اتفاقيات مع بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية تلتزم
مبوجبها هذه الأخرية بامل�شاركة يف تن�شيط �سوق املزايدة اخلا�ص ب�أذون اخلزينة.
وي�ؤذن للم�ؤ�س�سات امل�شار �إليها �أعاله ،يف مقابل التزامها� ،أن تقدم عرو�ضا غري تناف�سية تلتزم
اخلزينة بتقدميها يف حدود  20%من املبالغ املزايدة منها  50%وفق معدل الن�سبة �أو معدل ال�سعر
املرجح و 50%ح�سب الن�سبة �أو ال�سعر الأدنى.
ويتوىل بنك املغرب توزيع العرو�ض املقبولة بني هذه امل�ؤ�س�سات.
املادة 13
ي�سند �إىل مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية وبنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة
الر�سمية.
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من�شور رقم /18و 2003/ال�صادريف � 22أبريل  2003واملتعلق باملزايدة على �أذون اخلزينة
يحدد هذا املن�شور كيفيات تطبيق قراري وزير املالية و اخلو�ص�صة ،ال�صادرين تباعا يف  27يناير
 2003و � 03أبريل  2003و املتعلقني ب�إ�صدار �أذون اخلزينة عن طريق املزايدة.
املادة الأوىل
يجوز لكل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي� ،سواء �أكان مقيما �أم غري مقيم� ،أن ي�ساهم بعر�ض يف
املزايدة املتعلقة ب�أذون اخلزينة.
املادة 2
تقدم العرو�ض من طرف امل�ؤ�س�سات املدرجة يف اللوائح مو�ضوع امللحق .I
املادة 3
يحدد املبلغ الأحادي لأذون اخلزينة ال�صادرة عن طريق املزايدة يف  100.000درهم.
املادة 4
(مت تعديل هذه املادة مبقت�ضى قرار التعديل رقم  ،2ال�صادر بتاريخ  24نونرب  ،2006املتخذ
تطبيقا لقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ،ال�صادر بتاريخ  09مار�س  2006و املتعلق ب�إ�صدار
�أذون اخلزينة عن طريق املزايدة .دخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من  27نونرب )2006
تخ�ص عمليات املزايدة الأذون التالية:
• الأذون لأجل جد ق�صري ،و التي ترتاوح مدتها من � 7إىل  45يوما؛
• الأذون لآجال ق�صرية ،ذات مدد � 13أ�سبوعا و � 26أ�سبوعا و � 52أ�سبوعا؛
• الأذون لآجال متو�سطة ،و التي ترتاوح مدتها من �سنتني �إىل � 5سنوات؛
• الأذون لآجال طويلة ،ذات مدد � 10سنوات و � 15سنة و � 20سنة و � 30سنة.
املادة 5
(مت تعديل هذه املادة مبقت�ضى قرار التعديل رقم  ،2ال�صادر بتاريخ  24نونرب  ،2006املتخذ
تطبيقا لقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ،ال�صادر بتاريخ  09مار�س  2006و املتعلق ب�إ�صدار
�أذون اخلزينة عن طريق املزايدة .دخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من  27نونرب )2006
ت�صدر �أذون اخلزينة ب�أ�سعار فائدة ثابتة �أو ب�أ�سعار فائدة متغرية.
املادة 6
تبلغ �إىل علم امل�ستثمرين ،يف الوقت املنا�سب ،تواريخ �إ�صدار �أذون اخلزينة و موا�صفاتها.
املادة 7
ميكن �إجراء عمليات التداول بالرتا�ضي لأذون اخلزينة املكتتبة عن طريق املزايدة يف ال�سوق
الثانوي املخ�ص�ص لهذه الفئة من الأذون.
املادة 8
تقيد �أذون اخلزينة املكتتبة عن طريق املزايدة بح�ساب لدى الوديع املركزي يف ا�سم امل�ؤ�س�سات
املقبولة لتقدمي العرو�ض و املنت�سبة لهذه الهيئة .و يراعى يف هذا التقييد الفرز بني «املوجودات
اخلا�صة» و «موجودات العمالء».
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املادة 9
(مت تعديل هذه املادة مبقت�ضى قرار التعديل رقم  ،2ال�صادر بتاريخ  24نونرب  ،2006املتخذ
تطبيقا لقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ،ال�صادر بتاريخ  09مار�س  2006و املتعلق ب�إ�صدار
�أذون اخلزينة عن طريق املزايدة .دخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من  27نونرب )2006
ترجع مبالغ �أذون اخلزينة مبا ي�ساوي قيمتها اال�سمية ابتداء من حلول �أجل اال�ستحقاق.
تدفع الفوائد املرتتبة عن الأذون للأجل ق�صري عند حلول �أجل اال�ستحقاق و حتت�سب على �أ�سا�س
 360يوما.
ت�صبح فوائد الأذون املتو�سطة و الطويلة الأمد قابلة للأداء �سنويا مبنا�سبة حلول �أجل االنتفاع
بانتهاء الأجل.
وحتت�سب هذه الفوائد على �أ�سا�س  365يوما �أو على �أ�سا�س  366يوما �إذا ما كانت ال�سنة كبي�سة.
وفيما يخ�ص �أذون اخلزينة املرتبطة ب�إ�صدارات �أخرى �سابقة �أو الحقة ،ت�سدد الفوائد يف التواريخ
التي ت�صادف �سنويا تاريخ االنتفاع بهذه الإ�صدارات.
املادة 10
(مت تعديل هذه املادة مبقت�ضى قرار التعديل رقم  ،2ال�صادر بتاريخ  24نونرب  ،2006املتخذ
تطبيقا لقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ،ال�صادر بتاريخ  09مار�س  2006و املتعلق ب�إ�صدار
�أذون اخلزينة عن طريق املزايدة .دخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من  27نونرب )2006
با�ستثناء الأذون لآجال جد ق�صرية و التي ميكن �إ�صدارها خارج اجلدولة ،ف�إن املزايدات على
�أذون اخلزينة تتم ح�سب املعطيات الزمنية الآتية:
• كل يوم ثالثاء بالن�سبة للأذون ذات مدد � 13أ�سبوعا و � 26أ�سبوعا و � 52أ�سبوعا؛
• الثالثاء الثاين و الأخري من كل �شهر بالن�سبة للأذون ذات مدد �سنتني و � 5سنوات و � 10سنوات
و � 15سنة؛
• �آخر يوم ثالثاء من كل �شهر بالن�سبة للأذون ذات مدد � 20سنة و � 30سنة.
�إذا ما �صادف يوم الثالثاء يوم عطلة ،ف�إنه يتم ت�أجيل املزايدة �إىل يوم العمل املوايل.
و حتتفظ وزارة املالية و اخلو�ص�صة ،مع ذلك ،بكامل ال�صالحية لإلغاء اجلل�سات املربجمة
يف اجلدولة الزمنية ،كما ي�صح لها �أن تقوم بتنظيم مزايدات �إ�ضافية .و يتم الإعالن عن هذه
التعديالت �أ�سبوعا مقدما.
املادة 11
يتم الأداء عن العرو�ض املقبولة يوم االثنني املوايل جلل�سة املزايدة بالن�سبة �إىل الأذون التي تفوق
مدتها �أو ت�ساوي � 13أ�سبوعا .و �إذا كان يوم االثنني يوم عطلة ،فالأداء يكون يف يوم العمل
املوايل.
يتم الأداء عن العرو�ض املتعلقة بالأذون لأجل جد ق�صري يف �أول يوم عمل يلي جل�سة املزايدة.
املادة 12
تقوم امل�ؤ�س�سات املقبولة لتقدمي العرو�ض بتقدمي عرو�ضها� ،سواء �أكان ذلك حل�سابها اخلا�ص �أم
حل�ساب عمالئها ،بوا�سطة تف�صيليات مطابقة للنماذج الواردة تباعا يف امللحقني IوII
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يتعني على امل�ؤ�س�سات املعتمدة لدى وزارة املالية و اخلو�ص�صة كو�سيط يف قيم اخلزينة �أن تقوم يف
هذا ال�صدد بتقدمي العرو�ض وفقا للكيفيات املحددة مبقت�ضى املادة � 16أدناه ،معتمدة يف ذلك على
تف�صيالت مطابقة للنموذج املدرج يف امللحق .IV
تر�سل تف�صيالت العرو�ض عرب الفاك�س �إىل بنك املغرب بالرباط (مديرية ال�ضبط النقدي ،ق�سم
عمليات ال�سوق النقدية) يف �أجل �أق�صاه العا�رشة و الن�صف من �صبيحة يوم الثالثاء .غري �أنه ينبغي
على مقدمي العرو�ض الت�أكد لدى هذه املديرية من تو�صلها ب�إر�سالياتهم.
ال ت�ؤخذ بعني االعتبار التف�صيالت الغري املكتملة �أو املت�ضمنة لت�شطيبات �أو اململوءة ب�شكل خاطئ �أو
تلك التي مت التو�صل بها بعد التوقيت.
املادة 13
(مت تعديل هذه املادة مبقت�ضى قرار التعديل رقم  ،2ال�صادر بتاريخ  24نونرب  ،2006املتخذ
تطبيقا لقرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ،ال�صادر بتاريخ  09مار�س  2006و املتعلق ب�إ�صدار
�أذون اخلزينة عن طريق املزايدة .دخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من  27نونرب )2006
يتم التعبري عن العرو�ض باحت�ساب الن�سب �أو باحت�ساب ال�سعر بعددين ع�رشيني
تقوم وزارة املالية و اخلو�ص�صة بالإعالن امل�سبق عن العرو�ض املعرب عنها باحت�ساب ال�سعر.
يتم التعبري باحت�ساب ال�سعر عن العرو�ض املتعلقة بالأذون ال�صادرة بالتماثل.
عند الت�سديد ،ي�ؤدي الفائزون بالأذون املتماثلة ،بالإ�ضافة �إىل �سعر الأذون التي �آلت �إليهم ،مبلغ
الفوائد اجلارية ابتداء من تاريخ الإ�صدار �أو من تاريخ ت�سديد الق�سيمة ال�سابقة حتى تاريخ ت�سديد
الأذون املذكورة ،على �أ�سا�س الق�سيمة اجلارية املعلنة من طرف وزارة املالية و اخلو�ص�صة.
املادة 14
يجوز للم�ؤ�س�سات املقبولة لتقدمي العرو�ض ،بالن�سبة لكل �صنف من الآجال� ،إما �أن تقرتح مبلغا
واحدا تن�ضاف �إليه ن�سبة الفائدة �أو ال�سعر املوافق له ،و�إما �أن جتزء عرو�ضها �إىل جمموعة �أ�شطر
مرفوقة بن�سب �أو �أ�سعار خمتلفة.
املادة 15
تقوم مديرية ال�ضبط النقدي لدى بنك املغرب ب�إر�سال العرو�ض املقبولة ملديرية اخلزينة و املالية
اخلارجية لدى وزارة املالية و اخلو�ص�صة ،يف �شكل منظم و دون الإف�صاح عن هوية املتناف�سني.
حتدد مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية ن�سبة الفائدة و ال�سعر احلدي للمزايدة.
ال تقبل �إال العرو�ض املقدمة ب�سعر يقل عن �سعر الفائدة احلدي �أو يعادله �أو بثمن يفوق الثمن
احلدي �أو ي�ساويه.
تقدم العرو�ض املقبولة بالن�سب �أو الأ�سعار املقرتحة من لدن املكتتبني.
يجوز قبول مبلغ العرو�ض املقدمة باحت�ساب الن�سبة �أو ال�سعر احلدي� ،إما كليا �أو جزئيا فقط.
وتتم عملية التوزيع يف احلالة الثانية مبا يتنا�سب و العرو�ض املتو�صل بها.
املادة 16
يجوز للم�ؤ�س�سات املعتمدة لدى وزارة املالية و اخلو�ص�صة كو�سيط يف قيم اخلزينة �أن تقدم ،قبل
حلول ال�ساعة العا�رشة و الن�صف من �صبيحة يوم املزايدة ،عرو�ضا غري تناف�سية ،يتم �إر�ضا�ؤها
يف حدود  20%من املبالغ التي ر�سا عليها املزاد ،منها  50%ح�سب الن�سبة �أو ال�سعر احلدي و50%
وفق معدل الن�سبة �أو ال�سعر املرجح.
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ال يجب �أن يتجاوز مبلغ العرو�ض املقبولة يف هذا الإطار ،بالن�سبة جلميع امل�ؤ�س�سات املعنية،
�سقف  20%من حجم املبالغ التي ر�سا عليها املزاد لكل �صنف من الآجال.
تتوىل مديرية ال�ضبط النقدي توزيع هذا املبلغ يف ما بني الو�سطاء يف قيم اخلزينة املعنيني.
املادة17
مبجرد تو�صلها بقرار وزارة املالية و اخلو�ص�صة ،و الذي ي�صدر وجوبا يوم املزايدة ،تقوم
مديرية ال�ضبط النقدي ب�إخبار امل�ؤ�س�سات املقدمة للعرو�ض ،كل واحدة على حدة ،مبا �آلت �إليه
عرو�ضها.
املادة 18
تقوم مديرية ال�ضبط النقدي ب�إخطار املجموعة املهنية لبنوك املغرب و �صندوق الإيداع و التدبري
واجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل و اجلمعية املهنية ل�رشكات البور�صة و جمعية �رشكات التدبري
و�صناديق اال�ستثمار املغربية و الفدرالية املغربية ل�رشكات الت�أمني و �إعادة الت�أمني بالنتائج
الرئي�سية لكل جل�سة مزايدة (املبالغ الإجمالية املقرتحة ،الن�سب �أو الأ�سعار احلدية املعتمدة ،املبالغ
الإجمالية التي ر�سا عليها املزاد ،املعدل املرجح للن�سب �أو الأ�سعار.)...
وتقوم مديرية ال�ضبط النقدي مبوافاة وكالتي املغرب العربي للأنباء و رويرتز بهذه النتائج
لغر�ض الن�رش.
ميكن االطالع على النتائج الأ�سا�سية لكل جل�سة مزايدة على املوقع الإلكرتوين لبنك املغرب.
املادة 19
هذا املن�شور ،و الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من  2مايو  ،2003ين�سخ و يحل حمل املن�شور
رقم /11و ،2000/ال�صادر بتاريخ � 04شتنرب  ،2000كما مت تعديله.
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قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 11-211صادر يف  27يناير  2011ب�إ�صدار �أذون للخزينة
عن طريق املزايدة
وزير االقت�صاد واملالية،
بناء على قانون املالية رقم  10-43لل�سنة املالية  2011ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 200-
 10-1بتاريخ  23من حمرم  29( 1432دي�سمرب  )2010وال�سيما املادتني  48و 49منه ؛
وعلى املر�سوم رقم  485-10-2ال�صادر يف  23من حمرم  29( 1432دي�سمرب  )2010بتفوي�ض
ال�سلطة �إىل وزير االقت�صاد واملالية فيما يتعلق باالقرتا�ضات الداخلية وال�سيما املادة الأوىل منه،
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
بناء على الإذن يف االقرتا�ض املن�صو�ص عليه يف املادتني  48و 49من قانون املالية امل�شار �إليه
�أعاله ،يجري خالل ال�سنة املالية � 2011إ�صدار �أذون للخزينة عن طريق املزايدة.
املادة 2
يجوز لكل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �سواء �أكان مقيما �أم غري مقيم �أن ي�ساهم بعر�ض يف املزايدة
املتعلقة ب�أذون اخلزينة.
املادة 3
يتم �إ�صدار الأذون والتي حتدد قيمتها الإ�سمية لكل واحد منها بـ  100.000درهم :
• لآجال جد ق�صرية (بني � 7أيام و 45يوما) ؛
• لآجال ق�صرية ( 13و 26و� 52أ�سبوعا و�سنتني) ؛
• لآجال متو�سطة وطويلة (� 5سنوات و� 10سنوات و� 15سنة و� 20سنة و� 30سنة).
املادة 4
ت�صدر �أذون اخلزينة ب�أ�سعار فائدة ثابتة �أو ب�أ�سعار فائدة متغرية.
املادة 5
يتم تلقي العرو�ض باحت�ساب الن�سب بالن�سبة �إىل الأذون ذات الآجال التي تقل �أو ت�ساوي 26
�أ�سبوعا وباحت�ساب ال�سعر بالن�سبة �إىل الآجال الأخرى.
املادة 6
تكون �أذون اخلزينة قابلة للتداول يف ال�سوق الثانوي.
املادة 7
تبلغ �إىل علم امل�ستثمرين يف الوقت املنا�سب تواريخ �إ�صدار �أذون اخلزينة وموا�صفاتها.
املادة 8
جتري عمليات املزايدة كل يوم ثالثاء ماعدا فيما يخ�ص الأذون ذات الآجال الق�صرية جدا التي
ميكن �أن ت�صدر دون جدول زمني.
تتلقى العرو�ض مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية دون الإ�شارة �إىل �أ�سماء املتناف�سني عن طريق
النظام للإر�سال الإلكرتوين للعرو�ض يف �سوق املزادات امل�سري من قبل بنك املغرب .ويف حالة
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عطب يف هذا النظام يعد بنك املغرب جدوال للعرو�ض دون ذكر �أ�سماء املتناف�سني ويبعثه بالفاك�س
�إىل مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية.
حتدد مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية الثمن �أو ال�سعر احلدي للمزايدة .وال تقبل �إال العرو�ض
املقدمة ب�سعر يقل عن �سعر الفائدة احلدي �أو يعادله �أو بثمن يفوق الثمن احلدي �أو ي�ساويه.
تقدم العرو�ض املقبولة بالن�سب �أو الأ�سعار املقرتحة من لدن املكتتبني.
ويتم ت�سديد الأذون املكتتبة يوم الإثنني املوايل ليوم املزايدة بالن�سبة �إىل الأذون التي يفوق �أجلها
�أو ي�ساوي � 13أ�سبوعا واليوم املوايل ليوم املزايدة بالن�سبة �إىل الأذون ذات الأجل الق�صري جدا.
املادة 9
تبلغ نتائج املزايدة �إىل علم اجلمهور.
املادة 10
تقيد �أذون اخلزينة بح�ساب جار لل�سندات لدى الوديع املركزي يف ا�سم امل�ؤ�س�سات املقبولة لتقدمي
العرو�ض.
املادة 11
ميكن �أن ت�صدر �أذون اخلزينة بنف�س موا�صفات �أ�سعار الفائدة والأجل املتوفرة يف الإ�صدارات
املرتبطة بها .ويف هذه احلالة ،ميكن �أن ت�صدر الأذون املعنية مبا ي�ساوي قيمتها الإ�سمية �أو يفوقها
�أو يقل عنها.
وعند ت�سديد �أذون اخلزينة املرتبطة ب�إ�صدارات �سابقة ،ي�ؤدي امل�شاركون يف املزايدة ،بالإ�ضافة
�إىل �سعر الأذون التي �آلت �إليهم ،مبلغ الفوائد امل�ستحقة بني تاريخ االنتفاع بالق�سيمة ال�سابقة �أو
تاريخ ت�سديدها وتاريخ ت�سديد الأذون املذكورة.
املادة 12
ترجع مبالغ �أذون اخلزينة مبا ي�ساوي قيمتها الإ�سمية ابتداء من يوم حلول �أجلها ،وتدفع الفوائد
املرتتبة على الأذون عند حلول �أجلها بالن�سبة �إىل الأذون التي تقل مدتها عن � 52أ�سبوعا �أو
ت�ساويها و�سنويا عند تواريخ حلول �آجال االنتفاع بالن�سبة للأذون التي تفوق مدتها � 52أ�سبوعا.
وفيما يخ�ص �أذون اخلزينة املرتبطة ب�إ�صدارات �أخرى �سابقة �أو الحقة ت�سدد الفوائد يف التواريخ
التي ت�صادف �سنويا حلول �آجال االنتفاع بهذه الإ�صدارات.
املادة 13
ميكن �أن تكون �أذون اخلزينة حمل عمليات �رشاء �أو تبادل يف ال�سوق الثانوية قبل تاريخ �أجلها.
يف هذه احلالة ،تتوقف الأذون مو�ضوع اال�سرتجاع �أو التبادل عن �إعطاء فوائد ابتداء من يوم
ت�سديد عمليات ال�رشاء �أو التبادل.
املادة 14
ميكن �أن تربم مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية اتفاقيات مع بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية تلتزم
مبوجبها هذه امل�ؤ�س�سات بامل�شاركة يف تن�شيط �سوق املزايدة اخلا�ص ب�أذون اخلزينة.
وي�ؤذن للم�ؤ�س�سات امل�شار �إليها �أعاله يف مقابل التزامها �أن تقدم عرو�ضا غري تناف�سية تلتزم
اخلزينة بتقدميها يف حدود  20%من املبالغ املزايدة منها  50%وفق معدل الثمن �أو معدل ال�سعر
املرجح و 50%ح�سب الثمن �أو ال�سعر احلدي.
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ويتوىل بنك املغرب يف هذا ال�صدد توزيع العرو�ض املقبولة بني هذه امل�ؤ�س�سات.
املادة 15
ي�سند �إىل مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية وبنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة
الر�سمية.
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 2.10عمليات اخلزينة
قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 213.11صادر يف  27يناير  2011يتعلق باالقرتا�ضات ذات
الآجال الق�صرية جدا
وزير االقت�صاد و املالية،
بناء على قانون املالية رقم  43.10لل�سنة املالية  2011ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.10.200بتاريخ  23من حمرم  29( 1432دي�سمرب  )2010و ال �سيما املادة  48منه؛
وعلى املر�سوم رقم  2.10.485ال�صادر يف  23من حمرم  29( 1432دي�سمرب  )2010بتفوي�ض
ال�سلطة اىل وزير االقت�صاد و املالية فيما يتعلق باالقرتا�ضات الداخلية و ال �سيما املادة االوىل منه
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
بناء على الإذن يف االقرتا�ض املن�صو�ص عليه يف املادة  48من قانون املالية امل�شار �إليه �أعاله،
ميكن ملديرية اخلزينة و املالية اخلارجية القيام ،لدى االبناك ،باقرتا�ضات ذات اجال ق�صرية جدا
خالل ال�سنة املالية .2011
املادة 2
تنجز االقرتا�ضات عن طريق طلب عرو�ض �أو بالرتا�ضي ملدة ترتاوح بني يوم واحد ()1
و�سبعة (� )7أيام.
املادة 3
يف حالة �إجناز اقرتا�ض عن طريق طلب عرو�ض ،تبلغ اىل علم امل�ستثمرين ،يف الوقت املنا�سب،
تواريخ و موا�صفات االقرتا�ض.
املادة 4
�إذا �أجنز االقرتا�ض عن طريق طلب عرو�ض ،حتدد مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية �سعر
الفائدة احلدي لالقرتا�ض.
ال تقبل �إال االقرتاحات املقدمة ب�سعر فائدة يقل عن �سعر الفائدة احلدي �أو يعادله.
تقدم عرو�ض املقبولة بناء على �أ�سعار الفائدة املقرتحة من قبل املتناف�سني.
�إذا �أجنز االقرتا�ض بالرتا�ضي ،ف�إن ن�سبة الفائدة املعمول بها هي ن�سبة التي يتم التفاو�ض ب�ش�أنها
بني مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية و البنك املعني بناء على �رشوط ال�سوق.
يتم �أداء االقرتا�ض يف نف�س يوم طلب العرو�ض �أو يف اليوم املتفق عليه مع البنك املعني ،يف حالة
�إجناز االقرتا�ض بالرتا�ضي.
املادة 5
يتم احت�ساب الفوائد امل�ستحقة على االقرتا�ض ح�سب ال�صيغة التالية :
املبلغ املقرت�ض*ن*�أ
-----------360
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حيث متثل (ن) �سعر الفائدة املقرتح يف حالة االقرتا�ض عن طريق طلب العرو�ض �أو �سعر الفائدة
املتفاو�ض ب�ش�أنه مع البنك املعني يف حالة االقرتا�ض بالرتا�ضي و (�أ) عدد الأيام املرتاوحة بني
تاريخ اداء االقرتا�ض و تاريخ ا�ستحقاقه.
املادة 6
يتم ت�سديد املبلغ املقرت�ض يوم ا�ستحقاقه .و ي�ؤدي الفوائد الناجتة عن هذا االقرتا�ض عند حلول
�أجل اال�ستحقاق.
املادة 7
ي�سند تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية �إىل مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية و بنك
املغرب ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
يتم حتديد امل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية و بنك املغرب يف
�إطار تنفيذ عمليات االقرتا�ض ذات االجال الق�صرية جدا على م�ستوى االتفاقيات املتعلقة بعملية
اخلزينة يف ال�سوق املايل و املربمة بني امل�ؤ�س�ستني.
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قرار لوزير االقت�صاد واملالية رقم � 09.2070صادر يف  3غ�شت  2009يتعلق بتوظيف فوائد
احل�ساب اجلاري للخزينة لدى البنوك
وزير االقت�صاد و املالية،
بناء على قانون املالية رقم  24.01املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
رقم  1.04.04بتاريخ فاحت ربيع الأول � 21( 1425أبريل  )2004؛
و على املر�سوم رقم  2.08.561ال�صادر يف  2حمرم  30( 1430دي�سمرب  )2008بتفوي�ض ال�سلطة
لوزير االقت�صاد و املالية من �أجل توظيف فوائ�ض احل�ساب اجلاري للخزينة لدى البنوك ؛
و على املر�سوم رقم  2.04.547ال�صادر يف  16من ذي القعدة  29( 1425دي�سمرب  )2004تطبيقا
للقانون رقم  24.01املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ ؛
وعلى قرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ال�صادر يف � 12أبريل  2005باملوافقة على منوذج لالتفاقية
الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ،
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
بناء على الإذن للقيام بتوظيف فوائ�ض احل�ساب اجلاري للخزينة املن�صو�ص عليه يف املر�سوم رقم
 2.08.561امل�شار �أليه �أعاله ،ميكن ملديرية اخلزينة و املالية اخلارجية القيام بتوظيف فوائ�ض
احل�ساب اجلاري املفتوح ببنك املغرب لدى البنوك.
املادة 2
يتم عملية توظيف فوائ�ض احل�ساب اجلاري للخزينة يف ال�سوق البني بنكي و عن طريق ا�ستحفاظ
�أذون اخلزينة
لأجل القيام بعمليات توظيف فوائ�ض احل�ساب اجلاري للخزينة عن طريق ا�ستحفاظ �أذون
اخلزينة ،تربم مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية طبقا للقانون  24.01امل�شار �إليه لأعاله،
اتفاقيات �إطار متعلقة بعمليات اال�ستحفاظ مع البنوك.
املادة 3
تتم عملية توظيف فوائ�ض احل�ساب اجلاري للخزينة عن طريق طلب عرو�ض �أو بالرتا�ضي
ملدةة ترتاوح بني يوم واحد ( )1و �سبعة (� )7أيام.
املادة 4
يف حالة التوظيف عن طريق طلب عرو�ض ،تبلغ اىل علم البنوك يف الوقت املنا�سب ،تواريخ و
موا�صفات عملية التوظيف.
املادة 5
يف حالة التوظيف عن طريق طلب عرو�ض ،حتدد مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية �سعر
الفائدة احلدي للعرو�ض املقدمة.
ال تقبل �إال العرو�ض املقدمة ب�سعر يفوق �سعر الفائدة احلدي �أو يعادله.
تقدم عرو�ض املقبولة بناء على �أ�سعار الفائدة املقرتحة من قبل العار�ضني.
�إذا �أجنز التوظيف بالرتا�ضي ،ف�إن �سعر الفائدة املعمول به هو ال�سعر الذي يتم التفاو�ض ب�ش�أنه بني
مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية والبنك املعني بناء على �رشوط ال�سوق.
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املادة 6
يتم احت�ساب الفوائد امل�ستحقة على املبلغ املوظف ح�سب ال�صيغة التالية :
املبلغ املوظف*ن* أ�
-----------360
حيث متثل (ن) �سعر ال�سوق النقدي �أو اال�ستحفاظ املقرتح العار�ض (�أ) عدد الأيام املرتاوحة بني
تاريخ �أداء املبلغ املوظف و تاريخ ا�ستحقاقه.
املادة 7
يتم �أداء املبلغ املوظف يوم �إجراء عملية التوظيف
املادة 8
يتم ت�سديد املبلغ املوظف يوم ا�ستحقاقه
املادة 9
ت�ؤدى الفوائد الناجتة عن املبلغ املوظف عند حلول �أجل اال�ستحقاق.
املادة 10
حتدد قيمة �أذون اخلزينة امل�ستحفظة على �أ�سا�س منحنى الأ�سعار املن�شور من طرف بنك املغرب،
وذلك ب�إجراء ح�رشدة خطية بني �أقرب النقطتني اللتني متثالن مبا�رشة الآجال الدنيا و العليا
للآجال املتبقية لأذون اخلزينة املعنية بالأمر
املادة 11
يتم نق�ص ثمن �أذون اخلزينة امل�ستحفظة بن�سبة  5يف املائة .تطبق هذه الن�سبة على قيمة الأذون
املعنية باال�ستحفاظ .من تاريخ التفويت ،يجب ن تكون قيمة الأذون املنقو�صة �أعلى �أو معادلة
لثمن التفويت.
املادة 12
ي�سند تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية �إىل مدير مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية
ووايل بنك املغرب ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
يتم حتديد امل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق مديرية اخلزينة و املالية اخلارجية و بنك املغرب
يف �إطار تنفيذ عمليات التو�ضيف على م�ستوى االتفاقية املتعلقة بعملية اخلزينة يف ال�سوق املايل
واملربمة بني امل�ؤ�س�ستني.
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� 3.10سندات الديون القابلة للتداول
مر�سوم رقم � 651-94-2صادر يف  15يوليوز  1995لتطبيق القانون رقم  94-35املتعلق
ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول وال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  3-95-1بتاريخ  24من �شعبان  26( 1415يناير  )1995وال�سيما املواد
 5و( 9الفقرة الأوىل) و( 15الفقرة الثانية) و( 18الفقرة الثالثة) و( 22الفقرة الأوىل) و 26منه ؛
وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�س الوزاري املجتمع يف  30من حمرم  29( 1416يونيو ،)1995
ر�سم ما يلي :
املادة الأوىل
حتدد بقرار للوزير املكلف باملالية :
• الن�سبة االحتياطية الق�صوى التي يجب على �رشكات التمويل املن�صو�ص عليها يف املادة  5من
القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم � 94-35أن تراعيها بني جاري الأذون امل�صدرة وجاري
ا�ستخداماتها يف �شكل قرو�ض ممنوحة للعمالء ؛
• املبلغ الأحادي ل�سندات الديون القابلة للتداول ومدتها ؛
• حمتوى ملف املعلومات الواجب �إعداده على م�صدري �سندات الديون القابلة للتداول ؛
• ن�سبة العمولة املرتتب دفعها على كل ملف معلومات يعر�ض على جمل�س القيم املنقولة للت�أ�شري
عليه؛
• الإجراءات والفرتات التي تبلغ وفقها �إىل بنك املغرب مميزات كل �إ�صدار واملعلومات املتعلقة
بال�سندات امل�صدرة ؛
• البيانات الواجب �إثباتها يف �سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة ب�شكل ذاتي ؛
• البيانات املتعلقة بقيد �سندات الديون القابلة للتداول يف احل�ساب وال�سيما البيانات التي يحتج على
الغري ا�ستنادا �إليها بنقل ملكية ال�سندات املذكورة.
املادة 2
ي�سند �إىل وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.

414

قرار لوزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم � 95-2560صادر يف � 9أكتوبر  1995يتعلق
ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول
وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية،
بناء على القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول وال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  3-95-1بتاريخ  24من �شعبان  26( 1415يناير )1995؛
وعلى املر�سوم رقم  651-94-2ال�صادر يف � 6صفر  5( 1416يوليو  )1995لتطبيق القانون
امل�شار �إليه �أعاله رقم  94-35وال�سيما املادة الأوىل منه؛
قرر ما يلي :
املادة 1
(ن�سخت وعو�ضت باملادة الأوىل من القرار الوزاري رقم  02-2232بتاريخ � 8شوال 1423
( 13دي�سمرب  : )2002ج .ر .بتاريخ  6ذي القعدة  9( 1423يناير  : ))2003حتدد يف خم�سني يف
املائة ( )50%الن�سبة االحتياطية الق�صوى املن�صو�ص عليها يف املادة  5من القانون امل�شار �إليه �أعاله
رقم  94-35والواجب مراعاتها بني جاري الأذون امل�صدرة من لدن �رشكات التمويل وجاري
ا�ستخداماتها يف �شكل قرو�ض ممنوحة للعمالء.
املادة 2
(ن�سخت وعو�ضت بالقرار رقم  01-1311بتاريخ  18ربيع الثاين  10( 1422يوليو : )2001
ج .ر .بتاريخ  16رجب � 4( 1422أكتوبر  : ))2001يحدد مبائة �ألف درهم ( )100.000املبلغ
الأحادي ل�سندات الديون القابلة للتداول املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من املادة  9من القانون
امل�شار �إليه �أعاله رقم .94-35
املادة 3
حتدد املدة الأ�صلية ل�سندات الديون القابلة للتداول املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة 9
من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  94-35على النحو التايل:
• � 10أيام على الأقل و� 7سنوات على الأكرث فيما يخ�ص �شهادات الإيداع؛
• �سنتان على الأقل و� 7سنوات على الأكرث فيما يخ�ص �أذون �رشكات التمويل؛
• � 10أيام على الأقل و�سنة واحدة على الأكرث فيما يخ�ص �أوراق اخلزينة.
املادة 4
يجب �أن ي�شتمل ملف املعلومات الواجب على م�صدري �سندات الديون القابلة للتداول �إعداده
وفقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة  15من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  94-35على املعلومات
التالية:

 .1املعلومات العامة املتعلقة بامل�صدر:

• ا�سم امل�صدر وعنوان مقره االجتماعي ومقره الإداري �إذا كان خمالفا للمقر االجتماعي؛
• تاريخ الت�أ�سي�س �أو الإن�شاء �إن اقت�ضى احلال؛
• غر�ض ال�رشكة باخت�صار؛
• رقم التقييد يف ال�سجل التجاري �إن اقت�ضى احلال؛
• ال�شكل القانوين؛
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• املحاكم املخت�صة؛
• �أ�سماء امل�سريين الرئي�سيني العائلية وال�شخ�صية وعناوينهم ال�شخ�صية؛
• و�صف الأن�شطة الرئي�سية مع بيان �أهم �أ�صناف املنتجات امل�صنوعة �أو امل�سوقة واخلدمات املقدمة
�أو هما معا فيما يخ�ص امل�صدرين غري م�ؤ�س�سات االئتمان.

 .2املعلومات املتعلقة بو�ضعية املالية واالقت�صادية للم�صدر :

 توزيع ر�أ�س املال مع بيان الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية للم�ساهمني الدين ميلكون م�ساهمةت�ساوي �أو تفوق  5%من ر�أ�س املال وكذا عناوينهم ال�شخ�صية �أو �أ�سماء وعناوين �رشكاتهم �إن
اقت�ضى احلال؛
• احل�سابات التالية بح�سب احلالة:
 القوائم الرتكيبية ال�سنوية املتعلقة بال�سنوات املالية الثالث الأخرية واملن�صو�ص عليها يف املادة 9من القانون رقم  88-9املتعلق بالقواعد املحا�سبية الواجب على التجار العمل بها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  138-92-1بتاريخ  30من جمادى الآخرة  25( 1413دي�سمرب
 ،)1992مع مراعاة �أحكام املادة  21من القانون امل�شار �إليه �أعاله.
 ح�سابات ال�سنة املالية امل�شار �إليها يف املادة  67من القانون رقم  83-24املتعلق بتحديد النظامالأ�سا�سي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 226-83-1بتاريخ  9حمرم � 5( 1405أكتوبر  )1984كما مت تغيريه وتتميمه ،وذلك فيما
يخ�ص التعاونيات ذات الغر�ض غري التجاري.
• القوائم الرتكيبية املن�صو�ص عليها يف «الدليل العام للمعايري املحا�سبية» امل�ضاف �إىل �أ�صل املر�سوم
رقم  61-89-2ال�صادر يف  10ربيع الآخر  10( 1410نوفمرب  )1989بتحديد القواعد املطبقة
على حما�سبة امل�ؤ�س�سات العامة؛
• املوازنة وح�ساب العوائد والتكاليف امل�ؤقتة �إذا كان تاريخ اختتام ال�سنة املحا�سبية الأخرية يرجع
�إىل �أكرث من �ستة �أ�شهر وكذا �آفاق تطور النتائج املتوقعة يف نهاية ال�سنة املحا�سبية اجلارية؛
• �آفاق تطور ن�شاط امل�صدر املتوقعة يف نهاية ال�سنة املحا�سبية اجلارية ؛
• التقارير املتعلقة بال�سنوات املحا�سبية الثالث الأخرية واملحررة من قبل مندوبي احل�سابات
عندما يتعلق الأمر ب�رشكات �أ�سهم �أو تعاونيات �أو من قبل خبري حما�سب مقيد يف هيئة اخلرباء
املحا�سبني عندما يتعلق الأمر مب�ؤ�س�سة عامة.

 .3املعلومات املتعلقة بربامج الإ�صدار :

• مميزات ال�سندات التي يعتزم امل�صدر �إ�صدارها مع الإ�شارة بوجه خا�ص �إىل مدد اال�ستحقاق
و�إجراءات منح املكاف�أة املزمع اتباعها ؛
• طريقة التوظيف املزمع اتباعها و�إن اقت�ضى احلال بيان امل�ؤ�س�سات التي �ستكلف بتوظيف
ال�سندات ؛
• امل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات املوطنة لديها ال�سندات؛
• �إن اقت�ضى احلال ،ا�سم وعنوان الهيئة ال�ضامنة ووثيقة تثبت هذا ال�ضمان؛
• احلد الأعلى جلاري �سندات الديون القابلة للتداول املقرر لل�سنة.
و�إذا ا�ستطاع امل�صدر �أن يثبت ب�رصيح العبارة عدم تكيف املعلومة املطلوبة يف �أحد الأبواب
�أعاله ،مع و�ضعيته اخلا�صة جاز له باتفاق مع جمل�س القيم املنقولة �أن يكيف م�ضمون امللف
املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة مع تربير ذلك ب�صورة مف�صلة.
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املادة 5
(غريت بالقرار رقم  00-692بتاريخ  25ربيع الثاين  28( 1421يوليو  : )2000ج .ر بتاريخ
 23جمادى الأوىل  24( 1421غ�شت .))2000
حتدد يف 0,025%من احلد الأعلى جلاري �سندات الديون القابلة للتداول املقرر لل�سنة ،ن�سبة
العمولة الواجب دفعها �إىل جمل�س القيم املنقولة من لدن م�صدري �أوراق اخلزينة للح�صول على
ت�أ�شرية بالن�سبة �إىل ملف املعلومات ،املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة  18من القانون
امل�شار �إليه �أعاله رقم .94-35
املادة 6
لأجل تطبيق �أحكام املادة  22من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  ،94-35يبلغ م�صدرو �شهادات
الإيداع والبنوك املوطنة لديها �أذون �رشكات التمويل و�أوراق اخلزينة �إىل بنك املغرب كل
�أ�سبوع مميزات الإ�صدارات التي �أجنزوها والإ�صدارات التي وطنوا �سنداتها وكذا املعلومات
عن املعامالت وعن تطور جاري ال�سندات التي قاموا بتحويلها �إن اقت�ضى احلال خالل الأ�سبوع
ال�سابق.
وتبلغ املعلومات املذكورة �إىل بنك املغرب بوا�سطة بيانات يحدد مناذجها وتاريخ �إعدادها وتاريخ
توجيهها.
املادة 7
البيانات املتعلقة بقيد �سندات الديون القابلة للتداول يف احل�ساب واملن�صو�ص عليها يف املادة  26من
القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  94-35هي:
• هوية �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب و�إن اقت�ضى احلال القيود املتعلقة ب�أهليتهم وكذا هوية جميع
الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لت�سيريه وال�صالحيات امل�سندة �إليهم؛
• موطن �أو مقر �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب؛
• الطبيعة القانونية حلقوق �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب؛
• عدد �سندات الديون القابلة للتداول املقيدة يف احل�ساب مرتبة بح�سب الفئات وامل�صدرين �إن
اقت�ضى احلال؛
• املبلغ الآحادي لكل �سند؛
• جمموع املبلغ الإ�سمي لل�سندات املقيدة؛
• تاريخ االنتفاع بكل �سند ومدته وتاريخ ا�ستحقاقه؛
• مبلغ املكاف�أة و�إجراءات منحها؛
• البيانات التي متكن من التعريف بامل�صدر �أو امل�صدرين؛
• البيانات التي متكن من التعريف بامل�ؤ�س�سة �أو امل�ؤ�س�سات املوطنة ال�سندات لديها؛
• البيانات التي متكن من التعريف بالأ�شخا�ص املعنوية امل�ؤهلة �إن اقت�ضى احلال لتوظيف ال�سندات
وحتويلها؛
• البيانات املتعلقة ب�ضامن �أو �ضمناء �إ�صدار ال�سندات �إن اقت�ضى احلال؛
• العمليات و�إن اقت�ضى احلال القيود املتعلقة بكل �سند دين قابل للتداول وطبيعتها ومراجعها وكذا
الرتتيب الزمني للبيانات املحا�سبية املرتبطة بها؛
ويجب �أن تبلغ البيانات امل�شار �إليها �أعاله والتنقيحات املدخلة عليها �إىل �صاحب �أو �أ�صحاب
احل�ساب.

417
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

املادة 8
البيانات الواجب �إثباتها يف �سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة ب�شكل ذاتي واملن�صو�ص
عليها يف املادة  26من القانون امل�شار �إليه �أعاله رقم  94-35هي:
• املبلغ الإ�سمي مكتوبا باحلروف والأرقام؛
• ا�سم ال�سند؛
• رقم ال�سند الرتتيبي؛
• عبارة «�إىل حامله»؛
• مبلغ املكاف�أة؛
• �إجراءات منح املكاف�أة؛
• تاريخ االنتفاع؛
• تاريخ اال�ستحقاق واملدة؛
• ا�سم امل�صدر وعنوانه التجاري وتوقيعه وطابعه؛
• التوطني لبنكي و�إن اقت�ضى احلال توقيع �ضامن �أو �ضمناء الإ�صدار.
املادة 9
ين�رش هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية.
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من�شور رقم /96و 2/ال�صادر يف  30يناير  1996متعلق ب�شهادات الإيداع
يهدف هذا املن�شور �إىل التذكري ببع�ض مقت�ضيات القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض �سندات
الديون القابلة للتداول ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1-95-3يف � 24شعبان 26( 1415
يناير  )1995وكذا قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  2560-95ال�صادر يف 9
�أكتوبر  1995املتعلق ب�شهادات الإيداع وحتديد كيفيات تطبيق �أحكام هذا القرار.
املادة 1
�شهادات الإيداع هي �سندات قابلة للتداول ،ذات �آجال حمددة� ،صادرة ب�إرادة امل�صدر ومتثل
حقا يف دين بفائدة.
املادة 2
يتم �إ�صدار �شهادات الإيداع ح�رصيا من طرف البنوك
املادة 3
يجوز لأي �شخ�ص ذاتي �أو معنوي ،مقيم �أو غري مقيم ،االكتتاب يف �شهادات الإيداع.
املادة 4
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليوز  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون
رقم  35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و لقرار وزير الإقت�صاد و املالية
و اخلو�ص�صة و ال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001و املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة
للتداول ،و للمواد  17و  19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س
نظام عام لقيد بع�ض القيم يف احل�ساب)
يحدد املبلغ الأحادي ل�شهادات الإيداع يف مائة �ألف درهم ( 100.000,00درهم).
املادة 5
ينبغي �أن تكون ل�شهادات الإيداع �آجال ا�ستحقاق حمددة ومدة �أ�صلية ال تقل عن � 10أيام وال
تتجاوز � 7سنوات.
املادة 6
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليوز  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون
رقم  35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و لقرار وزير الإقت�صاد و املالية
و اخلو�ص�صة و ال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001و املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة
للتداول ،وللمواد  17و 19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س
نظام عام لقيد بع�ض القيم يف احل�ساب)
تطبق على �شهادات الإيداع ،التي تقل مدتها الأ�صلية �أو تعادل �سنة واحدة ،فوائد ثابتة ويجوز
�أن ترتتب عنها فوائد خم�صومة.
يجوز �أن ترتتب على �شهادات الإيداع ،التي تتجاوز مدتها الأ�صلية �سنة واحدة ،فوائد ثابتة �أو
قابلة للمراجعة .وت�ؤدى الفوائد املقابلة �سنويا عند مرور كل �سنة على يوم �إ�صدار ال�سند ،وعند
بلوغ �أجل اال�ستحقاق ،بالن�سبة للفرتة املتبقية عندما تقل عن �سنة واحدة.
تتم مراجعة ن�سبة الفائدة ،بعد مرور كل �سنة من يوم �إ�صدار ال�سند وتتم طبقا للقواعد املتفق عليها
بالرتا�ضي.
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املادة 7
تقيد �شهادات الإيداع با�سم حاملها.
املادة 8
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليوز  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من
القانون رقم  35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و لقرار وزير الإقت�صاد
واملالية واخلو�ص�صة وال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001واملتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة
للتداول ،وللمواد  17و 19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س نظام
عام لقيد بع�ض القيم يف احل�ساب)
تقيد �شهادات الإيداع يف احل�ساب لدى الوديع املركزي با�سم امل�ؤ�س�سات املنخرطة يف هذه الهيئة.
ويراعي هذا التقييد الفرز بني «املوجودات اخلا�صة» و«موجودات العمالء».
املادة 9
ال يجوز م�سك ح�سابات �شهادات الإيداع �إال من طرف بنك املغرب والبنوك.
املادة 10
تنتقل �شهادات الإيداع املقيدة يف احل�ساب عن طريق التحويل ،من ح�ساب حل�ساب �آخر.
�أما بالن�سبة ل�شهادات الإيداع التي املمثلة ب�شكل مادي ،فيتم حتويلها عن طريق الت�سليم
املادة 11
ينبغي �أن تت�ضمن احل�سابات التي تقيد فيها �شهادات الإيداع العنا�رص التالية:
• عنا�رص التعريف ب�صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب:
 الأ�شخا�ص الذاتييون :اال�سم العائلي واال�سم ال�شخ�صي ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالن�سبةللمواطنني ،ورقم بطاقة الإقامة بالن�سبة للأجانب املقيمني �أو رقم جواز ال�سفر بالن�سبة
للأجانب غري املقيمني،
 الأ�شخا�ص املعنويون :ا�سم �أو غر�ض ال�رشكة ومقرها االجتماعي ورقم ت�سجيلها يف ال�سجلالتجاري ورقم خ�ضوعها لل�رضيبة على ال�رشكات �أو �رضيبة الباتانتا؛
• عنا�رص تعريف الوكيل �أو الوكالء املعتمدين قانونا:
 للأ�شخا�ص املعنويني مالكي احل�سابات، ويف بع�ض احلاالت ،للأ�شخا�ص الذاتيني �أ�صحاب احل�سابات؛• طبيعة عدم الأهلية التي يت�صف بها �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب (عدم بلوغ �سن الر�شد،
ال�سفه ،الإدارة امل�ؤقتة)...؛
• الطبيعة القانونية حلقوق �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب (امللكية ،امللكية غري املنتفع بها،
واالنتفاع)...؛
• عدد �شهادات الإيداع ومبلغها الإجمايل عندما تكون ل�شهادات الإيداع نف�س اخل�صائ�ص ()1؛
• خ�صائ�ص كل واحدة من �شهادات الإيداع �أو �شهادات الإيداع التي تتوفر على نف�س اخل�صائ�ص:
�إ�سم �أو غر�ض ال�رشكة امل�صدرة ،واملدة ،وتاريخ التمتع ،و�أجل اال�ستحقاق ،ون�سب الفائدة
و�ضوابطها ،وعند االقت�ضاء �إ�سم وغر�ض وعنوان امل�ؤ�س�سة املوطن لديها ال�شهادة.
• التقييدات املفرو�ضة عند االقت�ضاء على ال�سندات (الرهن ،احلجز).....،؛
• خ�صائ�ص كل عملية مقيدة يف احل�ساب (الهدف ،املراجع)......،؛
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املادة 12
يجب ت�سجيل العمليات يف ح�ساب ال�سندات وفقا للرتتيب الزمني.
املادة 13
يتعني �إ�شعار �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب ب�أية عملية م�سجلة يف ح�ساب ال�سندات.
املادة 14
يتعني على ما�سكي احل�سابات موافاة �صاحب �أو �أ�صحاب ح�ساب ال�سندات ،مرة واحدة كل ثالثة
�أ�شهر على الأقل ،بك�شف للعمليات التي مت �إجرا�ؤها فيه.
املادة 15
يجب على ما�سكي احل�سابات تزويد كل �شخ�ص لديه ح�ساب ال�سندات ،بناء على طلبه ،بك�شف
جزئي �أو كلي للبيانات امل�سجلة يف احل�ساب.
املادة 16
يجب �أن تت�ضمن �شهادات الإيداع ،التي تكون ممثلة ذاتيا (انظر امللحق  ،)1العنا�رص التالية:
• �إ�سم وعنوان املقر االجتماعي للبنك امل�صدر،
• �إ�سم ال�سند («�شهادة �إيداع»)،
• الرقم الرتتيبي لل�سند،
• املبلغ اال�سمي بالأرقام واحلروف،
• �إ�شارة «�إىل حامله»،
• املدة،
• تاريخ التمتع،
• �أجل اال�ستحقاق،
• ن�سبة الفائدة،
• كيفيات �أداء الفائدة (،)2
• ختم وتوقيع (�أو تواقيع) البنك امل�صدر،
• عند االقت�ضاء ،التوطني البنكي.
املادة 17
تخول للم�ؤ�س�سات التالية �صالحية توظيف �أو تداول �شهادات الإيداع :
• �صندوق الإيداع والتدبري،
• البنوك،
• و�رشكات البور�صة.
املادة 18
يجب على البنوك امل�صدرة موافاة مديرية القرو�ض و�أ�سواق الر�ساميل التابعة لبنك املغرب15 ،
يوما على الأقل قبل الإ�صدار الأويل يف ال�سوق ل�شهادات الإيداع ،مبلف املعلومات التي يتعني
عليها �إعداده طبقا لأحكام املادة  15من القانون رقم  35-94واملادة  4من القرار رقم 2560-95
امل�شار �إليهما �أعاله.
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وينبغي عليها �أي�ضا موافاة بنك املغرب ب�أي تعديالت تطر�أ على برناجمها ال�سنوي للإ�صدار،
وذلك خالل �أجل ال يتجاوز خم�سة ع�رش يوما ابتداء من تاريخ حدوث التعديل املذكور.
املادة 19
ال يجوز الت�سديد امل�سبق ل�شهادات الإيداع� ،إال يف حالة ترخي�ص ا�ستثنائي من بنك املغرب وبعد
موافقة الأطراف.
ال يجوز للبنوك امل�صدرة ا�سرتداد �سنداتها �إال يف حدود  20%من ال�سندات ال�صادرة.
املادة 20
يتعني على البنوك امل�صدرة موافاة بنك املغرب -مديرية القرو�ض و�أ�سواق الر�ساميل – كل
ثالثاء قبل ال�ساعة الرابعة بعد الزوال بالبيانات املت�ضمنة للمعلومات اخلا�صة باالكتتابات (انظر
امللحق  )2والعمليات يف ال�سوق الثانوي ل�شهادات الإيداع امل�سجلة يف احل�ساب (انظر امللحق )3
وكذا عمليات الإ�سرتداد(انظر امللحق  )4التي مت �إجنازها خالل الأ�سبوع الفارط.
املادة 21
ُت َ�ض َّمن املعلومات اخلا�صة ب�سوق �شهادات الإيداع ( )3يف بالغ �أ�سبوعي يوجه ملجل�س القيم
املنقولة ،و�صندوق الإيداع والتدبري ،والتجمع املهني لبنوك املغرب ،واجلمعية املهنية ل�رشكات
التمويل ،وجمعية �رشكات البور�صة ،وجمعية �رشكات التدبري و�صناديق اال�ستثمار املغربية
والفدرالية املغربية ل�رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني وكذا وكاالت الأنباء ،وكالة املغرب العربي
للأنباء و وكالة رويرتز.
املادة 22
ي�سهر بنك املغرب على �ضمان احرتام م�صدري �شهادات الإيداع ل�رشوط الإ�صدار املحددة يف
القانون رقم  35-94امل�شار �إليه �أعاله وقرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية ال�صادر يف
� 9أكتوبر  1995املذكور �أعاله.
املادة 23
يجوز لبنك املغرب منع �أو وقف الإ�صدار ،خالل مدة حمددة ،بالن�سبة لكل م�صدر ال يحرتم
هذه الأحكام وكذا �أحكام هذا املن�شور ويطلع بهذا القرار جمل�س القيم املنقولة ،و�صندوق الإيداع
والتدبري والبنوك و�رشكات البور�صة.
املادة 24
تدخل �أحكام هذا املن�شور حيز التنفيذ اعتبارا من  5فرباير .1996

()1
()2
()3
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مثال� 3 :شهادات �إيداع بقيمة  750.000,00درهم ي�صدرها.....ملدة ت�صل �إىل ....يوم�/سنة.
تاريخ التمتع ابتداء من .....و�أجل اال�ستحقاق يف ......بن�سبة فائدة ثابتة ت�صل �إىل � %....أو ن�سبة
 %....قابلة للمراجعة .فوائد خم�صومة م�سبقا �أو الحقا.
ن�سبة فائدة ثابتة �أو قابلة للتغيري .فوائد خم�صومة م�سبقا �أو الحقا.
احلجم الإجمايل للمعامالت� ،آجال اال�ستحقاق ال�صادرة �أو املتداولة� ،أ�سعار الفائدة املرجحة.

من�شور رقم /4و 96/ال�صادر يف  30يناير  1996و املتعلّق ب�أوراق اخلزينة
�إن مو�ضوع هذا املن�شور هو التذكري ببع�ض مقت�ضيات القانون رقم  35.94ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  1.95.3بتاريخ  24من �شعبان  26( 1415يناير  )1995و قرار وزير املالية
واال�ستثمارات اخلارجية رقم  2560.95ال�صادر يف � 09أكتوبر  1995املتعلقة ب�أوراق اخلزينة
وحتديد كيفيات تطبيق مقت�ضيات هذا القرار.
املادة 1
�أوراق اخلزينة �سندات قابلة للتداول ،ذات مدة حمددة ،ت�صدر ب�إرادة امل�صدر ومتثل حقا يف
دين بفائدة.
املادة 2
ال ت�صدر �أوراق اخلزينة �إال عن الأ�شخا�ص املعنوية اخلا�ضعة للقانون املغربي ،غري م�ؤ�س�سات
االئتمان ،و املتوفرة على �أموال ذاتية ال تقل عن خم�سة ماليني درهم ()5.000.000,00
واملنتمية �إىل �إحدى الفئات التالية:
• �رشكات الأ�سهم؛
• امل�ؤ�س�سات العامة ذات الطابع غري املايل؛
• التعاونيات اخلا�ضعة ملقت�ضيات القانون رقم  24.83املح ّدد للنظام الأ�سا�سي العام للتعاونيات.
املادة 3
الأموال الذاتية هي جمموع ما يلي :
خم�ص�صات الدولة؛
• ر�أ�سمال ال�رشكة �أو
ّ
• منح الإ�صدار ،منح الإندماج ،منح امل�ساهمة؛
• فوارق �إعادة التقييم؛
القانوين؛
االحتياطي
•
ّ
ّ
• االحتياطيات الأخرى؛
• ترحيل جديد دائن ؛
• ح�سابات ال�رشكاء اجلارية املجمدة (مع �شهادة التجميد املت�ضمنة ل�رشط الأقدمية لفائدة مكتتبي
�أوراق اخلزينة)؛
• �إعانات اال�ستثمار؛
• امل�ؤونات املق ّننة.
و بانتقا�ص ما يلي:
• الر�أ�سمال املكتتب و غري املدفوع؛
• خ�سائر ال�سنة املالية؛
• ترحيل جديد مدين؛
• ح�سابات ال�رشكاء اجلارية املدينة.
املادة 4
يجب على الأ�شخا�ص املعنوية امل�شار �إليها يف املادة � 2أعاله �أن تكون قد زاولت فعليا ن�شاطها ملدة
ثالث �سنوات �سابقة لل�سنة التي تعتزم القيام فيها ب�إ�صدارات يف �سوق �أوراق اخلزينة.
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و يجب عليها �أي�ضا �أن تكون قد �أعدت ،لكل �سنة مالية من تلك ال�سنوات الثالث ،موازنة م�شهود
لها مبطابقتها لل�سجالت املحا�سبية من لدن مندوب احل�سابات ،حني يتعلق الأمر ب�رشكات �أ�سهم
�أو تعاونيات� ،أو من لدن خبري حما�سب مقيد يف هيئة اخلرباء املحا�سبني �إذا تعلق الأمر مب�ؤ�س�سة
عامة.
املادة 5
يجوز لكل �شخ�ص ذاتي �أو معنوي مقيم �أو غري مقيم االكتتاب ب�أوراق اخلزينة.
املادة 6
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليو  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون رقم
 35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول ولقرار وزير الإقت�صاد و املالية واخلو�ص�صة
و ال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001واملتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول ،وللمواد
 17و  19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س نظام عام لقيد بع�ض
القيم يف احل�ساب)
يحدد املبلغ الأحادي لأوراق اخلزينة يف مائة �ألف درهم ()100.000,00
املادة 7
يجب �أن تتوفر �أوراق اخلزينة على �أجل ا�ستحقاق ثابت ومدة �أ�صلية ال تقل عن ع�رشة �أيام وال
تتجاوز �سنة واحدة على �أبعد تقدير.
املادة 8
يجب �أن تتوفر �أوراق اخلزينة على ن�سبة مكاف�أة ثابتة ،يتم حتديدها بحرية عند االكتتاب .ميكن
لأوراق اخلزينة �أن ت�ستحق فوائد خم�صومة.
املادة 9
يجب على م�صدري �أوراق اخلزينة توطني �سنداتهم لدى البنوك.
املادة 10
ال يحق للبنوك توطني �أوراق اخلزينة �إال بعد التحقق من احرتام �رشوط الإ�صدار املن�صو�ص
عليها يف القانون رقم  35.94و القرار ال�صادر يف � 09أكتوبر 1995امل�شار �إليهما �أعاله.
املادة 11
يجوز �أن ت�ضمن �أوراق اخلزينة من لدن واحدة �أو �أكرث من م�ؤ�س�سات االئتمان امل�ؤهلة لتقدمي
�ضمانات �أو من لدن واحد �أو �أكرث من الأ�شخا�ص املعنوية امل�ؤهلة هي نف�سها لإ�صدار �أوراق
اخلزينة.
املادة 12
حترر �أوراق اخلزينة حلاملها.
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املادة 13
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليو  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون رقم
 35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و لقرار وزير الإقت�صاد واملالية واخلو�ص�صة
و ال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001و املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول ،وللمواد
 17و  19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س نظام عام لقيد بع�ض
القيم يف احل�ساب)

تقيد �أوراق اخلزينة بح�ساب لدى الوديع املركزي يف ا�سم امل�ؤ�س�سات املقبولة لتقدمي العرو�ض
و املنت�سبة لهذه الهيئة .و يراعى يف هذا التقييد الفرز بني «املوجودات اخلا�صة» و «موجودات
العمالء».
املادة 14
ال يحق م�سك ح�سابات �أوراق اخلزينة �إال من طرف بنك املغرب و البنوك.
املادة 15
تنقل �أوراق اخلزينة املقيدة يف ح�ساب بوا�سطة حتويل من ح�ساب لآخر.
تنقل �أوراق اخلزينة املمثلة ب�شكل ذاتي عن طريق الت�سليم.
املادة 16
يجب �أن تت�ضمن احل�سابات التي قيدت فيها �أوراق اخلزينة البيانات التالية :
عنا�رص حتديد هوية �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب :
• الأ�شخا�ص الذاتيون :اال�سم العائلي وال�شخ�صي ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالن�سبة
للمواطنني ،ورقم بطاقة الإقامة بالن�سبة للأجانب املقيمني �أو رقم جواز ال�سفر بالن�سبة للأجانب
غري املقيمني؛
• الأ�شخا�ص املعنوية :الت�سمية ،وعنوان املقر االجتماعي ،ورقم التقييد يف ال�سجل التجاري ورقم
الت�سجيل يف جدول ال�رضيبة على ال�رشكات �أو ال�رضيبة املهنية ؛
• عنا�رص حتديد هوية الوكيل �أو الوكالء املعتمدين ب�صفة قانونية :
 للأ�شخا�ص املعنوية �أ�صحاب احل�سابات، وعند االقت�ضاء ،للأ�شخا�ص الذاتيني �أ�صحاب احل�سابات.ال�سفه،
• طبيعة انعدام الأهلية الذي طال �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب (الق�صور ال�رشعيّ ،
الإدارة امل�ؤقتة،)...
• الطبيعة القانونية حلقوق �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب (امللكية ،ملكية الرقبة ،حق االنتفاع)...،
• عدد �أوراق اخلزينة ومبلغها الإجمايل �إذا ما كانت لهذه الأوراق نف�س املوا�صفات ( )1؛
• املوا�صفات اخلا�صة بكل واحدة من �أوراق اخلزينة �أو تلك امل�شرتكة بني جميع �أوراق اخلزينة
 :ت�سمية امل ُْ�صدر و رقم ت�أ�شرية جمل�س القيم املنقولة ومدة وتاريخ االنتفاع و�أجل اال�ستحقاق
ون�سبة و كيفيات املكاف�أة والت�سمية والعنوان التجاري للم�ؤ�س�سة امل َُو َّطنة؛
• وعند االقت�ضاء ،هوية ال�ضامن �أو ال�ضامنني لأوراق اخلزينة وطبيعة ال�ضمان؛
• القيود التي قد تكون مفرو�ضة على ال�سندات (الرهن ،احلجز )... ،؛
• موا�صفات كل عملية م�سجلة يف احل�ساب (املو�ضوع ،املراجع.)... ،
املادة 17
يجب تقييد العمليات يف ح�ساب ال�سندات ح�سب الرتتيب الزمني.
املادة 18
يجب توجيه �إ�شعار �إىل �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب �إثر كل عملية ُت َ�سجل يف ح�ساب ال�سندات.
املادة 19
يجب �أن يوجه ما�سكو احل�سابات ل�صاحب �أو �أ�صحاب ح�ساب ال�سندات ،ك�شفا بالعمليات املنجزة،
وذلك مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل.
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املادة 20
يجب �أن ي�سلم ما�سكو احل�سابات لكل �شخ�ص له ح�ساب �سندات ،بناء على طلب منه ،ك�شفا جزئيا
�أو كامال يت�ضمن البيانات امل�سجلة يف احل�ساب.
املادة 21
يجب �أن تت�ضمن �أوراق اخلزينة التي تمُ َ ثل ذاتيا (انظر امللحق  )1البيانات التالية :
• الت�سمية وعنوان املقر االجتماعي للم�صدر؛
• ت�سمية ال�سند («ورقة خزينة»)؛
• الرقم الرتتيبي لل�سند،
• املعطيات املرجعية لت�أ�شرية (الرقم و التاريخ) جمل�س القيم املنقولة؛
• املبلغ الإ�سمي بالأرقام والأحرف؛
• عبارة «حلامله»؛
• املدة؛
• تاريخ االنتفاع ؛
• �أجل اال�ستحقاق؛
• ن�سبة املكاف�أة؛
• كيفيات املكاف�أة ( )2؛
• التوطني البنكي؛
• ختم وتوقيع �أو توقيعات امل�صدر؛
• وعند االقت�ضاء ،ختم وتوقيع �أو توقيعات ال�ضامن �أو ال�ضامنني.
املادة 22
ال يجوز توظيف �أوراق اخلزينة �أو تداولها �إال من طرف :
• �صندوق الإيداع والتدبري؛
• البنوك؛
• و�رشكات البور�صة؛
• م�صدر �أوراق اخلزينة.
املادة 23
يجب �أن يوجه م�صدرو �أوراق اخلزينة ملديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل ببنك املغرب ،خم�سة
ع�رش يوما على الأقل قبل الإ�صدار الأول يف �سوق �أوراق اخلزينة ،ن�سخة مطابقة للأ�صل من
ملف املعلومات املعد طبقا ملقت�ضيات املواد  15و  18من قانون رقم  35.94و املادة  4من قرار
وزير املالية و اال�ستثمارات اخلارجية املذكورين �أعاله.
ويتعني عليها �أي�ضا �إ�شعار بنك املغرب ب�أي تغيري يف الإفادات الواردة يف ملف املعلومات ،وذلك
داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما ابتداء من تاريخ حدوث التغيري.
املادة 24
يتعني على م�صدري �أوراق اخلزينة موافاة بنك املغرب  -مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل
• كل يوم ثالثاء قبل حلول ال�ساعة الرابعة م�ساء ببيانات ت�ضم معلومات حول عمليات اكتتاب
�أوراق اخلزينة املنجزة خالل الأ�سبوع املن�رصم (انظر امللحق .)2
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املادة 25
يتعني على البنوك موافاة بنك املغرب  -مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل  -كل يوم ثالثاء قبل
حلول ال�ساعة الرابعة م�ساء ببيانات ت�ضم معلومات حول عمليات االكتتاب (انظر امللحق  )3و كذا
املعامالت املتعلقة ب�أوراق اخلزينة املقيدة يف ح�ساب (انظر امللحق  )4و املنجزة يف ال�سوق الثانوية
لأوراق اخلزينة خالل الأ�سبوع املن�رصم.
املادة 26
يعد بنك املغرب بالغا �أ�سبوعيا ي�ضم املعلومات اخلا�صة ب�سوق �أوراق اخلزينة ( )3يوجهه
ملجل�س القيم املنقولة و�صندوق الإيداع والتدبري واملجموعة املهنية لبنوك املغرب واجلمعية املهنية
ل�رشكات التمويل واجلمعية املهنية ل�رشكات البور�صة وجمعية �رشكات الت�سيري و �صناديق
اال�ستثمار املغربية واجلامعة املغربية ل�رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني و لوكالتي املغرب العربي
للأنباء ورويرتز.
املادة 27
يتحقق بنك املغرب من احرتام م�صدري �أوراق اخلزينة ل�رشوط الإ�صدار املن�صو�ص عليها يف
القانون رقم  94-35املذكور �أعاله ويف قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية ال�صادر يف
� 09أكتوبر  1995ال�سالف الذكر
املادة 28
يجوز لبنك املغرب منع �أو تعليق الإ�صدار ،خالل مدة حمددة ،لكل م�صدر لأوراق اخلزينة ال
يتقيد بهذه املقت�ضيات ويبلغ بقراره هذا جمل�س القيم املنقولة و�صندوق الإيداع والتدبري والبنوك
و�رشكات البور�صة و �سوق �أوراق اخلزينة.
املادة 29
يتعني على م�صدري �أوراق اخلزينة ،املتواجدين حاليا يف ال�سوق ،االمتثال ملقت�ضيات القانون
رقم  35.94املذكور �أعاله و لن�صو�صه التطبيقية يف �أجل  60يوما من تاريخ دخول هذا املن�شور
حيز التنفيذ.
املادة 30
تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من  5فرباير  .1996و تن�سخ مبوجبها تلك الواردة
يف القرار التنظيمي رقم  92ال�صادر يف فاحت يوليو .1992

( )1مثال� 3 :أوراق خزينة مببلغ  750.000,00درهم م�صدرة من طرف ........ملدة � ........أيام،
االنتفاع ابتداء من� ......أجل اال�ستحقاق� ............سعر %......الفوائد املخ�صومة �أو
م�ؤخرة الدفع.
( )2الفوائد املخ�صومة �أو م�ؤخرة الدفع.
( )3احلجم الإجمايل للمعامالت� ،آجال ال�سندات امل�صدرة �أو املتداولة ،ن�سب املكاف�أة املرجحة.
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من�شور رقم /3و 96/ال�صادر يف  30يناير  1996تتعلق ب�أذون �رشكات التمويل
يهدف هذا املن�شور �إىل التذكري ببع�ض مقت�ضيات القانون رقم  94-35املتعلق ببع�ض �سندات
الديون القابلة للتداول ال�صادر بتنفيذه الظهري رقم  3-95-1يف � 24شعبان  26( 1415يناير
 )1995وب�أحكام قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  95-2560ال�صادر يف 09
�أكتوبر  1995املتعلق ب�أذون �رشكات التمويل و�إىل حتديد كيفيات تطبيق �أحكام هذا القرار.
املادة 1
�أذون �رشكات التمويل هي �سندات قابلة للتداول ،ملدة حمددة ،ي�صدرها امل ُْ�صدر ب�إرادته ومتثل
احلق يف دين بفائدة.
املادة 2
ال يجوز �أن ت�صدر �أذون �رشكات التمويل �إال عن �رشكات التمويل املرخ�ص لها قانونا بذلك من
طرف وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية.
املادة 3
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  26فرباير  2003امل ّتخذ تطبيقا للمادة  5من القانون
رقم  35-94وقرار وزير االقت�صاد واملالية رقم  02-2232ال�صادر يف  13دجنرب  2002املعدل
لقرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية رقم  95-2560ال�صادر يف � 9أكتوبر  1995املتعلقني
ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول)
ال يجوز ل�رشكات التمويل �إ�صدار �أذون �إال يف حدود مبلغ ال يتجاوز  50%من جاري ا�ستخداماتها
على �شكل قرو�ض للعمالء.
تدخل مقت�ضيات هذه املادة حيز التنفيذ ابتداء من االثنني  3مار�س .2003
املادة 4
ميكن لأي �شخ�ص ذاتي �أو معنوي مقيم �أو غري مقيم االكتتاب يف �أذون �رشكات التمويل.
املادة 5
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليو  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون
رقم  35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و لقرار وزير الإقت�صاد و املالية
و اخلو�ص�صة و ال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001و املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة
للتداول ،و للمواد  17و  19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س
نظام عام لقيد بع�ض القيم يف احل�ساب)
يحدد املبلغ الأحادي لأذون �رشكات التمويل يف مائة �ألف درهم ( 100.000,00درهم).
املادة 6
يجب �أن تتوفر �أذون �رشكات التمويل على �أجل ا�ستحقاق ثابت ومدة �أ�صلية ال تقل عن �سنتني وال
تتجاوز �سبع �سنوات.
املادة 7
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليو  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون رقم
 35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول لقرار وزير الإقت�صاد و املالية واخلو�ص�صة
وال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001واملتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول ،للمواد 17
428

و  19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س نظام عام لقيد بع�ض القيم
يف احل�ساب)
يجوز �أن تطبق على �أذون �رشكات التمويل فوائد ثابتة �أو قابلة للمراجعة.
ت�ؤدى الفوائد �سنويا ،عند مرور كل �سنة عن تاريخ �إ�صدار ال�سند ،وعند بلوغ �أجل اال�ستحقاق،
بالن�سبة للفرتة املتبقية عندما تقل عن �سنة واحدة.
تتم مراجعة ن�سبة الفائدة بعد مرور كل �سنة من يوم �إ�صدار ال�سند وتتم طبقا للقواعد املتفق عليها
بالرتا�ضي.
املادة 8
يجب �أن تقوم �رشكات التمويل امل ُْ�صدرة بتوطني �سنداتها لدى البنوك.
املادة 9
ال يحق للبنوك توطني �أذون �رشكات التمويل �إال بعد التحقق من احرتام �رشوط الإ�صدار
املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  94-35والقرار ال�صادر يف � 09أكتوبر  1995املذكورين.
املادة 10
يجوز �أن ت�ضمن �أذون �رشكات التمويل من لدن واحدة �أو �أكرث من م�ؤ�س�سات االئتمان امل�ؤهلة
لإ�صدار
�سندات ديون قابلة للتداول ولتقدمي مثل هذه ال�ضمانات.
املادة 11
حترر �أذون �رشكات التمويل حلاملها.
املادة 12
(ع ّدلت هذه املادة مبقت�ضى التعديل امل�ؤرخ يف  27يوليو  2001امل ّتخذ تطبيقا للمادة  9من القانون
رقم  35.94املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و لقرار وزير الإقت�صاد و املالية
و اخلو�ص�صة و ال�سياحة ال�صادر يف  10يوليو  2001و املتعلق ببع�ض �سندات الديون القابلة
للتداول ،و للمواد  17و  19من القانون رقم  35.96املتعلق ب�إحداث وديع مركزي وت�أ�سي�س
نظام عام لقيد بع�ض القيم يف احل�ساب)
تقيد �أذون �رشكات التمويل يف احل�ساب لدى الوديع املركزي با�سم امل�ؤ�س�سات املنخرطة يف هذه
الهيئة .ويراعي هذا التقييد الفرز بني «املوجودات اخلا�صة» و»موجودات العمالء».
املادة 13
ال يحق م�سك ح�سابات �أذون �رشكات التمويل �إال من طرف بنك املغرب والبنوك و�رشكات
التمويل املرخ�ص لها �إ�صدار هذه ال�سندات.
املادة 14
تنقـــل �أذون �رشكات التمويل املقيدة يف احل�ساب بوا�سطة حتويل من ح�ساب لآخر.
تنقـــل �أذون �رشكات التمويل املمثلة ب�شكل ذاتي عن طريق الت�سليم.
املادة 15
يجب �أن تت�ضمن احل�سابات التي قيدت فيها �أذون �رشكات التمويل البيانات التالية:
• عنا�رص حتديد هوية �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب:
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 الأ�شخا�ص الذاتيون :اال�سم العائلي وال�شخ�صي ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالن�سبةللمغاربة ،ورقم بطاقة الإقامة بالن�سبة للأجانب املقيمني �أو رقم جواز ال�سفر بالن�سبة للأجانب
غري املقيمني،
 الأ�شخا�ص املعنويون :الت�سمية �أو اال�سم التجاري ،وعنوان املقر الرئي�سي ،ورقم الت�سجيلبال�سجل التجاري ورقم ال�رضيبة على ال�رشكات �أو �رضيبة البتانتا؛
• عنا�رص حتديد هوية الوكيل �أو الوكالء املعتمدين قانونا:
 بالن�سبة للأ�شخا�ص املعنويني �أ�صحاب احل�سابات، وعند االقت�ضاء ،الأ�شخا�ص الذاتيني �أ�صحاب احل�سابات؛ �سبب انعدام الأهلية الذي يت�صف بها �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب (الق�صور ال�رشعي،وال�س ْفه والرعاية امل�ؤقتة،)...
ُّ
 الطبيعة القانونية حلقوق �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب (امللكية ،امللكية غري املنتفع بها ،وحقاالنتفاع،)...،
 عدد �أذون �رشكات التمويل ومبلغها الإجمايل �إذا كانت لهذه الأذون نف�س املميزات (،)1 املميزات اخلا�صة بكل واحد من �أذون �رشكات التمويل �أو تلك امل�شرتكة بني جميع �أذونللم ْ�صدر ومدة وتاريخ التمتع و�أجل اال�ستحقاق
�رشكات التمويل  :الت�سمية �أو غر�ض ال�رشكة ُ
ون�سبة وكيفيات املكاف�أة والت�سمية �أو �أو غر�ض ال�رشكة وعنوان امل�ؤ�س�سة امل َُو َّطنة،
 وعند االقت�ضاء ،هوية ال�ضامن �أو ال�ضامنني لأذون �رشكات التمويل وطبيعة ال�ضمان، التقييدات التي قد تكون مفرو�ضة على ال�سندات (الرهن احليازي واحلجز،)... ، مميزات كل عملية م�سجلة يف احل�ساب (املو�ضوع ،واملراجع)... ،؛املادة 16
يجب تقييد العمليات يف ح�ساب ال�سندات ح�سب الرتتيب الزمني.
املادة 17
يجب توجيه �إ�شعار �إىل �صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب على �إثر كل عملية ُت َ�سجل يف ح�ساب ال�سندات.
املادة 18
يجب �أن يوجه ما�سكو احل�سابات ل�صاحب �أو �أ�صحاب ح�ساب ال�سندات ،ك�شفا بالعمليات املنجزة،
وذلك مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل.
املادة 19
يجب �أن ي�سلم ما�سكو احل�سابات لكل �شخ�ص له ح�ساب �سندات ،بناء على طلبه ،ك�شفا جزئيا �أو
كامال يت�ضمن البيانات امل�سجلة يف احل�ساب.
املادة 20
يجب �أن تت�ضمن �أذون �رشكات التمويل التي تمُ َ ثل ذاتيا (انظر امللحق  )1البيانات التالية:
• الت�سمية وعنوان املقر الرئي�سي ل�رشكة التمويل امل ُْ�صدرة،
• ت�سمية ال�سند («�أذون �رشكات التمويل»)،
• الرقم الرتتيبي لل�سند،
• املبلغ الإ�سمي بالأرقام والأحرف،
• عبارة «حلامله»،
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• املدة،
• تاريخ التمتع،
• �أجل اال�ستحقاق،
• ن�سبة املكاف�أة،
• كيفيات املكاف�أة (،)2
• التوطني البنكي،
• ختم وتوقيع �أو توقيعات �رشكة التمويل امل�صدرة،
• وعند االقت�ضاء ،ختم وتوقيع �أو توقيعات ال�ضامن �أو ال�ضامنني؛
املادة 21
ال يجوز توظيف �أذون �رشكات التمويل �أو التعامل بها �إال من طرف:
• �صندوق الإيداع والتدبري;
• البنوك ;
• �رشكات التمويل امل�ؤهلة لإ�صدار �أذون �رشكات التمويل ;
• و�رشكات البور�صة.
املادة 22
يجب �أن توجه �رشكات التمويل امل�صدرة ملديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل ببنك املغرب ،خم�سة
ع�رش يوما على الأقل قبل الإ�صدار الأول يف �سوق �أذون �رشكات التمويل ،ملف املعلومات الذي
يتعني عليها �إعداده طبقا ملقت�ضيات املادة  15من القانون  94-35واملادة  4من القرار رقم 95-
 2560املذكورين.
ويتعني عليها �أي�ضا �إ�شعار بنك املغرب ب�أي تغيري �أُ ْدخل على برنامج �إ�صداراتها ال�سنوي ،وذلك
داخل �أجل خم�سة ع�رش يوم ابتداء من تاريخ حدوث التغيري.
املادة 23
ال ميكن �أن ُترجع قبل امليعاد مبالغ �أذون �رشكات التمويل �إال برتخي�ص ا�ستثنائي مينحه بنك
املغرب بعد موافقة الأطراف.
وال ميكن ل�رشكات التمويل امل�صدرة ا�سرتداد هذه ال�سندات �إال يف حدود  20%من جاري ال�سندات
امل�ص َدرة.
املادة 24
يتعني على �رشكات التمويل امل�صدرة موافاة بنك املغرب -مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل-
كل يوم ثالثاء قبل ال�ساعة الرابعة بعد الزوال ببيانات ت�ضم معلومات حول عمليات االكتتاب
(انظر امللحق  )2وكذا ا�سرتداد (انظر امللحق � )3أذون �رشكات التمويل التي �أجنزت يف الأ�سبوع
املن�رصم.
املادة 25
يتعني على ما�سكي احل�سابات موافاة بنك املغرب -مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل -كل يوم
ثالثاء قبل ال�ساعة الرابعة بعد الزوال ببيانات �إح�صائية تتعلق باملعامالت اخلا�صة ب�أذون �رشكات
التمويل املقيدة يف احل�ساب (انظر امللحق  )4التي �أجنزت يف ال�سوق الثانوية لأذون �رشكات
التمويل خالل الأ�سبوع املن�رصم.
431
جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

املادة 26
يعد بنك املغرب بالغا �أ�سبوعيا ي�ضم املعلومات اخلا�صة ب�سوق �أذون �رشكات التمويل ( )3ويوجهه
ملجل�س القيم املنقولة ،و�صندوق الإيداع والتدبري ،واملجموعة املهنية لبنوك املغرب ،واجلمعية
املهنية ل�رشكات التمويل ،واجلمعية املهنية ل�رشكات البور�صة ،وجمعية �رشكات ت�سيري �صناديق
اال�ستثمارات املغربية ،واجلامعة املغربية ل�رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،وكذا لوكاالت الأنباء
مثل وكالة املغرب العربي للأنباء ورويرتز.
املادة 27
يتحقق بنك املغرب من احرتام �رشكات التمويل امل�صدرة ل�رشوط الإ�صدار املن�صو�ص عليها يف
القانون رقم  94-35املذكور ويف قرار وزير املالية واال�ستثمارات اخلارجية ال�صادر يف 09
�أكتوبر  1995ال�سالف الذكر.
املادة 28
يجوز لبنك املغرب منع �أو وقف الإ�صدار ،خالل مدة حمددة ،بالن�سبة �إىل كل م�صدر ال يتقيد
بالأحكام املذكورة وب�أحكام هذا املن�شور ،ويبلغ قراره �إىل جمل�س القيم املنقولة ،و�صندوق
الإيداع والتدبري ،والبنوك ،و�رشكات التمويل امل�ؤهلة لإ�صدار �أذون �رشكات التمويل،
و�رشكات البور�صة.
املادة 29
تدخل �أحكام هذا املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من  5فرباير .1996

---------------( )1مثال� 3 :أذون �رشكات التمويل مببلغ  750.000,00م�صدرة من طرف ........ملدة
�........سنوات ،التمتع ابتداء من� ......أجل اال�ستحقاق............ن�سبة
ثابتة � %......أو %.....قابلة للمراجعة.
( )2ن�سبة ثابتة �أو قابلة للمراجعة .
( )3احلجم الإجمايل للمعامالت ،وال�سندات امل�صدرة �أو املتداولة ،ون�سب املكاف�أة املرجحة...
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لتحديد هوية املكتتبني غري املقيمني ،يتم �إ�ضافة احلرف � Xإىل احلروف ال�سالفة الذكر.

مفاتيح حتديد هوية املكتتبني املقيمني هي:
• احلرف «�أ» بالن�سبة مل�ؤ�س�سات االئتمان.
• احلرف «ب» بالن�سبة مل�ؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة.
• احلرف «ج» بالن�سبة ل�رشكات الت�أمني ،ومنظمات التقاعد واالحتياط االجتماعي...،
• احلرف «د» بالن�سبة للمقاوالت غري املالية .ختم وتوقيع �أو توقيعات امل�صدر
• احلرف «ه» بالن�سبة للأفراد.

• الت�سديدات يف الأ�سبوع…………………… :
• املبلغ اجلاري عند نهاية الأ�سبوع…………… :

املدة

املبلغ الإجمايل

عدد �أذون �رشكات
التمويل

بيان بعمليات االكتتاب يف �أذون �رشكات التمويل
الأ�سبوع من �.........إىل .........

ت�سمية ال�ضامن �أ�سعار الفائدة �أجل اال�ستحقاق تاريخ التمتع

مميزات �أذون �رشكات التمويل

املُر�سل �إليه:
بنك املغرب
مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل،
الرباط

 ،......يف .........
ختم وتوقيع امل ُْ�صدر

املجموع

اال�سم العائلي
وال�شخ�صي �أو اال�سم مفتاح حتديد الهوية
التجاري

املكتتبون

اجلهة امل�صدرة:
.........................
.........................

امللحق 2
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املبلغ اجلاري لأذون
�رشكات التمويل املتداولة
(بالن�سبة املئوية)

�أذون �رشكات التمويل التي
ا�سرتدادها

املدة
املتبقية

املدة
الأ�صلية

تاريخ العملية

 ،......يف .........
ختم وتوقيع امل ُْ�صدر

املبلغ الإجمايل الذي ال�سعر الأحادي عدد �أذون �رشكات
التمويل
للإ�سرتداد
مت ا�سرتدادها

بيان بعمليات �أذون �رشكات التمويل من طرف امل�صدر
الأ�سبوع من �.........إىل .........
مميزات �أذون �رشكات التمويل التي مت
ا�سرتدادها
تاريخ
�أجل
اال�ستحقاق التمتع

املُر�سل �إليه:
بنك املغرب
مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل،
الرباط

اجلهة امل�صدرة:
.........................
.........................

امللحق 3
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�سعر ال�رشاء

القيمة الإ�سمية
الأحادية

القيمة الإ�سمية
الأحادية

عدد �أذون �رشكات
التمويل

بيع �أذون �رشكات التمويل

عدد �أذون �رشكات
التمويل

�رشاء �أذون �رشكات التمويل

املدة املتبقية

املدة املتبقية

تاريخ ال�رشاء

 ،......يف .........
ختم وتوقيع امل ُْ�صدر

املدة الأ�صلية

املدة الأ�صلية

تاريخ ال�رشاء

بيان باالكتتابات يف ال�سوق الثانوية لأذون �رشكات التمويل املقيدة يف احل�ساب
الأ�سبوع من �....................إىل ...................

مفاتيح حتديد هوية املكتتبني املقيمني هي:
احلرف «�أ» بالن�سبة مل�ؤ�س�سات االئتمان.
احلرف «ب» بالن�سبة مل�ؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة.
احلرف «ج» بالن�سبة ل�رشكات الت�أمني ومنظمات التقاعد واالحتياط االجتماعي... ،
احلرف «د» بالن�سبة للمقاوالت غري املالية.
احلرف «ه» بالن�سبة للأفراد.
لتحديد هوية املكتتبني غري املقيمني ،يتم �إ�ضافة احلرف � Xإىل احلروف ال�سالفة

�رشاء �أذون �رشكات
التمويل

�رشاء �أذون �رشكات
التمويل
�سعر ال�رشاء

املُر�سل �إليه:
بنك املغرب
مديرية القر�ض و�أ�سواق الر�ساميل،
الرباط

امل�ؤ�س�سة املا�سكة للح�ساب
.........................
.........................

امللحق 4
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 4.10عمليات اال�ستحفاظ
مر�سوم رقم � 547-04-2صادر يف  29دجنرب  2004لتطبيق القانون رقم  01-24املتعلق
بعمليات اال�ستحفاظ
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم  01-24املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 04-04-1بتاريخ فاحت ربيع الأول � 21( 1425أبريل  ،)2004وال�سيما املادتني ( 3الفقرة
الأوىل) و( 4الفقرة الأوىل) منه ؛
وباقرتاح من وزير املالية واخلو�ص�صة ؛
وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�س الوزاري املنعقد بتاريخ  9ذي القعدة  22( 1425دي�سمرب
،)2004
ر�سم ما يلي :
املادة الأوىل
ت�ؤهل كل هيئة ،من غري الأبناك ،التي ميكن �أن تتم بوا�سطتها عمليات اال�ستحفاظ بقرار للوزير
املكلف باملالية بعد ا�ستطالع ر�أي بنك املغرب وفقا لأحكام الفقرة الأوىل من املادة  3من القانون
امل�شار �إليه �أعاله رقم .01-24
املادة 2
ي�صادق الوزير املكلف باملالية مبقرر على منوذج االتفاقية الإطار التي يكون مو�ضوعها عمليات
اال�ستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأوىل من املادة  4من القانون رقم  01-24ال�سالف الذكر.
املادة 3
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية �إىل وزير املالية واخلو�ص�صة.
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من�شور رقم/17و�2005/صادر يف  24غ�شت  2005متعلق ب�سوق عمليات اال�ستحفاظ
بناء على مقت�ضيات القانون رقم  01-24املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ ،خا�صة املادة  38منه التي
تن�ص على ما يلي »:ي�سهر بنك املغرب على ح�سن �سري �سوق عمليات اال�ستحفاظ».
بناء على �أحكام املر�سوم رقم  547-04-2ال�صادر يف  29دجنرب  2004بتطبيق القانون رقم
 01-24املذكور ،خا�صة املادة  2منه التي تن�ص على ما يلي« :ي�صادق الوزير املكلف باملالية
بقرار على منوذج االتفاقية الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ وفقا لأحكام الفقرة الأوىل من
املادة  4من القانون رقم  01-24ال�سالف الذكر».
بناء على قرار وزير املالية و اخلو�ص�صة ال�صادر يف � 12أبريل  2005بامل�صادقة على منوذج
االتفاقية الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ.
يحدد بنك املغرب يف ما يلي القواعد التي يجب �أن تنظم �سوق عمليات اال�ستحفاظ.

 .1مقت�ضيات عامة
املادة الأوىل
يحدد هذا املن�شور قواعد تنظيم و�سري �سوق عمليات اال�ستحفاظ.
املادة 2
يطبق هذا املن�شور على جميع الأ�شخا�ص املعنويني وعلى �صناديق التوظيف اجلماعي كما هي
معرفة مبقت�ضى الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  213-93-1ال�صادر يف � 21شتنرب 1993
واملتعلق بهيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة وب�صناديق التوظيف اجلماعي للت�سنيد املحددة
يف القانون رقم  98-10املتعلقة بت�سنيد الديون الرهنية ،والتي تقوم بعمليات اال�ستحفاظ ،وكذا
بامل�ؤ�س�سات التي تعمل كو�سيط لإجناز العمليات املذكورة.
املادة 3
عمليات اال�ستحفاظ كما هي معرفة يف املادة الأوىل من القانون رقم  01-24هي عمليات تفويت
ملكية �سندات مع االلتزام با�سرتدادها بالثمن ويف التاريخ املتفق عليهما .وتتم هذه العمليات
بالرتا�ضي.

 .2و�سطاء عمليات اال�ستحفاظ
املادة 4
تنجز عمليات اال�ستحفاظ عرب البنوك �أو �أية هيئة �أخرى م�ؤهلة من طرف الوزير املكلف باملالية،
وذلك بعد ا�ستطالع ر�أي بنك املغرب.
املادة 5
يتعني على الو�سطاء ال�سهر على الف�صل التام بني الوحدات املكلفة ب�إطالق ،وتنفيذ ومراقبة
عمليات اال�ستحفاظ �سواء يف ما يخ�ص املوقع ،الوظائف وال�سلم الوظيفي .
املادة 6
يجب على الو�سطاء يف عمليات اال�ستحفاظ التحقق من �صحة ومطابقة االتفاقيات الإطار املربمة
بني الأطراف ملقت�ضيات منوذج االتفاقية الإطار امل�صادق عليه من طرف الوزير املكلف باملالية.
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املادة 7
يقوم بنك املغرب بتحيني ون�رش الئحة البنوك والهيئات امل�ؤهلة للقيام بالو�ساطة يف عمليات
اال�ستحفاظ.

 .3م�صادقة بنك املغرب على االتفاقية الإطار
املادة 8
تعترب االتفاقيات الإطار املربمة كتابيا بني الأطراف واملماثلة لالتفاقية الإطار مو�ضوع قرار
وزير املالية ال�صادر يف � 12أبريل  ،2005م�صادقا عليها تلقائيا من قبل بنك املغرب.
ومع ذلك ،يجب على الأطراف التي تود �إبرام اتفاقيات �إطار بينها تت�ضمن مقت�ضيات خا�صة �أو
تغيريات للم�ؤ�رشات املالية الأ�صلية ،قبل �إجناز �أي عملية ا�ستحفاظ ،احل�صول على موافقة بنك
املغرب للمقت�ضيات والتغيريات املذكورة .ويتعني موافاة بنك املغرب بهذه الأخرية بوا�سطة بيان
مطابق للنموذج الوارد يف امللحق  1هذا املن�شور .
ي�شعر بنك املغرب الأطراف باملوافقة �أو الرف�ض بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة.

 .4قواعد تثمني ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ �أو امل�سلمة بالهام�ش
املادة 9
يتم تثمني �سندات اخلزينة و�سندات الديون الأخرى القابلة للتداول واملعرو�ضة لال�ستحفاظ �أو
امل�سلمة بالهام�ش ،عند االقت�ضاء ،بتحيني كافة املبالغ الواجب حت�صيلها خالل املدة املتبقية �إىل غاية
تاريخ ا�ستحقاق ال�سندات املذكورة.
املادة 10
يتم حتديد ن�سبة التحيني امل�ستعملة من �أجل تثمني �سندات اخلزينة على �أ�سا�س ُم ْنحنى الن�سب املرجعية
الذي ين�رشه بنك املغرب يوميا.
املادة 11
يتم حتديد ن�سبة التحيني املعتمدة لتثمني باقي �سندات الديون القابلة للتداول ا�ستنادا �إىل منحنى
الن�سب املرجعية ال�سالفة الذكر ،ي�ضاف �إليها عند االقت�ضاء ،مكاف�أة للمخاطر متثل اخل�صائ�ص
للم ْ�صدر.
الأ�صلية ُ
تبقى مكاف�أة املخاطر ثابتة طيلة مدة اال�ستحفاظ� ،إال يف حالة ظهور حدث جديد من �ش�أنه �أن
ي�ؤثر على تطور �أ�سعار ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ .ويف هذه احلالة ،ميكن لل�شخ�ص املكلف
باحل�ساب رفع �أو تخفي�ض مكاف�أة املخاطر و�إخبار بنك املغرب بذلك ،مع تقدمي التربيرات
ال�رضورية داخل �أجل يومي عمل بعد تاريخ التثمني.

 .5التزامات الو�سطاء يف جمال الإخبار
املادة 12
يتعني على الو�سطاء يف عمليات اال�ستحفاظ �إخبار مديرية العمليات النقدية وال�رصف ببنك
املغرب ،يوميا وقبل ال�ساعة الرابعة بعد الزوال ( ،)16h00بعمليات اال�ستحفاظ ،عند تاريخ
تداولها بوا�سطة بيان مطابق للنموذج الوارد يف امللحق .2
حتدد مديرية العمليات النقدية وال�رصف كيفيات ودعامات الإر�سال وتتوىل مهمة االخبار بها .
438

املادة 13
يجب على الو�سطاء يف عمليات اال�ستحفاظ الت�رصيح لدى بنك املغرب ،يف نف�س يوم التغيري �أو
اال�ستبدال ،بالتغيريات املحتملة لعمليات اال�ستحفاظ وكذا بعمليات ا�ستبدال ال�سندات املن�صو�ص
عليها يف املادة  8من القانون  01-24التي �أُنجْ زت باتفاق الطرفني بعد تاريخ تداولها ،وذلك
بوا�سطة بيان مطابق للنموذج الوارد يف امللحق .3
املادة 14
يتعني على الطرف الذي يقوم بعمليات النقل �أو البيع للغري املقررة واملنجزة طبقا للمادة  4من
القانون رقم  01-24الت�رصيح بها لدى بنك املغرب يوم �إجنازها.
املادة 15
يرتتب عن عدم احرتام مقت�ضيات هذا املن�شور ،تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف القوانني
اجلاري بها العمل.
املادة 16
تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من فاحت �أكتوبر .2005
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امللحق 1
منوذج امللحق  1لالتفاقية الإطار

(الأ�صلية)

�أ -اخل�صائ�ص املالية

املكلف باحل�ساب
الرباط
كل يوم عمل بالرباط
الدرهم
�سعر الفائدة املرجح لل�سوق النقدية بني البنوك
�سعر الفائدة املطبق على ت�سبيقات بنك املغرب
ملدة � 24ساعة ،ي�ضاف �إليه
�سعر الفائدة املطبق على ت�سبيقات بنك املغرب
ملدة � 24ساعة ،ي�ضاف �إليه
احلد الأق�صى النطالق التقومي
 1.000.000درهم
 % 1من جمموع �أ�سعار تفويت اال�ستحفاظات

الطرف ب (الت�سمية)
يف غياب املعلومات
مقر ال�رشكة
رقم تيليك�س مقر ال�رشكة
رقم فاك�س مقر ال�رشكة
رقم هاتف مقر ال�رشكة
املمثل القانوين

الطرف �أ (الت�سمية)
الطرف ب (الت�سمية)
الطرف الأكرث حذرا
ال�سوق املالية لتحديد �أيام العمل
تاريخ التثمني
العملة املرجعية
الن�سبة املرجعية
ن�سبة الت�أخري
ن�سبة الت�أخري
احلد الأق�صى النطالق تقوميات الهام�ش

ب -اخل�صائ�ص الإدارية
لطرف �أ (الت�سمية)
يف غياب املعلومات
مقر ال�رشكة
رقم تيليك�س مقر ال�رشكة
رقم فاك�س مقر ال�رشكة
رقم هاتف مقر ال�رشكة
املمثل القانوين

ج� -أحكام خا�صة �أخرى
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العنوان �إر�سال الإ�شعار
رقم التيليك�س
رقم الفاك�س
رقم هاتف
الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية
للأ�شخا�ص امل�ؤهلني لإبرام عمليات
اال�ستحفاظ

للح�ساب اخلا�ص
حل�ساب الزبائن
املجموع

املبلغ اجلاري للديون ( 5املعرو�ضة لال�ستحفاظ)

�سعر
اال�سرتداد

�سعر
التفويت

تاريخ 3
اال�سرتداد

تاريخ 2
التفويت

الفئة 1

للح�ساب اخلا�ص
حل�ساب الزبائن
املجموع

املبلغ اجلاري للقرو�ض ( 5امل�ستحفظة)

املفوت �إليه

امل�ؤ�س�سة
املُ�س َلّم �إليها

الفئة 1

املفوت

امل�ؤ�س�سة
املُ�س َلّمة

* �إذا كانت الن�سبة متغرية ،الإ�شارة �إىل �رشوط املقاي�سة.

 1فئة الفاعل االقت�صادي »0« :للأبناك والهيئات املعتربة يف حكمها »1« ،ل�رشكات التمويل »2« ،ل�رشكات الت�أمني ومنظمات االحتياط »3« ،مل�ؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة و» »4لباقي الأ�شخا�ص املعنويني.
 2تاريخ ال�رشوع يف اال�ستحفاظ الذي مت فيه تفويت ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ مقابل �أداء ثمن التفويت للمفوِّ ت ،طبقا ل�رشوط املوافقة املقابلة (املادة  1من منوذج االتفاقية الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ لبع�ض �سندات الديون
القابلة للتداول و�سندات اخلزينة).
 3تاريخ ا�ستحقاق اال�ستحفاظ الذي مت فيه ا�سرتداد ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ مقابل �أداء �سعر اال�سرتداد للمفوت �إليه ،طبقا ل�رشوط املوافقة (املادة  1من منوذج االتفاقية الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ لبع�ض �سندات الديون
القابلة للتداول و�سندات اخلزينة).
« 4نعم» لعمليات اال�ستحفاظ مع الهام�ش؛ «ال» لعمليات اال�ستحفاظ دون هام�ش.
 5يوافق املبلغ اجلاري جمموع �أ�سعار تفويت ال�سندات.

الهام�ش 4

عدد
ال�سندات

ن�سبة*
رمز القيمة
ماروكلري اال�ستحفاظ

الو�سيط………………… :
منوذج الإ�شعار بعمليات اال�ستحفاظ
(ملحق 1-ف لنموذج االتفاقية الإطار)
تاريخ التداول ………………………….

امللحق 2
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 6ت�شمل التغيريات �أي�ضا عمليات اال�ستبدال.

الهام�ش

ن�سبة
عدد ال�سندات رمز القيمة اال�ستحفاظ

ال�رشوط اجلديدة:

الهام�ش

ن�سبة
رمز القيمة
عدد ال�سندات ماروكلري اال�ستحفاظ

�رشوط العملية الأ�صلية:
تاريخ التداول ………………………….

الو�سيط………………… :
تاريخ التغيري………………………… :

�سعر
اال�سرتداد

�سعر
اال�سرتداد

�سعر
التفويت

�سعر
التفويت

تاريخ
اال�سرتداد

تاريخ
اال�سرتداد

تاريخ
التفويت

تاريخ
التفويت

الفئة

الفئة

ُفوت �إليه
امل َّ

ُفوت �إليه
امل َّ

امل�ؤ�س�سة
امل َُ�س َلّم �إليها

امل�ؤ�س�سة
امل َُ�س َلّم �إليها

الفئة

الفئة

املفوت

املفوت

امل�ؤ�س�سة
املُ�س َلّمة

امل�ؤ�س�سة
املُ�س َلّمة

امللحق 3
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منوذج االتفاقية الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ اخلا�صة
ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و�سندات اخلزينة

منوذج االتفاقية الإطار املتعلقة بعمليات اال�ستحفاظ اخلا�صة

ببع�ض �سندات الديون القابلة للتداول و�سندات اخلزينة
بني املوقعني �أ�سفله:

«الطرف �أ»

............................................................
....
ميثله ال�سيد :
من جهة،

«والطرف ب»

.................................................
ميثله ال�سيد:

من جهة �أخرى،

مت الرتا�ضى و االتفاق على �أن عمليات اال�ستحفاظ املربمة بينهما منظمة باالتفاقية الإطار امل�شار
�إليها �أدناه «باالتفاقية» ومالحقاتها وجميع املقت�ضيات القانونية التي تتعلق بها ،خا�صة املن�صو�ص
عليها يف القانون رقم  24.01املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ.
البند الأول  :تعاريف
«وكيل احل�ساب» :ال�شخ�ص (الطرف يف االتفاقية �أو الغري) امل�شار �إليه يف امللحق �1-أ واملكلف
بتحديد فارق القيمة يف عمليات اال�ستحفاظ بهام�ش يف كل تاريخ من تواريخ حتديد القيمة.

«الت�أكيد» :وثيقة جت�سد اتفاق الطرفني حول �رشوط عمليات اال�ستحفاظ التي �أبرمت وتذكر
مبوا�صفاتها اخلا�صة كما متت الإ�شارة �إليها يف امللحق 1-د.

«تاريخ التفويت» :تاريخ بدء عملية اال�ستحفاظ والذي يتم فيه تفويت ال�سندات املعرو�ضة
لال�ستحفاظ مقابل �أداء ثمن التفويت للمفوت ،تطبيقا ل�رشوط الت�أكيد املوافق.
«تاريخ الف�سخ» :تاريخ ف�سخ جميع عمليات اال�ستحفاظ املربمة بني الطرفني� ،أو عند حدوث
ظرف جديد ،تاريخ ف�سخ عمليات اال�ستحفاظ املتاثرة بهذا الظرف اجلديد فقط.

«تاريخ اال�سرتداد» :تاريخ ا�ستحقاق عملية اال�ستحفاظ ،الذي يتم فيه ا�سرتداد ال�سندات املعرو�ضة
لال�ستحفاظ
مقابل �أداء ثمن اال�سرتداد للمفوت �إليه ،تطبيقا ل�رشوط الت�أكيد املُوا ِفق.

«تاريخ حتديد القيمة» :تاريخ حتديد فوارق قيم عمليات اال�ستحفاظ بالهام�ش ،كما هو حمدد يف
امللحق �1-أ.
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«فارق القيمة»  :بالن�سبة لعملية ا�ستحفاظ معينة ،املخطر الذي يتعر�ض له ( با�ستثناء الهام�ش)
طرف ما بالن�سبة لطرف �آخر ب�سبب تطور قيمة ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ والذي لوحظ عند
تاريخ حتديد القيمة وحدد يف امللحق 1-ث.
«فوائد الت�أخري» الفوائد املح�سوبة على كل مبلغ م�ستحق على طرف ل�صالح طرف �آخر وغري
م�ؤدى وفق �سعر الفائدة (امل�سمى �سعر الفائدة عن الت�أخري) املحدد يف امللحق�1-أ.

«يوم عمل» :يوم كامل تفتح فيه الأبناك �أبوابها من �أجل اجناز العمليات بني الأبناك يف ال�سوق
املالية امل�شار �إليها يف امللحق�1-أ .وقد مت تو�ضيح تطبيق هذه البند يف امللحق �1-أ .
«القانون رقم  :»24.01القانون رقم  24.01املتعلق بعمليات اال�ستحفاظ.

«الهام�ش» :يف تاريخ معني ،الت�سليم التكميلي وبكامل امللكية ،ملبالغ مالية �أو �سندات لطرف معني
تطبيقا ملقت�ضيات البند  ،6الفقرة الفرعية  ،2وللملحق 1-ث ،كما حددت قيمتها يف ذلك التاريخ.

«الهام�ش الأويل للأمان» :بالن�سبة لعملية ا�ستحفاظ معينة ،م�ستوى التقومي املتفق عليه بني
الطرفني خالل �إبرام عملية اال�ستحفاظ ،الذي ي�سمح بتحديد ثمن التفويت بناء على كمية ال�سندات
املعرو�ضة لال�ستحفاظ وقيمتها.

«املبلغ امل�ستحق» :بالن�سبة لطرف معني وعملية ا�ستحفاظ مت ف�سخها ،جمموع املبالغ التي كانت
م�ستحقة على هذا الطرف والتي مل ت� َّؤد (لأي �سبب من الأ�سباب) يف تاريخ الف�سخ ،والفوائد عن
الت�أخري املتعلقة بها ،حم�سوبة ابتداء من تاريخ اال�ستحقاق �إىل غاية حلول تاريخ الف�سخ.
«عملية اال�ستحفاظ بهام�ش»� :أي عملية ا�ستحفاظ غري تلك التي اقرها الأطراف �رصاحة ،يف
الت�أكيدات املوافقة ،عن ا�ستثناء تطبيق مقت�ضيات البند  6وامللحق 1-ث.

ُفوت �إليه يف تاريخ
«ثمن التفويت»’ :بالن�سبة لعملية ا�ستحفاظ معينة ،املبلغ املدفوع من طرف امل َّ
املفوت لل�سندات
التفويت (�أخذا بعني االعتبار الهام�ش الأويل للأمان� ،إن وجد) ،مقابل ت�سليم َّ
املعرو�ضة لال�ستحفاظ.

«ثمن اال�سرتداد» :بالن�سبة لعملية ا�ستحفاظ معينة ،املبلغ املدفوع من طرف املفوت يف تاريخ
اال�سرتداد مقابل ت�سليم ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ من لدن املفوت �إليه.
«املخطر اخلام» :مبلغ حمدد طبقا ملقت�ضيات البند  ،11الفقرة الفرعية .3

«الر�صيد الف�سخ» :املبلغ املحدد يف تاريخ قيام الطرف غري املخل �أو الطرف غري املت�رضر بالف�سخ
طبقا ملقت�ضيات البند  11من هذه االتفاقية.
«�سعرالفائدة لعملية اال�ستحفاظ « :بالن�سبة لعملية ا�ستحفاظ معينة� ،سعر الفائدة املتفق عليه بني
الطرفني عند �إبرامها ،والذي �سيتم مبوجبه ح�ساب ثمن ا�سرتداد اال�ستحفاظ املذكور.
«�سعر الفائدة املرجعي»� :سعر الفائدة الذي يحدد كلفة تثبيت ر املبالغ املالية املكونة للهام�ش ،كما
هو حمدد يف امللحق�1-أ.

«ال�سندات» :ال�سندات امل�شار �إليها يف البند  2من هذه االتفاقية.
«قيمة الهام�ش» :يف �أي تاريخ لتحديد القيمة :

• بالن�سبة للجزء من الهام�ش املكون من املبالغ املالية ،قيمةُ تلك املبالغ يف تاريخ حتديد القيمة
ال�سابق (بعد الت�سوية املحتملة للهام�ش بهذا التاريخ) ،ت�ضاف �إليه �أ�سعار الفائدة اجلارية،
حم�سوبة وفق �سعر الفائدة املرجعي للفرتة املمتدة من تاريخ حتديد القيمة ال�سابق �إىل تاريخ
حتديد القيمة املعني.
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• وبالن�سبة للجزء من الهام�ش املكون من ال�سندات ،قيمة تلك ال�سندات يف تاريخ حتديد القيمة
املعني (قبل التقومي املحتمل �إىل حدود هذا التاريخ).

«قيمة ال�سند �أو ال�سندات» :بتاريخ معني:

• عندما يكون ال�سند مو�ضوع ك�شف للأ�سعار مت �إجنازه مببادرة من بنك املغرب ،هذا ال�سعر يف
التاريخ املعني ت�ضاف �إليه ،عند االقت�ضاء ،الق�سيمة اجلارية يف هذا التاريخ.

البند  : 2ال�سندات املقبولة
يتفق الطرفان على �أن عمليات اال�ستحفاظ املربمة بينها تهم ال�سندات املحددة �أدناه:

• �سندات الديون الدين القابلة للتداول املحددة يف القانون رقم  35.94املتعلق ببع�ض �سندات
الديون الدين القابلة للتداول؛

• �سندات اخلزينة ال�صادرة باملزايدة.
البند  :3الت�رصيح
ي�رصح كل طرف وي�شهد:

• �أنه م�ؤ�س�س ب�شكل قانوين ويزاول �أن�شطته وفقا للقوانني والأنظمة اجلاري بها العمل والأنظمة
الأ�سا�سية والوثائق الأخرى املطبقة عليه؛
• �أنه يتمتع بكامل ال�صالحيات والأهلية لإبرام االتفاقية وكل ا�ستحفاظ يتعلق بها و�أنه مت الإذن
بالقيام بها ب�شكل �صحيح من لدن �أجهزة �إدارته �أو �أي جهاز م�ؤهل �آخر؛
• �أن �إبرام وتنفيذ االتفاقية وكذا كل ا�ستحفاظ يتعلق بها غري خمالف لأي حكم من الأحكام
الواردة يف القوانني والأنظمة اجلاري بها العمل �أو الأنظمة الأ�سا�سية �أو الوثائق الأخرى
املطبقة على هذا الطرف؛
• �أن جميع الرتاخي�ص التي قد تكون �رضورية لإبرام وتنفيذ االتفاقية وكل ا�ستحفاظ يتعلق بها
قد مت احل�صول عليها و�أنها ال تزال �صاحلة؛

• �أنه ال توجد يف ما يخ�صه �أية حالة �إخالل من�صو�ص عليها يف البند  ،1.1.10؛

• �أنه يتوفر على املعارف واخلربات ال�رضورية لتقييم املزايا واملخاطر املمكن التعر�ض لها
بر�سم كل ا�ستحفاظ و�أنه مل يعتمد يف ذلك على الطرف الآخر؛
• �أن االتفاقية وعمليات اال�ستحفاظ املربمة متثل جمموعة من احلقوق وااللتزامات ذات قوة
ملزمة بكل �أحكامهاا جتاه هذا الطرف؛

• �أنه ال توجد �ضده �أية دعوى �أو م�سطرة حتكيمية �أو ق�ضائية �أو �إجراء �إداري �أو غريه ذلك مما
ميكن �أن ينتج عنه تراجع ظاهر وجوهري يف ن�شاطه �أو ذمته �أو و�ضعيته املالية �أو من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر يف �صالحية �أو ح�سن تنفيذ االتفاقية وكل ا�ستحفاظ يتعلق بها.
البند  :4و�سائل �إبرام عمليات اال�ستحفاظ
• يتم �إبرام عمليات اال�ستحفاظ بجميع الو�سائل مبا يف ذلك الهاتف وت�صبح �سارية املفعول بني
الطرفني مبجرد تبادل الر�ضى و القبول .و يف هذا الإطار ،ي�سمح كل طرف للآخر بت�سجيل
املحادثات الهاتفية املتعلقة ب�إبرام عمليات اال�ستحفاظ.

• يجب �أن يلي �إبرام كل ا�ستحفاظ تبادل ت�أكيد املوافقة بوا�سطة الر�سائل ،التلك�س �أو الفاك�س �أو
�أي �أداة ات�صال بعدي موثوق بها بالن�سبة للأطراف .وال ي�ؤثر غياب الت�أكيد ب�أي �شكل من
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الأ�شكال على �صحة عملية اال�ستحفاظ .ويف حال عدم االتفاق ب�ش�أن �رشوط الت�أكيد ،مما يجب
�إبالغه للطرف الآخر ،ميكن لكل طرف الرجوع لت�سجيالته الهاتفية كحجة من �أجل حتديد
�رشوط عملية اال�ستحفاظ املعنية.

البند  :5تفويت ال�سندات وا�سرتدادها

• يف تاريخ التفويت ،ي�سلم املفوت �أو يعمل على ت�سليم ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ للمفوت
�إليه ،مقابل دفع هذا الأخري لثمن التفويت.

• يف تاريخ اال�سرتداد ،يقوم املفوت �إليه بت�سليم� ،أو يعمل على ت�سليم ال�سندات املعرو�ضة
لال�ستحفاظ للمفوت مقابل دفع املفوت لثمن اال�سرتداد.
• ينجز كل ت�سليم لل�سندات بكيفية متكن امل�سلم �إليه من التمتع بكامل ملكية ال�سندات امل�سلمة �إليه.

البند  :6الت�سليمات التكميلية  -الطلبات وتدبري الهوام�ش

 1.6املبد�أ

ما مل يتم الن�ص على خالف ذلك عند االبرام ،ت�ؤدي كل عملية ا�ستحفاظ �إىل ت�شكيل �أو ،عند
ٍ
هام�ش مع الأخذ بعني االعتبار تطور قيمة ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ.
االقت�ضاء ،ا�سرتداد
م�شكل بهذه الطريقة ينطبق ،خا�صة
ويتفق الطرفان ب�شكل ال رجعة فيه على �أن �أي هام�ش
َّ
يف حال مقا�صة ت�سفر عن ر�صيد الف�سخ ،على جمموع عمليات اال�ستحفاظ� ،سواء كانت هذه
اال�ستحفاظات بهام�ش �أو بدونه ،وذلك طبقا ملقت�ضيات البند  27من القانون رقم .24.01

 2.6دور وكيل احل�ساب

يتوىل وكيل احل�ساب عند كل تاريخ تتمني ،حتديد فارق قيمة عمليات اال�ستحفاظ بهام�ش وكذا
ويخرب بذلك الطرفني مبجرد التمكن من ذلك بعد حتديده.
الهام�ش الذي يجب ت�شكيله �أو ا�سرتداده ُ
تعترب املعلومات واحل�سابات نهائية ،وت�صبح يف غياب �أخطاء وا�ضحة ،غري قابلة لالعرتا�ض.
ويلتزم كل طرف ب�أي ت�شكيل �أو ا�سرتداد للهام�ش يتعني عليه القيام به يف الآجال املحددة يف
امللحق 1-ث �أدناه.

 3.6تنفيذ طلبات الهام�ش

لتطبيق للمادة  ،6الفقرة  1من امللحق 1-ث ،يق�صد بت�شكيل الهام�ش (�أو الت�سليم التكميلي) ت�سليم
مبالغ مالية مع تفويت امللكية على �شكل حتويل ال رجعة فيه �أو ،عندما يقبل بذلك الطرف الذي
ير�سل �إليه التحويل ،ت�سليمه ال�سندات  .و يق�صد با�سرتداد الهام�ش عند تكوين هام�ش لدى �أحد
َ
الأطراف ،ت�سليم مع تفوت امللكية ملبالغ مالية يف �شكل حتويل ال رجعة فيه �أو ،عندما يتم ت�شكيل
الهام�ش من �سندات ،حتويل بكامل امللكية لهذه ال�سندات يف �شكل ت�سليم ل�صالح الطرف الآخر� .إذا
كان ا�سرتداد الهام�ش جزئيا ،ميلك الطرف امللزم باال�سرتداد كامل احلرية يف تقرير ما �إذا كان
اال�سرتداد �سيهم مبالغ مالية �أو �سندات معينة ،طاملا �أن قيمة اال�سرتداد هي القيمة املتفق عليها.
و�سيخف�ض هذا اال�سرتداد قيمة الهام�ش املحتفظ به بنف�س الن�سبة.
ُ
البند  :7ت�سليم ال�سندات
تعترب ال�سندات ُم�س َلّمة �إذا كانت ،وقت عر�ضها لال�ستحفاظ ،،مقيدة بح�ساب مفتوح يف ا�سم املفوت
�إليه عند و�سيط م�ؤهل وفقا للقوانني اجلاري بها العمل �أو� ،إن اقت�ضى احلال ،عند ال�شخ�ص
املعنوي املُ�ص ِدر لها.
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البند  :8ت�أخر الأداء �أو الت�سليم

 1.8ت�أخر الأداء �أو الت�سليم يف تاريخ التفويت

 �إذا ح�صل ت�أخري يف دفع ثمن التفويت ،يظل اال�ستحفاظ املعني دون تغيري ،ولو مل يقم املفوتبت�سليم ال�سندات املعنية يف التاريخ املحدد ب�سبب ت�أخر الأداء .ويلزم املفوت �إليه ب�أن يدفع ،زيادة
على ثمن التفويت ،فوائد عن الت�أخري تكون م�ستحقة على الفور وبقوة القانون ودون �إعذار
م�سبق .وحت�سب على �أ�سا�س ثمن التفويت من تاريخ التفويت (مبا يف ذلك هذا التاريخ) �إىل تاريخ
الأداء الفعلي (دون ح�ساب هذا التاريخ).

 �إذا ح�صل ت�أخري يف ت�سليم ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ ،يظل اال�ستحفاظ املعني دون تغيري،ولو مل يقم املفوت له بدفع ثمن التفويت يف التاريخ املحدد ب�سبب عدم ت�سليم ال�سندات .غري �أن
املفوت يلتزم� ،إذا ما دفع له ثمن التفويت ،ب�أن يدفع زيادة على ت�سليم ال�سندات ،فوائد عن
الت�أخري �ستكون م�ستحقة على الفور وبقوة القانون ودون �إعذار م�سبق .وحت�سب على �أ�سا�س ثمن
التفويت من تاريخ الأداء (مبا يف ذلك هذا التاريخ) �إىل تاريخ الت�سليم الفعلي لل�سندات املعرو�ضة
لال�ستحفاظ (دون ح�ساب هذا التاريخ).

 2.8الت�أخر يف الأداء �أو الت�سليم يف تاريخ اال�سرتداد

• �إذا ح�صل ت�أخري يف دفع ثمن اال�سرتداد ،يعاد ح�ساب ثمن اال�سرتداد كما لو �أن �أجل اال�ستحفاظ
حل �أ�صال يف تاريخ الأداء الفعلي للثمن املذكور ،ولو مل يقم املفوت �إليه بت�سليم ال�سندات
املعني َّ
املعنية يف التاريخ املحدد ب�سبب ت�أخر الأداء .ويلتزم املفوت يف جميع احلاالت ،ب�أن يدفع
زيادة على ثمن اال�سرتداد املعاد ح�سابه بهذه الطريقة ،فوائد عن الت�أخري �ستكون م�ستحقة على
الفور وبقوة القانون ودون �إعذار م�سبق .وتحُ �سب على �أ�سا�س ثمن اال�سرتداد من تاريخ
اال�سرتداد كما هو من�صو�ص عليه �أ�صال (مبا يف ذلك هذا التاريخ) �إىل تاريخ الأداء الفعلي
(دون ح�ساب هذا التاريخ).

• �إذا ح�صل ت�أخر يف ا�سرتداد ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ ومل يدفع ثمن اال�سرتداد يف
التاريخ املحدد ب�سبب عدم ا�سرتداد ال�سندات ،ال يغيرّ ثمن اال�سرتداد بحيث ال يلزم املفوت يف
تاريخ اال�سرتداد الفعلي لل�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ� ،إال بدفع ثمن اال�سرتداد املتفق عليه
�أ�صال.

• �إذا ح�صل ت�أخر يف ا�سرتداد ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ ومت دفع ثمن اال�سرتداد �إىل
املفوت �إليه ،وجب على هذا الأخري ،زيادة على ا�سرتداد ال�سندات� ،أن يدفع فوائد عن
الت�أخري على ثمن اال�سرتداد ،حتت�سب على �أ�سا�س �سعر فائدة م�ساوٍ ملجموع �سعر الفائدة على
عملية اال�ستحفاظ املعنية و�سعر الفائدة عن الت�أخري .وتكون الفوائد عن الت�أخري م�ستحقة على
الفور وبقوة القانون ودون �إعذار م�سبق ،من تاريخ الأداء (مبا يف ذلك هذا التاريخ) �إىل
تاريخ اال�سرتداد الفعلي لل�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ (دون ح�ساب هذا التاريخ).
البند  :9ا�ستبدال ال�سندات

االتفاق يف �أي ٍ
وقت وحني على ا�ستبدال ال�سندات املعرو�ضة م�سبقا لال�ستحفاظ �أو
يجوز للطرفني
ُ
امل�سلمة على �سبيل ت�سليم تكميلي ،ب�سندات �أخرى من�صو�ص عليها يف البند � 2أعاله ،ب�رشط �أن
تكون لل�سندات اجلديدة ،يف التاريخ الذي يقرران فيه اال�ستبدال ،قيمة ت�ساوي على الأقل قيمة
ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ من قبل التي ا�ستبدلت بها.
يتم اال�ستبدال وفق ال�رشوط امل�شار �إليها يف البند  10من القانون رقم  24.01بحيث ينقل املفوت �إىل
املفوت �إليه ملكية ال�سندات امل�ستبدلة وينقل املفوت �إليه �إىل املفوت ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ
من قبل.
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البند  : 10ف�سخ عمليات اال�ستحفاظ

 1.10الف�سخ يف حالة الإخالل

َ
حالة �إخالل بالن�سبة �إىل �أحد الطرفني «الطرف املخل» :
 1.1.10تعترب �إحدى الوقائع التالية

 1.1.1.10عدم تنفيذ �أي حكم من �أحكام القانون رقم � 24.01أو من �أحكام هذه االتفاقية �أو
ا�ستحفاظ متعلق بها (املتعلقة ب�أداء �أو ت�سليم �أو غريه)� ،إذا مل يتم تدارك ذلك �إما
فور التبليغ بعدم التنفيذ من لدن الطرف غري املخل عندما يتعلق عدم التنفيذ املذكور
بت�شكيل �أو ا�سرتداد ال�سندات التكميلية� ،أي داخل �أجل � 3أيام عمل ابتداء من تاريخ
التبليغ يف احلاالت الأخرى؛

� 2.1.1.10إذا تبني �أن �أي ت�رصيح من�صو�ص عليه يف البند  3كان غري �صحيح يف الوقت الذي
قدمه فيه الطرف املخل� ،أو مل يعد �صحيحا؛

ِ
الطرف الآخر بتعذر �أو رف�ض ت�سديد جمموع �أو بع�ض
 3.1.1.10ت�رصيح �أحد الطرفني �إىل
الديون امل�ستحقة عليه �أو تنفيذ التزاماته �أو وجود م�سطرة ت�سوية ودية ل�صعوبات
املقاولة �أو تعيني مت�رصف م�ؤقت �أو منع من �إ�صدار �سندات وكذا كل م�سطرة مماثلة؛

 4.1.1.10االنقطاع الفعلي عن مزاولة الن�شاط �أو فتح م�سطرة للت�صفية الودية �أو �أية م�سطرة
مماثلة؛
 5.1.1.10فتح م�سطرة للت�سوية �أو الت�صفية الق�ضائية �أو �أية م�سطرة مماثلة �أخرى؛

 6.1.1.10كل واقعة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل بطالن �أو عدم حجية �أو انتفاء �أي كفالة �أو �ضمان
ممنوحة بعقد م�ستقل لفائدة الطرف الآخر بر�سم عملية واحدة �أو �أكرث من عمليات
اال�ستحفاظ ،وكذا كل واقعة م�شار �إليها يف املواد من � 3.1.1.10إىل � 5.1.1.10أعاله
تتعلق ب�شخ�ص �آخر �س َلّم �ضمانه ال�شخ�صي بر�سم �إحدى عمليات اال�ستحفاظ.

 2.1.10عند وقوع حالة �إخالل ،يحق للطرف غري املخل ،من خالل جمرد تبليغ يوجه �إىل
الطرف املخل� ،إيقاف تنفيذ التزاماته املتعلقة بالأداء والت�سليم وف�سخ جميع عمليات
اال�ستحفاظ اجلارية بني الطرفني .ويبني التبليغ املذكور حالة الإخالل امل�سجلة وكذا
التاريخ املعتمد للف�سخ.

 2.10الف�سخ يف حالة حدوث ظرف جديد

 1.2.10يعد ظرفا جديدا بالن�سبة لأحد الطرفني («الطرف املت�رضر») وقوع �أحد الأحداث التالية:

 1.1.2.10بدء العمل بقانون �أو ن�ص تنظيمي جديد �أو تغيري قانون �أو �أي ن�ص له طابع ملزم
يرتتب عليه عدم قانونية عملية اال�ستحفاظ بالن�سبة �إىل الطرف املعني بالأمر �أو �أنه
من الواجب القيام بطرح �أو

اقتطاع جديد ذي طابع �رضيبي من مبلغ يحق له قب�ضه من الطرف الآخر بر�سم اال�ستحفاظ
املذكور ؛

� 2.1.2.10أي اندماج �أو انف�صال يطال الطرف املعني �أو �أي تفويت للأ�صول يقوم به هذا الطرف
ويرتتب عليه تراجع ظاهر وجوهري يف ن�شاطه �أو ذمته �أو و�ضعيته املالية.

 2.2.10عند وقوع ظرف جديد م�شار �إليه يف البند  ،1.1.2.10يقوم كل طرف اطلع عليه بتبليغ
ذلك يف �أقرب الآجال �إىل الطرف الآخر وكذا عمليات اال�ستحفاظ املعنية بهذا الظرف
اجلديد.
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ويوقف الطرفان حينئذ تنفيذ التزاماتهما املتعلقة بالأداء والت�سليم فيما يخ�ص فقط عمليات اال�ستحفاظ
املعنية ويبحثان عن ح�سن نية ،طيلة �أجل ثالثني يوما ،عن حل ير�ضيهما معا.
�إذا تعذر ،بعد انتهاء املدة املذكورة� ،إيجاد حل ير�ضي الطرفني معا ،جاز لكل طرف �أو للطرف

الذي يقب�ض مبلغا �أقل من املبلغ املقرر �إ�شعار الطرف الآخر بف�سخ عمليات اال�ستحفاظ املعنية
فقط بالظرف اجلديد .ويبني يف الإ�شعار املذكور التاريخ املعتمد للف�سخ.

 3.2.10عند وقوع ظرف جديد م�شار �إليه يف البند  ،2.1.2.10تعترب جميع عمليات اال�ستحفاظ
معنية بالظرف املذكور ،وحينئذ يكون للطرف غري املعني بهذا الظرف احلق ،بوا�سطة
جمرد �إ�شعار يوجه �إىل الطرف الآخر ،يف �إيقاف تنفيذ التزاماته املتعلقة بالأداء والت�سليم
ويف ف�سخ جميع عمليات اال�ستحفاظ اجلارية بني الطرفني .ويبني يف الإ�شعار املذكور
التاريخ املعتمد للف�سخ.

 3.10تاريخ الف�سخ

تاريخ الف�سخ :

� .1إذا كان الأمر يتعلق بحالة �إخالل م�شار �إليها يف البند  ،5.1.1.10يوم �إ�صدار احلكم بالت�سوية
�أو الت�صفية الق�ضائية �أو �أية م�سطرة مماثلة �أو ،ح�سب اختيار الطرف غري املخل املذكور يف
التبليغ عن الف�سخ ،تاريخ �إ�صدار هذا احلكم �أو هذه امل�سطرة؛
 .2يف احلاالت الأخرى ،يوم العمل الذي اختاره الطرف املبلغ بالإخالل والذي يجب �أن
يكون بني تاريخ التو�صل بالتبليغ ويوم العمل العا�رش الذي يلي هذا التاريخ مبا يف ذلك هذا
اليوم.

� 4.10آثار الف�سخ

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الف�سخ من �أي التزام بالأداء �أو الت�سليم فيما يخ�ص عمليات
اال�ستحفاظ املف�سوخة.
ويخول الف�سخ ،فيما يخ�ص عمليات اال�ستحفاظ املف�سوخة ،احلق يف دفع ر�صيد الف�سخ يح�سب

وفقا للإجراءات املحددة يف البند  ،11وعندما ينجم عن وقوع حالة �إخالل ،يف ا�سرتجاع
امل�صاريف املن�صو�ص عليها يف البند .16
البند  :11ح�ساب ر�صيد الف�سخ
 1.11يف تاريخ الف�سخ ،ي�ضطلع الطرف غري املخل �أو الطرف غري املت�رضر وحده (امل�شار �إليه
�أدناه «بالطرف املكلف باحل�سابات») مب�س�ؤولية حتديد ر�صيد الف�سخ.
 2.11لهذا الغر�ض ،يحدد الطرف املكلف باحل�سابات ،بالن�سبة لكل عملية ا�ستحفاظ مف�سوخة،
فارق قيمتها يف تاريخ الف�سخ وكذا� ،إن وجدت ،املبالغ امل�ستحقة على كل طرف بر�سم
عملية اال�ستحفاظ املذكورة .ويتم هذا التحديد �سواء كان اال�ستحفاظ بهام�ش �أو دون
هام�ش.
 3.11يحدد جمموع فوارق القيمة الإيجابية بالن�سبة للطرف املكلف باحل�سابات واملبالغ امل�ستحقة
على الطرف الآخر ،ناق�ص جمموع فوارق القيمة ال�سلبية بالن�سبة للطرف املكلف
باحل�سابات واملبالغ امل�ستحقة عليها ،املخطر اخلام للطرف املكلف باحل�سابات (امل�شار �إليه
�أ�سفله باملخطر اخلام).
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 4.11يقوم الطرف املكلف باحل�سابات مبقارنة خطره اخلام بقيمة الهام�ش يف تاريخ الف�سخ (�إذا
مت تكوين الهام�ش) ويحدد ر�صيد الف�سخ على النحو التايل:

� 1.4.11إذا مل يتم ت�شكيل �أي هام�ش ،يكون ر�صيد الف�سخ م�ساويا للخطر اخلام للطرف املكلف
باحل�سابات .ويكون م�ستحقا على الطرف املخل �أو املت�رضر �إذا كان �إيجابيا وم�ستحقا
على الطرف املكلف باحل�سابات �إذا كان �سلبيا.
� 2.4.11إذا مت تكوين هام�ش لدى الطرف املكلف باحل�سابات و�إذا كان لهذا الطرف خطر �إجمايل
�إيجابي ،يكون ر�صيد الف�سخ م�ساويا للفرق بني املخطر اخلام وقيمة الهام�ش .ويكون
م�ستحقا على الطرف املخل �أو املت�رضر �إذا كان �إيجابيا وم�ستحقا على الطرف املكلف
باحل�سابات �إذا كان �سلبيا.

وعلى العك�س من ذلك� ،إذا كان للطرف املكلف باحل�سابات خطر �إجمايل �سلبي� ،سيكون ر�صيد
الف�سخ م�ساويا ملجموع القيمة املطلقة للخطر اخلام وقيمة الهام�ش و�سيكون م�ستحقا على الطرف
املكلف باحل�سابات؛
� 3.4.11إذا مت تكوين الهام�ش لدى الطرف املخل �أو الطرف املت�رضر و�إذا كان للطرف املكلف
باحل�سابات خطر �إجمايل �سلبي ،يكون ر�صيد الف�سخ م�ساويا للفرق بني القيمة املطلقة
للخطر اخلام وبني قيمة الهام�ش .ويكون م�ستحقا على الطرف املكلف باحل�سابات �إذا
كان �إيجابيا وعلى الطرف املخل �أو املت�رضر �إذا كان �سلبيا .وعلى العك�س� ،إذا كان
للطرف املكلف باحل�سابات خطر �إجمايل �إيجابي ،يكون ر�صيد الف�سخ م�ساويا ملجموع
املخطر اخلام وقيمة الهام�ش ويكون م�ستحقا على الطرف املخل �أو املت�رضر.
يوجد يف امللحق  2الذي ي�شكل جزءا ال يتجز�أ من االتفاقية تقدمي على �شكل جدول حل�ساب ر�صيد
الف�سخ.

 5.11عند حدوث ظرف جديد م�شار �إليه يف البند  ،1.1.2.10ومع افرتا�ض ت�أثر بع�ض عمليات
اال�ستحفاظ اجلارية فقط ،يتم حتديد الهام�ش بالرجوع فقط �إىل عمليات اال�ستحفاظ بهام�ش
املتاثرة� ،إن وجدت.
البند  :12دفع ر�صيد الف�سخ
 1.12يقوم الطرف املكلف باحل�سابات ب�إ�شعار الطرف الآخر يف �أقرب الآجال مببلغ ر�صيد
الف�سخ وكذا بتفا�صيل احل�سابات التي مكنت من حتديده .وتكون هذه احل�سابات نهائية
مبجرد التبليغ عنها ويف غياب خط�أ ظاهر ،ال ميكن االعرتا�ض عليها.
 2.12يقوم الطرف امللزم ب�أداء ر�صيد الف�سخ بدفع املبلغ املقابل للطرف الآخر خالل �أيام العمل
الثالثة التي تلي التبليغ امل�شار �إليه يف البند .1.12
� 3.12إذا ح�صل ت�أخري يف دفع ر�صيد الف�سخ ،تن�ضاف �إىل املبلغ املعني فوائد عن الت�أخري متعلقة
به ،تكون م�ستحقة بقوة القانون ودون �إعذار م�سبق وحت�سب ابتداء من تاريخ الف�سخ (مبا
يف ذلك هذا التاريخ) �إىل تاريخ الأداء الفعلي ر�صيد الف�سخ (دون �إدراج هذا التاريخ).
البند  :13التبليغ واملوافقة
يجب �أن يتم التبليغ بوا�سطة ر�سالة �أو تلك�س �أو فاك�س �أو �أي �أداة للتحويل البعد تت�سم بدرجة كافية
من املوثوقية لدى الطرفان ويدخل التبليغ حيز التنفيذ يف تاريخ التو�صل به .وتتم التبليغات ح�سب
البيانات املقدمة يف امللحق .I-B
يتفق الطرفان على:
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• عر�ض هذه االتفاقية على بنك املغرب من �أجل املوافقة ؛

• تبليغ جميع عمليات اال�ستحفاظ �إىل بنك املغرب وفق النموذج الذي و�ضعه البنك واملبني يف
امللحق 1-ح.
البند  :14عدم العدول

ال ي�شكل عدم ممار�سة �أحد الطرفني �أو ممار�سته املت�أخرة ٍ
حلق �أو �صالحية �أو امتياز ناجت عن
االتفاقية عدوال عن هذا احلق �أو ال�صالحية �أو االمتياز.
البند  :15التفويت للغري
ال يجوز نقل �أو تفويت االتفاقية �أو �أي ا�ستحفاظ �أو �أي من احلقوق �أو الواجبات التي تن�ش�أ عنها
بالن�سبة لطرف ما دون املوافقة امل�سبقة للطرف الآخر.
يتعني على الطرف الذي يقوم ب�أية عملية نقل �أو تفويت للغري �أن ي�رصح بذلك لبنك املغرب.
البند  : 16امل�صاريف والنفقات
يخول ف�سخ عمليات اال�ستحفاظ احلق لأحد الطرفني (الطرف غري املخل) ،عند وقوع �إخالل
من الطرف الآخر ،يف ا�سرتجاع امل�صاريف والنفقات املدفوعة مبا فيها م�صاريف امل�سطرة
الق�ضائية� ،إن اقت�ضى احلال� ،إذا كان يف ا�ستطاعته �إثبات ذلك.
البند  : 17مدة االتفاقية
 1.17تربم االتفاقية لفرتة غري حمددة .ويجوز �إلغا�ؤها يف �أي وقت بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع
�إ�شعار باال�ستالم؛ ويدخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ بعد مرور �أجل خم�سة �أيام عمل التي تلي
تاريخ ا�ستالمها.
 2.17تظل االتفاقية حتكم الروابط بني الطرفني بالن�سبة جلميع عمليات اال�ستحفاظ املربمة قبل
دخول الإلغاء املذكور حيز التنفيذ.
البند  :18القانون املطبق ،حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي
 1.18تخ�ضع االتفاقية للقانون املغربي .ويف حالة ترجمتها ،تكون احلجية للن�سخة الأ�صلية
املوقعة فقط.
 2.18يحال كل نزاع يتعلق ب�صالحية االتفاقية �أو ت�أويلها �أو تنفيذها ،يف غياب �أي ت�سوية ودية،
على ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة باملحكمة التجارية ل...

حرر يف...................:بتاريخ...
توقيع الأ�شخا�ص املعتمدين:
الطرف�أ						

الطرف ب
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امللحق 1
املعايري املالية والإدارية واملقت�ضيات التقنية املطبقة على االتفاقية
 .1املعايري املالية
وكيل احل�سابات( :يف غياب �أية معطيات :الطرف الذي يقوم باملبادرة �أوال)
(انظر البند  1والبند .)6

ال�سوق املالية لتحديد �أيام العمل( :يف غياب �أية معطيات :الرباط)
(انظر البند  1يوم العمل)

تاريخ حتديد القيمة( :يف غياب �أية معطيات :كل يوم عمل بالرباط)
(انظر البند  1والبند .)6
العملة املرجعية :الدرهم

�سعر الفائدة املرجعي( :يف غياب �أية معطيات :متو�سط �سعر الفائدة املرجح لل�سوق النقدية بني
البنوك)

�سعر الفائدة عن الت�أخري( :يف غياب �أية معطيات� :سعر الفائدة املطبق على الت�سبيقات املدة 24
�ساعة التي مينحها بنك املغرب ،ت�ضاف �إليها  6نقط مئوية).
(انظر تعريف الفوائد عن الت�أخري ومن�شور بنك املغرب رقم /41و 2004/ال�صادر يف  31دجنرب
 2004املتعلق بتدخالت بنك املغرب يف ال�سوق النقدية).

احلد الذي يتم ،انطالقا منه ،ال�رشوع يف تقومي الهام�ش( :يف غياب �أية معطيات :يتم اعتماد احلد
الأعلى وهو:
•  1.000.000درهم؛

•  1%من جمموع �أثمنة تفويت عمليات اال�ستحفاظ)
 .2املعايري الإدارية

املعايري الإدارية اخلا�صة بالطرف �أ:

العنوان الذي يتوجب �إر�سال التبليغات �إليه( :يف غياب �أية معطيات ،املقر الرئي�سي)

امل�صلحة املعنية( :يف غياب �أية معطيات ،املقر الرئي�سي)

رقم التيليك�س( :يف غياب �أية معطيات ،رقم املقر الرئي�سي)
رقم الفاك�س( :يف غياب �أية معطيات ،رقم املقر الرئي�سي)
رقم الهاتف( :يف غياب �أية معطيات ،رقم املقر الرئي�سي)

الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية للأ�شخا�ص امل�ؤهلني لإبرام عمليات اال�ستحفاظ( :يف غياب �أية
معطيات ،املمثل القانوين)

املعايري الإدارية اخلا�صة بالطرف ب:

العنوان الذي يتوجب �إر�سال التبليغات �إليه( :يف غياب �أية معطيات ،املقر الرئي�سي)
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امل�صلحة املعنية( :يف غياب �أية معطيات ،املقر الرئي�سي)

رقم التيليك�س( :يف غياب �أية معطيات ،رقم املقر الرئي�سي)

رقم الفاك�س( :يف غياب �أية معطيات ،رقم املقر الرئي�سي)
رقم الهاتف( :يف غياب �أية معطيات ،رقم املقر الرئي�سي)

الأ�سماء العائلية وال�شخ�صية للأ�شخا�ص امل�ؤهلني لإبرام عمليات اال�ستحفاظ( :يف غياب �أية
معطيات ،املمثل القانوين).
� .5أحكام خا�صة �أخرى
� .6أحكام تتعلق بتدبري الهوام�ش

د 1.حتديد فارق القيمة بالن�سبة لعملية ا�ستحفاظ بهام�ش الر�صيد ال�صايف لكل طرف.
د 1.1.عند كل تاريخ لتحديد القيمة ،يحدد وكيل احل�سابات ،بالن�سبة لكل عملية ا�ستحفاظ بهام�ش
جارية يف هذا التاريخ ،الفرق الإيجابي �أو ال�سلبي بني:

�أ .قيمة ال�سندات املعرو�ضة لال�ستحفاظ مقومة بالهام�ش الأويل للأمان (�إن وجد)؛ و

ب .ثمن تفويت ال�سندات املذكورة ،ت�ضاف �إليه الفوائد ال�سارية املرتبطة به ،املح�سوبة على
�أ�سا�س �سعر اال�ستحفاظ منذ تاريخ التفويت (مبا فيه هذا التاريخ) �إىل تاريخ حتديد القيمة
املعني (دون ح�ساب هذا التاريخ).
د 2.1.بعد حتديد هذا الفرق ،يقوم وكيل احل�سابات ،بالن�سبة لكل طرف ،بح�ساب فارق القيمة
اخلا�ص بكل عملية ا�ستحفاظ بهام�ش جارية ،والذي �سيكون م�ساويا:

• بالن�سبة لكل عملية ا�ستحفاظ ي�شكل فيها الطرف املعني املفوت ،للفرق بني املبلغني املذكورين،
ومن نف�س عالمة هذا الفرق؛

• بالن�سبة لكل ا�ستحفاظ ي�شكل فيه الطرف املعني املفوت �إليه ،للفرق بني املبلغني املذكورين،
لكن بعالمة مغايرة لهذا الفرق.

د 3.1.بعد حتديد فارق القيمة بالن�سبة لكل ا�ستحفاظ بهام�ش معني ،يقوم وكيل احل�سابات بح�ساب
الر�صيد ال�صايف لفوارق القيمة اخلا�ص بكل طرف (امل�شار �إليه يف ما يلي «الر�صيد
ال�صايف») والذي يكون م�ساويا للمجموع اجلربي لفوارق قيمة هذا الطرف بالن�سبة لكل
من عمليات اال�ستحفاظ بهام�ش اجلارية.

د 2.تكوين �أو ا�سرتداد الهام�ش ح�سب الر�صيد ال�صايف

د 1.2.عند كل تاريخ لتحديد القيمة ،يطلب وكيل احل�سابات من الطرف الذي ميلك ر�صيدا �صافيا
بعالمة �سلبية ت�شكيل هام�ش لفائدة الطرف الذي ميلك ر�صيدا �صافيا بعالمة �إيجابية بقيمة
ت�ساوي هذا الر�صيد ال�صايف.
د� 2.2.إذا �سبق و�أن مت ت�شكيل الهام�ش ،عند �أي تاريخ لتحديد القيمة ،من قبل طرف لفائدة
الطرف الآخر ،يقوم وكيل احل�سابات مبقارنة قيمة الهام�ش و الر�صيد ال�صايف عند هذا
التاريخ:

�أ� .إذا مت ت�شكيل الهام�ش لدى الطرف الذي ميلك ر�صيدا �صافيا �إيجابيا و�إذا كانت قيمة الهام�ش
�أقل من هذا الر�صيد ال�صايف ،يطلب وكيل احل�سابات من الطرف الذي ميلك ر�صيدا �صافيا
�سلبيا ت�شكيل هام�ش تكميلي ت�ساوي قيمته الفرق .وعلى العك�س من ذلك� ،إذا كانت قيمة
الهام�ش تفوق هذا الر�صيد ال�صايف ،يطلب وكيل احل�سابات من الطرف الذي ميلك ر�صيدا
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�صافيا �إيجابيا ا�سرتداد الفائ�ض من الهام�ش (كما لوحظ عند تاريخ التقييم املعني) على الر�صيد
ال�صايف.

ب� .إذا مت ت�شكيل الهام�ش لدى الطرف الذي ميلك ر�صيدا �صافيا بعالمة �إيجابية ،يطلب وكيل
احل�سابات من هذا الطرف ا�سرتداد هذا الهام�ش كليا وت�شكيل هام�ش جديد لفائدة الطرف
�صاحب الر�صيد ال�صايف بعالمة �إيجابية ،بقيمة ت�ساوي هذا الر�صيد ال�صايف.

د 3.2.يجوز للطرف الذي يجب ت�شكيل �أو ا�سرتداد هام�ش لفائدته يف تاريخ حمدد �أن يقبل ،بعد
تبليغ الطرف الذي يتعني عليه القيام بالت�شكيل �أو اال�سرتداد املذكورين ،بتخفي�ض قيمة
الهام�ش الذي يجب ت�شكيله �أو ا�سرتداده يف التاريخ ال�سالف الذكر؛
د 4.2.تنجز �أية عملية ت�شكيل �أو ا�سرتداد للهام�ش ب َلّغ بها وكيل احل�سابات وتتعلق بتاريخ حتديد
القيمة املعني ،يف يوم العمل املوايل.

د 3.احلد الذي يتم ،انطالقا منه ،ال�رشوع يف ت�شكيل �أو ا�سرتداد الهام�ش

د 1.3.ال يتم ال�رشوع يف ت�شكيل �أو ا�سرتداد الهام�ش عند تاريخ حتديد القيمة املعني �إال �إذا كانت
قيمة الهام�ش الذي مت ت�شكيله �أو ا�سرتداده على هذا النحو تفوق احلد الذي يتم ،انطالقا منه
ال�رشوع يف ت�شكيل �أو ا�سرتداد الهام�ش ،كما هو حمدد �أعاله وبالن�سبة ملجموع املبلغ دون
�أي �إعفاء� .إال �أنه �إذا كان الهام�ش م�شكال فقط من ال�سندات ،ف�إن قيمة تقومي الهام�ش �ستكون
على �شكل عدد جربي بالن�سبة للكمية الأقل مبا�رشة من ال�سندات .يف احلالة املن�صو�ص
عليها يف البند د( 2.2.ب) ،يتم تقييم م�ستوى ال�رشوع بالنظر �إىل جمموع عملية ا�سرتداد
�أو ت�شكيل الهام�ش.

د 2.3.ال تطبق الأحكام ال�سابقة على اال�سرتداد التام للهام�ش الذي يتم عند نهاية �آخر عملية من
عمليات اال�ستحفاظ اجلارية بني الطرفني.

ه .منوذج ت�أكيد عملية اال�ستحفاظ
ت�أكيد عملية اال�ستحفاظ
رقم املرجع:

تاريخ �إبرام العملية:

املفوت:

رقم الفاك�س:

املفوت �إليه:

رقم الفاك�س:
ثمن التفويت:

تاريخ التفويت…/…/… :

تاريخ اال�سرتداد…/…/… :
املدة:

املبلغ عند حلول �أجل اال�ستحقاق:
�سعر اال�ستحفاظ:
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ت�سمية ال�سندات:

الرمز ( )ISINاخلا�ص بال�سندات:
عدد ال�سندات:

اال�ستحفاظ بهام�ش:

		ال ()1
نعم ()1

(� )1شطب على العبارة الزائدة

و .منوذج تبليغ بنك املغرب بعملية اال�ستحفاظ
رقم املرجع:

تاريخ �إبرام العملية:

املفوت:

رقم الفاك�س:

امل�س َلّمة:
امل�ؤ�س�سة َ

املفوت �إليه:

رقم الفاك�س:

امل�ؤ�س�سة امل�سلم �إليها:
ثمن التفويت:

تاريخ التفويت…/…/… :

تاريخ اال�سرتداد…/…/… :
املدة:

املبلغ عند حلول �أجل اال�ستحقاق:
�سعر اال�ستحفاظ:
ت�سمية ال�سندات:

الرمز ( )ISINاخلا�ص بال�سندات:
عدد ال�سندات:

اال�ستحفاظ بهام�ش:

		ال ()1
نعم ()1

(� )1شطب على العبارة الزائدة
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امللحق II
جدول ح�ساب الر�صيد الف�سخ

دون هام�ش

هام�ش م�شكل لدى
الطرف املكلف
باحل�سابات

هام�ش م�شكل لدى
الطرف املخل �أو
املت�رضر

املخطر اخلام اخلا�ص بالطرف املكلف املخطر اخلام اخلا�ص بالطرف املكلف
باحل�سابات < 0
باحل�سابات > 0
ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص
بالطرف املكلف باحل�سابات
بالطرف املكلف باحل�سابات
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف املكلف
باحل�سابات
املخل �أو املت�رضر
هام�ش م�شكل لدى الطرف املكلف
باحل�سابات الهام�ش < املخطر اخلام
اخلا�ص بالطرف املكلف باحل�سابات
ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص
بالطرف املكلف باحل�سابات  -الهام�ش ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف بالطرف املكلف باحل�سابات
املخل �أو املت�رضر
الهام�ش +
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف املكلف
الهام�ش > املخطر اخلام
اخلا�ص بالطرف املكلف باحل�سابات باحل�سابات
ر�صيد الف�سخ = الهام�ش  -املخطر
اخلام اخلا�ص بالطرف املكلف
باحل�سابات
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف
املكلف باحل�سابات
هام�ش م�شكل لدى الطرف املخل �أو
املت�رضر ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص
بالطرف املكلف باحل�سابات  +الهام�ش
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف املخل �أو
املت�رضر
الهام�ش < املخطر اخلام اخلا�ص
ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص بالطرف املكلف باحل�سابات
بالطرف املكلف باحل�سابات  +الهام�ش ر�صيد الف�سخ = املخطر اخلام اخلا�ص
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف بالطرف املكلف باحل�سابات  -الهام�ش
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف املكلف
املخل �أو املت�رضر
باحل�سابات
		
الهام�ش > املخطر اخلام
اخلا�ص بالطرف املكلف باحل�سابات
ر�صيد الف�سخ = الهام�ش  -املخطر اخلام
اخلا�ص بالطرف املكلف باحل�سابات
ر�صيد الف�سخ م�ستحق على الطرف املخل �أو
املت�رضر

الطرف املكلف باحل�سابات :الطرف غري املخل �أو الطرف غري املت�رضر ،ح�سب احلالة؛
املخطر اخلام اخلا�ص بالطرف املكلف باحل�سابات = جمموع فوارق القيمة الإيجابية اخلا�صة بهذا الطرف
واملبالغ امل�ستحقة على الطرف الآخر – جمموع فوارق القيمة ال�سلبية لهذا الطرف واملبالغ امل�ستحقة عليها؛
الهام�ش امل�شكل كما مت حتديد قيمته عند تاريخ حتديد القيمة؛
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� 1.11سوق ال�رصف
من�شور رقم  /63م �ش د  96/ال�صادر يف فاحت �أبريل  1996واملتعلق مبدونة �أخالقيات �سوق
ال�رصف
تهدف هذا املن�شور �إىل تو�ضيح قواعد الأخالقيات التي يتعني على جمموع املتدخلني يف �سوق
ال�رصف مراعاتها.
ويتمثل الغر�ض من مدونة الأخالقيات يف تزويد �سوق ال�رصف بن�ص مرجعي يهدف �إىل تعزيز
مهنية و�سمعة ال�سوق وكذلك �إىل ت�سهيل ت�سوية النزاعات التي قد تن�ش�أ بني امل�شاركني.
• قواعد الأخالقيات؛
• القواعد املتبعة؛
• املراقبة والتنظيم؛
• قواعد ال�سالمة؛
• القواعد اخلا�صة بالنزاعات.
�أوال :قواعد الأخالقيات
 .1يتعني على املتدخلني يف �سوق ال�رصف التقيد تقيدا دقيقا بروح ون�ص قواعد الأخالقيات هذه
واالمتثال ب�شكل �صارم للأعراف واملمار�سات اخلا�صة بالأ�سواق العاملية.
 . 2يلتزم املتدخلون يف ال�سوق باحرتام ال�رس املهني وبواجب التكتم ب�شكل �صارم �سواء خالل
�أدائهم ملهامهم �أو بعد توقفهم عن مزاولة ن�شاطهم لأي �سبب من الأ�سباب.
 . 3يتعني على املتدخلني يف ال�سوق �أن يتح َلّوا ب�شكل دائم بالأمانة والنزاهة اخللقية وح�سن النية،
وذلك من خالل مراعاة قواعد الأخالق التالية:
• االمتناع عن امل�شاركة �أو امل�ساهمة يف �أي عملية تهدف �إىل تزييف �آليات ال�سوق بغر�ض حتقيق
فائدة �أو م�صلحة ما.
• االمتناع عن ن�رش �شائعات يف ال�سوق من �ش�أنها الإ�رضار ب�سمعة متدخلني �آخرين �أو التالعب
بعملية ت�شكيل الأ�سعار.
• �إخبار العمالء باملخاطر القائمة بالن�سبة للعمليات املُقرتحة عليهم.
• احرتام مبد�أ املعاملة باملثل يف حتديد الأ�سعار بني املتدخلني ،وذلك دون امل�سا�س بالإكراهات
املتعلقة بحجم امل�ؤ�س�سات واحلدود الفا�صلة بينها.
• االمتناع عن اال�ستفادة من خط�أ وا�ضح يف ت�سعري طرف مقابل.
 . 4يتعني على املديريات احلر�ص على �أن يت�سم املتعاملون بكافة ال�صفات املعنوية واملهارات
التقنية ال�رضورية لأداء وظائفهم.
ثانيا :القواعد املتبعة
 .1يتعني االلتزام بالأ�سعار املحددة لطرف مقابل مت و�ضع خط ائتمان معه.
 .2يتعر�ض الطرف املقابل الذي يطلب حتديد ال�سعر ويت�أخر يف اتخاذ القرار �إىل خطر تغري
ال�سعر ويتعني عليه ،بناء على ذلك ،طلب حتديد �سعر جديد.
 . 3ينبغي �أن تكون الأ�سعار املحددة يف ال�سوق خا�صة مببالغ معيارية؛ ويف حالة العك�س ،يتعني
على مقدم الطلب �أن يحدد املبلغ.
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وب�شكل عام ،يتعني �إرفاق املبالغ التي تقل عن  5ماليني درهم بعبارة «� »pour petitأو
««( »smallمبلغ �صغري») واملبالغ التي تفوق هـذا املـ�ستوى بعـبارة «� »grand montantأو
««( »good amountمبلغ كبري») .وميكن ملحدد ال�سعر رف�ض املعاملة يف حال عدم احرتام
هذه القاعدة.
حمدد «للعلم فقط» �أو «للإر�شاد
 .4يتعني على حمدد ال�سعر �إخبار الطرف املقابل ب�أن �سعره
ٌ
فقط»� ،إذا مل يكن ال�سعر قارا.
ال ميكن ب�أي حال من الأحوال لأي طرف مقابل �أن يطلب من حم ِّدد ال�سعر �أن يلتزم ب�سعره �إذا
كان هذا الأخري م�صحوبا بعبارة «للعلم فقط» �أو «للإر�شاد فقط».
 .5تعترب الأ�سعار املحددة على ال�شا�شة حمددة للإر�شاد فقط ،لكن يتعني على املتدخلني العمل
على حتيني هذه الأ�سعار على الدوام.
 .6ينبغي ت�أكيد جميع العمليات املنجزة يف ال�سوق بوا�سطة نظام � SWIFTأو التلك�س ،وذلك
يف �أقرب الآجال.
وينبغي �أن تكون الت�أكيدات على �أكرب قدر ممكن من التف�صيل و�أن ت�شمل املعلومات التالية� :أ�سماء
املتعاقدين ونوعية العملية وتاريخ القيمة وتاريخ اال�ستحقاق و�سعر الفائدة �أو ال�سعر و�أ�سماء
البنوك املرا�سلة� ،إىل غري ذلك.
يف حال وجود اعرتا�ض �أو خالف ب�ش�أن �إحدى العبارات الواردة يف املعاملة ،يتعني �إخبار
الطرف املُ�ص ِدر بذلك يف �أجل � 24ساعة بعد ا�ستالم الت�أكيد على �أبعد تقدير.
ثالثا  :املراقبة والتنظيم
 .1يتعني على امل�شاركني يف �سوق ال�رصف و�ضع نظام داخلي ميكّ ن الإدارة العامة من العمل
ب�شكل دائم على قيا�س احلجم الإجمايل لقرو�ض البنك وحجمها ح�سب العمالت وكذلك مراقبة
املخاطر القائمة.
 .2يتعني على الو�سطاء املعتمدين �ضمان وجود ف�صل وا�ضح بني املكتب الأمامي واملكتب
اخللفي� ،سواء فيما يخ�ص اختيار املواقع �أو الوظائف �أو العالقات الرتاتبية.
وال ينبغي ب�أي حال من الأحوال تكليف م�ستخدمي قاعة ال�رصف باملعاجلة الإدارية للعمليات (
القيد ،الت�أكيد ،التغطية� ،إىل غري ذلك ).
 .3يتعني على الو�سطاء املعتمدين تبادل قوائم الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لإتخاذ التزامات يف ال�سوق
با�سمهم وكذلك التوقيعات ومبالغ االلتزام املرخ�ص بها بالن�سبة مل�ستخدمي املكاتب اخللفية.
ويتعني عليهم و�ضع خطوط ائتمان ح�سب كل طرف مقابل وح�سب كل نوع من �أنواع العمليات.
كما يتعني عليهم تبادل التعليمات االعتيادية اخلا�صة بعملياتهم من �أجل ت�سهيل معاجلتها.
 .4ال يجوز للمتدخلني يف �سوق ال�رصف ال�رشوع يف عمليات حل�سابهم �أو انطالقا من قاعة
�رصف تابعة مل�ؤ�س�سة �أخرى غري م�ؤ�س�ستهم.
 .5يتحمل الو�سطاء املعتمدون م�س�ؤولية تامة عن �أي عملية �رشع فيها م�ستخدمو �صالة ال�رصف
التابعة لهم.
رابعا  :قواعد ال�سالمة
 .1ينبغي �أن تكون قاعات ال�رصف مزودة ب�أنظمة للحماية و�أن يكون الولوج �إليها مقيدا تقييدا
دقيقا .وينبغي ح�رص الزيارات ب�شكل �صارم بالن�سبة للأ�شخا�ص غري املرخ�صني .
 .2يو�صى ب�أن يجهِّ ز الو�سطاء املعتمدون �صاالت ال�رصف التابعة لهم ب�أجهزة لت�سجيل املكاملات
الهاتفية .ويتعني على املتعاملني �إخبار الأطراف املقابلة بت�سجيل حمادثاتهم.
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ويتعني االحتفاظ بالت�سجيالت على الأقل ملدة ثالثة �أ�شهر و�إن �أمكن ملدة �أطول.
 .3ينبغي االحتفاظ بالت�سجيالت اخلا�صة باملعامالت التي ين�ش�أ ب�ش�أنها نزاع حتى ت�سوية ذلك
النزاع.
 - 4ينبغي تقنني الو�صول �إىل الت�سجيالت ب�شكل �صارم وح�رصه يف الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم
على النحو الواجب من طرف الإدارة العامة.
خام�سا  :ت�سوية النزاعات
 .1من �أجل �ضمان ال�سري اجليد ل�سوق ال�رصف ،ينبغي للو�سطاء املعتمدين �إحداث هيئة للت�صالح
لت�سوية النزاعات بني املتدخلني.
 .2يف حال ف�شل �إجراءات الت�صالح يف حل نزاع ما ،يجوز للأطراف طلب حتكيم بنك املغرب
طبقا ملقت�ضيات قانون امل�سطرة املدنية و�رشيطة التخلي عن جميع و�سائل الطعن التي تتيحها
لهم تلك املقت�ضيات .
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من�شور رقم /61م �ش د  96/ال�صادر يف فاحت �أبريل  1996واملتعلق ب�سوق ال�رصف ،كما مت
تعديله طبقا للمنا�شري التالية:
�أ .من�شور رقم /473م �ش د 97/ال�صادر يف  27يناير 1997واملتعلق ب�سوق ال�رصف  -تعديل
عمليات ال�رصف بالناجز و ودائع العملة لدى بنك املغرب.
ب .من�شور رقم / 6479م �ش د 98/ال�صادر يف  24نونرب  1998واملتعلق بتغطية خماطر
ال�رصف.
ج .ر�سالة من�شور رقم /136م ع ن �ص 07/ال�صادرة يف  9غ�شت  2005و املتعلقة بتغطية خطر
ال�رصف.
واملتممة بالدوريات التالية:
د .من�شور رقم / 04ق خ ت ا 8 /ال�صادر يف  16يناير  2004و املتعلق بتغطية املخاطر اخلا�صة
باملنتجات الأ�سا�سية.
ه .من�شور بنك املغرب رقم /3د م و �س 2005/ال�صادر يف  3غ�شت  2005و املتعلق بعمليات
خيارات ال�رصف.
و .ر�سالة من�شور رقم /134م ع ن �ص 07 /ال�صادرة يف  8غ�شت  2005و املتعلقة بالودائع
والتوظيفات بالعمالت الأجنبية يف اخلارج.
يهدف هذه املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق دورية مكتب ال�رصف رقم  1.633ال�صادرة يف فاحت
�أبريل  1996واملتعلقة ب�إحداث �سوق لل�رصف يف املغرب.
• �سري �سوق ال�رصف.
• التوظيفات لدى بنك املغرب.
• الت�رصيحات �إىل بنك املغرب.
• مقت�ضيات خمتلفة.

�.Iسري �سوق ال�رصف
 .1مقت�ضيات عامة

 .1يرخ�ص للو�سطاء املعتمدين القيام بعمليات يف �سوق ال�رصف بالعملة ال�صعبة بالناجز،
وبعمليات �آجلة وبعمليات خزينة ،وذلك حل�سابهم اخلا�ص �أو حل�ساب العمالء.
وال يفر�ض �أي قيد على اختيار العمالت التي يتعامل بها الو�سطاء املعتمدون فيما بينهم ومع
العمالء.
 .2يجوز تداول فوائ�ض �أو احتياجات البنوك من العمالت لدى و�سطاء معتمدين �آخرين بناء
على �أ�سعار �رصف حمددة باتفاق م�شرتك بني الأطراف؛ كما يجوز تداولها مع بنك املغرب.
 .3يعلن بنك املغرب ب�صفة دائمة ،على �شا�شات «رويرتز» عن �أ�سعار ال�رصف املطبقة على
عمليات �رشاء وبيع العمالت مع الو�سطاء املعتمدين .ويعرب عن هذه الأ�سعار ب�سعر « غري
م�ؤكد الوقوع « (املبلغ بالدرهم املقابل لوحدات العمالت امل�سعرة).
كما مت تعديلها طبقا للمن�شور رقم/6479م �ش د  98/ال�صادر يف  24نونرب : 1998
يهدف هذا املن�شور ،املتخذ مبوجب دورية مكتب ال�رصف رقم 1655ال�صادرة يف  24نونرب
 ،1995بتحديد التعديالت التي �أدخلت على املن�شورين رقمي /61م �ش د  96/و /97م �ش د
 473/ال�صادرين يف فاحت �أبريل  1996و 27يناير 1992و املتعلقني ب�سوق ال�رصف٬و ذلك
لتكييف الإجراءات املطلوبة من قبل اعتماد اليورو :
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• معامالت بنك املغرب.
• معامالت بني البنوك والعمالء.

 .IIمعامالت بنك املغرب

ابتداء من  4يناير  ،1999لن يقوم بنك املغرب ب�أية معاملة مع البنوك الو�سيطة املعتمدة تتعلق
بعمليات ال�رصف بالناجز �أو بالإيداع بالعمالت الوطنية للبلدان امل�شاركة يف اليورو.
ت�شمل الالئحة اجلديدة للعمالت التي يعلن عن �سعر �رصفها اخلا�ص بال�رشاء والبيع ب�شكل دائم
على �شا�شات «رويرتز» ،والتي قد تكون مو�ضوع معامالت مع بنك املغرب ابتداء من بدء
العمل باليورو ،ما يلي :اليورو ،والدوالر الأمريكي ،والدوالر الكندي ،واجلنيه الربيطاين،
والكرونة الدامناركية ،والكرونة الرنويجية ،والكرونة ال�سويدية ،والفرنك ال�سوي�رسي،
والني الياباين ،والدينار اجلزائري ،والدينار التون�سي ،والدينار الليبي ،والأوقية املوريتانية،
والدينار الكويتي ،والريال ال�سعودي والدرهم االماراتي.
خالل الفرتة االنتقالية لبدء العمل باليورو التي �ستنتهي يف  31دجنرب � ،2001سي�ستمر بنك املغرب
يف الإعالن عرب �شا�شات «رويرتز» ،على �سبيل التوجيه ،عن �أ�سعار �رصف العمالت امل�شاركة
يف اليورو كما تعك�سها ت�سعرية اليورو مقابل الدرهم و�أ�سعار حتويلها الثابتة على التوايل .و�سيحدد
هذه الأخرية املجل�س الأوربي بتاريخ  31دجنرب  1998و�سيقوم بنك املغرب بتبليغها �إىل البنوك
الو�سيطة املعتمدة قبل  4يناير .1999
�ستتم ت�سوية العمليات بالناجز وعمليات الإيداع التي انطلقت �سنة  1998والتي يكون تاريخ
احت�ساب قيمتها �أو ا�ستحقاقها يف �سنة  1999وفق ال�رشوط املتفق عليها مقدما.
يف حالة بقاء لدى البنوك الو�سيطة املعتمدة بعد تاريخ فاحت يناير  1999موجودات منف�صلة مقومة
بعمالت م�شاركة يف اليورو ،ف�إن الإيداعات من هذه العمالت لدى بنك املغرب ينبغي القيام بها
وتنفيذها باليورو بعد التحويل.

 .IIIاملعامالت بني البنوك والعمالء

ابتداء من تاريخ  4يناير  ،1999يحظر على البنوك الو�سيطة املعتمدة التعامل فيما بينها ،كقاعدة
عامة ،بالعمالت الوطنية لبلدان منطقة اليورو .وينبغي عليها يف �أقرب الآجال تنفيذ التكييفات
احل�سابية واملعلوماتية ال�رضورية من �أجل مراعاة هذا البند.
يف عالقتهم مع العمالء خالل فرتة املالحظة ،يجب على البنوك ف�سح املجال �أمام ه�ؤالء للقيام
بالعمليات بالناجز �أو العمليات لأجل �سواء باليورو �أو بالعمالت الوطنية ملنطقة اليورو .وتتاح
لأ�صحاب احل�سابات بعمالت منطقة اليورو �أي�ضا �إمكانية االحتفاظ بهذه احل�سابات مقومة بهذه
العمالت �أو حتويلها لليورو ابتداء من  4يناير .1999
يجب �أن تعك�س الإ�شعارات والبيانات املنتظمة املوجهة �إىل العمالء االختيارات التي قامت بها هذه
الأخرية يف هذا ال�صدد.
يعتمد يف العمليات املتعلقة ب�إحدى العمالت الوطنية املعنية �سعر �رصف ناجت عن ت�سعريات اليورو
مقابل الدرهم وذلك وفقا للحدود التي و�ضعتها دورية بنك املغرب رقم /61م �ش د  96/ال�صادرة
يف فاحت �أبريل  1996وتطبيق �سعر حتويل ثابت مماثل باليورو .وال تقتطع �أية عمولة نظري هذا
التحويل.
يتعني على البنوك الو�سيطة الإعالن ،على �سبيل التوجيه ،عن �أ�سعار ال�رصف املتعلقة بال�رشاء
والبيع �سواء بالن�سبة لليورو �أو العمالت الوطنية للبلدان امل�شاركة يف منطقة اليورو.
تدخل مقت�ضيات هذه الدورية حيز التنفيذ ابتداء من  4يناير .1999
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تظل جميع مقت�ضيات الن�شورين رقم /61م �ش د  96/و رقم /473م �ش د 97/ال�صادرين يف فاحت
�أبريل  1996و 27يناير  1997دون تغيري.
يحتفظ بنك املغرب بحق ت�سعري عمالت �أجنبية �أخرى �أو حتديد تدخالته يف عدد �أقل من العمالت
بالنظر ،على اخل�صو�ص ،حلجم العمليات و�إمكانيات معاجلتها يف ال�سوق.
تتم العمليات املتداولة مع بنك املغرب ب�شكل متوا�صل من ال�ساعة � 8.30صباحا �إىل  3.30زواال.
 .4تتم جميع العمليات بالناجز عادة بعد يومي عمل .ويجوز للو�سطاء املعتمدين االتفاق حول
تواريخ �أداء متغرية (نف�س اليوم �أو اليوم املوايل).
�إن عدم احرتام تاريخ احت�ساب القيمة من قبل �أحد الأطراف يعطي احلق للطرف املقابل يف طلب
فوائد عن الت�أخري ،على �سبيل التعوي�ض.
 .5تكون جميع العمليات املتداولة يف �سوق ال�رصف مو�ضوع ت�أكيد فوري من خالل تبادل
الطرفني لر�سائل تلك�س �أو �سويفت حتدد فيها جميع املعلومات املتعلقة بهذه العمليات (املبلغ،
�سعر ال�رصف ،تاريخ احت�ساب القيمة ،تاريخ اال�ستحقاق ،ا�سم املرا�سل.)..

 .2العمليات القابلة للإجناز يف �سوق ال�رصف

املتممة باملن�شورين رقم / 8ق خ ت ا 2004 /ال�صادر يف  16يناير  2004املتعلقة بتغطية املخاطر
اخلا�صة و رقم /3د م و �س 2005/ال�صادر يف  3غ�شت  2005املتعلقة بعمليات خيارات ال�رصف.
 .1العمليات بالناجز

�أ .يخول للو�سطاء املعتمدين القيام� ،سواء حل�سابهم اخلا�ص �أو حل�ساب العمالء ،بالعمليات بالناجز
التالية:
• �رشاء وبيع العمالت مقابل الدرهم.
كما مت تعديلها طبقا للمن�شور رقم /473م �ش د 97/ال�صادر يف  27يناير1997
 .1وفقا ملقت�ضيات دورية مكتب ال�رصف رقم 1.641ال�صادرة يف 24يناير ،1997يجوز
للو�سطاء املعتمدين �إجناز عمليات �رشاء و بيع العمالت مقابل العمالت بالناجز لدى بنك
املغرب و البنوك الأجنبية ،با�ستثناء عمالت بلدان احتاد املغرب العربي.
يحتفظ بنك املغرب بحقه يف �أن ال ين�صب نف�سه طرفا مقابال يف عمليات �رشاء �أو بيع العمالت
مقابل العمالت.
� .2أ�سعار ال�رصف املطبقة على هذه العمليات يتفاو�ض عليها بني الأطراف بكل حرية.
( .3تخفي�ض عمولة ال�رصف من � ‰ 2إىل  ‰ 1طبقا ملقت�ضيات ر�سالة وزير االقت�صاد و املالية
ال�صادرة يف  4يونيو 2009و املتعلقة بتخفي�ض عمولة ال�رصف) .ال تخ�ضع عمليات �رشاء و
بيع العمالت مقابل العمالت لعمولة ال�رصف بفائدة  ‰ 1املقتطعة حل�ساب مكتب ال�رصف.
 .4يجب الت�رصيح يوميا لدى بنك املغرب عن جميع عمليات �رشاء �أو بيع العمالت مقابل
العمالت لدى بنك �أجنبي و التي يعادل مبلغها الأعلى خم�سة ماليني درهم ،و ذلك وفق
النموذج امللحق.
يتعني على امل�ؤ�س�سات البنكية التي يوجد مقرها الرئي�سي بالدار البي�ضاء ت�سليم هذه البيانات �إىل
فرع بنك املغرب بهذه املدينة يوم معاجلة هذه العمليات ،على ال�ساعة  6م�ساء على �أق�صى تقدير.
ويتعني على امل�ؤ�س�سات البنكية الأخرى �إيداع بياناتها ،يف نف�س الآجال ،لدى مديرية ال�ش�ؤون
الدولية لبنك املغرب يف الرباط.
ب .يحدد الو�سطاء املعتمدون �أ�سعار ال�رصف املطبقة على العمليات بالعملة ال�صعبة.
(تخفي�ض عمولة ال�رصف من � ‰ 2إىل  ‰ 1طبقا لأحكام ر�سالة وزير االقت�صاد و املالية
ال�صادرة يف  4يونيو 2009و املتعلقة بتخفي�ض عمولة ال�رصف).
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يجب �أن تت�ضمن الفوائد على العمليات بالناجز املتعلقة ب�رصف العمالت مقابل الدرهم املمنوحة
للعمالء عمولة ت�صل �إىل ‰ 1يدفع عائدها �إىل بنك املغرب حل�ساب مكتب ال�رصف .وحتدد
كيفيات اقتطاع هذه العمولة و�إيداعها لدى بنك املغرب يف الفقرة ج من هذا الق�سم.
تكون �أ�سعار ال�رصف الدنيا والق�صوى التي يقدمها الو�سطاء املعتمدون لعمالئهم موافقة لأ�سعار
ال�رصف املعلن عنها من قبل بنك املغرب مع ا�ستقطاع عمولة بن�سبة.‰ 1
ج .يجب �أن يكون مبلغ العمليات بالناجز املتعامل بها مع بنك املغرب يعادل مليون درهم يف
احلد الأدنى.
د .يعلن الو�سطاء املعتمدون ،على �سبيل التوجيه� ،أ�سعار ال�رصف اخلا�صة ب�رشاء العمالت
وبيعها.
(�ألغيت و ا�ستبدلت باملن�شور رقم /136م ع ن �ص 07/ال�صادر يف  9غ�شت  2005و املتعلق
بتغطية خطر ال�رصف).
تهدف ر�سالة املن�شور هذه �إىل حتديد كيفيات تطبيق دورية مكتب ال�رصف رقم  1723ال�صادرة
يف فاحت غ�شت  2007واملتعلقة بتغطية خطر ال�رصف.
 .1العمليات لأجل:
متتد العمليات لأجل بالعمالت مقابل الدرهم �أو العمالت يف ما بينها التي ينجزها الو�سطاء
املعتمدون لفرتات يتفاو�ض ب�ش�أنها الأطراف بكل حرية.
(تخفي�ض عمولة ال�رصف من � ‰ 2إىل  ‰ 1طبقا لأحكام ر�سالة وزير االقت�صاد و املالية
ال�صادرة يف  4يونيو 2009و املتعلقة بتخفي�ض عمولة ال�رصف).
يجب �أن تت�ضمن �أ�سعار ال�رصف املتعلقة بالعمليات لأجل بالعمالت مقابل الدرهم عمولة بقيمة
ُ 1‰يدفع عائدها لبنك املغرب.
ال يعر�ض بنك املغرب �أي �سعر �رصف لأجل وال ُي َن�صب نف�سه طرفا مقابال يف هذه العمليات.
 .2عمليات املبادلة:
يتفاو�ض الأطراف بكل حرية ب�ش�أن خ�صائ�ص عقود املبادلة بالعمالت مقابل الدرهم �أو العمالت
يف ما بينها التي يربمها الو�سطاء املعتمدون ويجب �أن تكون هذه اخل�صائ�ص مطابقة لأحكام
اجلمعية الدولية للمبادالت وامل�شتقات املالية (� )ISDAأو الفيدرالية البنكية الفرن�سية (.)FBF
 .4عمليات الإيداع

(املتممة بر�سالة املن�شور رقم /134م ع ن �ص 07/ال�صادرة يف  9غ�شت  2005واملتعلقة بالودائع
والتوظيفات بالعمالت الأجنبية يف اخلارج)
�أ .يجوز للو�سطاء املعتمدين تنفيذ ،فيما بينهم ومع العمالء ،عمليات الإيداع بتاريخ ا�ستحقاق
حمددة التي حتدد فيها �آجال اال�ستحقاق و الفائدة باتفاق م�شرتك من قبل املتعاقدين.
ب .يجوز �أي�ضا للو�سطاء املعتمدين تكوين ودائع لدى بنك املغرب وفقا لل�رشوط املحددة يف الق�سم
 IIIمن هذه الدورية.
ج .يجب احت�ساب الفوائد على التوظيفات بالعمالت مع الأخذ بعني االعتبار:
• عدد الأيام ال�صحيحة ،مبا فيها اليوم الأول للعقد مع ا�ستثناء يوم تاريخ اال�ستحقاق.
• تكون ال�سنة من  360يوما با�ستثناء الإيداعات باجلنيه الإ�سرتليني والوحدة النقدية الأوربية التي
تت�شكل قاعدتها ال�سنوية من  365يوما.
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د .من الأف�ضل التعبري عن �أ�سعار الفائدة ب�شكل ك�سور.
ج .اقتطاع و�إيداع عمولة ‰ 1
(تخفي�ض عمولة ال�رصف من � ‰ 2إىل  ‰ 1طبقا لأحكام ر�سالة وزير االقت�صاد و املالية
ال�صادرة يف  4يونيو 2009و املتعلقة بتخفي�ض عمولة ال�رصف).
ي�سجل عائد العمولة  ،‰ 1املقتطع من قبل الو�سطاء املعتمدين على عمليات �رشاء وبيع العمالت
للعمالء ،ب�شكل يومي يف دائنية ح�ساب ي�سمى « عمولة ال�رصف تدفع لبنك املغرب» الذي يتم
ح�رص ر�صيده مع نهاية كل �شهر ،و يتم الدفع �إىل بنك املغرب يف �أيام العمل اخلم�سة املوالية.

 .IIالتوظيفات لدى بنك املغرب

(�ألغيت و ا�ستبدلت مبوجب مقت�ضيات املن�شور رقم /473م �ش د 97/ال�صادر يف  27يناير1997
و املتعلقة بتوظيف العمالت لدى بنك املغرب).
 .1جميع العمالت امل�سعرة من قبل بنك املغرب مقبولة لهذه التوظيفات ،با�ستثناء عمالت البلدان
�أع�ضاء احتاد املغرب العربي.
( .2معدل بر�سالة املن�شور رقم /134م ع ن �ص 07 /ال�صادرة يف  8غ�شت  2005و املتعلقة
بالودائع والتوظيفات بالعمالت الأجنبية يف اخلارج).
يحتفظ الو�سطاء املعتمدون ب�إمكانية القيام بودائع لدى بنك املغرب ،ويعادل املبلغ الأدنى والأجل
الأق�صى على التوايل  10ماليني درهم و�سنة واحدة.

 .IIIالت�رصيحات لدى بنك املغرب

يتعني على الو�سطاء املعتمدين موافاة بنك املغرب بالبيانات التالية املعدة وفقا للنماذج املرفقة يف
امللحق:

 .1البيانات اليومية:

• �رشاء وبيع العمالت بالناجز للعمالء؛
• العمليات الرئي�سية ما بني البنوك بالناجز اخلا�صة بالعمالت؛
(�ألغيت و ا�ستبدلت بالفقرة الرابعة من املن�شور رقم /136م ع ن �ص 07/ال�صادر يف  9غ�شت
 2005و املتعلق بتغطية خطر ال�رصف).
يجب �أن يكون الو�سطاء املعتمدين قادرين على حتديد خمتلف عمليات التغطية داخل نظامهم
املعلوماتي.
يتعني على الو�سطاء املعتمدين موافاة مديرية العمليات النقدية وال�رصف لبنك املغرب� ،شهريا
وعلى �أبعد تقدير يف العا�رش من ال�شهر الذي يلي احل�رص ال�شهري للح�سابات ،بتقارير تت�ضمن
جمموع العمليات لأجل وعمليات املبادلة ،يتم �إعدادها ح�سب النماذج املبينة يف امللحقني  1و.2
تتوىل مديرية العمليات النقدية وال�رصف حتديد كيفيات الإر�سال والإخبار بها.

 .2البيان الأ�سبوعي:

• االقرا�ضات واالقرتا�ضات ما بني البنوك بالعمالت
• يجب �إر�سال هذا البيان �إىل مديرية ال�ش�ؤون الدولية لبنك املغرب يف الرباط يف يوم العمل
الثالث بعد تاريخ ح�رص احل�سابات على �أق�صى تقدير.
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 .IVمقت�ضيات خمتلفة

 .1تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التنفيذ يف  2مايو .1996
 .2تن�سخ املنا�شري التالية لبنك املغرب ابتداء من  2مايو .1966
• من�شور رقم  2.871ال�صادر يف � 13أبريل .1973
• من�شور رقم م د  83/81/ال�صادر يف  5يناير .1983
 .3تنجز نهائيا عقود ال�رصف لأجل املكتتبة قبل  2مايو  1996طبقا للمن�شور رقم /81م د83/
ال�صادر يف  5يناير  1983مع حلول تواريخ اال�ستحقاق الأ�صلية وطبقا للمقت�ضيات املحددة
يف هذا املن�شور.
 .4تلغى العمولة التنازلية التي يقتطعها الو�سطاء املعتمدون مقابل عمليات «التحويل» للعمالء.
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ب:بنوكي  /ع :عمالء

املقابل ب�آالف
املقابل ب�آالف
الدراهملقيمةاملبلغ الدراهم لقيمة املبلغ
امل�شرتى
املباع

ملحق

املبلغ املباع
بالآالف

املبلغ امل�شرتى
بالآالف

العملة املباعة

العملة امل�شرتاة

�أو�ضاع ال�رصف
من
�إىل
املقابل

حمفظة
4
ب/ع

تاريخ احت�ساب
القيمة

عمالت

ا�سم امل�ؤ�س�سة
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املقابل ب�آالف الدراهم لقيمة
املبلغ املباع

ملحق

املبلغ املباع بالآالف

املقابل ب�آالف الدراهم لقيمة
املبلغ امل�شرتى

املبلغ
امل�شرتى
بالآالف

طبيعة
اال�ستناد

عمليات �رصف لأجل
من
�إىل
العملة
املباعة

العملة
امل�شرتاة

املقابل

تاريخ
اال�ستحقاق

تاريخ
احت�ساب
القيمة

ا�سم امل�ؤ�س�سة

تاريخ
العملية

469

جمموعة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املتعلقة بن�شاط م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها

مقابل القيمة ب�آالف
مقابل القيمة ب�آالف
مبلغ الفوائد بالآالف
الدراهم
الدراهم

ملحق

املبلغ الأويل
بالآالف

تاريخ اال�ستحقاق

من
�إىل

نوع العملة

القرو�ض و االقرتا�ضات من ال�سوق البنوكي

قر�ض  /اقرتا�ض

املقابل

تاريخ العملية

ا�سم امل�ؤ�س�سة
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عمليات املبادلة
من
�إىل
مبلغ العملة
مبلغ العملة
العملة املباعة العملة امل�شرتاة
مبلغ العملة املقابل ب�آالف
املقابل ب�آالف مبلغ العملة
املباعة بال�سعر امل�شرتاة بال�سعر
بال�سعر
بال�سعر
الدراهم لقيمة امل�شرتاة لأجل املباعة لأجل الدراهم لقيمة
الفوري
الفوري
الفوري
الفوري
العملية لأجل
بالآالف
بالآالف
العملية لأجل
بالآالف
بالآالف

ملحق رقم 2

devise achetée (vendue) spot = devise vendue (achetée) à terme

املقابل

تاريخ احت�ساب
تاريخ
تاريخ العملية
القيمة
اال�ستحقاق

ا�سم امل�ؤ�س�سة
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ر�سالة وزير االقت�صاد واملالية بتاريخ  4يونيو  2009متعلقة بعمولة ال�رصف
وزير االقت�صاد و املالية
�إىل
ال�سيد وايل بنك املغرب
الرباط-املو�ضوع  :اخلف�ض من �سعر عمولة ال�رصف
�سيادة الوايل،
ي�رشفني �أن �أخربكم �أنه ابتداء من فاحت يونيو  2009يتم خف�ض �سعر عمولة ال�رصف على عمليات
�رشاء و بيع العمالت مقابل ال ّدرهم ،املن�صو�ص عليها يف الظهري ال�رشيف رقم 021.58.1امل�ؤرخ
يف  22يناير � ،1958إىل ن�سبة .‰1
وتقبلوا� ،سيادة الوايل� ،أ�سمى عبارات التقدير.
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من�شوررقم / 04ق خ ت ا 8 /بتاريخ  16يناير  2004املتعلقة بتغطية املخاطر اخلا�صة باملواد
الأ�سا�سية
يهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق مقت�ضيات دورية مكتب ال�رصف رقم  1699ال�صادرة
يف  13يناير  2004املتعلقة بتغطية خماطر تقلب �أ�سعار بع�ض املواد الأ�سا�سية.

 .1مقت�ضيات عامة

 . 1يجوز للبنوك �إجناز عمليات يف ال�سوق الدولية ،حل�ساب عمالئها �أو حل�سابها اخلا�ص،
تهدف �إىل تغطية خمطر التقلب ،احليازة �أو اتخاذ و�ضع ب�ش�أن املواد الأ�سا�سية مبا فيها
املعادن النفي�سة .
 .2املادة الأ�سا�سية هي مادة ذاتية ميكن تداولها يف ال�سوق الثانوية.
 .3ميكن ترتيب املواد الأ�سا�سية يف عدة �أ�صناف(املجموعات واملجموعات الفرعية واملواد
الفردية).
 .4يجوز للبنوك �إجناز عمليات ،حل�ساب عمالئها �أو حل�سابها اخلا�ص ،ح�رصيا يف الأ�سواق
املقننة �أو املنظمة اخلا�صة باملواد الأ�سا�سية �أو املواد ذات مرجعية املتعلقة بها.

 .2مقت�ضيات خا�صة بعمليات العمالء

 .1يتعني على العمالء املرخ�ص لهم �إجناز عمليات التغطية على املواد الأ�سا�سية� ،أن يفتحوا
م�سبقا با�سمهم اخلا�ص ح�سابا متعدد العمالت لدى البنوك الو�سيطة املعتمدة،خم�ص�صا فقط
لعمليات التغطية.
 .2يتعني على العمالء موافاة البنوك الو�سيطة املعتمدة بالئحة ال�سما�رسة -املفاو�ضني الدين
تنوي التعامل معهم يف الأ�سواق.
و يف �أي حال من الأحوال ،يجب �أن تتم مقا�صة العمليات لدى مقا�ص وحيد.
 .3ميكن للعمالء �إعطاء �أوامرهم بالتغطية مبا�رشة لدى ال�سما�رسة–املفاو�ضني الدوليني� ،أو
ح�سب رغبتهم ،اللجوء �إىل خدمات البنوك الو�سيطة املعتمدة.
 .4ال يجب �أن يتجاوز مبلغ عمليات التغطية املنجزة من طرف العمالء ،عند نهاية ال�سنة املالية،
متو�سط حجم الن�شاط امل�سجل ح�سب فئة املواد .
 .5يجب �أن تكون �آجال ا�ستحقاق عقود التغطية التي فاو�ض ب�ش�أنها العمالء مرتبطة بدورات
الن�شاط اخلا�صة بكل زبون (ا�ستخراج� ،إنتاج ،ا�سترياد ،ت�صدير.)...

 .3مقت�ضيات خا�صة بالبنوك الو�سيطة املعتمدة
 .1حتديد الأو�ضاع

يو�ضح هذا الق�سم احلد الأدنى من الأموال الذاتية لتغطية خمطر الو�ضع على املواد الأ�سا�سية.
 .1يتم حتديد الأو�ضاع على �أ�سا�س �صايف بالن�سبة لنف�س املادة الأ�سا�سية  .ال يجوز القيام مبقا�صة
الأو�ضاع على مواد �أ�سا�سية خمتلفة.
 .2يتم حتديد الأو�ضاع بوحدات القيا�س املعيارية (الكيلوغرام ،وال�صاع الفرن�سي،
والربميل )...وحتويلها بال�سعر الناجز للمادة .ويتم التحويل �إىل العملة الوطنية على �أ�سا�س
�سعر ال�رصف بالناجز املحدد من طرف بنك املغرب عند �إقفال ال�سوق.
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 .3ت�ستثنى �أو�ضاع متويل املخزونات التي كان جانبها املادي مو�ضوع عملية بيع لآجل ،من
احل�ساب املتطلب من الأموال الذاتية.
 .4يجب �أن تقوم البنوك بح�ساب املتطلب الأدنى من الأموال الذاتية ح�سب الكيفيات التالية:
 .1حتديد الو�ضع ال�صايف مبقا�صة الأو�ضاع الطويلة و الأو�ضاع الق�صرية بالن�سبة لكل مادة
خام؛
 .2ح�ساب الو�ضع اخلام بتجميع كافة الأو�ضاع الطويلة والق�صرية؛
ي�ساوي املتطلب الأدنى من الأموال الذاتية  15%من الو�ضع ال�صايف بالن�سبة لكل مادة ،ي�ضاف
�إليه  3%من الو�ضع اخلام.
يجب �إدماج الأو�ضاع اخلا�صة باملواد الأ�سا�سية يف ح�ساب و�ضع ال�رصف الإجمايل املرخ�ص
للبنوك.

� .2سري احل�سابات

 .1يتعني على البنوك الو�سيطة املعتمدة فتح ح�سابات متعددة العمالت يف ح�ساب خا�ص لهم لدى
ال�سما�رسة –املكلفني باملقا�صة الدوليني .ومن �أجل �ضمان قابلية تتبع وح�سن تنفيذ عمليات
العمالء ،يتم فتح ح�سابات فرعية با�سماءهم.
 .2يجب على البنوك الو�سيطة املعتمدة تعريف حدود خماطر االئتمان املرخ�صة بالن�سبة لكل
عميل و�إ�صدار �ضمان باملبلغ املقابل لفائدة ال�سم�سار –املكلف باملقا�صة وحده الذي مت اختياره.
ويجب �أن يتوفر هذا الأخري على �صفة املكلف العام باملقا�صة �أو امتالك �أموال ذاتية تعادل
الأموال املتطلبة لالنتماء لهذه الفئة.
إرادي و غري مربر للحدود امل�سموح بها ،قام به العمالء� ،إىل الإقفال
 .3ي�ؤدي �أي جتاوز �
ّ
الفوري للأو�ضاع املفتوحة و�إىل تعليق رخ�صة امل�ضاربة يف الأ�سواق الدولية للمواد
الأ�سا�سية.
 .4يجب على احل�سابات املتعددة العمالت و املخ�ص�صة لعمليات تغطية العمالء �أن ت�سجل كل
التدفقات املالية املتعلقة بها ،ال �سيما وديعة ال�ضمان وطلبات هام�ش التغطية اليومية وكذا
العالوات املت�سلّمة �أو املدفوعة� ،إلخ.
 .5يتوجب على البنوك الو�سيطة املعتمدة �أن ت�أخذ على عاتقها جميع الإجراءات الإدارية املتعلقة
بعمليات تغطية العمالء مبا يف ذلك �إ�شعارات تثبيت العمليات و�إعداد �إجمايل حركات اخلزينة
وكذا الإخطار بالأو�ضاع املفتوحة (ح�سب العقود و �آجال اال�ستحقاق و العمالت).

 .3مقت�ضيات قانونية

 .1يجب �أن تكون جميع عمليات التغطية التي تبادر بها البنوك الو�سيطة املعتمدة ،حل�ساب
العمالء �أو للح�ساب اخلا�ص ،مو�ضوع وثائق قانونية مالئمة من نوع االتفاقيات – الإطار
 ISDAعن اجلمعية الدولية للمبادالت وامل�شتقات املالية �أو من نوع  FBFعن الفيدرالية
الفرن�سية للبنوك.
 . 2يجب �أن يهم التعاقد على العمليات باخل�صو�ص العنا�رص القانونية واملالية التالية:
• الت�رصيحات؛
• ال�ضمانات؛
• حاالت التق�صري؛
• كيفيات احت�ساب ال�رضر يف حالة الف�سخ اال�ستباقي؛
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• كيفيات نقل العمليات؛
• مقا�صة التدفقات
• املحاكم ذات االخت�صا�ص.

 .4مقت�ضيات متفرقة

 .1يتعني على البنوك الو�سيطة املعتمدة موافاة ق�سم اخلزينة وتدبري االحتياطيات ببنك املغرب،
على �أ�سا�س �شهري ،بن�سخ من �إ�شعارات التنفيذ اخلا�صة باحل�سابات املتعددة العمالت.
ويجب �أن تن�ص هذه القوائم على :
املثبتة (�أ�صناف العقود واملقادير واملبالغ والعمالت املتاجر بها و�آجال اال�ستحقاق)...؛
• املعامالت ّ
• العمليات املقفلة ؛
• الأو�ضاع املفتوحة؛
• موازنة التدفقات املالية (ودائع ال�ضمان و طلبات هام�ش التغطية والعموالت والأر�صدة…).
 .2يتعني على البنوك الو�سيطة املعتمدة �إخطار ق�سم اخلزينة وتدبري االحتياطيات ببنك املغرب،
يف �أح�سن الآجال ،ب�أية عملية �أجنزت بطلب من العمالء ،تهم مبالغ مالية �أو �أ�سواق غري
ذات �صلة بن�شاطها االعتيادي �أو ذات �صبغة م�ضاربية.
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من�شور رقم /3م ع ن �ص 2005/ال�صادرة يف  3غ�شت  2005املتعلقة بعمليات خيارات ال�رصف
يهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق دورية مكتب ال�رصف رقم  1702ال�صادر يف فاحت
يونيو  12( 2004ربيع الثاين  )1425للبنوك الو�سيطة املعتمدة واملتعلقة «بتغطية خمطر ال�رصف:
نظام خيارات ال�رصف».
املادة 1
يجوز للو�سطاء املعتمدين فقط �إجناز خيارات ال�رصف لفائدة الفاعلني االقت�صاديني املقيمني من
�أجل تغطية عملياتهم التجارية �أو اخلا�صة بالتمويل اخلارجي ،مع احرتام القوانني املعمول بها.
املادة 2
من �أجل ممار�سة الن�شاط املتعلق بخيارات ال�رصف ،يتعني على الو�سطاء املعتمدين التقيد ال�صارم
ب�أحكام املن�شور رقم /6و 2001/املتعلقة باملراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
ويجب �أن تكون لديهم الأهلية ملمار�سة هذا الن�شاط بالتوفر على التنظيم واملوارد ال�رضورية.
ويف هذا الإطار ،يتعني عليهم موافاة مديرية العمليات النقدية وال�رصف ،قبل نهاية �شهر مار�س
من كل �سنة ،بتقرير يت�ضمن باخل�صو�ص كيفيات �إجناز خيارات ال�رصف ،والنموذج امل�ستعمل
لتغطيتها و�إعادة تقييمها وكذا منظومة تدبري املخاطر املرتبطة بهذه العمليات.
املادة 3
يتم �إجناز العمليات اخلا�صة بخيارات ال�رصف يف نطاق عقد �إطار (من نوع االتفاقية – الإطار
للجمعية الدولية للمبادالت وامل�شتقات املالية ( ،)ISDAمربم بني الو�سيط املعتمد والفاعل
االقت�صادي ،يحدد التزامات كال الطرفني.
ويجب موافاة مديرية العمليات النقدية وال�رصف بن�سخة من هذا العقد الإطار وكذا بجميع
التعديالت الالحقة املتعلقة به.
املادة 4
تتمثل خيارات ال�رصف امل�سموح بها يف اخليارات العادية من النوع الأوروبي امل�سماة «فانيال»،
التي ال ميكن �أن يتجاوز �أجل ا�ستحقاقها الأق�صى �سنة .العمالتان املغطاتان هما الأورو والدوالر
الأمريكي.
املادة 5
يجوز للو�سطاء املعتمدين اقرتاح خيار لل�رصف �أو ت�شكيلة من خيارات ال�رصف ،وذلك يف �إطار
نف�س العملية التجارية �أو اخلا�صة بالتمويل اخلارجي.
يف حالة �إعادة �رشاء خيارات ال�رصف ،يتعني على الو�سطاء املعتمدين التحقق من �أنها مرتبطة
بعمليات جتارية �أو بعمليات التمويل اخلارجي و�أنها مل تكن مو�ضوع عمليات �إعادة �رشاء �أخرى.
املادة 6
يجوز للو�سطاء املعتمدين ،فيما بينهم� ،رشاء �أو بيع اخليارات يف ما بني العمالت �أو العمالت
مقابل الدرهم ،ح�رصيا من �أجل تغطية املخاطر املتعلقة ببيع خيارات ال�رصف يف ال�سوق املغربي.
بالن�سبة للخيارات يف ما بني العمالت ،يجوز للو�سطاء املعتمدين ،عند االقت�ضاء ،اللجوء �إىل
ال�سوق الدولية.
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املادة 7
يجب �أن يتم �أداء وح�ساب الأق�ساط املتعلقة بخيارات ال�رصف عند االكتتاب يف العقود ،طبقا
للقوانني اجلاري بها العمل.
املادة 8
يجب على الو�سطاء املعتمدين بذل كل اجلهد يف تدبري �أو�ضاعهم ال�صافية خليارات ال�رصف ح�سب
املقاربة دلتا احليادية.
ويجب عليهم تعيني احلدود بالن�سبة مل�ؤ�رشات املخاطر دلتا (( )DELTAح�سا�سية قيمة اخليار
لتقلبات الأ�صل) ،وكاما (( )GAMMAح�سا�سية الدلتا ح�سب تقلبات �سعر العملة) وفيغا
(( )VEGAح�سا�سية الق�سط ح�سب التطاير).
يتعني على الو�سطاء املعتمدين تقييم تعر�ضهم للمخاطر على هذه الأدوات يف حالة حدوث
تطورات غري اعتيادية (قيا�س اختبارات ال�ضغط) يف العوامل املحددة ل�سعر خيارات ال�رصف.
يف هذا الإطار ،من الأف�ضل اعتماد فر�ضيات تقابل تغريات �أ�سعار ال�رصف (،)10% -/+
والتقلب ( )5% -/+و�سعر فائدة العملة والدرهم ( +200نقطة �أ�سا�س).
املادة 9
يتعني على الو�سطاء املعتمدين موافاة مديرية العمليات النقدية وال�رصف كل يوم اثنني قبل منت�صف
النهار ،بالبيانات اليومية للأ�سبوع ال�سابق طبقا للنماذج املبينة يف املالحق  Iو IIو.III
ويجب �أن تكون هذه البيانات معدة على �أ�سا�س �إعادة تقييم حمفظة تداول وتغطية خيارات
ال�رصف اخلا�صة بهم ،وذلك كل يوم جمعة على ال�ساعة الثانية بعد الزوال.
تتوىل مديرية العمليات النقدية وال�رصف حتديد كيفيات �إر�سال البيانات على دعامة ممغنطة
والإخبار بها.
املادة 10
ي�ؤدي عدم احرتام مقت�ضيات هذا املن�شور �إىل تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف القوانني
اجلاري بها العمل.
املادة 11
تدخل مقت�ضيات هذا املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من فاحت �أكتوبر .2005
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ر�سالة من�شور رقم /134م ع ن �ص 07/ال�صادرة يف  8غ�شت  2007حول الودائع والتوظيفات
بالعمالت الأجنبية يف اخلارج
تهدف ر�سالة املن�شور هذه �إىل تو�ضيح كيفيات تطبيق دورية مكتب ال�رصف رقم  1721ال�صادرة
ترخ�ص للو�سطاء املعتمدين القيام بعمليات توظيف بالعمالت الأجنبية
يف فاحت غ�شت  2007التي ِّ
يف اخلارج.
املادة 1
يرخ�ص للو�سطاء املعتمدين بالقيام ،حل�سابهم اخلا�ص �أو حل�ساب �رشكات الت�أمني و�إعادة الت�أمني،
َّ
و�صناديق التقاعد وم�ؤ�س�سات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة ،القيام بودائع نقدية واقتناء
�سندات �سيادية و�سندات م�ؤ�س�سات مالية متعددة الأطراف و�أدوات مالية مدرجة �أو متداولة يف
الأ�سواق املنظمة.
ي�سمح فقط بالإ�صدارات املنجزة ببلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،واالحتاد
الأوروبي ،واحتاد املغرب العربي .كما يتعني القيام بالودائع النقدية لدى امل�ؤ�س�سات العاملة يف
هذه البلدان.
املادة 2
تبلغ فرتة اال�سرتداد الق�صوى للتوظيفات خم�س �سنوات.
املادة 3
يحتفظ الو�سطاء املعتمدون ب�إمكانية القيام بودائع لدى بنك املغرب ،ويعادل املبلغ الأدنى والأجل
الأق�صى على التوايل  10ماليني درهم و�سنة واحدة.
املادة 4
يتعني على الو�سطاء املعتمدين التوفر على م�ساطر ملراقبة ومتابعة وتقييم املخاطر طبقا ملقت�ضيات
املن�شور رقم  2001/ /6املتعلقة باملراقبة الداخلية مل�ؤ�س�سات االئتمان.
املادة 5
يتعني على الو�سطاء املعتمدين موافاة مديرية العمليات النقدية وال�رصف التابعة لبنك املغرب
�شهريا ،على �أبعد تقدير يف اليوم العا�رش من ال�شهر الذي يلي ح�رص احل�سابات ال�شهرية ،بالبيانات
التي تبينّ جمموع توظيفاتهم وودائعهم بالعمالت الأجنبيةُ ،م َع َّدة ح�سب النماذج املبينة يف امللحقني
 1و.2
وحتدد مديرية العمليات النقدية وال�رصف وتن�رش كيفيات تقدمي هذه البيانات.
املادة 6
تدخل مقت�ضيات ر�سالة املن�شور هذه حيز التنفيذ يومه وتن�سخ وتعو�ض مقت�ضيات من�شور بنك
املغرب رقم/6 :م �ش د 2002/ال�صادرة يف  22مايو  2002واملتعلقة بالودائع والتوظيفات
بالعمالت الأجنبية لدى الأطراف املقابلة الأجنبية.
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 2.11ت�سعرية العمالت الأجنبية
من�شور رقم  / 2141م د 92/ال�صادر يف  18مار�س  1992واملتعلق بالأداءات بني املغرب
واجلزائر
�أيها ال�سادة،
• بالإ�شارة �إىل دورية مكتب ال�رصف رقم  1578ال�صادرة يف  11مار�س  1992و املتعلقة
املوحدة لل ّدفع الثّنائي املربمة بني البنوك املركزية لبلدان احتاد املغرب العربي،
باالتفاقية
ّ
نت�رشف ب�إطالعكم �أدناه على الآليات العملية الواردة يف الدورية امل�شار �إليها �أعاله واملطبقة
على الأداءات بني املغرب واجلزائر.
• مقت�ضيات عامة.
• املعادلة اليومية لو�ضعكم ال�رصيف بالدينار اجلزائري.
• �أ�سعار ال�رصف املطبقة لتنفيذ الأداءات بالدينار اجلزائري.

 .Iمقت�ضيات عامة

 .1ابتداء من فاحت �أبريل  ،1992تنفذ جميع الأداءات بر�سم املعامالت الدولية اجلارية بالدرهم
املغربي �أو بالدينار اجلزائري ،بوا�سطة :
• ح�سابات �أجنبية بالدرهم القابل للتحويل و التي يتعني عليكم فتحها يف دفاتركم با�سم �أحد مرا�سليكم
باجلزائر.
• وح�سابات �أجنبية بالدينار اجلزائري القابل للتحويل و التي يتعني عليكم طلب فتحها يف دفاتر
مرا�سليكم يف اجلزائر.
 .2يق�صد باملعامالت الدولية اجلارية :
• تلك الواردة يف امللحق  8من تعليمة  05ملكتب ال�رصف حتت الأرقام التالية  :من � 0100إىل
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• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة املغربية.
• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة اجلزائرية.
حمررة بعملة
 .3يف حالة ما �إذا كانت املعامالت التي ينبغي ت�سويتها طبقا لأحكام هذا املن�شور
ّ
�أخرى
م�سعرة ب�شكل م�شرتك يف املغرب واجلزائر ،يتم التحويل نحو عملة الأداء (الدرهم
ّ
املغربي �أو الدينار اجلزائري) على �أ�سا�س :
• �سعر ال�رشاء التحويلي لعملة الفوترة امل�سعر يف املغرب يف تاريخ الأداء �أو طلب التغطية ،وذلك
بالن�سبة للأداءات املوجهة للمغرب.
• و�سعر ال�رشاء التحويلي للعملة الأخرى امل�سعر يف اجلزائر يف تاريخ الأداء �أو طلب التغطية،
وذلك بالن�سبة للأداءات لفائدة اجلزائر.
 .4بالن�سبة املعامالت التي مت ال�رشوع فيها �إىل غاية  31مار�س  1992دون �أن تتم ت�سويتها �إىل
حدود هذا التاريخ ،ف�إن عملية الدفع تتم وفقا لأحكام هذا املن�شور.

 .IIاملعادلة اليومية لو�ضعكم ال�رصيف بالدينار اجلزائري

قيا�سا على النظام املطبق بالن�سبة لعملياتكم اليومية اخلا�صة ب�رشاء وبيع العمالت لبنك املغرب،
�ستقومون كل يوم عمل ب�إعداد و�ضعيتكم بالدينار اجلزائري عن طريق القرو�ض امل�ستلمة
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والأداءات التي يقوم بها عمال�ؤكم .ويكون ر�صيد ال�رشاء �أو البيع ال�صايف الناجت عن هذه
العمليات مو�ضوع بيع �أو �رشاء مماثل لدى م�ؤ�س�ستنا.
القواعد املطبقة:
• لت�سليم �أوامر ال�رشاء والبيع بالدينار اجلزائري،
• لتنفيذ هذه الأوامر من قبل بنك املغرب،
• لتغطية هذه الأوامر �سواء بالدينار اجلزائري �أو بالدرهم،
تكون هذه القواعد املطبقة هي نف�سها تلك امل�شار �إليها يف دوريتنا رقم  2871/73ال�صادرة يف 13
�أبريل  1973بالن�سبة:
يف حال تفويت مبالغ بالدينار اجلزائري �إىل م�ؤ�س�ستنا ،يجب عليكم تغطيتنا لدى بنك اجلزائر
باجلزائر العا�صمة .بدورنا� ،سنقوم بتغطية عمليات �رشائكم للدينار اجلزائري لدى مرا�سلكم يف
اجلزائر امل�شار �إليه يف جذاذتكم النموذجية  ،)91( 359/1عن طريق بنك اجلزائر.

� .IIIسعر ال�رصف اخلا�ص بتنفيذ الأداءات بالدينار اجلزائري

ابتداء من فاحت �أبريل � ،1992سي�رشع بنك املغرب كل يوم عمل يف ت�سعري الدينار اجلزائري
وموافاتكم ،طبقا لل�رشوط االعتيادية ،ب�أ�سعار ال�رصف اخلا�صة ب�رشاء وبيع هذه العملة ،التي
�ستكون مطبقة وفقا لنف�س ال�رشوط التي تنظم �أ�سعار �رصف العمالت الأخرى امل�سعرة من قبل
م�ؤ�س�ستنا� ،سواء فيما يتعلق ب�رشاء �أو بيع الدينار اجلزائري �إىل عمالئكم �أو الأوامر باالقتطاع
املوافقة لها �أو التفويت املر�سل �إىل م�ؤ�س�ستنا.
تن�سخ بالتايل دوريتنا رقم /4816/89م د ال�صادرة يف  26مايو .1989
مع خال�ص التحية والتقدير.
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من�شور رقم  / 2142م د  92 /ال�صادر يف  18مار�س  1992املتعلق بالأداءات بني املغرب
وموريتانيا
�أيها ال�سادة،
بالإ�شارة �إىل دورية مكتب ال�رصف رقم  1578ال�صادرة يف  11مار�س  1992و املتعلقة باالتفاقية
املوحدة لل ّدفع الثّنائي املربمة بني البنوك املركزية لبلدان احتاد املغرب العربي ،نت�رشف ب�إطالعكم
ّ
�أدناه على الآليات العملية الواردة يف الدورية امل�شار �إليها �أعاله واملطبقة على الأداءات بني
املغرب وموريتانيا.
• مقت�ضيات عامة.
• املعادلة اليومية لو�ضعكم ال�رصيف بالأوقية املوريتانية.
• �أ�سعار ال�رصف املطبقة لتنفيذ الأداءات بالأوقية املوريتانية.

 .Iمقت�ضيات عامة

 .4ابتداء من فاحت �أبريل  ،1992تنفذ جميع الأداءات بر�سم املعامالت الدولية اجلارية بالدرهم
املغربي �أو بالأوقية املوريتانية ،بوا�سطة :
• ح�سابات �أجنبية بالدرهم القابل للتحويل و التي يتعني عليكم فتحها يف دفاتركم با�سم �أحد مرا�سليكم
مبوريتانيا.
• وح�سابات �أجنبية بالأوقية املوريتانية القابل للتحويل و التي يتعني عليكم طلب فتحها يف دفاتر
مرا�سليكم يف موريتانيا.
 .5يق�صد باملعامالت الدولية اجلارية :
• تلك الواردة يف امللحق  8من تعليمة  05ملكتب ال�رصف حتت الأرقام التالية  :من � 0100إىل
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• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة املغربية.
• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة املوريتانية.
حمررة بعملة
 .6يف حالة ما �إذا كانت املعامالت التي ينبغي ت�سويتها طبقا لأحكام هذا املن�شور
ّ
م�سعرة ب�شكل م�شرتك يف املغرب و موريتانيا ،يتم التحويل نحو عملة الأداء (الدرهم
�أخرى ّ
املغربي �أو الأوقية املوريتانية) على �أ�سا�س :
• �سعر ال�رشاء التحويلي لعملة الفوترة امل�سعر يف املغرب يف تاريخ الأداء �أو طلب التغطية ،وذلك
بالن�سبة للأداءات املوجهة للمغرب.
• و�سعر ال�رشاء التحويلي للعملة الأخرى امل�سعر يف موريتانيا يف تاريخ الأداء �أو طلب التغطية،
وذلك بالن�سبة للأداءات لفائدة موريتانيا.

 .IIاملعادلة اليومية لو�ضعكم ال�رصيف بالأوقية املوريتانية

قيا�سا على النظام املطبق بالن�سبة لعملياتكم اليومية اخلا�صة ب�رشاء وبيع العمالت لبنك املغرب،
�ستقومون كل يوم عمل ب�إعداد و�ضعيتكم بالأوقية املوريتانية عن طريق القرو�ض امل�ستلمة
والأداءات التي يقوم بها عمال�ؤكم .ويكون ر�صيد ال�رشاء �أو البيع ال�صايف الناجت عن هذه
العمليات مو�ضوع بيع �أو �رشاء مماثل لدى م�ؤ�س�ستنا.
القواعد املطبقة:
• لت�سليم �أوامر ال�رشاء والبيع بالأوقية املوريتانية،
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• لتغطية هذه الأوامر �سواء بالأوقية املوريتانية �أو بالدرهم،
تكون هذه القواعد املطبقة هي نف�سها تلك امل�شار �إليها يف دوريتنا رقم  2871/73ال�صادرة يف 13
�أبريل  1973بالن�سبة:
يف حال تفويت مبالغ بالأوقية املوريتانية �إىل م�ؤ�س�ستنا ،يجب عليكم تغطيتنا لدى البنك املركزي
املوريتاين .بدورنا� ،سنقوم بتغطية عمليات �رشائكم للأوقية املوريتانية لدى مرا�سلكم يف موريتانيا
امل�شار �إليه يف جذاذتكم النموذجية  ،)91( 359/1عن طريق البنك املركزي املوريتاين.

� .IIIسعر ال�رصف اخلا�ص بتنفيذ الأداءات بالأوقية املوريتانية

�سي�ستمر بنك املغرب كل يوم عمل يف ت�سعري الأوقية املوريتانية وموافاتكم ،طبقا لل�رشوط
االعتيادية ،ب�أ�سعار ال�رصف اخلا�صة ب�رشاء وبيع هذه العملة ،التي �ستكون مطبقة وفقا لنف�س
ال�رشوط التي تنظم �أ�سعار �رصف العمالت الأخرى امل�سعرة من قبل م�ؤ�س�ستنا� ،سواء فيما يتعلق
ب�رشاء �أو بيع الأوقية املوريتانية �إىل عمالئكم �أو الأوامر باالقتطاع املوافقة لها �أو التفويت املر�سل
�إىل م�ؤ�س�ستنا.
تن�سخ بالتايل دوريتنا رقم  3578/79ال�صادرة يف � 13أبريل . 1979
مع خال�ص التحية والتقدير.
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من�شور رقم / 2143م د  92 /ال�صادر يف  18مار�س  1992واملتعلق بالأداءات بني املغرب
وتون�س
�أيها ال�سادة،
• بالإ�شارة �إىل دورية مكتب ال�رصف رقم  1578ال�صادرة يف  11مار�س  1992و املتعلقة
املوحدة لل ّدفع الثّنائي املربمة بني البنوك املركزية لبلدان احتاد املغرب العربي،
باالتفاقية
ّ
نت�رشف ب�إطالعكم �أدناه على الآليات العملية الواردة يف الدورية امل�شار �إليها �أعاله واملطبقة
على الأداءات بني املغرب وتون�س.
• مقت�ضيات عامة.
• املعادلة اليومية لو�ضعكم ال�رصيف بالدينار التون�سي.
• �أ�سعار ال�رصف املطبقة لتنفيذ الأداءات بالدينار التون�سي.

 .Iمقت�ضيات عامة

 .7ابتداء من فاحت �أبريل  ،1992تنفذ جميع الأداءات بر�سم املعامالت الدولية اجلارية بالدرهم
املغربي �أو بالدينار التون�سي ،بوا�سطة :
• ح�سابات �أجنبية بالدرهم القابل للتحويل و التي يتعني عليكم فتحها يف دفاتركم با�سم �أحد مرا�سليكم
بتون�س.
• وح�سابات �أجنبية بالدينار التون�سي القابل للتحويل و التي يتعني عليكم طلب فتحها يف دفاتر
مرا�سليكم يف تون�س.
 .8يق�صد باملعامالت الدولية اجلارية :
• تلك الواردة يف امللحق  8من تعليمة  05ملكتب ال�رصف حتت الأرقام التالية  :من � 0100إىل
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• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة املغربية.
• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة التون�سية.
حمررة بعملة
 .9يف حالة ما �إذا كانت املعامالت التي ينبغي ت�سويتها طبقا لأحكام هذا املن�شور
ّ
م�سعرة ب�شكل م�شرتك يف املغرب تون�س ،يتم التحويل نحو عملة الأداء (الدرهم
�أخرى
ّ
املغربي �أو الدينار التون�سي) على �أ�سا�س:
• �سعر ال�رشاء التحويلي لعملة الفوترة امل�سعر يف املغرب يف تاريخ الأداء �أو طلب التغطية ،وذلك
بالن�سبة للأداءات املوجهة للمغرب.
• و�سعر ال�رشاء التحويلي للعملة الأخرى امل�سعر يف اجلزائر يف تاريخ الأداء �أو طلب التغطية،
وذلك بالن�سبة للأداءات لفائدة تون�س.

 .IIاملعادلة اليومية لو�ضعكم ال�رصيف بالدينار التون�سي

قيا�سا على النظام املطبق بالن�سبة لعملياتكم اليومية اخلا�صة ب�رشاء وبيع العمالت لبنك املغرب،
�ستقومون كل يوم عمل ب�إعداد و�ضعيتكم بالدينار التون�سي عن طريق القرو�ض امل�ستلمة والأداءات
التي يقوم بها عمال�ؤكم .ويكون ر�صيد ال�رشاء �أو البيع ال�صايف الناجت عن هذه العمليات مو�ضوع
بيع �أو �رشاء مماثل لدى م�ؤ�س�ستنا.
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القواعد املطبقة:
• لت�سليم �أوامر ال�رشاء والبيع بالدينار التون�سي،
• لتنفيذ هذه الأوامر من قبل بنك املغرب،
• لتغطية هذه الأوامر �سواء بالدينار التون�سي �أو بالدرهم،
تكون هذه القواعد املطبقة هي نف�سها تلك امل�شار �إليها يف دوريتنا رقم  2871/73ال�صادرة يف 13
�أبريل  1973بالن�سبة:
يف حال تفويت مبالغ بالدينار التون�سي �إىل م�ؤ�س�ستنا ،يجب عليكم تغطيتنا لدى بنك تون�س بتون�س
العا�صمة .بدورنا� ،سنقوم بتغطية عمليات �رشائكم للدينار اجلزائري لدى مرا�سلكم يف اجلزائر
امل�شار �إليه يف جذاذتكم النموذجية  ،)91( 359/1عن طريق بنك تون�س.

� .IIIسعر ال�رصف اخلا�ص بتنفيذ الأداءات بالدينار التون�سي

ابتداء من فاحت �أبريل � ،1992سي�رشع بنك املغرب كل يوم عمل يف ت�سعري الدينار التون�سي
وموافاتكم ،طبقا لل�رشوط االعتيادية ،ب�أ�سعار ال�رصف اخلا�صة ب�رشاء وبيع هذه العملة ،التي
�ستكون مطبقة وفقا لنف�س ال�رشوط التي تنظم �أ�سعار �رصف العمالت الأخرى امل�سعرة من قبل
م�ؤ�س�ستنا� ،سواء فيما يتعلق ب�رشاء �أو بيع الدينار التون�سي �إىل عمالئكم �أو الأوامر باالقتطاع
املوافقة لها �أو التفويت املر�سل �إىل م�ؤ�س�ستنا.
تن�سخ بالتايل دوريتينا رقم  11741/75و /11234/89د م ال�صادرتني تباعا يف  25دجنرب 1975
و  27نونرب .1989
مع خال�ص التحية والتقدير.
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من�شور رقم / 2140م د 92 /بتاريخ  18مار�س  1992املتعلّق بالأداءات بني املغرب وليبيا
�أيها ال�سادة،
بالإ�شارة �إىل دورية مكتب ال�رصف رقم  1.578ال�صادرة يف  11مار�س  1992و املتعلقة
املوحدة لل ّدفع املربمة بني البنوك املركزية لبلدان احتاد املغرب العربي ،نت�رشف
باالتفاقية الثنائية
ّ
ب�إطالعكم �أدناه على الآليات العملية الواردة يف الدورية امل�شار �إليها �أعاله واملطبقة على الأداءات
بني املغرب و ليبيا.

 .Iمقت�ضيات عامة

 .10تنفذ ابتداء من فاحت �أبريل  1992جميع الأداءات بر�سم املعامالت الدولية اجلارية بالدرهم
املغربي �أو بالدينار اللّيبي ،بوا�سطة :
• ح�سابات �أجنبية بالدرهم القابل للتحويل و التي يتم فتحها يف �سجالتكم با�سم مرا�سليكم بليبيا.
• وح�سابات �أجنبية بالدينار اللّيبي القابل للتحويل و التي �ستطلبون فتحها يف �سجالت مرا�سليكم
بليبيا.
 .11يق�صد باملعامالت الدولية اجلارية :
• تلك الواردة يف امللحق  8من التعليمة  05ال�صادرة عن مكتب ال�رصف حتت الأرقام التالية :
من � 0100إىل . 1040
• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة املغربية.
• الفوائد بر�سم القرو�ض العمومية �أو اخلا�صة الليبية.
حمررة
 .12يف حال ما كانت املعامالت ،التي تخ�ضع يف ت�سويتها ملقت�ضيات هذه الدورية،
ّ
م�سعرة يف املغرب و ليبيا معا ،يتم التحويل �إىل عملة الأداء (الدرهم املغربي �أو
بعملة ثالثة ّ
الدينار اللّيبي) على �أ�سا�س:
• �سعر �رشاء حتويل عملة الفوترة امل�سعر يف املغرب عند تاريخ الأداء �أو عند تاريخ طلب التغطية،
وذلك بالن�سبة للأداءات يف اجتاه املغرب.
• و�سعر �رشاء حتويل العملة الثالثة امل�سعر يف ليبيا عند تاريخ الأداء �أو عند تاريخ طلب التغطية،
وذلك بالن�سبة للأداءات لفائدة ليبيا.
 .13بالن�سبة للمعامالت التي مت ال�رشوع فيها �إىل غاية  31مار�س  1992دون �أن يتم الأداء
مبوجبها �إىل غاية هذا التاريخ ،ف�إن �أداءها يتم وفقا ملقت�ضيات هذه الدورية.

 .IIاملعادلة اليومية لو�ضع ال�رصف املتعلق بكم بالدينار ال ّليبي

قيا�سا على النظام املطبق على عملياتكم اليومية املتعلقة ب�رشاء وبيع العمالت لبنك املغرب،
�ستقومون كل يوم عمل ب�إعداد و�ضعكم بالدينار اللّيبي باال�ستناد �إىل القرو�ض امل�ستلمة من
عمالئكم و الأداءات التي يقومون بها .و�سيكون الر�صيد ال�صايف لل�رشاء �أو البيع الناجت عن هذه
العمليات مو�ضوع بيع �أو �رشاء موافق له لدى م�ؤ�س�ستنا.
بالن�سبة للقواعد املطبقة:
• على �إثر ت�سليم �أوامر ال�رشاء و البيع بالدينار اللّيبي،
• على �إثر تغطية هذه الأوامر �سواء بالدينار اللّيبي �أو بالدرهم،
�ستكون نف�سها تلك املن�صو�ص عليها يف دوريتنا رقم  2.871/73ال�صادرة يف � 13أبريل .1973
يف حال تفويت الدينار اللّيبي �إىل م�ؤ�س�ستنا ،يتعني عليكم تغطيتنا لدى م�رصف ليبيا املركزي،
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طرابل�س .بدورنا� ،سنقوم بتغطية م�شرتياتكم من الدينار اللّيبي لدى مرا�سلكم يف ليبيا ،و الذي
�سوف ت�شريون �إليه يف جذاذاتكم النموذجية  ،)91( 359-1و ذلك عن طريق م�رصف ليبيا
املركزي.

� .IIIسعر تنفيذ الأداءات بالدينار ال ّليبي

ابتداء من فاحت �أبريل � ،1992سي�رشع بنك املغرب كل يوم عمل يف ت�سعري الدينار اللّيبي
وموافاتكم ،طبقا لل�رشوط االعتيادية ،ب�أ�سعار ال�رصف اخلا�صة ب�رشاء وبيع هذه العملة ،التي
�ستكون مطبقة وفقا لنف�س ال�رشوط التي تنظم �أ�سعار �رصف العمالت الأخرى امل�سعرة من
قبل م�ؤ�س�ستنا� ،سواء تعلّق الأمر ب�رشاء �أو بيع الدينار اللّيبي �إىل عمالئكم �أو بالأوامر املتعلقة
باالقتطاع �أو التفويت املوافقة لها و املر�سلة �إىل م�ؤ�س�ستنا.
تن�سخ بالتايل من�شورنا رقم  / 209 15م د  85 /بتاريخ  20دجنرب .1985
و تف�ضلوا� ،سيادتكم ،بقبول عبارات التقدير و االحرتام.
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 3.11ال�رصف اليدوي
من�شور رقم /4989م�.ش.د 2001/ال�صادر يف � 10أكتوبر  2001للو�سطاء املعتمدين تتعلق
ب�إدخال عملة الأورو
يهدف هذا املن�شور �إىل حتديد كيفيات تطبيق دورية مكتب ال�رصف رقم 1681ال�صادرة يف 26
يوليوز  2001و املتعلقة بالتداول الأوراق البنكية و �شيكات ال�سفر بالأورو.
 .1ابتداءا من فاحت يناير  ،2002ال يجوز للو�سطاء املعتمدين ومفو�ضيهم �أن يتداولوا مع
عمالئهم الأوراق البنكية و�شيكات ال�سفر املحررة بعمالت البلدان املنتمية ملنطقة الأورو.
وابتداءا من نف�س هذا التاريخ ،يجوز تداول الأوراق البنكية و�شيكات ال�سفر بالأورو،
وذلك وفقا للكيفيات وال�رشوط املذكورة يف املن�شور رقم /62م�.ش.د 96/ال�صادرة يف فاحت
�أبريل .1996

 .2يجوز للعمالء تداول العمالت الوطنية للبلدان املنتمية ملنطقة الأورو وامل�سومة حاليا باملغرب
( ،)1عند ال�رشاء فقط ،لدى وكاالت بنك املغرب �إىل غاية  28فرباير .2002

 .3ابتداءا من فاحت يناير �إىل غاية  28فرباير  ،2002ميكن تقييد عائد بيع الأوراق البنكية
«بعمالت بلدان منطقة الأورو» ( )1يف دائنية احل�سابات املفتوحة لدى الو�سطاء املعتمدين
بوا�سطة الدفع لدى وكاالت بنك املغرب الذي �سيقوم بعد ذلك بتقييد العائد يف دائنية احل�سابات
املذكورة عن طريق التحويل.

 .4ال يجوز للو�سطاء املعتمدين �إ�صدار �شيكات �أو كمبياالت بالعمالت الوطنية لبلدان منطقة
الأورو ابتداء من فاحت يناير ،.2002كما يجب ،انطالقا من هذا التاريخ� ،أن تكون
ال�شيكات امل�صدرة حمررة بالأورو فقط.

 .5ميكن للو�سطاء املعتمدين قبول من اجل اال�ستخال�ص ال�شيكات املحررة بالعمالت الوطنية
لبلدان منطقة الأورو التي �أ�صدرت قبل فاحت يناير � 2002إىل غاية  15فرباير .2002

 .6يجب التعجيل بدفع �أر�صدة الو�سطاء املعتمدين ومفو�ضيهم من «عمالت بلدان منطقة
الأورو» املح�صورة بتاريخ  31دجنرب  2001لدى وكاالت بنك املغرب ،على �أبعد تقدير
و�س ُتح�سب �أ�سعار الفائدة املطبقة على هذه العمليات على �أ�سا�س الأ�سعار
يف  10يناير َ .2002
الثابتة «لعمالت بلدان منطقة الأورو» مقابل الأورو.

 .7مينع القيام ب�أية عملية مبادلة للأوراق البنكية «بعمالت بلدان منطقة الأورو» بعملة الأورو.
يتم الحقا حتديد كيفيات التزويد القبلي للو�سطاء املعتمدين بالأوراق البنكية بالأورو.
( )1الفرنك الفرن�سي ،واجلنيه الإيرلندي ،واملارك الأملاين ،والفلورين الهولندي ،والفرنك
البلجيكي ،والبيزيتا اال�سبانية ،واللرية الإيطالية ،واال�سكودا الربتغايل ،وال�شلن النم�ساوي،
واملارك الفنلندي.
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ر�سالة من�شور رقم /151م.ع.ن�.ص 09/ال�صادرة يف  31دجنرب  2009تتعلق بعمليات
ال�رصف اليدوي
حتدد الر�سالة املن�شور هذه �ضوابط و �رشوط تداول الأوراق البنكية الأجنبية و�شيكات ال�سفر
ور�سائل االعتماد وال�شيكات البنكية والأوامر النقدية بالعمالت الأجنبية طبقا لأحكام تعليمة
مكتب ال�رصف رقم  13ال�صادرة يف فاحت دجنرب .2006
املادة 1
يجوز للو�سطاء املعتمدين ومكاتب ال�رصف و�رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال،
املرخ�ص لهم لهذا الغر�ض من طرف مكتب ال�رصف ،القيام بعمليات �رشاء وبيع الأوراق
البنكية الأجنبية و�شيكات ال�سفر مع العمالء.
تعترب م�ؤ�س�سات االئتمان التي تتمتع ب�صفة و�سيط معتمد ،خمولة ح�رصا‘ لتداول ر�سائل االعتماد
وال�شيكات البنكية والأوامر النقدية مع العمالء .ويخول لهذه امل�ؤ�س�سات �أي�ضا القيام بعمليات
�رشاء وبيع عمالت �أجنبية مقابل عمالت �أجنبية �أخرى بالأوراق البنكية الأجنبية مع املغاربة
والأجانب الدين يتوفرون على ح�سابات بالعمالت الأجنبية.
يخول للم�ؤ�س�سات الوكيلة �أن تقوم ،حل�ساب و�سيط معتمد ،بعمليات �رشاء الأوراق البنكية
الأجنبية وتداول �شيكات ال�سفر مع العمالء.
املادة 2
يقوم الو�سطاء املعتمدون ،مكاتب ال�رصف و�رشكات الو�ساطة يف جمال حتويل الأموال باجناز
عمليات �رشاء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية ،و�شيكات ال�سفر ،ور�سائل االعتماد ،وال�شيكات
البنكية والأوامر النقدية بالعمالت الأجنبية ،لفائدة عمالئهم وذلك يف حدود �أ�سعار ال�رصف
الق�صوى التي يطبقها بنك املغرب واملتمثلة يف :
• ال�سعر املركزي ناق�ص  5%بالن�سبة لعمليات ال�رشاء؛
• ال�سعر املركزي زائد  5%بالن�سبة لعمليات البيع.
وتقوم امل�ؤ�س�سات الوكيلة بتنفيذ العمليات امل�شار �إليها يف الفقرة  3من املادة  ،1على �أ�سا�س �سعر
ال�رصف املتفق عليه مع الو�سيط املعتمد التي تعمل حل�سابه.
وتعترب الأ�سعار املطبقة على عمليات ال�رصف اليدوي �صافية ،و�شاملة جلميع امل�صاريف
والعموالت.
املادة 3
يعترب الو�سطاء املعتمدين وحدهم املخولني ل�رشاء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية لدى بنك املغرب
الذي يطبق عليهم:
•ال�سعر املركزي ناق�ص  0,5%بالن�سبة لعمليات ال�رشاء؛
•ال�سعر املركزي زائد  0,5%بالن�سبة لعمليات البيع.
ويتعني على مكاتب ال�رصف و�رشكات الو�ساطة يف حتويل الأموال التوجه �إىل �إحدى م�ؤ�س�سات
االئتمان التي تتوفر على �صفة و�سيط معتمد من �أجل:
•عمليات �رشاء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية؛
•حت�صيل �شيكات ال�سفر.
ويتم �إجناز هذه العمليات وفق ال�رشوط املتفق عليها بني الأطراف.
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املادة 4
يجوز تقييد مبالغ الإيداعات �أو ال�سحوبات بالأوراق البنكية الأجنبية يف دائنية �أو مديونية
احل�سابات بالعملة الأجنبية التي يحوزها العمالء لدى الو�سطاء املعتمدين ،وذلك طبقا للقوانني
املنظمة لل�رصف اجلاري به العمل.
يتم تقييد الإيداعات �أو ال�سحوبات ،التي يتم �إجرا�ؤها بعملة احل�ساب املم�سوك ،يف دائنية �أو
مديونية هذا احل�ساب بالعملة الأجنبية بناءا على القيمة الإ�سمية للأوراق البنكية الأجنبية.
تقيد الإيداعات �أو ال�سحوبات ،التي يتم �إجرا�ؤها بعملة غري العملة التي مي�سك بها احل�ساب،
يف دائنية �أو مديونية احل�ساب املعني بناء على �سعر ال�رصف التحويلي تلك العملة مقابل العملة
الأخرى القابلة للتداول بحرية.
املادة 5
يتم تقييد الإيداعات �أو ال�سحوبات يف دائنية �أو مديونية احل�ساب بالعملة الأجنبية خالل �أجل ال
يتعدى يومني من تاريخ �إجناز العملية.
يجوز اقتطاع عمولة مقابل هذه العمليات.
ال تقتطع عمولة ال�رصف املطبقة على عمليات ال�رصف التحويلي بالن�سبة للعمليات امل�شار �إليها يف
املادة .4
املادة 6
بالن�سبة للمبالغ التي يتجاوز مقابلُ قيمتها  100.000درهم ،يجوز للو�سطاء املعتمدين اختيار
ال�سداد بالعملة الأجنبية بالن�سبة لعمليات �رشاء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية لدى بنك املغرب.
يف حالة عمليات البيع ،يتم احت�ساب قيمة الأوراق البنكية الأجنبية على �أ�سا�س قيمتها الإ�سمية
ناق�ص عمولة بن�سبة  ،0,5%ويتم تقييد املبلغ املح�صل عليه يف دائنية ح�ساب الو�سيط املعتمد لدى
املرا�سل الأجنبي يف �أجل ال يتعدى يومي عمل.
يف حالة عمليات ال�رشاء ،يتم ح�ساب الأوراق البنكية الأجنبية على �أ�سا�س قيمتها الإ�سمية زائد
عمولة بن�سبة  ،0,5%ويتم تقييد املبلغ املح�صل عليه يف دائنية ح�ساب بنك املغرب املفتوح لدى
مرا�سله الأجنبي .ويتم ت�سليم الأوراق البنكية الأجنبية يف اليوم املوايل لتاريخ تقييد املبلغ يف دائنية
ح�ساب بنك املغرب.
يتعني على الو�سطاء املعتمدين ،قبل يوم من القيام بعمليات �سحب �أو �إيداع الأوراق البنكية
الأجنبية لدى مقرات بنك املغرب ،توجيه ر�سالة �سويفت م�صححة �إىل مديرية العمليات النقدية
وال�رصف ،مع بيان طبيعة العملية ،والعملة ،واملبلغ ،والتاريخ وكذا مقر بنك املغرب حيث
�ستنجز هذه املعاملة.
كما يتعني على الو�سطاء املعتمدين موافاة مديرية العمليات النقدية وال�رصف بتعليماتها اخلا�صة
بال�سداد املعياري ( )SSIبالن�سبة للتقييدات يف دائنية احل�ساب املتعلقة بعملياتها التي تتم بالأوراق
البنكية الأجنبية.
املادة 7
تقت�رص عمليات ال�رصف اليدوي على العمالت امل�سومة من طرف بنك املغرب.
املادة 8
يقوم بنك املغرب مبوافاة الو�سطاء املعتمدين يوميا على ال�ساعة الثالثة والن�صف بعد الزوال ب�أ�سعار
�رشاء وبيع الأوراق البنكية الأجنبية املطبقة يف يوم العمل املوايل.
وتن�رش هذه الأ�سعار يف فروع بنك املغرب وعلى موقعه الإلكرتوين.
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املادة 9
يتعني على الو�سطاء املعتمدين موافاة �شبكاتهم واملفو�ض لهم حاال ،بالأ�سعار اجلديدة التي يوافيهم
بها بنك املغرب.
املادة 10
يتعني على الو�سطاء املعتمدين واملفو�ض لهم وكذا مكاتب ال�رصف و�رشكات الو�ساطة يف حتويل
الأموال الإعالن دوما يف مقراتهم عن �أ�سعار ال�رصف املطبقة على عمليات �رشاء وبيع الأوراق
البنكية الأجنبية ،وذلك من خالل لوحات �إلكرتونية �أو �أي دعامات �أخرى منا�سبة.
تدخل مقت�ضيات الر�سالة املن�شور هذه ،التي تن�سخ وتعو�ض �أحكام الر�سالة املن�شور رقم/31
م.ع.ن�.ص 07/وكذا التعديالت التي �أدخلت عليها بتاريخ  4دجنرب  2007و 5غ�شت ،2008
حيز التنفيذ ابتداء من  4يناير .2010
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 1.12حماية عمالء م�ؤ�س�سات االئتمان
قرار لوزير املالية واخلو�ص�صة رقم � 07-32صادر يف  5يناير  2007يحدد مبلغ احل�سابات
التي قد يطالها التقادم املن�صو�ص عليه يف املادة  114من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات
االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها
وزير املالية واخلو�ص�صة،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  114منه،
قرر ما يلي :
املادة الأوىل
يجب �أن يكون املبلغ من ر�أ�سمال وفوائد احل�سابات التي قد يطالها التقادم ،املن�صو�ص عليه يف
املادة  114من القانون رقم  03-34املذكور �أعاله ،يفوق �أو يعادل  200درهم.
املادة الثانية
ي�سند �إىل بنك املغرب تنفيذ هذا القرار الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
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من�شور رقم /5و 97/ال�صادر يف � 18شتنرب  1997املتعلق ب�شهادة رف�ض اداء ال�شيك
تن�ص مقت�ضيات املادة  309-الفقرة الفرعية االوىل -من القانون رقم  95-15املعترب مبثابة مدونة
التجارة ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف  83-96-1بتاريخ  15ربيع االول ( 1417املوافق
لفاحت غ�شت  )1996على ما يلي  « :كل م�ؤ�س�سة بنكية ترف�ض وفاء �شيك م�سحوب عليهاملزمة
بت�سليم احلامل �أو وكيله �شهادة رف�ض االداء حتدد بيانثها من طرف بنك املغرب».
يهدف هذا املن�شور اىل حتديد كيفيات تطبيق االحكام الواردة �أعاله ،مع اال�شارة اىل �أن مقت�ضيات
املادة – 241الفقرة الفرعية  2-من القانون رقم  95-15ال�سالف الذكر تن�ص على ما يلي « :
يق�صد ب «امل�ؤ�س�سة البنكية» يف مفهوم هذا القانون كل م�ؤ�س�سة قر�ض و كل هيئة يخول لها القانون
�صالحية م�سك ح�سابات ميكن �أن ت�سحب عليها ال�شيكات.
املادة االوىل
يجب �أن تت�ضمن �شهادة رف�ض االداء البيانات التالية :
• «ا�سم امل�ؤ�س�سة البنكية امل�سحوب عليها متبوعا ،بالن�سبة للبنوك ،ببيانات قرار الرتخي�ص ،و
االحرف االوىل «�ش.م» ،و مبلغ ر�أ�س املال ،و عنوان املقر الرئي�سي ،و رقم التقييد يف
ال�سجل التحليلي م�سبوقا بالرمز «�س.ت».
• عند االقت�ضاء ،ا�سم الوكالة التي �سحب عليها ال�شيك؛
• العنوان الكامل لهذه الوكالة؛
• رقم ال�شيك و كذا مكان و تاريخ �إ�صداره؛
• العملة التي حرر بها ال�شيك و مبلغه؛
• عنا�رص حتديد هوية �صاحب احل�ساب؛
فيما يخ�ص اال�شخا�ص الطبيعيني :
• اال�سم ال�شخ�صي (�أو اال�سماء ال�شخ�صية) و العائلي؛
• رقم بطاقة التعريف الوطنية بالن�سبة للمغاربة؛
• رقم بطاقة الت�سجيل بالن�سبة للأجانب املقيمني؛
• رقم جواز ال�سفر �أو اية وثيقة تعريف �أخرى حتل حمله بالن�سبة للأجانب غري املقيمني؛
فيما يخ�ص اال�شخا�ص املعنويني :
• الت�سمية �أو �إ�سم ال�رشكة؛
• رقم التقييد يف ال�سجل التحليلي م�سبوقا بالرمز «�س.ت» بالن�سبة لال�شخا�ص املعنويني اخلا�ضعني
لواجب التقييد يف هذا ال�سجل؛
• عنوان ال�ساحب؛
• رقم ح�ساب ال�ساحب؛
• تاريخ تقدمي ال�شيك للأداء،
• �سبب �أو �أ�سباب الرف�ض؛
• عند االقت�ضاء ،تاريخ االداء اجلزئي و مبلغه؛
• مكان وتاريخ �إ�صدار �شهادة رف�ض االداء.
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املادة 2
تتمثل �أ�سباب رف�ض االداء التي ميكن ذكرها يف �شهادة رف�ض االداء باخل�صو�ص يف ما يلي :
• غياب الت�سمية «�شيك» ()1
• غياب االمر الناجز ب�أداء مبلغ معني؛()1
• غياب ا�سم امل�سحوب عليه؛()1
• غياب اال�سم ال�شخ�صي (�أو اال�سماء ال�شخ�صية) لل�ساحب و ا�سمه العائلي ،بالن�سبة للأ�شخا�ص
الطبيعيني؛()1
• غياب ت�سمية �أو ا�سم �رشكة ال�ساحب بالن�سبة للأ�شخا�ص املعنويني؛
• عدم انتظام ت�سل�سل التظهريات؛
• تظهري جزئي؛
• �شيك يحمل عبارة «لي�س لأمر» يتم تداوله بوا�سطة تظهري ناقل؛
• �شيك حمرر بعملة غري م�سعرة؛
• عدم مطابقة املبلغ املحرر باالحرف مع املبلغ املجرر باالرقام ( اال �إذا عرب امل�ستفيد عند تقدمي
ال�شيك اىل الوكالة عن رغبته يف �رصف ال�شيك على �أ�سا�س املبلغ املحرر باالحرف)؛
• توقيع �أو توقيعات غري معتمد(ة) لل�ساحب �أو ال�ساحنب؛
• غياب توقيع ال�ساحب؛
• عدم مطابقة توقيع ال�ساحب للنموذج املودع؛
• غياب التوقيع التاين ،عند �إلزاميته؛
• �شيك يت�ضمن عالمات �شطب �أو تغيري مل ي�صادق عليها ال�ساحب،
• �شيك م�سطر يتم تقدميه للوكالة من �أجل الوفاء؛ ()2
• �شيك متقادم؛
• �شيك متعر�ض عليه ب�سبب فقدانه؛
• �شيك متعر�ض عليه ب�سبب �رسقته؛
• �شيك متعر�ض عليه ب�سبب اال�ستعمال التلي�سي؛
• �شيك متعر�ض عليه ب�سبب تزويره؛
• �شيك متعر�ض عليه ب�سبب الت�سوية الق�ضائية حلامله؛
• �شيك متعر�ض عليه ب�سبب الت�صفية الق�ضائية حلامله؛
• ح�ساب متعر�ض عليه لإداريا؛
• ح�ساب حمجوز لدى الغري؛ ()3
• ح�ساب غري قابل للت�رصف فيه؛ ()4
• ح�ساب مقفل؛
• انعدام امل�ؤونة؛
• نق�صان امل�ؤونة.
املادة 3
يف حالة انعدام امل�ؤونة �أو نق�صانها يف ح�ساب ال�ساحب مع �إمكانية رف�ض �أداء ال�شيك لأ�سباب
�أخرى ،يجب على امل�ؤ�س�سة البنكية امل�سحوب عليها �أن ت�شري يف �شهادة رف�ض االداء ،باال�ضافة
اىل اال�سباب االخرية ،اىل �سبب «انعدام امل�ؤونة» �أو «نق�صان امل�ؤونة» ح�سب احلالة.
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املادة 4
يجب على امل�ؤ�س�سات البنكية ت�سليم �شهادة رف�ض االداء با�سم كل �رشيك يف احل�ساب �إذا كان ال�شيك
الذي مت رف�ض الوفاء به �صادر على ح�ساب جماعي دون ت�ضامن فعلي.
املادة 5
يجب �أن تكون �شهادة رف�ض االداء مطابقة للنموذج امللحق و موقعة من طرف ال�شخ�ص �أو
اال�شخا�ص امل�ؤهلني لذلك.
يجب �أن يكون التوقيع �أو التوقيعات م�سبوقا بختم يو�ضع على ال�شهادة املذكورة و يت�ضمن ا�سم
امل�ؤ�س�سة البنكية املعنية.
املادة 6
تدخل احكام هذا املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من � 3أكتوبر .1997

-------- .1يتم ذكر هذا ال�سبب على �أ�سا�س نظري فقط ،ذلك �أن ال�سندات الوحيدة املقبولة ك�شيكات هي تلك املطابقة
لل�صيغ امل�سلمة من طرف امل�ؤ�س�سات البنكية.
 .2تتم اال�شارة اىل هذا ال�سبب �إذا كان امل�ستفيد ال يتوفر على ح�ساب لدى الوكالة التي فتح فيها ال�ساحب.
 .3تتم اال�شارة اىل هذا ال�سبب يف حالة انعدام الر�صيد املتوفر �أو نق�صانه.
 .4حتديد طبيعة �أو �سبب عدم قابلية الت�رصف.
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من�شور رقم /22و 2006/ال�صادر يف  30نوفمرب  2006يتعلق بكيفيات متويل وتدبري وتدخل
ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادتني  105و 111منه؛
وبعد االطالع على ر�أى جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور كيفيات متويل وتدبري وتدخل ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع،
املادة الأوىل
تلزم م�ؤ�س�سات االئتمان التي تتلقى الأموال من اجلمهور بدفع ا�شرتاك �سنوي لفائدة ال�صندوق
اجلماعي ل�ضمان الودائع ،امل�سمى يف ما بعد بال�صندوق ،حتدد ن�سبته يف  ،%0,20حتت�سب على
�أ�سا�س الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي مت جمعها.
املادة 2
يق�صد بالودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع كل ر�صيد دائن يرتتب عن الأموال املودعة
يف احل�ساب �أو عن الو�ضعيات االنتقالية التي تن�ش�أ عن عمليات بنكية عادية ،والتي يجب على
م�ؤ�س�سة االئتمان �إعادتها طبقا لل�رشوط القانونية والتعاقدية املطبقة.
وت�شمل الودائع والأموال الأخرى وفقا لهذا التعريف ودائع ال�ضمان عندما ت�صبح واجبة
الدفع واملبالغ امل�ستحقة عن �أذينات ال�صندوق وو�سائل الأداء� ،أيا كانت طبيعتها ،ال�صادرة عن
امل�ؤ�س�سة ،وكذا الودائع النقدية ،مبا فيها تلك املخ�ص�صة ل�ضمان �أو لتغطية الو�ضعيات املتخذة يف
�إحدى �أ�سواق الأدوات املالية.
املادة 3
يت�ضمن وعاء احت�ساب واجب اال�شرتاك امل�شار �إليه يف املادة الأوىل �أعاله الودائع والأموال
الأخرى القابلة للإرجاع� ،أيا كانت العملة املحررة بها ،التي مت جمعها يف املغرب لدى �أ�شخا�ص
ذاتيني ومعنويني ،با�ستثناء الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف املادة  107من القانون رقم 03-34
املذكور �أعاله.
املادة 4
يتم حتديد مبلغ اال�شرتاك بر�سم �سنة مالية معينة بتطبيق الن�سبة املحددة يف املادة الأوىل �أعاله على
املعدل ال�شهري للودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي مت جمعها خالل ال�سنة املالية
ال�سابقة.
وتقوم امل�ؤ�س�سة امللزمة ب�أداء واجب اال�شرتاك بدفع املبلغ يف ح�ساب ال�صندوق املفتوح يف دفاتر
بنك املغرب ،وذلك داخل الآجال التي يحددها هذا الأخري.
املادة 5
يجوز توظيف املوارد املتوفرة لدى ال�صندوق يف :
• �سندات الدين والقيم املعتربة يف حكمها القابلة للتداول التي ت�صدرها الدولة �أو ت�ضمنها ؛
• �سندات الدين القابلة للتداول ،وذلك دون �أن تتجاوز ن�سبة  %20من املوارد املتوفرة.
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املادة 6
لأجل تطبيق البند الأول من املادة  105من القانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34يقرر بنك
املغرب ،بعد ا�ستطالع ر�أي جلنة م�ؤ�س�سة االئتمان ،تعوي�ض املودعني عندما يالحظ عجز �إحدى
م�ؤ�س�سات االئتمان املنخرطة يف ال�صندوق ،نتيجة ظروف ترتبط بو�ضعيتها املالية ،عن �إرجاع
الودائع ،وعدم وجود م�ؤ�رشات تدل على �إمكانية حتقيق ذلك يف �آجال قريبة.
املادة 7
لأجل تطبيق الفقرة الأوىل من املادة  108من القانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34يحدد �سقف
التعوي�ض املخ�ص�ص لكل مودع يف  80.000درهم.
ويحت�سب مقدار التعوي�ض على �أ�سا�س �صاف بعد خ�صم جميع القرو�ض �أو الت�سهيالت التي منحتها
م�ؤ�س�سة االئتمان للمودع.
املادة 8
يتم �إرجاع الودائع بالعملة الأجنبية يف حدود مقابل قيمة التعوي�ض املحت�سبة على �أ�سا�س �سعر
ال�رصف ليوم الدفع.
املادة 9
يعترب مبثابة مودع واحد ويعو�ض على هذا الأ�سا�س :
• كل �شخ�ص يتوفر على ح�سابات متعددة ،مهما كان عددها �أو طبيعتها �أو �آجالها �أو العملة
املحررة بها؛
• �أ�صحاب احل�سابات اجلماعية.
املادة 10
�إذا تبني �أن املوارد املتوفرة لدى ال�صندوق غري كافية لتعوي�ض كل مودع يف حدود املبلغ امل�ستحق
له ،يكون مقدار التعوي�ض معادال للمبلغ املذكور م�رضوبا يف ن�سبة مئوية يتم احل�صول عليها بعد
ق�سمة املوارد املتوفرة لدى ال�صندوق على جمموع الودائع املطلوبة �إرجاعها.
املادة 11
لأجل تعوي�ض املودعني ،يقوم بنك املغرب بالتحقق بنف�سه �أو بوا�سطة طرف �آخر من الديون
امل�ستحقة لهم ،من خالل الوثائق التي تديل بها م�ؤ�س�سة االئتمان.
املادة 12
تقوم م�ؤ�س�سة االئتمان ،عقب عمليات التحقق ،ب�إبالغ املودعني بعدم توفر ودائعهم وذلك
بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة الو�صول مع �إ�شعاربالتو�صل.
وتبني لكل مودع مقدار وطبيعة الودائع التي تغطيها �ضمانة ال�صندوق وكذا الكيفيات التي يحددها
بنك املغرب لأجل دفع التعوي�ضات.
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املادة 13
لأجل تطبيق البند الثاين من املادة  105من القانون ال�سالف الذكر رقم  ،03-34يجوز لبنك
املغرب �إذا كانت �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان املنخرطة يف ال�صندوق تعاين من �صعوبات من
�ش�أنها �أن تف�ضي يف �آخر املطاف �إىل عدم توفر الودائع� ،أن يقرر ك�إجراء وقائي وا�ستثنائي،
بعد ا�ستطالع ر�أٍي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان� ،رشيطة تقدمي امل�ؤ�س�سة املعنية لتدابري تقوميية تعترب
مقبولة ،قيام ال�صندوق مبنح م�ساعدات مالية قابلة للإرجاع لفائدة هذه امل�ؤ�س�سة ،مع حتديد
مقدارها و�سعر الفائدة املطبق عليها وكذا كيفيات ت�سديدها.

من�شور رقم /23و� 2006/صادر يف  4دي�سمرب  2006يتعلق بالكيفيات التي ينبغي على م�ؤ�س�سات
االئتمان �أن تعلم اجلمهور وفقها بال�رشوط املطبقة على عملياتها
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1ال�صادر يف  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال �سيما املادتني 17و 116منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  13نوفمرب  2006؛
حدد يف هذا املن�شور الأحكام التي ينبغي يف �إطارها على م�ؤ�س�سات االئتمان �إعالم اجلمهور
بال�رشوط املطبقة على عملياتها وخا�صة فيما يتعلق بن�سب الفائدة املدنية والدائنة والعموالت
ونظام تواريخ احت�ساب القيم.
املادة الأوىل
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن ت�ضع رهن �إ�شارة اجلمهور ،على م�ستوى جميع فروعها
ووكالتها و�شبابيكها ،جميع املعلومات اخلا�صة بال�رشوط التي تطبقها على عملياتها.
ويتعني عليها �أي�ضا ال�سهر على و�ضع هذه املعلومات رهن �إ�شارة اجلمهور لدى وكالئها.
املادة 2
يتعني �إبالغ اجلمهور باملعلومات ،على الأقل ،عن طريق ن�سخة ورقية ومن خالل تعليقها يف
مقرات م�ؤ�س�سات االئتمان .ويجب �أن تكون هذه املعلومات �سهلة القراءة ومو�ضوعة يف �أماكن
ي�سهل على العمالء الولوج �إليها.
ويجب �أن تت�ضمن املعلومات املن�شورة عن طريق التعليق على الأقل ال�رشوط املطبقة على
العمليات البنكية الأ�سا�سية.
املادة 3
ينبغي �أن حتدد و�سائل الإبالغ بدقة بيان اخلدمات املقدمة والت�سعريات املوافقة لها وتواريخ
احت�ساب القيمة املطبقة.
املادة 4
ينبغي �أن حتدد يف و�سائل الإبالغ كيفيات ا�ستخال�ص الفوائد والعموالت وكذا الظروف اخلا�صة
التي تطبق فيها.
املادة 5
ينبغي �أن تبني و�سائل الإبالغ ،ب�صورة وا�ضحة ،ما �إذا كانت الأ�سعار تطبق دون احت�ساب
ال�رضيبة �أو مع احت�سابها.
كما يجب �أن حتدد ما �إذا كانت العمليات ت�ستوجب ،عالوة على �أ�سعار الفائدة والعموالت،
ا�سرتداد البنك للم�صاريف التي قام بتحملها فعليا (طوابع الربيد ،الهاتف،الفاك�س )...بنف�س
قيمتها.
املادة 6
ينبغي �أن يبلغ �إىل علم العمالء كل التغيريات التي تطر�أ على ال�رشوط املطبقة على عمليات البنك
قبل تطبيقها الفعلي.
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املادة 7
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان موافاة بنك املغرب بالالئحة التف�صيلية لل�رشوط املطبقة على عملياتها
وذلك قبل  31يناير من كل �سنة على �أبعد تقدير.
وينبغي �أن يتم �إطالع بنك املغرب على كل تغيري يطر�أ على هذه ال�رشوط.
املادة 8
تن�سخ �أحكام هذا املن�شور �أحكام املن�شور رقم /5و 98/املتعلق بنف�س املو�ضوع.
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من�شور رقم /3و� 2010/صادر يف  3ماي  2010يتعلق بكيفيات �إعداد ك�شوف احل�سابات اخلا�صة
بالودائع
وايل بنك املغرب ؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  118منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف � 5أبريل  2010؛
يحدد يف هذا املن�شور كيفيات �إعداد ك�شوف احل�سابات اخلا�صة بالودائع.
املادة الأوىل
يجب �أن تت�ضمن ك�شوف احل�سابات اخلا�صة بالودائع البيانات التالية :
• عبارة «ك�شف ح�ساب» �أو «م�ستخل�ص ح�ساب» ؛
• ا�سم امل�ؤ�س�سة ؛
• عنوان مقرها االجتماعي �أو مقرها الرئي�سي ؛
• ا�سم الوكالة البنكية التي مت فتح احل�ساب لديها ؛
• �أية بيانات �أخرى يتعني ،مبوجب القانون ،ت�ضمينها يف العقود والوثائق املوجهة �إىل الغري ؛
• بيانات التعريف ب�صاحب �أو �أ�صحاب احل�ساب :
 اال�سم �أو الأ�سماء ال�شخ�صية واال�سم العائلي والعنوان ،بالن�سبة للأ�شخا�ص الذاتيني ؛ الت�سمية �أو اال�سم والعنوان ،بالن�سبة للأ�شخا�ص املعنويني.• ك�شف الهوية البنكية ؛
• العملة التي مي�سك بها احل�ساب.
املادة 2
يجب �أن تربز ك�شوف احل�سابات اخلا�صة بالودائع ،بالن�سبة لكل عملية ،املعلومات التالية :
�أ .بيان احل�ساب ؛
ب .القيمة املالية ؛
ج .االجتاه املدين �أو الدائن للقيمة املالية ؛
د .تاريخ التنفيذ ؛
ه .تاريخ احت�ساب القيمة ؛
و .ن�سبة الفائدة الفعلية الإجمالية  :عندما يتعلق الأمر بعملية �إقرا�ض مل يتم ب�ش�أنها �إبرام �أية عقود
خا�صة ت�شري �إىل هذه املعلومة ؛
ز .ن�سبة الفائدة املطبقة فعليا  :عندما يتعلق الأمر بعملية �إيداع م�ؤدى عنها ؛
ح� .سعر ال�رصف املطبق  :عندما يتعلق الأمر بعملية بالعملة الأجنبية ؛
ط .طبيعة كل عمولة من العموالت املح�صلة (عمولة جزافية ،عمولة تبعا للقيمة� ،أو ح�سب املدة)
ون�سبتها �إذا تعلق الأمر بعمولة متنا�سبة ؛
ي .طبيعة ومقدار كل نوع من ال�صوائر �أو الر�سوم املقتطعة (م�صاريف الهاتف والطابع الربيدي
والتلك�س والفاك�س وال�رضيبة على القيمة امل�ضافة  ...الخ).
يتم �إبالغ الزبناء ،بطلب منهم ،بطريقة ح�ساب الفوائد.
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املادة 3
يجب �أن تت�ضمن ك�شوف احل�سابات اخلا�صة بالودائع كذلك التواريخ الدالة على بداية ونهاية
الفرتة الزمنية التي تغطيها هذه الك�شوف وكذا الر�صيد الأويل واخلتامي املوافق لها.
املادة 4
يجب �أن تكون البيانات الواردة يف ك�شوف احل�سابات اخلا�صة بالودائع مماثلة لبيانات املعجم
الذي يعرف العمليات البنكية الأكرث �شيوعا كما �أعده بنك املغرب.
املادة 5
يتعني على البنوك �إر�سال بيان جممل بالعموالت وامل�صاريف التي مت اقتطاعها خالل الفرتة
الزمنية املحددة ،وذلك مرة يف ال�سنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك مالئمة .ويجب �أن
ي�شمل البيان املجمل التفا�صيل التالية ،ح�سب الأركان:
• م�صاريف م�سك احل�ساب والأق�ساط املرتبطة باملنتجات واخلدمات البنكية ؛
• عموالت وم�صاريف متعلقة با�ستعمال و�سائل الأداء ؛
• عموالت وم�صاريف مرتبطة بالقرو�ض ؛
• عموالت وم�صاريف مطبقة على العمليات على ال�سندات ؛
• عموالت وم�صاريف مطبقة على عمليات التوظيف واالدخار ؛
• م�صاريف متعلقة بعوار�ض �سري ح�ساب الودائع.
تتم الإ�شارة ،بالن�سبة لكل ركن على حدة� ،إىل املبلغ الإجمايل للم�صاريف املح�صلة وعدد املنتجات
واخلدمات املقابلة لها.
يجب �إر�سال البيان املجمل للعموالت وامل�صاريف للزبائن ،على الأكرث� ،شهرين بعد تاريخ
ح�رص الفرتة املحددة.
املادة 6
ميكن �إدراج املعلومات الواردة يف البنود من (و) �إىل (ي) من املادة الثانية �أعاله واملعلومات
الواردة يف املادة اخلام�سة �أعاله ،يف وثائق خا�صة بها (الإ�شعار� ،سلم الفوائد ،التف�صيالت ،بيان
العموالت ،امل�صاريف  ...الخ).
وتعترب هذه الوثائق ،التي ت�شمل البيانات امل�شار �إليها يف املادة الأوىل ،جزءا ال يتجز�أ من ك�شف
احل�ساب اخلا�ص بالودائع.
املادة 7
يجب على امل�ؤ�س�سات البنكية �إ�ضافة �إ�شارة يف ك�شف احل�ساب اخلا�ص بالودائع تدعو من خاللها
�أ�صحاب احل�سابات �إىل الت�أكد من �صحة التقييدات الواردة يف الك�شوف املذكورة و�إبالغ م�صاحلها
املعنية بكل خط�إ �أو �إغفال قد تتم مالحظته.
املادة 8
تن�سخ �أحكام هذا املن�شور حيز �أحكام املن�شور رقم /28و 2006/املتعلق بنف�س املو�ضوع .يدخل هذا
املن�شور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية ،با�ستثناء مقت�ضيات املادة  5التي
�ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من  30ماي .2011
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تعليمة رقم /1و 11 /ال�صادرة يف  3فرباير  2011تتعلق بالتدابريالدنيا التي يجب على م�ؤ�س�سات
التمويل مراعتها عند منح القرو�ض
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه ؛
الظهري ال�رشيف رقم 178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال �سيما
املادة  51منه ؛
بناء على مقت�ضيات املن�شور رقم /2007و 40/ال�صادر يف  2غ�شت  2007املتعلق باملراقبة الداخلية
مل�ؤ�س�سات االئتمان ؛
وبعد الدرا�سة التي قامت بها جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان خالل اجتماعها املنعقد يف  6دجنرب 2010
يحدد يف هذه التعليمة التدابري الدنيا التي يجب على م�ؤ�س�سات التمويل مراعاتها عند منح القرو�ض.
املادة الأوىل
يتعني على م�ؤ�س�سات التمويل ،امل�شار اليها يف ما يلي «م�ؤ�س�سات» ،مراعاة التدابري الدنيا الواردة
ادناه قبل منح �أي قر�ض.
املادة 2
كون امل�ؤ�س�سات ،يف �إطار درا�سة طلبات القرو�ض ،ملفا يت�ضمن العنا�رص املذكورة يف
يجب �أن ُت َّ
املواد  3و 4و� 5أدناه.
�إذا تعلق الأمر بطلب جتديد القر�ض ،يجب �أن تقوم امل�ؤ�س�سات بتحيني هذا امللف .
املادة 3
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن تتحقق من هوية الزبون من خالل عنا�رص حتديد الهوية امل�سجلة يف
وثيقة الهوية الر�سمية .ويجب �أن تكون هذه الوثيقة �سارية املفعول وم�سلمة من طرف ال�سلطة
املغربية امل�ؤهلة �أو �أية �سلطة �أجنبية معرتف بها و�أن تت�ضمن �صورة للزبون.
املادة 4
يجب �أن يت�ضمن ملف الزبون العنا�رص التالية :
• ن�سخة من الوثائق املثبتة لهويته ؛
• وثائق �إثبات مقر �سكناه ؛
• الن�سخ الأ�صلية للوثائق التي تثبت عمل الزبون ال �سيما �شهادات العمل والأجر .ويف حالة
�إعادة هذه الوثائق الأ�صلية للزبون ،حتتفظ امل�ؤ�س�سة بن�سخة �صحيحة منها ؛
• تقرير حول مالءة الزبون يعده مكتب القرو�ض وكذا و�ضعية الزبون �إزاء امل�صلحة املركزية
لعوار�ض الأداء ؛
• ُن�سخ الك�شوفات البنكية الثالثة الأخرية م�صادق عليها من طرف ال�شخ�ص املكلف بدرا�سة ملف
القر�ض ا�ستنادا �إىل الوثائق الأ�صلية �أو ملخ�صات احل�ساب مع اخلتم «الأ�صلي» للبنك ؛
• ال�سعر التقريبي �أو الفاتورة ال�شكلية لل�سلعة املمولة �إذا كان الأمر يتعلق بقر�ض خم�ص�ص.
كما يجب �أن يحتوي ملف الزبون على بطاقة تبيانية تت�ضمن باخل�صو�ص العنا�رص التالية :
• ا�سمه العائلي وال�شخ�صي والأ�سماء العائلية وال�شخ�صية لوالذيه ؛
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• رقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ �صالحيتها؛
• رقم بطاقة الت�سجيل بالن�سبة للأجانب املقيمني وكذا مدة �صالحيتها؛
• عنوانه؛
• مهنته؛
• طبيعة القر�ض ومبلغه ومدته؛
• عنا�رص حتديد هوية امل�شغل :
 �إذا كان الزبون �أجريا يف القطاع اخلا�ص �أو مهنيا :الت�سمية و�/أو العالمة التجارية ،وال�شكلالقانوين ،والن�شاط ،وتاريخ الت�أ�سي�س ،وعنوان مقر ال�رشكة ،و�أرقام التعريف ال�رضيبي،
واالنخراط يف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي ،ورقم التقييد بال�سجل التجاري� ،إلخ؛
 �إذا كان الزبون موظفا �أو �شخ�صا عموميا� ،أية وثيقة ر�سمية تثبت هذه ال�صفة.• ا�سم ال�شخ�ص املكلف بدرا�سة ملف القر�ض �أو عند االقت�ضاء ،عنا�رص حتديد هوية الو�سيط
الذي يعمل كوكيل خا�ص بالعمليات التي تنجزها م�ؤ�س�سات االئتمان املن�صو�ص عليها يف �أحكام
املادة  121وما يليها من القانون رقم  03-34ال�سالف الذكر.
املادة 5
يتعني على ال�شخ�ص املكلف بدرا�سة ملف القر�ض �أن يقوم بنف�سه بن�سخ وثيقة �إثبات الهوية وو�ضع
ختم امل�صادقة عليها ،وذلك يف ح�ضور الزبون.
املادة 6
يتعني على ال�شخ�ص املكلف بدرا�سة ملف القر�ض �أو ،عند االقت�ضاء ،و�سيط امل�ؤ�س�سة املذكور يف
املادة � 4أعاله� ،أن يتحقق بكل الو�سائل ،من ال�صحة الظاهرة للوثائق التي قدمها الزبون ،ال �سيما
• بطاقة التعريف الوطنية �أو �أية وثيقة ر�سمية �أخرى؛
• العنوان ،مع مقارنة العنوان املحدد يف بطاقة الهوية مع العنوان امل�سجل يف �أية وثيقة �أخرى؛
• عنا�رص حتديد هوية امل�شغلني من خالل االطالع على امللفات اخلارجية (املكتب املغربي للملكية
التجارية وال�صناعية ،وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي� ،إلخ؛)
• الك�شوفات البنكية.
املادة 7
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تدر�س فقط طلبات القرو�ض التي �أودعها الزبون بنف�سه لدى وكاالتها
�أو لدى الو�سطاء.
املادة 8
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تقنن عالقاتها مع الو�سطاء يف �إطار اتفاقيات تت�ضمن على الأقل البنود
املتعلقة مبا يلي
• واجب احرتام الو�سطاء لأحكام هذه التعليمة؛
• م�س�ؤوليتهم املالية والقانونية؛
• كيفيات مراقبتهم؛
• �إخبار الزبناء ب�رشوط منح القرو�ض.
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املادة 9
يجب �أن تت�ضمن ملفات القرو�ض التي متول �رشاء ال�سيارات وثيقة موقعة ب�صفة قانونية من
طرف الوكالء التجاريني لأ�صحاب امتياز بيع ال�سيارات ،ي�شهدون من خاللها �أنهم قاموا :
• بت�شكيل امللف وفقا للعنا�رص املن�صو�ص عليها يف املواد  3و 4و 5من هذه التعليمة؛
• باملراجعات ال�رضورية للتحقق من ال�صحة الظاهرة للوثائق امل�ضمنة يف امللف.
املادة 10
يجب �أن تدفع امل�ؤ�س�سات مبلغ القر�ض ،ح�سب احلالة� ،إىل امل�ستفيد �أو مبا�رشة �إىل ممون ال�سلعة
املُمولة �سواء بوا�سطة حتويل بنكي �أو بوا�سطة �شيك ُم َ�سطر غري قابل للتظهري.
املادة 11
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن ت�سهر على احرتام و�سطائها للأحكام املن�صو�ص عليها يف هذه التعليمة.
يجب �أن يرتتب عن عدم احرتام هذه الأحكام ف�سخ االتفاقية التي تربط امل�ؤ�س�سة بالو�سيط و�إ�شعار
اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل التي �ستخرب �أع�ضائها
املادة 12
يتعني على امل�ؤ�س�سات �أن ت�شجع ثقافة حماربة الغ�ش من خالل تنظيم دورات تكوينية وحت�سي�سية
لفائدة م�ستخدميها وو�سطائها على حد �سواء.
املادة 13
يجب على امل�ؤ�س�سات �أن تتوفر على وحدة تمُ ركز ملفات الغ�ش وكذا حماوالت الغ�ش و�أن تقوم
بتحليلها بغية اتخاذ الإجراءات الوقائية ال�رضورية ون�رش املعلومات على م�ستوى م�صاحلها
املعنية.
يتعني على امل�ؤ�س�سات ن�رش املعلومات اخلا�صة بعمليات الغ�ش وحماوالت الغ�ش با�ستعمال جميع
الو�سائل املالئمة ال �سيما من خالل اجلمعية املهنية ل�رشكات التمويل.
املادة 14
يتعني على امل�ؤ�س�سات موافاة مديرية الإ�رشاف البنكي بتقرير حول عمليات الغ�ش �أو حماوالت
الغ�ش وفق ال�رشوط التي حتددها املديرية.
املادة 15
تدخل �أحكام هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها .و تدخل االحكام اخلا�صة بالو�سطاء
حيز التنفيد  45يوما ابتداء من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /4و� 2010/صادرة يف  28دجنرب  2010تتعلق بفتح ح�سابات الودائع حتت الطلب
دون دفع �أية �أموال م�سبقا
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادة  19منه؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف  06دجنرب 2010؛
يحدد يف هذه التعليمة كيفيات فتح احل�سابات حتت الطلب دون دفع �أية �أموال م�سبقا.
املادة 1
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تقوم بفتح ح�سابات حتت الطلب لفائدة �أ�شخا�ص ال ميلكون
ح�سابات بنكية دون �أن يتم تقييد عملية فتح احل�ساب بدفع �أية �أموال م�سبقا.
املادة 2
ال يتحمل �صاحب احل�ساب �أي اقتطاع مل�صاريف �أو عموالت وذلك خالل مدة ال تقل عن �ستة
ي�سجل �أية حركة دائنية.
�أ�شهر ابتداء من تاريخ فتح احل�ساب ما مل َ
املادة 3
يجوز للبنك �إقفال احل�ساب ،دون �إ�شعار م�سبق ،ما مل ي�سجل �أية حركة دائنية ،داخل �أجل �ستة
�أ�شهر ،ابتداء من تاريخ فتح احل�ساب.
من الالزم �أن ال يتحمل الأ�شخا�ص الدين مت �إقفال ح�ساباتهم �أية م�صاريف �أو عموالت.
املادة 4
يجب �أن حتدد االتفاقية اخلا�صة بفتح احل�ساب كيفيات �سري و�إقفال احل�ساب.
املادة 5
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان احرتام التدابري التي تن�ص عليها هذه التعليمة مع مراعاة املقت�ضيات
القانونية والتنظيمية املعمول بها.
املادة 6
تدخل �أحكام هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /1و� 2010/صادرة يف  3مايو  2010تتعلق باخلدمات البنكية الدنيا التي يتعني على
البنوك تقدميها لزبنائها باملجان
وايل بنك املغرب؛
بناء على مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها
ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
ال�سيما املادة  19منه؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف � 05أبريل 2010؛
يحدد يف هذه التعليمة قائمة اخلدمات البنكية الدنيا التي يتعني على البنوك تقدميها لزبنائها جمانا.
املادة 1
يجب �أن يتم توفرياخلدمات البنكية امل�شار �إليها يف القائمة �أ�سفله والوارد تقدميها من طرف البنوك
لزبنائها ب�شكل جماين:
 .1فتح احل�سابات؛
 .2ت�سليم دفرت ال�شيكات؛
 .3ت�سليم دفرت التوفري؛
 .4توطني الأجر؛
 .5طلب احل�صول على �شهادة ك�شف الهوية البنكية؛
 .6الدفع نقدا ،دون احت�ساب �أداء مبلغ الطابع اجلبائي؛
� .7سحب النقود من �شباك البنك حيث يوجد احل�ساب الذي �سيتم ت�سجيل املبلغ يف مدينيته ،با�ستثناء
عمليات ال�سحب بوا�سطة «�شيك ال�شباك» بالن�سبة للزبائن املتوفرين على دفرت ال�شيكات؛
� .8سحب النقود ،بعد تقدمي دفرت التوفري ،من �شباك البنك حيث يوجد احل�ساب الذي �سيتم
ت�سجيل املبلغ يف مدينيته؛
� .9سحب النقود من ال�شبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد احل�ساب؛
� .10إ�صدار التحويل من ح�ساب �إىل ح�ساب ،بني الأفراد ،داخل نف�س البنك؛
 .11ا�ستقبال التحويالت الوطنية؛
 .12ا�ستقبال عمليات الو�ضع حتت الت�رصف الوطنية ،داخل نف�س امل�ؤ�س�سة البنكية؛
� .13إعداد و�إر�سال ك�شف احل�ساب للزبون؛
 .14االطالع على ك�شف الر�صيد وتاريخ عمليات احل�ساب وطباعته عرب ال�شباك البنكي الآيل
و�/أو االنرتنيت ،دون احت�ساب م�صاريف اال�شرتاك يف قنوات التوزيع هذه؛
 .15تغيري عنا�رص التعريف بهوية �صاحب احل�ساب؛
� .16إقفال احل�سابات.
املادة 2
ال ميكن تقييد جمانية اخلدمات البنكية املذكورة يف املادة الأوىل �أعاله بعدد العمليات التي يجريها
�صاحب احل�ساب �أو وكيله �أو بو�ضع �رشط يتعلق بالر�صيد الأدنى.
املادة 3
تدخل �أحكام هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها.
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تعليمة رقم /3و� 2010/صادرة يف  3ماي 2010تتعلق بالبنود الدنيا الواردة يف االتفاقية املتعلقة
بح�ساب الودائع
وايل بنك املغرب؛
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006ال�سيما
املادتني  19و 113منه؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف � 05أبريل 2010؛
يحدد يف هذه التعليمة البنود الإجمالية الدنيا التي يجب �إدراجها يف االتفاقية اخلا�صة بح�ساب
الودائع املفتوح لدى م�ؤ�س�سة االئتمان.
املادة 1
يجب �أن ت�شكل كل عملية لفتح ح�ساب للودائع� ،سواء حتت الطلب �أو لأجل ،لدى م�ؤ�س�سة
االئتمان ،مو�ضوع اتفاقية مكتوبة مع الزبون .وت�شمل هذه االتفاقية ال�رشوط العامة لفتح و�سري
و�إقفال احل�ساب املذكور كما حتددها املواد الواردة �أدناه.
ويحق مل�ؤ�س�سة االئتمان �إ�ضافة البنود اخل�صو�صية متا�شيا و اللإطار القانوين والتنظيمي املعمول
به.
املادة 2
قبل فتح احل�ساب ،حتث م�ؤ�س�سة االئتمان الزبون اجلديد� ،سواء كان �شخ�صا ذاتيا �أو اعتباريا،
على تقدمي جميع العنا�رص التي متكن من التعريف بهويته وفقا للمقت�ضيات القانونية والتنظيمية
املعمول بها.
املادة 3
حتدد االتفاقية املتعلقة بح�ساب الودائع على وجه اخل�صو�ص:
• كيفيات فتح احل�ساب والوثائق ال�رضورية لتحديد هوية الزبون؛
• طبيعة احل�ساب (حتت الطلب �أو لأجل)؛
• اخلدمات الرئي�سية التي ميكن �أن ي�ستفيد منها الزبون يف �إطار تدبري احل�ساب؛
• �إذا كان ما احل�ساب فرديا �أو جماعيا� .إذا كان احل�ساب جماعيا ،حتدد االتفاقية وجود ت�ضامن
الدائنني �أو املدينني بني ال�رشكاء يف احل�ساب وتو�ضح قواعد �سري احل�ساب ،وكذا كيفيات
�إخبار ال�رشكاء يف احل�ساب امل�شرتك �أو اجلماعي؛
• كيفيات احل�صول على و�سائل الأداء وكيفيات �سريها و�سحبها؛
• املبادئ التي ت�ستند �إليها معاجلة العوار�ض املرتبطة ب�سري احل�ساب وو�سائل الأداء ،وكذا
م�ساطر التعر�ض؛
• كيفيات �إ�شعار الزبون باحلركات املالية التي عرفها ح�سابه ،و�إذا اقت�ضى احلال ،تواريخ
احت�ساب القيمة عند تطبيقها من طرف امل�ؤ�س�سة؛
• الإمكانية املتاحة للزبون للتنازل �رصاحة عن التو�صل بالإ�شعار بالتنفيذ؛
• مدته وعند االقت�ضاء� ،رشوط جتديده.
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املادة 4
تقدم االتفاقية اخلا�صة بح�ساب الودائع معلومات حول:
• كيفيات دمج احل�سابات املفتوحة لنف�س ال�شخ�ص �أو املوازنة بينها ؛
• كيفيات �إعطاء التوكيل وم�س�ؤوليات الوكالء املحتملني وامل�سطرة املعتمدة لعزل الوكيل؛
• ال�رشوط املفرو�ضة على القر�ض املمنوح على املك�شوف يف حالة عدم وجود عقد يبنا عليه
القر�ض؛
• نتائج الو�ضعية املدينة غري املرخ�صة والظروف التي يتم فيها �إ�شعار �صاحب احل�ساب؛
• ال�رشوط املفرو�ضة على تنقيل و�إلغاء و�إقفال احل�ساب وكذا �أ�سباب الإقفال و�آثاره (ال�رشوط،
ومهلة الإ�شعار امل�سبق)؛
• قواعد تقادم العمليات البنكية؛
• م�آل احل�ساب بعد وفاة �صاحبه ؛
• كيفيات معاجلة ال�شكايات من طرف م�ؤ�س�سة االئتمان بنف�سها وكذا من طرف الو�سيط البنكي؛
• اختيار املوطن وحتديد املحكمة املخت�صة؛
• مبد�أ ال�رس املهني الذي يتعني على م�ؤ�س�سة االئتمان االلتزام به واال�ستثناءات املرتبطة بهذا املبد�أ
وفقا للمقت�ضيات القانونية املعمول بها؛
املادة 5
تعلم االتفاقية املتعلقة بح�ساب الودائع ،على وجه اخل�صو�ص� ،رشوط �إطالع املعلومات املتعلقة
ب�صاحب احل�ساب لدى امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك التي يتوىل بنك املغرب تدبريها �أو تفوي�ضها
جلهات اخرى.
املادة 6
يجب �أن حتيل االتفاقية املتعلقة بح�ساب الودائع �إىل املقت�ضيات القانونية والتنظيمية املتعلقة
باحل�سابات والكيفيات التي يتعني مبوجبها على م�ؤ�س�سات االئتمان �إخبار العموم بال�رشوط التي
تطبقها على عملياتها وتلك املتعلقة ب�إعداد ك�شوف احل�سابات املعنية بالودائع.
املادة 7
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن ت�سلم �إىل زبنائها ،جمانا ،ن�سخة من االتفاقية املرتبطة بح�ساب
الودائع موقعة من قبل الطرفني .ويجب �أن ت�شمل االتفاقية ملحقا بالئحة الأ�سعار املطبقة على
العمليات البنكية مع معجم يعرف بالعمليات البنكية الأكرث �شيوعا ،كما �أعده بنك املغرب.
املادة 8
تدخل �أحكام هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من فاحت يوليوز .2010
يجب العمل على ان تتم مطابقة االتفاقيات املتعلقة بح�ساب الودائع التي �أبرمت قبل دخول هذه
التعليمة حيز التنفيذ تدريجيا مع الأحكام املن�صو�صة هنا ،داخل �أجل �أق�صاه �سنتان.
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 2.12امل�صالح ذات االهتمام امل�شرتك
من�شور رقم /1و 10/ال�صادر يف  3ماي  2010يتعلق ب�رشوط وكيفيات االطالع على املعلومات
املتوفرة لدى م�صلحة مركزة املخاطر وامل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  120منه ؛
وبناء على املقت�ضيات املتعلقة بال�شيك الواردة يف القانون رقم  95-15مبثابة مدونة التجارة
ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  83-96-1بتاريخ  15من ربيع الأول ( 1417فاحت
�أغ�سط�س  )1996وال�سيما املادة  322منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف � 5أبريل  2010؛
حدد مبوجب هذا املن�شور �رشوط وكيفيات االطالع على املعلومات املتوفرة لدى م�صلحة مركزة
املخاطر وامل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك.
املادة الأوىل
يراد يف مدلول هذا املن�شور :
 يف ما يخ�ص م�صلحة مركزة املخاطر :• مب�ؤ�س�سات االئتمان  :م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها كما مت تعريفها يف املادتني
 1و 13من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله ؛
• باملفو�ض �إليه  :ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعتمدين ،ال�شائع ت�سميتهم «مبكتب القر�ض» ،من
�أجل �ضمان الت�سيري املفو�ض مل�صلحة مركزة املخاطر ؛
• بالعميل  :ال�شخ�ص الذاتي �أو املعنوي الذي يتقدم بطلب احل�صول على قر�ض ؛
• بتقرير املالءة  :تقرير يحرره بنك املغرب �أو املفو�ض �إليه يف دعامة ورقية �أو �إلكرتونية،
وي�شمل جميع املعلومات والبيانات حول القرو�ض املمنوحة لأحد العمالء وحول و�ضعية
مالءته.
 يف ما يخ�ص امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك :• بامل�ؤ�س�سات البنكية  :كل م�ؤ�س�سة ائتمان وكل هيئة يخول لها القانون �صالحية م�سك ح�سابات
ميكن �أن ت�سحب عليها ال�شيكات ،طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة  241من مدونة التجارة ؛
• بتقرير حول حوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك  :تقرير يف دعامة ورقية �أو �إلكرتونية يعده بنك
املغرب ،ويتناول و�ضعية العميل �إزاء امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك ؛
• بالعميل � :صاحب احل�ساب �أو وكيله املخول �إليه تلقي معلومات حول و�ضعيته �أو التقدم
ب�شكاية.
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الفرع الأول
م�صلحة مركزة املخاطر
املادة 2
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان �أن تقوم قبل منح عمالئها �أي قرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق
�أو بوا�سطة التوقيع �أو هما معا ،حمررة بالدرهم �أو بالعمالت الأجنبية ،با�ست�شارة م�صلحة مركزة
املخاطر امل�سرية من طرف بنك املغرب� ،أو املفو�ض �إليه عند االقت�ضاء ،من �أجل احل�صول على
تقرير حول مالءة الطرف املقابل.
ينبغي وجوبا ت�ضمني تقرير املالءة يف ملف كل عميل يتقدم بطلب احل�صول على اعتمادات مالية.
املادة 3
يجوز للعميل احل�صول على تقرير املالءة اخلا�ص به لدى بنك املغرب �أو لدى املفو�ض �إليه،
وذلك بعد تقدميه جلميع العنا�رص التي متكن من حتديد هويته.
املادة 4
يخول مل�ؤ�س�سات االئتمان والعمالء الإطالع على املعلومات املتوفرة لدى م�صلحة مركزة املخاطر
امل�سرية من طرف بنك املغرب �أو املفو�ض �إليه عند االقت�ضاء.
املادة 5
يحق لكل عميل االعرتا�ض على كل �أو بع�ض املعلومات الواردة يف تقرير املالءة اخلا�ص به
داخل �أجل ال يتعدى  15يوما التي تلي تاريخ احل�صول عليه ،و�إال فيفرت�ض �صحة املعلومات
الواردة يف ذلك التقرير.
يجب على العميل �أن يحرر اعرتا�ضه يف ا�ستمارة خا�صة ،يعدها لهذا الغر�ض بنك املغرب �أو
املفو�ض �إليه ،وم�شفوعة بالإثباتات ال�رضورية.
الفرع الثاين
امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك
املادة 6
يقوم بنك املغرب مبوافاة م�ؤ�س�سات االئتمان باملعلومات املتعلقة مبا يلي :
• حوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك ؛
• �أحكام املنع الق�ضائي ال�صادرة عن املحاكم ؛
• حاالت ت�سوية �أو �إلغاء حوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك ؛
• حاالت وقف �آثار منع �إ�صدار ال�شيكات التي تنطق بها املحاكم طبقا ملقت�ضيات املادة  593من
مدونة التجارة.
املادة 7
يجب على امل�ؤ�س�سات البنكية ،قبل ت�سليم ال�صيغ الأوىل لل�شيك ،ا�ست�شارة امل�صلحة املركزية
حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك.
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املادة 8
�إىل جانب امل�ؤ�س�سات البنكية ،يخول ل�صاحب احل�ساب �أو وكيله �أو �أي �شخ�ص خمول قانونا لذلك،
االطالع على املعلومات املتوفرة لدى امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك.
املادة 9
لالطالع على املعلومات املتوفرة لدى امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك ،يتعني
على العمالء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية ال�رضورية لإثبات هويتهم وذلك عرب الربيد �أو
ب�إيداع ر�سالة لدى الإدارة املركزية ،وفروع بنك املغرب �أو وكاالته.
املادة 10
يجوز للعميل االعرتا�ض على كل �أو بع�ض املعلومات الواردة يف تقرير حوادث الإخالل بالوفاء
بال�شيك يف �أجل ال يتعدى  15يوما من تاريخ تو�صله بالتقرير ،بوا�سطة ا�ستمارة ،يعد بنك املغرب
منوذجا لها ،م�شفوعة بالإثباتات ال�رضورية.
املادة 11
تن�سخ �أحكام هذا املن�شور �أحكام املن�شورين التاليني :
• املن�شور رقم /28و 2007/ال�صادر بتاريخ � 13أبريل  2007واملتعلق ب�رشوط وكيفيات
االطالع على املعلومات املتوفرة لدى م�صلحة مركزة املخاطر ؛
• املن�شور رقم /6و 1997/ال�صادر بتاريخ � 22سبتمرب  1997واملتعلق مبركزة ون�رش املعلومات
املتعلقة بعوار�ض الأداء واملنع من �إ�صدار ال�شيكات .غري �أن �أحكام هذا املن�شور تبقى �سارية
املفعول �إىل غاية تاريخ دخول املذكرة التقنية املتعلقة بها حيز التنفيذ وامل�شار �إليها يف املادة  5من
من�شور وايل بنك املغرب رقم /2و2010/
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من�شور رقم /2و 10/ال�صادر يف  3ماي  2010يتعلق باملعلومات الواجب على م�ؤ�س�سات االئتمان
موافاة بنك املغرب بها من �أجل �ضمان ح�سن �سري م�صلحة مركزة املخاطر وامل�صلحة املركزية
حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير )2006
وال�سيما املادة  40منه ؛
وبناء على الأحكام املتعلقة بال�شيك املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  95-15مبثابة مدونة التجارة
ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  83-96-1بتاريخ  15من ربيع الأول ( 1417فاحت �أغ�سط�س
 )1996وال�سيما املادة  322منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر يف � 5أبريل  2010؛
حدد مبوجب هذا املن�شور املعلومات التي يجب على امل�ؤ�س�سات املحددة بعده موافاة بنك املغرب بها
من �أجل �ضمان ح�سن �سري م�صلحة مركزة املخاطر وامل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء
بال�شيك.
املادة الأوىل
يراد يف مدلول هذا املن�شور :
يف ما يخ�ص م�صلحة مركزة املخاطر
• مب�ؤ�س�سات االئتمان  :م�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها كما مت تعريفها يف املادتني
 1و 13من القانون رقم  03-34امل�شار �إليه �أعاله ؛
• بالبيانات الو�صفية  :جميع املعلومات التي متكن من التعرف على �شخ�ص ذاتي �أو معنوي ؛
• باملعلومات الإيجابية  :املعلومات املتعلقة باحرتام العمالء ال�ستحقاقات ت�سديد القرو�ض ؛
• باملعلومات ال�سلبية  :املعلومات املتعلقة بحوادث الإخالل بالوفاء وبال�صعوبات املالية التي متت
معاينتها خالل ت�سديد القرو�ض ؛
• بالت�صحيح � :أي تغيري يطر�أ على املعلومات امل�شار �إليها يف املادة � 2أدناه والتي قدمتها م�ؤ�س�سة
االئتمان لت�صحيح معلومات �أر�سلتها من قبل.
يف ما يخ�ص امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك
• مب�ؤ�س�سات االئتمان  :كل م�ؤ�س�سة ائتمان وكل هيئة يخول لها القانون �صالحية م�سك ح�سابات
ميكن �أن ت�سحب عليها ال�شيكات ،طبقا لأحكام الفقرة الثانية من املادة  241من مدونة التجارة؛
• بالبيانات الو�صفية  :جميع املعلومات التي متكن من التعرف على �شخ�ص ذاتي �أو معنوي ؛
• بحادث الإخالل بالوفاء  :عدم الوفاء بال�شيك النعدام امل�ؤونة �أو نق�صانها وكذا الأداء اجلزئي
لكل �شيك يف حدود امل�ؤونة املتوفرة.
ويعترب يف حكم حادث الإخالل بالوفاء عدم الوفاء ب�شيك م�سحوب على ح�ساب مقفل �أو ح�ساب
غري قابل للت�رصف يف ر�صيده.
وال يعترب حادث الإخالل بالوفاء رف�ض الوفاء النعدام �أو نق�صان م�ؤونة �شيك �صادر لفائدة
ال�ساحب نف�سه (�شيك ل�سحب الأموال �أو �شيك يقيد مبلغه يف دائنية ح�ساب �آخر لنف�س ال�ساحب) ؛
• باملنع البنكي  :احلرمان ملدة ع�رش �سنوات من �إمكانية �إ�صدار �شيكات غري التي متكن ال�ساحب
من �سحب مبالغ مالية لدى امل�سحوب عليه �أو �شيكات معتمدة ؛
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• بالأمر بعدم �إ�صدار ال�شيكات  :الإنذار املوجه ملرتكب حادث الإخالل بالوفاء الذي ي�أمره
ب�إرجاع ال�صيغ التي يف حوزته ويخربه باملنع البنكي ال�صادر يف حقه ؛
• بالت�سوية  :ا�سرتجاع �إمكانية �إ�صدار ال�شيكات ،طبقا لأحكام املادتني  313و 314من مدونة
التجارة ؛
• باملنع الق�ضائي  :احلكم الق�ضائي باحلرمان خالل مدة ترتاوح بني �سنة وخم�س �سنوات من
�إمكانية �إ�صدار �شيكات غري التي متكن ال�ساحب من �سحب مبالغ مالية لدى امل�سحوب عليه �أو
�شيكات معتمدة ،وفق �أحكام املادة  317من مدونة التجارة ؛
• بخرق املنع من �إ�صدار ال�شيكات � :إ�صدار �شيك خرقا للأمر بعدم �إ�صدار ال�شيكات الذي بلغ
به ال�ساحب �أو للمنع الق�ضائي ال�صادر يف حقه ؛
• بالت�صحيح � :أي تغيري يطر�أ على املعلومات امل�شار �إليها يف املادة � 3أدناه والتي قدمتها م�ؤ�س�سة
االئتمان لت�صحيح معلومات �أر�سلتها من قبل.
املادة 2
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان موافاة م�صلحة مركزة املخاطر التابعة لبنك املغرب باملعلومات التي
تتعلق على اخل�صو�ص مبا يلي :
• البيانات املرتبطة بجميع �أنواع القرو�ض بوا�سطة الدفع من ال�صندوق �أو بوا�سطة التوقيع �أو
هما معا ،املحررة بالدرهم وبالعمالت الأجنبية املمنوحة للعمالء ؛
• البيانات الو�صفية للعمالء من الأ�شخا�ص الذاتيني واملعنويني ؛
• ال�ضمانات العينية وال�شخ�صية التي تكفل القرو�ض املمنوحة للعمالء ؛
• املعلومات الإيجابية �أو ال�سلبية التي متكن من التعرف بدقة على �سلوكيات العمالء يف ت�سديد
القرو�ض؛
• �أي تغيري يطر�أ على املعلومات املر�سلة من قبل.
املادة 3
يجب على م�ؤ�س�سات االئتمان موافاة امل�صلحة املركزية حلوادث الإخالل بالوفاء بال�شيك التابعة
لبنك املغرب باملعلومات التي تتعلق على اخل�صو�ص مبا يلي :
• البيانات الو�صفية حول كل �شخ�ص �صدر يف حقه منع بنكي ؛
• املعلومات املتعلقة باحل�ساب البنكي امل�سحوب منه ال�شيك مو�ضوع حادث الإخالل بالوفاء ؛
• املعلومات املتعلقة بال�شيك مو�ضوع حادث الإخالل بالوفاء �أو مو�ضوع خرق املنع من �إ�صدار
ال�شيكات �أو هما معا ؛
• املعلومات املتعلقة بو�ضعية حوادث الإخالل بالوفاء مو�ضوع الت�رصيحات ؛
• �أي تغيري يطر�أ على املعلومات املر�سلة من قبل.
املادة 4
�إذا تعلق حادث الإخالل بالوفاء بح�ساب م�شرتك ،ير�سل �إنذار املنع من �إ�صدار ال�شيكات �إىل
جميع امل�شرتكني يف احل�ساب �أو وكالئهم.
املادة 5
حتدد كيفيات �إر�سال املعلومات امل�شار �إليها يف املادتني  2و� 3أعاله يف مذكرات تقنية ي�صدرها بنك
املغرب.
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املادة 6
يتعني على م�ؤ�س�سات االئتمان الت�رصيح بو�ضعية حوادث الإخالل بالوفاء �أو التغيريات التي
طر�أت عليها داخل �أجل ال يتعدى يوم عمل يحت�سب ابتداء من تاريخ معاينتها ،مع الت�أكد من
وثوقية املعلومات املر�سلة.
تر�سل امل�ؤ�س�سات امل�رصحة التغيريات امل�شار �إليها يف املادتني  2و� 3أعاله يف �أجل �أق�صاه ع�رشة
�أيام عمل يحت�سب ابتداء من تاريخ طلب هذه التغيريات.
املادة 7
تن�سخ �أحكام هذا املن�شور �أحكام املن�شورين التاليني :
• املن�شور رقم /27و 2007/ال�صادر بتاريخ � 13أبريل  2007واملتعلق باملعلومات الواجب على
م�ؤ�س�سات االئتمان موافاة بنك املغرب بها من �أجل �ضمان ح�سن �سري م�صلحة مركزة املخاطر ؛
• املن�شور رقم /6و 1997/ال�صادر بتاريخ � 22سبتمرب  1997واملتعلق مبركزة ون�رش املعلومات
املتعلقة بحوادث الإخالل بالوفاء واملنع من �إ�صدار ال�شيكات .غري �أن �أحكام هذا املن�شور تبقى
�سارية املفعول �إىل غاية تاريخ دخول املذكرة التقنية املتعلقة بها وامل�شار �إليها يف املادة � 5أعاله
حيز التنفيذ.
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.13املنتوجات البنكية
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 1.13املنتوجات البديلة.
تو�صية رقم /33و 2007/ال�صادرة يف � 13شتنرب 2007متعلقة مبنتجات الإجارة و امل�شاركة و
املرابحة
وايل بنك املغرب؛
بناءا على مقت�ضيات القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها
وخا�صة تلك املرتبطة باملادة 19؛
وبعد االطالع على ر�أي جلنة م�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 14
مار�س 2007؛
يو�صي بال�رشوط العامة و الكيفيات التي ميكن مل�ؤ�س�سات االئتمان �أن تعر�ض وفقها منتجات
الإجارة و امل�شاركة و املرابحة.

.Iالإجارة
املادة الأوىل
يق�صد بالإجارة كل عقد ت�ضع مبوجبه م�ؤ�س�سة لالئتمان ،عن طريق الإيجار ،منقوالت �أو
عقارات معلومة و حمددة و مملوكة لها حتت ت�رصف �أحد العمالء ال�ستعمال م�سموح به قانونا.
ميكن لعقد الإجارة �أن ي�أخذ �شكل �إيجار ب�سيط؛ كما ميكن �أن يكون م�صحوبا بالتزام قاطع من
امل�ست�أجر ب�رشاء املنقول �أو العقارامل�ست� َأجر بعد انق�ضاء مدة يتم االتفاق عليها م�سبقا.
املادة 2
يجب �أن تتم عملية الإجارة من خالل توقيع الطرفني على عقد ي�سمى « �إجارة ت�شغيلية» ،عندما
يتعلق الأمر ب�إيجار ب�سيط� ،أو على عقد ي�سمى «�إجارة واقتناء» عندما تكون الإجارة م�صحوبة
بالتزام قاطع بال�رشاء من طرف امل�ست�أجر.
املادة 3
ال يجوز �أن يكون الهدف من عقد الإجارة �إيجار �أموال معنوية (كرباءات االخرتاع وحقوق
الت�أليف واخلدمات املهنية و غريها) �أو حقوق ا�ستغالل موارد طبيعية (كاملعادن والنفط والغاز
واملوارد الأخرى من هذا النوع).
املادة 4
ينبغي �أن يحدد عقد الإجارة ب�شكل دقيق واجبات وحقوق كال الطرفني وكذا ال�رشوط العامة
املنظمة لعالقاتهما .ويجب �أن يت�ضمن بنودا حتدد على اخل�صو�ص ما يلي:
• نوع العملية (�إجارة ت�شغيلية �أو �إجارة واقتناء)؛
• حتديد املنقول �أو العقار امل�ست� َأجر والهدف من ا�ستخدام امل�ست� ِأجر له؛
• التزام امل�ست�أجر ب�شكل قاطع باقتناء املنقول �أو العقار عندما يتعلق الأمر بعملية �إجارة واقتناء؛
• قيمة الإيجار وكيفيات الأداء و تواريخ اال�ستحقاق؛
• مدة الإيجار؛
• م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة؛
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• م�صاريف الت�أمني ؛
• حاالت ف�سخ العقد �أو �رشوط جتديده؛

 .IIامل�شاركة
املادة 5
يق�صد بامل�شاركة كل عقد يكون الهدف منه ا�شرتاك م�ؤ�س�سة االئتمان مب�ساهمة يف ر�أ�سمال �رشكة
موجودة �أو قيد االن�شاء ،من �أجل حتقيق الربح.
ي�شارك الطرفان يف حتمل اخل�سائر يف حدود م�ساهمتهما ويف الأرباح ح�سب ن�سب حمددة م�سبقا
بينهما.
ميكن للم�شاركة �أن تتخذ �إحدى ال�صيغتني الآتيتني:
• امل�شاركة الثابتة :حيث تبقى م�ؤ�س�سة االئتمان والعميل �رشيكني داخل ال�رشكة �إىل حني انق�ضاء
مدة العقد؛
• امل�شاركة املتناق�صة :حيث تن�سحب م�ؤ�س�سة االئتمان من ر�أ�سمال ال�رشكة تدريجيا ح�سب
مقت�ضيات العقد.
املادة 6
ال يجوز امتالك م�ساهمات من نوع امل�شاركة �إال يف �رشكات الر�ساميل.
املادة 7
يجب �أن يحدد عقد امل�شاركة ب�شكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفني وكذا ال�رشوط
العامة التي تنظم عالقاتهما .وينبغي �أن يت�ضمن �رشوطا حتدد على اخل�صو�ص:
• نوع عقد امل�شاركة؛
• هدف عملية امل�شاركة؛
• مبلغ ر�أ�س املال والن�سبة املئوية التي ميلكها كل طرف؛
• مدة عملية امل�شاركة؛
• كيفيات توزيع الأرباح ،ح�سب الن�سب املتفق عليها؛
• ال�ضمانات املمنوحة� ،إن اقت�ضى احلال ،مل�ؤ�س�سة االئتمان ،من طرف العميل الذي يتوىل وحده
ت�سيري ال�رشكة ،و ذلك لتغطية اخل�سائر الناجتة عن الإهمال والأعمال املماثلة الأخرى؛
• �رشوط وكيفيات حل امل�شاركة وتوزيع الأ�صول؛
• كيفيات ا�سرتجاع م�ؤ�س�سة االئتمان مل�ساهمتها يف حالة امل�شاركة املتناق�صة؛
• تغيري مواد القانون الأ�سا�سي لل�رشكة ملطابقته مع بنود عقد امل�شاركة.
املادة 8
ال يجوز �أن ي�شمل عقد امل�شاركة �رشطا ي�ضمن لأحد الأطراف قيمة م�ساهمته يف ر�أ�س املال بغ�ض
النظر عن نتائج ال�رشكة.

 .IIIاملرابحة
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املادة 9
يق�صد باملرابحة كل عقد تقتني مبوجبه �إحدى م�ؤ�س�سات االئتمان على �سبيل التمليك و بناء على
طلب �أحد العمالء ،منقوال �أو عقارا من �أجل �إعادة بيعه له بتكلفة ال�رشاء مع زيادة ربح معلوم
يتم االتفاق عليه م�سبقا.

يتم االداء من طرف العميل الآمر بال�رشاء دفعة واحدة �أو بدفعات متعددة ،يف مدة يتم االتفاق
عليها م�سبقا.
يتم �إدراج الربح مبنتجات م�ؤ�س�سة االئتمان على مدى مدة العقد.
املادة 10
ال يجوز �أن يكون مو�ضوع عقد املرابحة �إقتناء ممتلكات غري موجودة عند تاريخ توقيع العقد.
املادة 11
ينبغي �أن يحدد عقد املرابحة ب�شكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفني وكذا ال�رشوط
العامة التي تنظم عالقتهما .ويجب �أن يت�ضمن بنودا حتدد على اخل�صو�ص:
• املنقول �أو العقار مو�ضوع عقد املرابحة؛
• ثمن ال�رشاء؛
• امل�صاريف والر�سوم امل�ؤداة من طرف م�ؤ�س�سة االئتمان من �أجل �رشاء امللك مو�ضوع املرابحة
وتلك التي يتعني على العميل �أدا�ؤها؛
• ربح م�ؤ�س�سة االئتمان ؛
• مدة العقد؛
• كيفيات الأداء؛
• ال�ضمانات التي قدمها العميل؛
• قيمة الت�سبيق الذي دفعه العميل عند االقت�ضاء.
املادة 12
�أطراف عقود املرابحة هم العميل الآمر بال�رشاء و م�ؤ�س�سة االئتمان و البائع.
املادة 13
ال يجوز مل�ؤ�س�سة االئتمان يف �أي حال من الأحوال مراجعة هام�ش ربحها املتعاقد عليه.

 .IVمقت�ضيات �أخرى
املادة 14
با�ستطاعة البنوك تقدمي جمموع املنتجات املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل �أعاله� .أما �رشكات
التمويل فال تقدم منها �إال تلك التي تدخل يف �إطار االعتماد املمنوح لها.
املادة 15
ينبغي على م�ؤ�س�سات االئتمان التي تقدم املنتجات املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل �أعاله �أن تت�أكد
بكل و�سيلة من مطابقة املنتجات املذكورة للمقايي�س الدولية املعمول بها.
املادة 16
تتم معاجلة العمليات امل�شار �إليها يف املادة � 1أعاله طبقا للقواعد املحا�سبية التي و�ضعها بنك املغرب.
املادة 17
تدخل مقت�ضيات هذه التو�صية حيز التنفيذ ابتداء من الأول من �أكتوبر .2007
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.14العقوبات املالية املتعلقة مب�ؤ�س�سات
االئتمان
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من�شور رقم /2و� 2007/صادر يف  7فرباير  2007بتحديد قائمة الأفعال التي قد تعر�ض لعقوبات
ت�أديبية تطبيقا لأحكام املادة  128من القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات
املعتربة يف حكمها وكذا مبلغ العقوبات املالية املرتبطة بها
وايل بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  03-34املتعلق مب�ؤ�س�سات االئتمان والهيئات املعتربة يف حكمها ال�صادر
بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  178-05-1بتاريخ  15من حمرم  14( 1427فرباير ،)2006
وال�سيما املادتني  128و 132منه ؛
وبعد االطالع على ر�أي اللجنة الت�أديبية مل�ؤ�س�سات االئتمان ال�صادر خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ
 25يناير  2007؛
حدد مبوجب هذا املن�شور قائمة الأفعال التي قد تعر�ض لعقوبة ت�أديبية تطبيقا لأحكام املادة 128
من القانون رقم  03-34ال�سالف ذكره ،وكذا مبلغ العقوبات املالية املرتبطة بها.
املادة الأوىل
تطبيقا لأحكام املادة  128من القانون رقم  03-34ال�سالف ذكره ،تتعر�ض م�ؤ�س�سات االئتمان
التي تخالف �أحكام املواد  8و 38و 40و 42و 45و 46و 48و 49و 50و 51و 55و 106و116
و 117و 119وكذا �أحكام املادتني  25و 26من القانون رقم  03-76املتعلق بالقانون الأ�سا�سي
لبنك املغرب والن�صو�ص املتخذة لتطبيقها للعقوبات املالية املن�صو�ص عليها يف اجلدول امللحق.
مع مراعاة التقيد باملبلغ الأق�صى الذي تن�ص عليه �أحكام املادة  128من القانون رقم 03-34
ال�سالف ذكره ،تختلف مبالغ العقوبات املالية املطبقة على م�ؤ�س�سات االئتمان ح�سب درجة
خطورة الأفعال التي قد تعر�ض لعقوبة ت�أديبية.
املادة الثانية
يعترب اجلدول امل�شار �إليه يف املادة الأوىل �أعاله ،جزءا ال يتجز�أ من هذا املن�شور
املادة الثالثة
يتم تبليغ امل�ؤ�س�سة املعنية بالعقوبات املالية وبالأ�سباب املربرة لها وكذا بالآجال التي �سيتم بانق�ضائها،
اقتطاعها �أو ال�رشوع يف حت�صيلها ،وذلك بوا�سطة �إر�سالية بالربيد امل�ضمون مع �إ�شعار بالتو�صل.
جدول يتعلق بالعقوبات املالية التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان
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جدول يتعلق بالعقوبات املالية التي تتعر�ض لها م�ؤ�س�سات االئتمان
املخالفة

العقوبات املالية

 .Iعدم احرتام القوانني املحا�سبية

يرتاوح مبلغ العقوبة بني  50.000درهم واملبلغ املطابق لن�سبة
 20%من الر�أ�سمال الأدنى املطبق على م�ؤ�س�سة االئتمان.

 .IIعدم احرتام القواعد االحرتازية

يحدد مبلغ العقوبة يف ن�سبة  0.50%من مبلغ النق�صان �أو التجاوز
باملقارنة مع الن�سب القانونية دون جتاوز ن�سبة  20%من الر�أ�سمال
الأدنى املطبق على م�ؤ�س�سة االئتمان.

 .IIIعدم احرتام االلتزام بو�ضع نظام
للمراقبة الداخلية

يرتاوح مبلغ العقوبة بني  50.000درهم واملبلغ املطابق لن�سبة
 20%من الر�أ�سمال الأدنى املطبق على م�ؤ�س�سة االئتمان.

 .IVعدم احرتام االلتزام بتكوين
االحتياطات الإجبارية

ي�ساوي مبلغ العقوبة ناجت املبلغ الناق�ص بن�سبة �سنوية تعادل ن�سب
الت�سبيقات املمنوحة ب � 24ساعة للبنوك من قبل بنك املغرب،
معلى بثالث نقط.

.Vعدم احرتام كيفيات �إعداد �أو �آجال
�إر�سال الوثائق واملعلومات الواجب يرتاوح مبلغ العقوبة بني  10.000درهم واملبلغ املطابق لن�سبة
موافاة بنك املغرب بها �أو تلك التي  20%من الر�أ�سمال الأدنى املطبق على م�ؤ�س�سة االئتمان.
يطلبها
 .VIعدم احرتام ال�رشوط التي يحددها
وزير املالية اخلا�صة بجمع الأموال
من العموم وبتوزيع القرو�ض

يرتاوح مبلغ العقوبة بني  10.000درهم واملبلغ املطابق لن�سبة
 20%من الر�أ�سمال الأدنى املطبق على م�ؤ�س�سة االئتمان.

 .VIIعدم احرتام الكيفيات املحددة فيما
يتعلق ب�إخبار العمالء

يرتاوح مبلغ العقوبة بني  10.000درهم واملبلغ املطابق لن�سبة
 20%من الر�أ�سمال الأدنى املطبق على م�ؤ�س�سة االئتمان.

 .VIIIعدم احرتام االلتزام بامل�ساهمة يف يطابق مبلغ العقوبة الناجت املح�صل عليه بتطبيق متو�سط ن�سبة
متويل ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان توظيف موارد ال�صندوق اجلماعي ل�ضمان الودائع خالل ال�سنة
املالية املن�رصمة ،معلى بثالث نقاط.
الودائع
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