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فتتـــاحية  ا

ن�شاط  تطور  م�شتوى  على  �شواء  املهمة  بالإجنازات  حافلة   2014 �شنة  كانت 

املهيكلة  الور�شات  تفعيل  ا�شتكمال  يخ�ص  فيما  اأو  املركزي  ال�شمان  �شندوق 

.2016 –  2013 للتنمية لفرتة  الإ�شرتاتيجي  املدرجة يف خمططه 

قفزة جديدة  ال�شنة،  هاته  املركزي، خالل  ال�شمان  �شندوق  ن�شاط  �شجل  فقد 

التطور  هذا  وهم  درهم.  مليار   13 امل�شمونة  القرو�ص  جمموع  بلغ  حيث 

بن�شبة  هاما  �شنويا  اإرتفاعا  عرف  الذي  املقاولت  لفائدة  الن�شاط  باخل�شو�ص 

ال�شمان. التزامات  49% من 

كما ا�شتفاد الن�شاط املوجه لفائدة الأفراد من الدينامية امل�شجلة على م�شتوى 

املحدود،  الدخل  وذوي  املتو�شطة  الطبقات  ل�شالح  ال�شكن  قرو�ص  �شمان 

درهم  مليار   6 العام،  هذا  يف  امل�شمونة  ال�شكن  قرو�ص  جمموع  بلغ  حيث 

28.459 فرد. لفائدة 

ال�شمان  �شندوق  وا�شل  ال�رشكاء،  القرب مع خمتلف  �شيا�شة  اإطار تفعيل  ويف 

جهوية  اأعمال  مراكز  ثالث  ال�شنة  هذه  افتتح  حيث  اجلهوي  انت�شاره  املركزي 

جديدة.

وتاأكيدا للتزامه بتح�شني ولوج املقاولت ال�شغرية جدا وال�شغرى واملتو�شطة 

ومنتوجاته، حيث  ال�شندوق على تنويع وتطوير عرو�شه  للتمويل، فقد عمل 

من  الفئة  هذه  ولوج  تو�شيع  بغية  والتمويل،  لل�شمان  اآليات جديدة  اأحدث 

اأخرى. املقاولت اإىل �شبل متويل 

اأطر  خمتلف  وتعبئة  ال�رشكاء  بثقة  مدعومة  الإجراءات  هذه  كل  مكنت  وقد 

امل�شطرة  الأهداف  كامل  حتقيق  من  املركزي  ال�شمان  �شندوق  وم�شتخدمي 

وخلق  الإقت�شادي  والنمو  املايل  الإدماج  تعزيز  بهدف  ال�شمان  اأداء  وتطوير 

ال�شغل. فر�ص 
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البارزة الأرقام 



82014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

%47+

%25+ %50+

%49+
4.786

7.017

2013

2013 2013

2013 2014

2014 2014

2014

3.993

%36+

2013 2014

5.039
3.720

2.681

6.753

2.092

8.461

3.133

البارزة الأرقام 

تطور مهم لن�ساط ال�سندوق لفائدة املقاولت

معلومات مالية موطدة

جاري	االلتزامات	(مبليون	الدرهم)	

القرو�ض	املمنوحة	(مبليون	الدرهم)
ال�شمان	والتمويل	امل�شرتك	املمنوح	(مبليون	الدرهم)

عدد	امل�شتفيدين	(مبليون	الدرهم)

االأموال	الذاتية	(مبليون	الدرهم) التزامات	خارج	امليزانية	(مبليون	الدرهم)

%12+

2013 2014

35.889
31.914
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ا�ستمرار تطور الن�ساط املوجه لفائدة الأفراد 

جاري	االلتزام	(مبليون	الدرهم)	 امل�شتفيدون

حجم	االإلتزامات	(مبليون	الدرهم)	

خم�ش�شات	احتياطية	عن	املخاطر	

وامل�شاريف	(مبليون	الدرهم)

�شايف	االإيرادات	امل�شرفية	(مبليون	الدرهم)

حجم	القرو�ض	(مبليون	الدرهم)	

%29+

2013 2014

1.104
858
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البــارزة الأحــداث 
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البــارزة الأحــداث 

منوقوي يف الن�ساط لفائدة املقاولت 

اإطالق منتوجات جديدة 

واملتو�شطة	 وال�شغرى	 ال�شغرية	جدا	 املقاوالت	 لفائدة	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 ن�شاط	 �شجل	

خالل	�شنة	2014	ارتفاعا	هاما	مبعدل	49%،	حيث	بلغ	حجم	االلتزامات	4	مليارات	درهم،	مما	

يدل	على	اإقبال	االأبناك	على	منتوجات	ال�شمان	والتمويل	امل�شرتك.

متيزت	�شنة	2014	مبوا�شلة	تعزيز	وتنويع	عرو�ض	ال�شندوق	وذلك	باإحداث	منتوجات	جديدة	:	

»ديف	اند�شرتي«	:	اأطلق	هذا	املنتوج	يف	

اإطار	املخطط	الوطني	لت�شريع	التنمية	

وهوعبارة	 	2020 	- 	2014 ال�شناعية	

لفائدة	 البنوك	 مع	 عن	متويل	م�شرتك	

املقاوالت	ال�شناعية.

ل�شمان	 اآلية	 وهو	 	: »مواكبة«	

املمنوحة	 ال�شرف	 قرو�ض	

اجلمعوي	 الن�شيج	 طرف	 من	

يف	 الراغبني	 ال�شباب	 لفائدة	

اإن�شاء	مقاولة.

للمقاوالت«	 املايل	 الدعم	 »�شندوق	

املغرب	 بنك	 من	 مببادرة	 اأحدث	 الذي	

املغرب	 لبنوك	 املهنية	 واملجموعة	

وميكن	 املركزي،	 ال�شمان	 و�شندوق	

للمقاوالت	 املايل	 الدعم	 �شندوق	

برامج	 البنوك،	 مع	 ب�شراكة	 بتمويل،	

ال�شغرية			 املقاوالت	 هيكلة	 اإعادة	

القادرة	 واملتو�شطة	 وال�شغرى	 جدا	

�شعوبات	 تواجه	 والتي	 اال�شتمرار	 على	

مالية	عابرة.

		»�شمان	نقل	امللكية«	:	يخ�ض	

البنكية	 القرو�ض	 �شمان	

ملكية	 نقل	 لتمويل	 املوجهة	

املقاوالت.
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تطوير ال�رشاكة الدولية 

تد�سني مراكز اأعمال جديدة مبختلف جهات اململكة

تعزيز	 اإىل	 تهدف	 التي	 اجلهوية	 �شيا�شته	 تفعيل	 اإطار	 يف	

روابط	التعاون	واالقرتاب	اأكرث	من	�شركائه،	بادر	�شندوق	

جهوية	 اأعمال	 مراكز	 ثالث	 افتتاح	 اإىل	 املركزي	 ال�شمان	

خالل	�شنة	2014	بكل	من	مراك�ض	ووجدة	والدار	البي�شاء.

يح�شى	�شندوق	ال�شمان	املركزي	باهتمام	

يتم	 حيث	 املوؤ�ش�شات	 من	 العديد	 وثقة	

اإىل	 املحافل	 من	 العديد	 يف	 ا�شتدعاءه	

تدبري	 جمال	 يف	 الناجحة	 خربته	 تقدمي	

لفائدة	 التمويل	 واآليات	 ال�شمان	 �شناديق	

وال�شغرى	 جدا	 ال�شغرية	 املقاوالت	

واملتو�شطة.

وهكذا،	وقع	اختيار	املنظمة	الدولية	للفرانكوفونية	على	�شندوق	ال�شمان	املركزي	الإجراء	

يف	 الرقمي	 االقت�شاد	 تنمية	 لت�شجيع	 �شمان	 �شندوق	 اإن�شاء	 اإمكانية	 حول	 جدوى	 درا�شة	

اإفريقيا.

كما	اأ�شرف	�شندوق	ال�شمان	املركزي	على	امل�شاعدة	التقنية	ملوؤ�ش�شة	ال�شمان	لدولة	البنني،	

حيث	و�شع	خربته	واأف�شل	املمار�شات	مل�شاعدة	هاته	املوؤ�ش�شة.
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تعزيز وتو�سيع نظام اإدارة املخاطر

م�رشوع امل�ساعدة التقنية للبنك الدويل 

اأنهى	�شندوق	ال�شمان	املركزي	م�شروع	اإعادة	ت�شميم	وتو�شيع	نظامه	ال�شامل	اخلا�ض	باإدارة	املخاطر.	

وميكن	هذا	النظام	اجلديد	من	التعرف	والتمكن	اأكرث	من	خماطر	كل	م�شروع	على	حدا،	كما	�شي�شاهم	

يف	تدبري	ور�شد	مدى	تطابق	املوارد	مع	املخاطر	التي	يتحملها	ن�شاط	ال�شمان	والتمويل	امل�شرتك.

اجلوانب	 درا�شة	 يخ�ض	 والذي	 الدويل،	 البنك	 من	 التقنية	 امل�شاعدة	 م�شروع	 بدء	 ال�شنة	 هذه	 �شهدت	

املوؤ�ش�شاتية	واملنتجات	وكذلك	تعزيز	البنيات	التكنولوجية	للنظام	اجلديد	الإدارة	املخاطر	واإعداد	اأدوات	

االإختبار	والت�شعري.	
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2014 ن�ســاط 
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2014 ن�ســـاط 

ال�سمـان ن�سـاط  اأ- 

 الن�ساط لفائدة املقاولت

القرو�ض	 من	 درهم	 مليار	 	13 يقارب	 ما	 	2014 �شنة	 لل�شندوق	خالل	 االإجمايل	 الن�شاط	 بلغ	

املمنوحة	بحجم	التزامات	و�شلت	8،37	مليار	درهم	مقابل	6،85	مليار	درهم	�شنة	2013	اأي	

بزيادة	%22.

وا�شتفادت	3.133	مقاولة	و28.459	من	االأفراد	من	هذه	القرو�ض	املمنوحة	بف�شل	تدخالت	

ال�شندوق.

حقق	ن�شاط	ال�شمان	والتمويل	امل�شرتك	ومتويل	

خالل	 املقاوالت	 لفائدة	 الذاتية	 االأموال	 تعزيز	

�شنة	2014	رقما	قيا�شيا	جديدا	من	حيث	حجم	

القرو�ض	املمنوحة	الذي	فاق	7	مليار	درهم.	

ناهزت	التزامات	ال�شندوق	ل�شنة	2014	لفائدة	

املقاوالت	ال�شغرية	جدا	وال�شغرى	واملتو�شطة	ما	

2،68	مليار	درهم	 4	مليار	درهم	مقابل	 يقارب	

�شنة	2013	بزيادة	%49.

املقاوالت	 لفائدة	 ال�شمانات	 حجم	 جتاوز	

للمرة	االأوىل	عتبة	3	مليار	درهم	حيث	بلغ	3،72	

مليار	درهم	�شنة	2014	بزيادة	اأكرث	من	%48	

.2013 مع	 باملقارنة	

تطور	 وترية	 اإىل	 باالأ�شا�ض	 االإجناز	 هذا	 ويرجع	

م�شتدامة	يف	ا�شتخدام	اآليات	»�شمان	اال�شتغالل«	

»�شمان	 و	 الت�شيري	 اعتمادات	 قرو�ض	 لتمويل	

ال�شغرية	 املقاوالت	 بتمويل	 اخلا�ض	 اك�شربي�ض«	

جدا.

ال�شمان	 اآليات	 خمتلف	 توزيع	 يخ�ض	 فيما	

2014،	فيمكن	 2013	و وتطورها	ال�شنوي	بني	

تبيانه	كما	يلي	:

�شمان	االإ�شتغالل

�شمان	اإك�شربي�ض

�شمان	التطور

�شمان	االإحداث

�شمان	الت�شدير

�شمان	االإ�شتمرار

الباقي
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لقد	مكنت	تدخالت	ال�شندوق	�شنة	2014	من	ا�شتفادة	3.051	مقاولة	من	قرو�ض	بنكية	بحجم	ناهز	

4،9	مليار	درهم	موجهة	نحو	التمويل	الق�شري	االأمد	م�شجلة	بذلك	تطورا	 6،7	مليار	درهم	منها	
و�شل	اإىل	43%	مقارنة	مع	ما	حتقق	يف	2013.

ومتثل	املقاوالت	ال�شغرية	جدا	ثلتي	املقاوالت	امل�شتفيدة	مبا	جمموعه	2.019	مقاولة	ا�شتفادت	من	

قرو�ض	بنكية	بلغت	حوايل	650	مليون	درهم.	

بالرغم	من	الظرفية	االقت�شادية	التي	انعك�شت	�شلبا	على	منح	قرو�ض	التجهيز	من	طرف	القطاع	

البنكي،	فاإن	قرو�ض	اال�شتثمار	امل�شمونة	�شنة	2014	بلغت	1،6	مليار	درهم	بزيادة	14%	مقارنة	

مع	2013.

و�شت�شاهم	هذه	التمويالت	املعبئة	يف	حتقيق	ا�شتثمارات	بغالف	اإجمايل	يناهز	3	مليار	درهم	مما	

�شيمكن	من	خلق	ما	يزيد	عن	5.800	من�شب	�شغل	مبا�شر.

اأ.1 التوزيع اجلهوي :

لقد	همت	تدخالت	ال�شندوق	خمتلف	جهات	

اململكة.	وت�شتحوذ	جهة	الدار	البي�شاء	الكربى	

االإلتزامات	 اإ�شدار	 من	 	%43 حوايل	 على	

	%10 ب	 تطوان	 	- طنجة	 بجهتي	 متبوعة	

والرباط	-	�شال-	زمور-	ازعري	ب	%9.

اأ.2 التوزيع البنكي :

ت�شكل	جمموعة	البنك	ال�شعبي	املكتتب	االأول	

الآليات	ال�شمان	بن�شبة	40%	من	االلتزامات	

اخلارجية	 للتجارة	 املغربي	 بالبنك	 متبوعة	

(28%)	ثم	التجاري	وفابنك	(%18).

الدار	البي�شاء	الكربى

طنجة	-	تطوان

الرباط	-	�شال	-	زمور	-	زعري

مراك�ض	-	تان�شيفت	-	احلوز

�شو�ض	-	ما�شة	-	درعة

جهة	ال�شرق

فا�ض	-	بوملان

العيون	-	بوجدور	-	ال�شاقية	احلمراء

دكالة	-	عبدة

مكنا�ض	-	تافياللت

الباقي

%40

%28

%18

%7 %3 %4

جمموعة	البنك	ال�شعبي

البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية

التجاري	وفابنك

ال�شركة	العامة

م�شرف	املغرب

الباقي
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اأ.3 التوزيع القطاعي:

ح�شب	 ال�شمانات	 توزيع	 يخ�ض	 فيما	

القطاعات	االقت�شادية،	فقد	ا�شتفادت	جل	

ال�شندوق	 تدخالت	 من	 القطاعات	 هذه	

ال�شناعات	 قطاع	 على	 وا�شح	 تركيز	 مع	

البناء	 وقطاع	 التوزيع	 وقطاع	 التحويلية	

واالأ�شغال	العمومية.

ب.1 التوزيع اجلهوي:

التدخل	 اإطار	 يف	 املمولة	 امل�شاريع	 همت	

امل�شرتك	بني	ال�شندوق	واالأبناك	خمتلف	

جهات	اململكة.	وتاأتي	جهة	الدار	البي�شاء	

	%28 االأوىل	بحوايل	 املرتبة	 الكربى	يف	

جهتي	 من	 بكل	 متبوعة	 االإلتزامات	 من	

	(%20) ب	 احلوز	 	- تان�شيفت	 	- مراك�ض	

و�شو�ض	-	ما�شة	-	درعة	ب	(%13).

ال�شناعة

التجارة

البناء	واالأ�شغال	العمومية

اخلدمات

النقل

الفالحة

ال�شياحة

التعليم

الباقي

امل�سرتك التمويل  ن�سـاط  ب- 

درهم	 مليون	 	273 قدره	 ما	 املقاوالت	 لفائدة	 امل�شرتك	 للتمويل	 بالن�شبة	 ال�شندوق	 التزامات	 بلغت	

�شنة	2014	بزيادة	102%	مقارنة	مع	�شنة	2013.

وقد	تعزز	ن�شاط	التمويل	امل�شرتك	خالل	�شنة	2014	باإحداث	�شندوق	الدعم	املايل	للمقاوالت	ال�شغرية	

جدا	وال�شغرى	واملتو�شطة	القادرة	على	اال�شتمرار	والتي	تواجه	�شعوبات	مالية	ظرفية.

وقد	مكن	تدخل	ال�شندوق	يف	اإطار	التمويل	امل�شرتك	مع	البنوك	من	منح	قرو�ض	بنكية	بلغت	308	مليون	

درهم	�شنة	2014	لتمويل	م�شاريع	ا�شتثمار	بقيمة	اإجمالية	قدرها	743	مليون	درهم.	

الدار	البي�شاء	الكربى

طنجة-تطوان

الرباط-�شال-زمور-زعري

مراك�ض-تان�شيفت-احلوز

�شو�ض-ما�شة-درعة

جهة	ال�شرق

فا�ض-بوملان

العيون-بوجدور-ال�شاقية	احلمراء

دكالة	-عبدة

مكنا�ض-تافياللت

الباقي
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%29

%25

%18

%11

%10

%7

%45

%36

%9

%4
%3 %3

ب.2 التوزيع البنكي :

بالن�شبة	حلجم	القرو�ض	البنكية	املمنوحة	

البنوك	 بني	 امل�شرتك	 التمويل	 اإطار	 يف	

وفابنك	 التجاري	 حتتل	 وال�شندوق،	

ال�شدارة	(29%)	متبوعة	مبجموعة	البنك	

ال�شعبي	(25%)	وال�شركة	العامة	(%18).

ب.3 التوزيع القطاعي :

تعترب	قطاعات	ال�شناعات	والتعليم	من	اأهم	

امل�شتفيدين	من	اآليات	التمويل	امل�شرتك.

ال�شناعة

الرتبية

الفالحة

البناء	واالأ�شغال	العمومية

التجارة

الفندقة

الذاتية الأموال  ج- ن�ساط متويل تعزيز 

اإن	تدخل	ال�شندوق	يف	اإطار	هذا	الن�شاط	يرمي	

اأجل	متويل	 اإىل	ت�شجيع	�شناديق	اال�شتثمار	من	

املقاوالت	ال�شغرية	جدا	وال�شغرى	واملتو�شطة.

ويدير	ال�شندوق	اآلتني	:	

الذاتية	 االأموال	 تقدمي	 ب�شمان	 االأوىل	 تتعلق	   •
و�شبه	الذاتية	ل�شناديق	راأ�ض	مال	املجازفة	وذلك	

وقد	 املجازفة«.	 مال	 راأ�ض	 »�شمان	 اآلية	 عرب	

ر�شد	 من	 	2014 نهاية	 اإىل	 االآلية	 هذه	 مكنت	

ا�شتثمارات	بقيمة	47	مليون	درهم	لفائدة	15	

مقاولة	بحجم	�شمان	يقدر	ب	28	مليون	درهم.

• تتدخل	االآلية	الثانية،	امل�شماة	»انبثاق	انفي�شت«	
وهي	عبارة	عن	�شندوق	ال�شناديق	ي�شل	حجمه	

االإجمايل	اإىل	853	مليون	درهم،	يف	�شندوقني	

اإطار	مقاربة	 اال�شتثمار	منظمني	يف	 لراأ�ض	مال	

ت�شاركية	بني	القطاعني	العام	واخلا�ض.

ولقد	مكنت	هاتني	االآليتني	العامتني	والتي	توجد	

االأموال	 تعزيز	 من	 اال�شتثمار	 طور	 يف	 حاليا	

(7)	مقاوالت	�شغرى	ومتو�شطة	 ل�شبعة	 الذاتية	

ب	184	مليون	درهم	اإىل	متم	�شنة	2014.	

التجاري	وفابنك

البنك	ال�شعبي

ال�شركة	العامة

البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية

القر�ض	الفالحي

الباقي
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ال�سكن اأ- �سمان قرو�س 

الن�ساط املوجه لفائدة الأفراد :

�شجل	عدد	امل�شتفيدين	من	ال�شمانات	املوجهة	لقرو�ض	ال�شكن	ارتفاعا	بن�شبة	18%	�شنة	2014	مقارنة	

مع	�شنة	2013،	حيت	بلغ	عدد	امل�شتفيدين	28.318	�شخ�شا،	ويرجع	هذا	النمو	اإىل	الدينامية	التي	

يعرفها	�شندوق	»�شمان	ال�شكن«.	فقد	و�شل	مبلغ	القرو�ض	املمنوحة	يف	هذا	االإطار	اإىل	5،93	مليار	

درهم	�شنة	2014	مقابل	5،48	مليار	درهم	�شنة	2013،	وا�شتقرت	االإلتزامات	يف	4،36	مليار	درهم	يف	

�شنة	2014	مقابل	4،14	مليار	درهم	�شنة	2013.

اإىل	متم	�شنة	2014،	بلغ	جمموع	االأ�شر	التي	ا�شتفادت	من	تدخل	�شندوق	ال�شمان	املركزي	من	اأجل	

الولوج	اإىل	ال�شكن	223.102	اأ�شرة،	مببلغ	قرو�ض	ناهز	47	مليار	درهم	والتزامات	بلغت	اأكرث	من	38	

مليار	درهم.

خالل	�شنة	2014،	ا�شتفاد	من	الن�شاط	املوجه	لفائدة	االأفراد	28.459	م�شتفيدا،حيث	�شجل	ارتفاعا	

بن�شبة	17%	مقارنة	مع	�شنة	2013،	وبلغ	حجم	ال�شمانات	املمنوحة	اخلا�شة	بهذا	الن�شاط	4،37	مليار	

درهم	عو�ض	4،17	مليار	درهم	خالل	�شنة	2013.

اإطار	 يف	 املمنوحة	 ال�شمان	 التزامات	 عرفت	

�شندوق	»�شمان	ال�شكن«	�شنة	2014	ارتفاعا	بلغ	

اأكرث	من	20%	مقارنة	مع	�شنة	2013،	لت�شتقر	

يف	2،66	مليار	درهم،	ويف	نف�ض	ال�شنة	�شهد	عدد	

اإىل	 لي�شل	 	%27 بن�شبة	 ارتفاعا	 امل�شتفيدين	

22.743	م�شتفيد.

ملنتوج	 بالن�شبة	 املالحظ	 لالإرتفاع	 وتاأكيدا	

اجتاز	 فقد	 االأخرية	 ال�شنوات	 خالل	 »فوكارمي«	

اأي	 م�شتفيدا	 	16.981 لي�شمل	 جديدة	 عتبة	

مبعدل	ارتفاع	بن�شبة	اأكرث	من	26%	مقارنة	مع	

�شنة	2013،	وبلغت	التزامات	هذا	املنتوج	ارتفاعا	

و�شل	اإىل	1،94	مليار	درهم	اأي	بن�شبة	%23.

من	 مكن	 فقد	 »فوكالوج«	 ملنتوج	 بالن�شبة	 اأما	

	2014 �شنة	 خالل	 قر�ض	 	5.762 �شمان	

مقارنة	 	%30 بن�شبة	 منوا	 	 بذلك	 م�شجال	

هذا	 �شمانات	 �شجلت	 كما	 	،2013 �شنة	 مع	

	%14 بن�شبة	 اإرتفاعا	 ال�شنة	 لنف�ض	 ال�شندوق	

لت�شتقر	يف	723	مليون	درهم.

وميثل	املغاربة	املقيمون	باخلارج	(MRE)	ن�شبة	

اأكرث	من	30%	من	امل�شتفيدين	من	�شمان	منتوج	

»فوكالوج«	بح�شة	التزامات	بن�شبة	43%،	وي�شتقر	

جل	هوؤالء	امل�شتفيدين	باالحتاد	االأوربي.

اأ.1 �سندوق �سمان ال�سكن:
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اىل	 لي�شل	 ال�شكن«	 »�شمان	 �شندوق	 من	 امل�شتفيدين	 عدد	 يف	 ارتفاعا	 	2014 �شنة	 نهاية	 عرفت	

138.212	اأ�شرة	وت�شكل	منها	فئة	فوكارمي	ن�شبة	%85.

• التوزيع ح�سب الأبناك :
القرو�ض	امل�شمونة	من	طرف	�شندوق	»�شمان	ال�شكن«	خالل	�شنة	2014	مت	منحها	باالأ�شا�ض	من	

اأبناك	(جمموعة	البنك	ال�شعبي	املركزي	والقر�ض	العقاري	وال�شياحي	والبنك	املغربي	 طرف	ثالثة	

للتجارة	اخلارجية)	حيث	�شاهمت	مبفردها	يف	حتقيق	88%	من	ن�شاط	هذا	ال�شندوق.

يبني	توزيع	القرو�ض	املمنوحة	يف	اإطار	�شمان	»فوكارمي«	اأن	95%	من	ن�شاط	هذا	املنتوج	يتم	على	

وال�شياحي	 العقاري	 والقر�ض	 املركزي	 ال�شعبي	 البنك	 (جمموعة	 الذكر	 ال�شالفة	 االأبناك	 م�شتوى	

والبنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية).

اأربعة	 اأما	بالن�شبة	للقرو�ض	املمنوحة	يف	اإطار	�شمان	»فوكالوج«	فيتم	منحها	باالأ�شا�ض	من	طرف	

للتجارة	 املغربي	 والبنك	 وال�شياحي	 العقاري	 والقر�ض	 املركزي	 ال�شعبي	 البنك	 (جمموعة	 اأبناك	

82%	من	 ن�شبة	 االأبناك	على	 ا�شتاأثرت	هذه	 اميوبيليي)	حيث	 بنك-وفا	 وفا	 والتجاري	 اخلارجية	

ن�شاط	هذااملنتوج.

فرن�شا

اإيطاليا

اإ�شبانيا

الواليات	املتحدة	االأمريكية

بلجيكا

املانيا

االإمارات	العربية	املتحدة

دول	اأخرى

البنك	ال�شعبي	املركزي

القر�ض	ال�شياحي	والعقاري

البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية

ال�شركة	العامة

وفا	اميوبيلي

م�شرف	املغرب

بنوك	اأخرى

القر�ض الفالحي

الربيد بنك

%38
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فوكالوج فوكارمي 	

التطور 2014 2013 التطور 2014 2013 املوؤ�سر

254.463 درهم 289.727 درهم 163.487 درهم 168.126 درهم القر�ض

227 شهر 226 شهر 249 شهر 256 شهر املــدة

%5,84 %5,85 %6,35 %6,37 ن�سبة الفائدة

%26 %24 %30 %28 ن�سبة التمويل الذاتي

1.991 درهم 2.252 درهم 1.212 درهم 1.228 درهم الإ�ستحقاق ال�سهري

%38

%7

%25

2%
%3

%3

%3
%3

%5
%5 %6

• التوزيع اجلهوي :
مكن	�شندوق	»�شمان	ال�شكن«	فئة	كبرية	من	االأ�شر	من	ولوج	ال�شكن	يف	خمتلف	املدن	وجهات	اململكة،	

61%	من	القرو�ض	خالل	�شنة	2014	بكل	من	والية	الدار	البي�شاء	الكربى	(%38)،	 منحت	 وقد	

ومدينة	طنجة	(7%)	ومدينة	متارة	(6%)	ومدينتي	فا�ض	ومكنا�ض	(5%	لكل	منهما).

• خ�سائ�ض القرو�ض امل�سمونة:
تطورت	خ�شائ�ض	القرو�ض	املمنوحة	من	طرف	�شندوق	»�شمان	ال�شكن«	على	ال�شكل	التايل	:

يتاأكد	من	حتليل	خ�شو�شيات	القرو�ض	امل�شمونة	من	طرف	منتوجي	»فوكارمي«	و»فوكالوج«	اأن	القطاع	

البنكي	ينهج	ا�شرتاتيجية	ممنهجة	وحذرة	يف	توزيع	القرو�ض.

الدار	البي�شاء	الكربى

طنجة

متارة

مكنا�ض

فا�ض

مراك�ض

اجلديدة

�شال

النوا�شر

اأكادير

مدن	اأخرى
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• التوزيع البنكي :
يبني	توزيع	القرو�ض	املمنوحة	من	طرف	االأبناك	يف	اإطار	�شندوق	»فوكاليف«	خالل	�شنة	2014،	اأن	

82%	من	هذا	الن�شاط	مت	ت�شجيله	على	�شعيد	ثالثة	اأبناك	(البنك	ال�شعبي	املركزي	والتجاري	وفا	
بنك	والبنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية).	

• التوزيع اجلهوي :
وقد	متركزت	 اململكة	 لل�شكن	يف	جمموع	مدن	وجهات	 الولوج	 من	 »فوكاليف«	 تدخل	�شندوق	 مكن	

القرو�ض	املمنوحة	يف	هذا	االإطار	خالل	�شنة	2014	يف	مدينة	فا�ض	(9%)	ويف	كل	من	الدار	البي�شاء	

ومراك�ض	(7%)	واكادير	ومكنا�ض	والقنيطرة	(6%	لكل	منها).	

%14

%4

%25

%43

%3

%4

%3

%4

%2

%2

البنك	ال�شعبي	املركزي

وفا	اميوبيلي

البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية

م�شرف	املغرب

القر�ض	الفالحي

ال�شركة	العامة	املغربية	لالأبناك

القر�ض	ال�شياحي	والعقاري

بنوك	اأخرى

البنك	املغربي

للتجارة	وال�شناعة

الربيد	بنك

	2014 �شنة	 خالل	 »فوكاليف«	 �شندوق	 �شهد	

بن�شبة	 املمنوحة	 ال�شمانات	 حلجم	 انخفا�شا	

درهم.	 مليار	 	1،70 حدود	 يف	 لي�شتقر	 	%12
وقد	ا�شتفاد	من	ن�شاط	هذا	ال�شندوق	يف	نف�ض	

موؤ�ش�شة	 يف	 منخرطا	 ع�شوا	 	5.575 الفرتة	

حممد	ال�شاد�ض	للنهو�ض	باالأعمال	االإجتماعية	

للتعليم	والتكوين.

االإجمايل	 العدد	 بلغ	 	،2014 �شنة	 متم	 يف	

للم�شتفيدين	84.890	كما	بلغت	االإلتزامات	ما	

يقارب	23	مليار	درهم.

اأ. 2 �سندوق فوكاليف : 

فا�ض

الدار	البي�شاء

مراك�ض

اأكادير

مكنا�ض

القنيطرة

طنجة

وجدة

اجلديدة

متارة

مدن	اأخرى
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ب- الن�ساط اخلا�س بالقرو�س املمنوحة للطلبة

العليا	 واملدار�ض	 املعاهد	 لطلبة	 املمنوحة	 القرو�ض	 �شندوق	 �شمان	 �شمل	 	،2014 �شنة	 خالل	

للتعليم	اخل�شو�شي	»Enseignement plus«	ق141	قر�شا	مببلغ	اإجمايل	ي�شل	اإىل	19	مليون	

2%	مقارنة	مع	 بن�شبة	 طفيفا	 اإرتفاعا	 بذلك	 م�شجال	 درهم)	 مليون	 	11 بقيمة	 (اإلتزامات	 درهم	

.2013 �شنة	

2014،	ناهز	مبلغ	التزامات	�شندوق	»Enseignement plus«م48	مليون	درهما	 ويف	متم	�شنة	

824	طالبا. وقد	ا�شتفاد	منه	

ب.1 التوزيع اجلهوي :

ت�شتحوذ	كل	من	جهة	الرباط	-	�شال-	زمور-	زعري	ووالية	الدار	البي�شاء	على	ما	يقارب	ن�شف	ن�شاط	

�شندوق	»Enseignement plus«	وذلك	بن�شبة	24%	و23%	على	التوايل.

ب.2 التوزيع ح�سب ال�سعب :

مت	اختيار	ال�شعب	اخلا�شة	بتدبري	املقاوالت	واملالية	من	طرف	54%	من	الطلبة	امل�شتفيدين	من	تدخل	

.»Enseignement plus«	شندوق�

%16

%24

%4

%4
%5

%8

%9

%23

%7

%3

%2

%3%4

%4

الرباط-�شال-زمور-زعري

الدار	البي�شاء	الكربى

دكالة-عبدة

جهة	ال�شرق

�شو�ض-ما�شة-درعة

طنجة-تطوان

الغرب-�شراردة-بني	ح�شن

مكنا�ض-تافياللت

جهات	اأخرى

تازة	احل�شيمة

ال�شاوية

ورديغة

تادلة	اأزيالل

فا�ض	بوملان

مراك�ض	

تن�شيفت	احلوز

%32

%22

%7
%3

%14

%22

تدبري	املقاوالت

االإقت�شاد	واملال

ال�شعب	الهند�شية

الت�شويق	والتوا�شل

الهند�شة	املعمارية

�شعب	اأخرى
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وخماطر اإلتزامات 

املقاولت لفائدة  الن�ساط  اأ- 

 جاري اللتزامات 

بلغ	جمموع	جاري	االلتزامات	املدبرة	من	طرف	�شندوق	ال�شمان	املركزي	متم	�شنة	2014	ما	

قدره	36،24	مليار	درهم.	وقد	عرف	جاري	هذه	االلتزامات	منوا	و�شل	اإىل	12%	مقارنة	مع	

�شنة	2013،	موزعة	ح�شب	كل	ن�شاط،	على	ال�شكل	التايل	:

 الن�ساط لفائدة املقاولت : 

:	7.644	مليون	درهم. • �شناديق	ال�شمان	
:	818	مليون	درهم.	 • �شناديق	التمويل	امل�شرتك	
:	350	مليون	درهم.	 • �شناديق	اال�شتثمار*	

الن�ساط لفائدة اخلوا�ض : 

:	27.427	مليون	درهم. • �شناديق	ال�شمان	املخ�ش�شة	لالأفراد	

*ح�سة الدولة يف �سندوق ال�سناديق »انبثاق انفي�ست«. 

*باحت�ساب باقي االلتزامات مبوجب حتقيق ال�سمان بقيمة 68 مليون درهم.

اأ.1 جاري ال�سمانات :

• مكونات	جاري	االلتزامات	وتطوره	:
لقد	انتقل	جاري	التزامات	ال�شمان	من	6،05	مليار	درهم	يف	31-12-2013	اإىل	7،64	مليار	درهم	يف	

31-12-2014،	وهوما	ميثل	ارتفاعا	قدره	%26.

عدد امللفات

اللتزامات اإىل

غاية 2014.12.31 

مبليون درهم

اللتزامات اإىل

غاية 2013.12.31 

 مبليون درهم

	

5.936  7.137* 5.620 �سندوق �سمان املقاولت ال�سغرية واملتو�سطة

12 18 18 �سندوق �سمان القرو�ض لتاأهيل املقاولت

2 227 334 383 �سندوق �سمان قرو�ض اإحداث املقاولة النا�سئة

23 21 28 �سندوق �سمان اإعادة الهيكلة املالية

 134 �سندوق املقاولني ال�سباب و"اأوك�سيجني"

8.193 7.644 6.049 املجموع
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العمليات

7.069 24 1 706 33 28 153 210 2.498 1.419 1.612 385 اللتزامات

5.824 4 1 3.070 3 15 71 54 809 563 843 391 عدد امللفات

مبليون	الدرهم

ال�شغرى	 املقاوالت	 �شمان	 »�شندوق	 باعتبار	

لن�شاط	 تقريبا	 الوحيد	 الوعاء	 واملتو�شطة«	

جل	 ي�شم	 فاإنه	 املقاولة،	 لفائدة	 ال�شمان	

االلتزامات	بن�شبة	92%	والتي	عرفت	منوا	و�شل	

عرف	 باملقابل،	 	.2013 مع	 مقارنة	 	%27 اإىل	

انخفا�شا	 االأخرى	 ال�شناديق	 التزامات	 جاري	

ن�شبة	 وت�شجيل	 امل�شمونة	 القرو�ض	 �شداد	 بفعل	

املتعلقة	 اجلديدة	 االلتزامات	 تطور	 يف	 �شئيلة	

ب�شندوق		�شمان	قرو�ض	اإحداث	املقاولة	النا�شئة	

(»�شندوق	 ال�شناديق	 بع�ض	 ن�شاط	 توقف	 اأو	

»�شندوق	 و	 املقاوالت«	 لتاأهيل	 القرو�ض	 �شمان	

�شمان	اإعادة	الهيكلة	املالية«).

»�شندوق	 التزامات	 عرفته	 الذي	 االرتفاع	 اإن	 	

ناجت	 واملتو�شطة«	 ال�شغرية	 املقاوالت	 �شمان	

ال�شمان	 لن�شاط	 امل�شطرد	 النمو	 عن	 اأ�شا�شا	

ن�شبة	 ميثل	 الذي	 اال�شتغالل«	 »�شمان	 وخا�شة	

و�شجلت	 االلتزامات.	 جاري	 اإجمايل	 من	 	%35
مليار	 	2،50 قدره	 التزامات	 جاري	 االآلية	 هذه	

درهم،	اأي	بزيادة	49%	مقارنة	مع	�شنة	2013.

كما	انتقلت	التزامات	»�شمان	ا�شتمرار«	اإىل	153	

مليون	درهم	متم	2014	بزيادة	61%	مقارنة	مع	

�شنة	2013.

ت�شمل	 االلتزامات	 هذه	 ان	 اىل	 اال�شارة	 وجتدر	

جاري	�شندوق	املقاولني	ال�شباب	و	»اأوك�شيجني«	

بعد	قرار	الدولة	بنقل	ت�شيريهم	من	دار	ال�شمان	

اإىل	�شندوق	ال�شمان	املركزي.

ويتوزع	جاري	االلتزامات	ح�شب	كل	اآلية	لل�شمان	على	ال�شكل	التايل	:	

• توزيع اللتزامات ح�سب كل قطاع :
متثل	قطاعات	ال�شناعات	التحويلية	والتجارة	والبناء	واالأ�شغال	العمومية	حوايل	ثلتي	جاري	االلتزامات.

%31

%20

%8

%5

%5

%6

%6

%7

%12

ال�شناعات	التحويلية

التجارة

البناء	واالأ�شغال	العمومية

الفندقة

الرتبية

اخلدمات

النقل

الفالحة

قطاعات	اأخرى
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%40

%24

%2 %21
%3

%4

%9

%15

• توزيع اللتزامات ح�سب كل بنك :
متبوعة	 	%40 بن�شبة	 االأوىل	 الرتبة	 ال�شعبي	حتتل	 البنك	 اأن	جمموعة	 التوزيع	 يت�شح	من	خالل	هذا	

بالبنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية	(24%)	والتجاري	وفا	بنك	(%15).

جمموعة	البنك	ال�شعبي

البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية

التجاري	وفابنك

ال�شركة	العامة	املغربية	لالأبناك

القر�ض	الفالحي	املغربي

م�شرف	املغرب

البنك	املغربي	للتجارة	وال�شناعة

بنك	العمل

بنوك	اأخرى

اأ.2 التمويل امل�سرتك :

لقد	انتقل	جاري	القرو�ض	املمنوحة(1)		من	704	مليون	درهم	يف	2013.12.31	اإىل	818	مليون	درهم	

يف	2014.12.31،	اأي	بارتفاع	بلغ	16%	ناجت	اأ�شا�شا	عن	اإحداث	اآليات	جديدة	للتمويل	امل�شرتك.

ويتوزع	جاري	االلتزامات	ح�شب	كل	اآلية	على	ال�شكل	التايل	:	

�شجل	�شندوق	»متويل«	الذي	يعترب	الوعاء	الرئي�شي	الآليات	التمويل	حوايل	85%	من	االلتزامات	التي	

تتوزع	على	ال�شكل	التايل	:	

وميثل	قطاع	الرتبية	63%	من	حجم	االلتزامات	و70%	من	عدد	امللفات.

املجموع
الت�سغيل 

الذاتي

اإمدم

اأنف�ست

اإنوفا�سيان

تيك
فورتك�ض رينوفوتيل

�سندوق 

الدعم املايل

�سندوق

»متويل«
العمليات

818 25 3 7 1 13 74 695 اللتزامات

1.907 1.598 7 5 2 7 16 272 عدد امللفات

املجموع
ميزانني

الت�سدير

اأون�سني 

تك�ستيل

ديف 

اأندي�سرتي
فوبيب فومان

رينوفوتيل

2010 العمليات

695 40 34 53 436 55 77 اللتزامات

272 7 1 11 190 52 11 عدد امللفات

مبليون	الدرهم

مبليون	الدرهم

(1)	ال ت�سمل هذه االلتزامات منح فوديب مببلغ مليوين درهم موزعة �سنة 2014 بينما ت�سمل منح مببلغ 3 ماليني درهم 

تتعلق بامل�ساريع املنجزة من طرف املغاربة املقيمني باخلارج وذلك يف اإطار �سندوق »اإمدم اأنف�ست«.
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%36

%21

%2%2%3
%4

%14

%18

البنك	ال�شعبي	املركزي

القر�ض	ال�شياحي	والعقاري

البنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية

وفا	اميوبيلي

م�شرف	املغرب

ال�شركة	العامة	املغربية	لالأبناك

	القر�ض	الفالحي	املغربي

البنك	املغربي	للتجارة	وال�شناعة
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فوكارمي

فوكالوج

فوكاليف

قرو�ض	التعليم

املجموع قرو�ض الطلبة فوكاليف فوكالوج فوكارمي

27.427 33 15.024 2.672 9.698 اللتزامات

197.771 770 76.154 19.497 101.350 عدد امل�ستفيدين

مبليون	الدرهم

الأفراد ال�سمانات املمنوحة لفائدة  ب- جاري 

انتقل	جمموع	جاري	ال�شمانات	املمنوحة	يف	اإطار	ال�شناديق	املوجهة	لفائدة	االأفراد	من	25.161	مليون	

اجلاري	 هذا	 ويخ�ض	 	.2014 �شنة	 متم	 درهم	 مليون	 	27.427 اإىل	 	2013 دجنرب	 	31 بتاريخ	 درهم	

197.771	م�شتفيدا.
يتوزع	جمموع	جاري	ال�شمانات	املمنوحة	كالتايل:

ي�شكل	جاري	�شندوق	»�شمان	ال�شكن«	حوايل	45%	من	اجلاري	االإجمايل	لل�شناديق	املوجهة	لفائدة	االأفراد.	

يتوزع	جاري	ال�شمانات	املمنوحة	ح�شب	االأبناك	كالتايل	:

يتبني	من	خالل	توزيع	جاري	ال�شمانات	ح�شب	االأبناك	متركز	ي�شل	اإىل	89%	على	م�شتوى	اأربعة	اأبناك	(البنك	

ال�شعبى	املركزي	والقر�ض	العقاري	وال�شياحي	والبنك	املغربي	للتجارة	اخلارجية	والتجاري	وفا	اميوبيلي).

توزيع	جمموع	جاري	ال�شمانات	املمنوحة	ح�شب	املنتوجات	يتم	كالتايل	:
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ال�سمـــان تنفيذ  اأ- 

تنفيذ ال�سمان وحت�سيل الديون :

ال�شمان	 �شندوق	 اأدى	 واملتو�شطة،	 ال�شغرى	 املقاوالت	 منها	 ا�شتفادت	 التي	 للقرو�ض	 ل�شمانته	 تنفيذا	

املركزي	لفائدة	البنوك	خالل	�شنة	2014،	مبلغا	اإجماليا	قدره	42،50	مليون	درهم،	مقابل	75،4	مليون	

درهم	�شنة	2013.

مل	تهم	االأداءات	املنجزة	خالل	�شنة	2014	اإال	�شندوق	�شمان	ال�شكن،	حيث	حدد	املبلغ	امل�شدد	يف	

190،95	مليون	درهم	بر�شم	1.933	ملف	(منها	1.872	ملف	فوكارمي	مببلغ	178،98	مليون	درهم)،	
وذلك	مقابل	201،50	مليون	درهم	بر�شم	2.100	ملف	�شنة	2013.

ويتوزع	جمموع	طلبات	تنفيذ	ال�شمان	امل�شددة	�شنة	2014،	ح�شب	البنوك	على	ال�شكل	التايل:

2014 2013

املبلغ عدد امللفات املبلغ عدد امللفات

26,13 58 26,04 126 �سندوق �سمان املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة

15,14 67 45,97 49 �سندوق �سمان قرو�ض اإحداث املقاولت النا�سئة

1,23 1 3,39 1 �سندوق �سمان اإعادة الهيكلة املالية

42,50 126 75,40 176 املجموع

2014 2013
بنك

املبلغ عدد امللفات املبلغ عدد امللفات

96,09 955 103,32 1.111 القر�ض العقاري وال�سياحي

51,1 613 31,79 418 جمموعة البنك ال�سعبي 

32,44 246 31,00 239 البنك املغربي للتجارة اخلارجية

11,32 119 35,38 332 التجاري وفابنك- وفا اميوبليي 

190,95 1.933 201,50 2.100 املجموع

مبليون	الدرهم

مبليون	الدرهم

الأفراد لفائدة  ال�سمان  تنفيذ  ب- 
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ج-1 و�سعية الديـــون

ج-2 التح�سيــل املحقق

التح�سيــــل ج- 

درهم	 مليون	 	797 منها	 درهم	 مليار	 	1،34 ما	جمموعه	 	،2014.12.31 بتاريخ	 املدبرة	 الديون	 بلغت	

لفائدة	اخلزينة	العمومية،	وذلك	ح�شب	التوزيع	التايل	:

وتعود	ن�شاأة	اأكرث	من	80%	من	هذه	الديون	اإىل	

غري	 	(%65) واأغلبها	 املا�شي	 القرن	 ت�شعينات	

قابل	لال�شرتداد.	

ال�شنة	 بر�شم	 	36،8 مقابل	 درهم،	يف	 مليون	 	41،90 هو	 	،2014 �شنة	 املح�شلة	خالل	 املبالغ	 جمموع	

الفارطة،	مف�شال	كاالآتي	:

هــذا	وجتدر	االإ�شارة	اإىل	اأنه	يف	اإطار	ن�شاط	التح�شيل،	يعقد	ال�شندوق	اجتماعات	دورية	مع	البنوك	كل	

�شتة	اأ�شهر	وذلك	لالإطالع	على	امل�شاطر	الق�شائية	املدرجة	واملراحل	التي	بلغتها	وكذا	املبالغ	التي	قد	

يكون	البنك	ح�شلها	ويجب	تقا�شمها	مع	ال�شندوق	يف	حدود	ن�شبة	ال�شمان.	

2014 2013

املبلغ عدد امللفات املبلغ عدد امللفات

8,9 9 9,8 12 CCG ض.�ض.م�

0,9 9 0,2 18 FGPCJE ض �ض ق م ن�

1,9 5 3,1 3 FGPME ض.�ض.ق.م.�ض.م�

30,2 443 22,7 268 Fonds DAS ض �ض ق �ض�

- - 1 1 FOMAN فومـــان

41,9 466 36,8 302 املجموع

ديون اخلزينة العمومية ديون املوؤ�س�سة

637  اإعادة اجلدولة 

540

41  �سندوق �سمان قرو�ض املقاولت النا�سئة

108  �سندوق �سمان ال�سكن

7 �سندوق �سمان قرو�ض اإعادة الهيكلة املالية

4  �سندوق فوكام

797 املجموع

مبليون	الدرهم

مبليون	الدرهم

درهم درهم540 مليون  797 مليون 

�شندوق	ال�شمان	

املركزي
اخلزانة	العامة
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جهاز اإدارة املخاطر

اأ- خماطر الئتمان

يراقب	�شندوق	ال�شمان	املركزي	با�شتمرار	املخاطر	التي	تواجهه	وذلك	بهدف	التحكم	يف	االآثار	

املالية	التي	لها	�شلة	باأن�شطته،	مع	�شمان	االمتثال	للقوانني	اجلاري	بها	العمل.	ويتم	ذلك	من	

خالل	اأدوات	واأ�شاليب	م�شممة	لهذا	الغر�ض	وكذا	عن	طريق	مراجعة	وحتليل	االلتزامات	وفق	

حماور	خمتلفة.

اأ.1 اللتزام املايل

نوعية	 ح�شب	 ال�شندوق	 التزامات	 نظام	 يتنوع	

تبعا	 وكذا	 اأوذاتي)	 معنوي	 (�شخ�ض	 امل�شتفيدين	

م�شرتك	 (متويل	 التدخل	 ونوع	 به	 امللتزم	 للمبلغ	

اأو	�شمان).

به	 املعمول	 االئتمان	 خماطر	 مراقبة	 نظام	 اإن	

للمخاطر،	 التعر�ض	 يغطي	جميع	مراحل	 حاليا،	

فهو	ميتد	من	بداية	القر�ض	حتى	تعوي�ض	البنك	

عن	ال�شرر	الناجت	مع	االأخذ	بعني	االعتبار	مرحلة	

تنفيذ	ال�شمانات	والتح�شيل.

اأ. 2 اإدارة خماطر الئتمان

	تنظيم	ر�شد	خماطر	االئتمان

•  الر�سد الدائم
ومراقبة	خماطر	 اإدارة	 على	 وحدات	 عدة	 تعمل	

االئتمان،	ومنها:

-		هياكل	منح	ال�شمانات	التي	تعمل	على	التحقق	

�شالمة	 ومن	 القرو�ض	 اإىل	 الولوج	 �شروط	 من	

الو�شع	املايل	واالإقت�شادي	للم�شاريع.

جمع	 دور	 تلعب	 التي	 االإلتزامات	 تتبع	 هياكل	 	-

وحتليل	وتوثيق	املعلومات	املقدمة	من	قبل	البنوك	

ور�شد	خماطر	االئتمان	على	اأ�شا�ض	فردي.

دائم	 ب�شكل	 تر�شد	 والرقابة	 املخاطر	 -		اإدارة	

االآليات	 و�شع	 عرب	 االئتمان	 خماطر	 وم�شتقل	

اإ�شارة	 رهن	 االئتمان	 خطر	 لتقييم	 املنا�شبة	

درا�شات	 واإجراء	 بااللتزامات	 املكلفة	 الوحدات	

ارجتاعية	وتوقعية	للخلل	واأي�شا	ل�شمان	التوازن	

املايل	لل�شندوق.

•  جلان ر�سد ومراقبة خماطر الئتمان
االئتمان	 خماطر	 مراقبة	 يف	 اأي�شا	 وت�شارك	

االأجهزة	التالية:

-		جلان	منح	ال�شمانات

-		جلنة	تقييم	املخ�ش�شات

-	جلنة	رقابة	املخاطر

-		جلنة	االإدارة	العامة

-		جلنة	تدقيق	احل�شابات	

-		جمل�ض	االإدارة

	جهاز	اإدارة	خماطر	االئتمان

حتديث	 على	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 يعمل	

على	 م�شتمرة	 ب�شفة	 تدبريه	 اأ�شاليب	 وتدعيم	

وحت�شني	 تو�شيع	 فيها	 مبا	 امل�شتويات	 جميع	

�شمان	 بهدف	 وذلك	 املخاطر	 اإدارة	 نظام	 نطاق	

ا�شتمراريته	ومنوه.
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النهائية	 ال�شيغة	 بو�شع	 	2014 �شنة	 متيزت	

والذي	 املخاطر	 لتدبري	 اجلديد	 النظام	 وتفعيل	

يف	 وامل�شاعدة	 والت�شيري	 التقييم	 من	 �شيمكن	

تواجه	 التي	 املخاطر	 كافة	 ب�شاأن	 القرار	 اتخاذ	

املوؤ�ش�شة	مبا	يف	ذلك	خماطر	االئتمان	وال�شوق	

واملخاطر	العملياتية.	ويتمثل	دور	النظام	اجلديد	

الإدارة	خماطر	االإئتمان	يف	:

مدة	 والعمليات	طوال	 امل�شتفيدين	 نوعية	 -		تتبع	

االإئتمان	وذلك	من	خالل	نظام	الت�شنيف.

مع	 باملقارنة	 املخ�ش�شات	 كفاية	 مراقبة	مدى	 		-

االلتزامات	التي	تعهد	بها	كل	�شندوق.

•  نظام	الت�شنيف
جميع	 تغطية	 اجلديد	 الت�شنيف	 نظام	 يتيح	

امل�شتفيدين	من	اآليات	ال�شمان	/	التمويل	امل�شرتك	

(املقاوالت	واالأفراد).

	ويتكون	هذا	النظام	اأ�شا�شا	من	اأداتني	:

 • لت�سنيف خطر الئتمان للمقاولت/الأفراد

يف	 االئتمان	 خطر	 ت�شنيف	 اأدوات	 تتخ�ش�ض	

تقييم	املخاطر	املحتملة	الناجتة	عن	منح	�شمانة	

املقاوالت	 من	 كل	 بت�شنيف	 وذلك	 القرو�ض	

واالأفراد.	

وت�شتند	عملية	ت�شنيف	املقاوالت	يف	املقام	االأول	

على	حتليل	الوثائق	املالية،	ومدى	جودة	البيانات	

يف	 �شلوكه	 وكذا	 امل�شروع	 ل�شاحب	 ال�شخ�شية	

التزاماته	ال�شابقة.

ال�شكن	 قرو�ض	 من	 للم�شتفيدين	 وبالن�شبة	

حول	 يتمحور	 الت�شنيف	 نظام	 فاإن	 والتعليم،	

للم�شتفيدين	 واالإقت�شادية	 االجتماعية	 املعايري	

وكذا	اخل�شائ�ض	املالية	املتعلقة	بعملية	القر�ض.

	• مراقبة نوعية اخلطر

تاأ�شي�ض	 من	 االإنتهاء	 بعد	 االأداة	 هذه	 دور	 ياأتي	

االإئتمان	 خماطر	 نوعية	 بتتبع	 وذلك	 املعاملة	

التحديث	 طريق	 عن	 االإئتمان،	 مدة	 طوال	

وتقدير	 ال�شداد	 عن	 التخلف	 الحتمال	 املنتظم	

التخلف. الناجتة	عن	هذا	 اخل�شائر	

االإئتماين	 الت�شنيف	 على	 االأخرية	 هذه	 وتعتمد	

القر�ض	 مدة	 على	 وكذا	 ال�شمان	 منح	 وقت	 يف	

واالإ�شتحقاقات	غري	املدفوعة.

•  نظام	توازن	�شناديق	ال�شمان
ميكن	هذا	النظام	من	حتديد	�شقف	االإلتزامات	

االإعتبار	 بعني	 االأخد	 مع	 �شندوق،	 لكل	 االأمثل	

	 َمايليِ يق	 ل�شيِ التعر�ض	 ودون	 املتاحة	 املوارد	

ال�شيولة. ول�شح	

يتحقق	تدبري	خطر	تركيز	االئتمان	على	م�شتوى	

جميع	 مراجعة	 عرب	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	

من	 للتاأكد	 امل�شرتك	 والتمويل	 ال�شمان	 طلبات	

م�شتفيد	 وكل	 معاملة	 لكل	 بالن�شبة	 االحرتام	

االأبناك	 مع	 عليه	 املتفق	 االلتزامات	 ل�شقف	

املمولني	وكذا	االمتثال	للنظم	املعمول	بها	مبا	يف	

ذلك	احرتام	معامل	ق�شمة	املخاطر.

ب- خطر الرتكيز
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ال�سوق ت- خطر 

الن�شاط	 عن	 الناجتة	 الرئي�شية	 املخاطر	 تتمثل	

اال�شتثماري	ل�شندوق	ال�شمان	املركزي	يف	:	

والذي	 واخل�شوم	 االأ�شول	 اإدارة	 -		خطر	

امل�شتقبلية	 االإلتزامات	 بني	 التوازن	 عدم	 ي�شكل	

املحتمل	 ال�شمان	 تنفيد	 ذلك	 يف	 مبا	 لل�شندوق	

وبني	ال�شيولة	املتوفرة.

قيمة	 يف	 انخفا�ض	 و	هو	 الفائدة	 �شعر	 خطر	 		-

الفائدة	 اأ�شعار	 مع	 اال�شتثمارية	 املحفظة	 �شوق	

الثابتة	واملتغرية	مبا	يف	ذلك	ال�شندات	و�شناديق	

اال�شتثمار	امل�شرتك.

نظاما	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 و�شع	 وقد	

جديدا	الإدارة	خماطر	ال�شوق	عن	طريق	:

اال�شتثمارات	 بني	 التوازن	 عدم	 خطر	 تفادي	 		-

ال�شندوق	 واإلتزامات	 املتوفرة	 ال�شيولة	 املنجزة،	

التي	تتمثل	يف	تعوي�ض	اخل�شائر	لالأبناك.

ال�شتثمار	 املنا�شبني	 واملدة	 املبلغ	 -		حتديد	

ال�شيولة	املتوفرة	مع	االأخد	بعني	االإعتبار	موارد	

اخل�شائر	 تعوي�شات	 من	 ال�شندوق	 ووظائف	

وم�شاريف	التح�شيل	وكذا	العموالت.

-		تقييم	القيمة	املعر�شة	للخطر	(احلد	االأق�شى	

للخ�شارة	الأفق	�شنة	واحدة	و	م�شتوى	ثقة	%99)	

اأ�شا�ض	 اأ�شا�ض	فردي	وعلى	 ملخاطر	ال�شوق	على	

موحد.

املعر�شة	 القيمة	 على	 التحمل	 اختبار	 اإجراء	 		-

اأحد	 وحذف	 اإ�شافة	 تعديل،	 خالل	 من	 للخطر	

االأ�شول	اال�شتثمارية.

خماطر	 بكونها	 العملياتية	 املخاطر	 تعرف	

كفاية	 عدم	 عن	 تنجم	 التي	 للخ�شائر	 التعر�ض	

بع�ض	 يف	 االإخفاق	 اأو	 امل�شاطر	 بع�ض	 مالئمة	

االأنظمة	 اأو	 االأ�شخا�ض	 اأو	 الداخلية	 العمليات	

اأو	التي	تنجم	عن	اأحداث	خارجية.

وقد	قام	�شندوق	ال�شمان	املركزي	باإن�شاء	ر�شم	

خرائطي	للمخاطر	العملياتية	ت�شتند	اإىل	مقاربة	

يتعر�ض	 التي	 املخاطر	 تف�شيل	 اأجل	 عملية	من	

خطط	 اقرتاح	 وبالتايل	 ال�شمان	 �شندوق	 لها	

عمل	لتعزيز	م�شتوى	التحكم	يف	املخاطر.

العملياتية املخاطر  ج- 
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نفس السنة السنة1  السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة 6 السنة 7 السنة 8

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

(*)	:	لقد	مت	ا�شتبعاد	القرو�ض	امل�شمونة	من	طرف	�شندوق	“املقاولة	النا�شئة” 

ح- جودة املحفظة

ح.1 حمفظة - »املقاولت« :

2013

2014
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تطور معدل اخل�سارة ل�سندوق �سمان املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة
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اخل�سارة اجليلية لالإلتزامات اخلا�سة ب�سندوق �سمان املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة

اخل�سارة اجليلية لالإلتزامات اخلا�سة بالإعتمادات الإ�ستثمارية (*)

يتميز	�شلوك	اخل�شارة	اجليلية	لالإ	لتزامات	اخلا�شة	باالإعتمادات	اال�شتثمارية	بتمركز	ظاهرة	التخلف	

عن	ال�شداد،	خالل	ال�شنوات	اخلم�ض	االأوىل	من	الدورة	اجليلية.
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ح.2 حمفظة - »�سمان ال�سكن«

يف�شر	�شلوك	امل�شتفيدين	من	�شمان	�شندوق	»�شمان	ال�شكن«	بو�شعهم	االإقت�شادي	والذي	يت�شم	خ�شو�شا	

بالدخل	غري	القار.

وتبلغ	خماطر	التخلف	عن	ال�شداد	بالن�شبة	ملحفظة	�شمانات	ال�شكن	ذروتها	بعد	�شنتني	من	اأ�شل	كل	جيل.

%5,5
%6,0

%0,5
%1,1

%4,6
%5,0

2013

2014

تطور معدل اخل�سارة ل�سندوق �سمان ال�سكن

%6,0
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%2,0

%1,0

%0,0

اخل�سارة اجليلية ل�سندوق - �سمان ال�سكن

نفس السنة السنة1  السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة 6 السنة 7 السنة 8 السنة 9

�سمان ال�سكنفوكارميفوكالوج

فوكارميفوكالوج�سمان ال�سكن
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تنظيم وعمل اأجهزة املراقبة الداخلية

اأن�شطة	املراقبة	الداخلية	ب�شندوق	ال�شمان	املركزي	للقانون	رقم	12	-	103	المنظم	 تخ�شع	

ملوؤ�ش�شات	االإئتمان	والهيئات	املعترب	يف	حكمها،	وكذا	القانون	00	-	69	املتعلق	باملراقبة	املالية	

للدولة	على	املن�شاآت	العامة	وهيئات	اأخرى.

الداخلية املراقبة  تنظيم وعمل نظام  اأ- 

الدائمة  املراقبة  اآليات   -

املراقبة	 من	 الداخلية	 املراقبة	 جهاز	 يتكون	

والتحقق	 املراقبة	 اأن�شطة	 ت�شم	 التي	 الدائمة	

واإدارة	املخاطر	من	جهة،	واملراقبة	الدورية	التي	

كفاية	 وتقدير	 درا�شة	 يف	 التحكم	 اإىل	 تهدف	

وكفاءة	االأنظمة	واآليات	املراقبة	من	جهة	اأخرى.

يعتمد	نظام	املراقبة	الداخلية	على	جميع	اجلهات	

يعترب	 حيث	 املركزي،	 ال�شمان	 ب�شندوق	 الفاعلة	

التي	 الداخلية	 للمراقبة	 كل	طرف	م�شاهما	فعاال	

تتاألف	من	م�شتويني	اأ�شا�شني	:

-  امل�ستوى الأول	من	املراقبة	الدائمة	والذي	ي�شم	

ي�شم	 كما	 الوظيفية،	 املهام	 عن	 امل�شوؤولني	 جميع	

امل�شالح	 روؤ�شاء	 به	 يقوم	 الذي	 الفرق	 تاأطري	

من	 االأعلى	 التاأطري	 اإىل	 باالإ�شافة	 واالأق�شام	

املديرين؛

ب�شكل	 للمراقبة،	والذي	ميار�ض	 -  امل�ستوى الثاين	

م�شتمر	ويتم	القيام	به	عن	طريق	ت�شيري	املخاطر	

ومهام	التحقق؛

املراقبة	 وهو	 املراقبة،	 من	 الثالث  -  امل�ستوى 

مهام	 طريق	 عن	 بها	 القيام	 يتم	 التي	 الدورية	

احل�شابات	 مراجعة	 الداخلي،	 والتدقيق	 املراقبة	

اخلارجية	واملراجعة	اخلارجية.

عن	 امل�شوؤولة	 الداخلية،	 املراجعة	 عملية	 وت�شتند	

املراقبة	الدورية	على	املبادئ	والعمليات	التالية	:

واأهداف	 غاية	 ي�شف	 الذي	 التدقيق،	 ميثاق    -

عن	 ف�شاًل	 الداخلي	 والتدقيق	 االإفتحا�ض	

املراجعة	 وتنظيم	 وامل�شوؤوليات	 ال�شالحيات	

على	 تنطبق	 التي	 العامة	 والقواعد	 الداخلية	

املبادئ	 اإىل	 باالإ�شافة	 التدقيق.	 عمليات	

ال�شاأن. املغرب	يف	هذا	 لبنك	 التوجيهية	

-  خطة املراجعة ال�شنوية	والتي	يتم	اإجنازها	عن	

طريق	تقييم	�شامل	ملختلف	املخاطر.	وحتدد	هذه	

وذلك	 التدقيق،	 عمليات	 ونطاق	 م�شمون	 اخلطة	

املركزية	 امل�شالح	 اأن�شطة	 جميع	 تغطية	 بهدف	

يتم	 كما	 اجلهوية.	 االأعمال	 ومراكز	 لل�شندوق	

حتديد	املهام	التي	يجب	اجنازها	بالن�شبة	ملختلف	

من	 املخاطر	 تقييم	 خالل	 من	 العمل،	 جماالت	

جهة	وترددات	مهام	االإفتحا�ض	الداخلي	التي	مت	

القيام	بها	م�شبقاً.
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للمراقبة  ال�سنوية  الأن�سطة  ب- 

      والتدقيق الداخلي 

رقم املغرب	 بنك	 دورية	 ملقت�شيات	 طبقا	 	-1
الداخلية	 باملراقبة	 املتعلقة	 4/w/2014
التدقيق	 م�شلحة	 تقوم	 االئتمان،	 ملوؤ�ش�شات	

خال�شة	 ي�شمل	 �شنوي	 تقرير	 باإعداد	 الداخلي	

مت	 التي	 الداخلية	 املراقبة	 اأن�شطة	 خمتلف	

الداخلي	 االإفتحا�ض	 م�شلحة	 وتقوم	 اإجنازها.	

وجلنة	 املغرب	 ببنك	 املراقبة	 هيئات	 مبوافاة	

التدقيق	�شنويا	بهذه	التقارير.

االإ�شرتاتيجية	 العمل	 خطة	 اإطار	 يف	 	-2
للمراقبة	والتدقيق	الداخلي	للفرتة	املمتدة	بني									

تنفيذ	 	2014 �شنة	 عرفت	 	،2014-2015
املركزية	 امل�شالح	 ا�شتهدفت	 تدقيق	 مهام	 عدة	

لل�شندوق	ومراكز	االأعمال	اجلهوية	والتي	همت	

كل	اأو	بع�ض	من	اأن�شطتها.

تو�شيات	 تطبيق	 تتبع	 بحمالت	 القيام	 مت	 كما	

ودجنرب.	 يونيو	 اأ�شهر	 خالل	 الداخلي	 التدقيق	

ويف	هذا	ال�شدد،	مت	اإجناز	تدقيق	ا�شتهدف	تتبع	

امل�شالح	 جل	 قبل	 من	 التو�شيات	 وتفعيل	 تنزيل	

والتاأكد	من	مردوديتها.	
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التوا�سل �سيا�سة 

وا�شل	�شندوق	ال�شمان	املركزي	خالل	�شنة	2014	ن�شر	�شيا�شته	التوا�شلية	والتي	تعترب	حمورا	هاما	

مرافقا	ملخطط	التنمية	اال�شرتاتيجي	للفرتة	2013	– 2016.

ال�شمان	 اآليات	 واملقاوالت	حول	 ال�شركاء	 وتعزيز	معرفة	 املبذولة	من	حت�شي�ض	 وقد	مكنت	اجلهود	

والتمويل	امل�شرتك	وذلك	عرب	االأن�شطة	البارزة	التالية	:

 امل�شاركة	يف	لقاءات	توا�شلية	ت�شتهدف	املقاوالت	وتظاهرات	اأخرى	مماثلة	كمنتدى	املقاوالت	ال�شغرية	
جدا	ومنتدى	»�شتارتب	ويكاند«	وقافلة	»مبادرة«...؛

	SMB«و	اأفريكا«  	امل�شاركة	يف	املعار�ض	املهنية	التي	تخ�ض	اال�شتثمار	وخلق	املقاوالت،	مثل	»هوب	
اأفريكا«	و»منتدى	املقاوالت	ال�شغرى	واملتو�شطة«...

 تنظيم	ندوة	تكوينية	ب�شراكة	مع	املنظمة	الدولية	للفرانكفونية	لفائدة	املقاوالت	ال�شغرى	واملتو�شطة	
العاملة	يف	القطاع	ال�شينمائي...

املن�شاأة	من	طرف	 امل�شاريع	 باملغرب	حول	متويل	 املقاوالت	 الن�شاء	 ب�شراكة	مع	جمعية	 ندوة	  	تنظيم	
الن�شاء	؛

 امل�شاركة	يف	حملة	التوعية	لفائدة	املقاوالت	ال�شغرية	جدا	وال�شغرى	واملتو�شطة	والتي	نظمت	ب�شراكة	
مع	اللجنة	امل�شرتكة	املكونة	من	بنك	املغرب	واملجموعة	املهنية	لبنوك	املغرب	واالحتاد	العام	ملقاوالت	

املغرب	والوكالة	الوطنية	للنهو�ض	باملقاوالت	ال�شغرى	واملتو�شطة	و�شندوق	ال�شمان	املركزي.

�شنة	 خالل	 جهوية	 اأعمال	 مراكز	 ثالث	 فتح	 مت	

2014	يف	كل	من	وجدة	ومراك�ض	والدار	البي�شاء.	
ورافق	هذا	االفتتاح	الفعلي	حملة	توا�شلية	مهمة	

من	اأجل	دعم	�شيا�شة	القرب	املعتمدة	من	طرف	

�شندوق	ال�شمان	املركزي.

وم�شوؤويل	 ال�شركاء	 جميع	 اإخبار	 مت	 وهكذا،	

امل�شالح	املحلية	بافتتاح	هذه	املراكز	وال�شروع	يف	

اإجراءات	للتعاون	وال�شراكة.

املراكز	 خمتلف	 لتد�شني	 حفل	 تنظيم	 مت	 كما	

وم�شوؤولني	 بنكي	 اإطار	 	200 من	 اأكرث	 ح�شره	

مبوؤ�ش�شات	عمومية	وخا�شة	حملية.

وقد	مت	جتهيز	مراكز	االأعمال	مبجموعة	متنوعة	

واملن�شورات	 املل�شقات	 مثل	 االت�شال	 و�شائل	 من	

واملطويات....

التوا�سلية اجلهوية  اللقاءات   - اأ 

اأعمال جهوية جديدة  اإفتتاح مراكز  ب - 
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ومن	اأجل	تو�شيح	اأكرث	لكيفية	ا�شتخدام	اآليات	تدخل	�شندوق	ال�شمان	املركزي	وتعزيز	معلومات	ال�شركاء	

واملقاوالت	حول	فوائد	ال�شمان	باعتباره	رافعة	للتمويل،	مت	اإحداث	وبث	العديد	من	االأدوات	التوا�شلية	

نها	: خالل	�شنة	2014،	ميِ

ال�شمان	 �شندوق	 اآليات	 حول	 دليل	  
املركزي	موجه	لالأبناك	:	يقدم	جميع	اآليات	

تف�شيل	 مع	 امل�شرتك	 والتمويل	 ال�شمان	

اإجراءات	ا�شتخدامها	؛

عر�ض	 يقدم	 باملقاوالت:	 خا�ض	 دليل	  
املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 ومنتجات	

وي�شرح	مبادئ	وفوائد	تدخله	؛

ا�شتفادت	من	 ملقاوالت	 ب�شهادات	 املركزي	مدعم	 ال�شمان	 دور	�شندوق	 لتو�شيح	 موؤ�ش�شاتي	 �شريط	  
اآليات	ال�شندوق.

عالوة	على	ذلك،	ويف	اإطار	تعزيز	وتنويع	و�شائط	وقنوات	التوا�شل،	اأطلق	�شندوق	ال�شمان	املركزي	هذه	

الو�شائل	 اإن	هذه	 يوتوب).	 وقناة	 وتويرت	 الفي�شبوك	 (�شفحة	يف	 االجتماعي	 للتوا�شل	 ف�شاءات	 ال�شنة	

ها	كما	اأنها	ت�شمح	بفر�ض	جديدة	للتفاعل	مع	 عييِ االإعالمية	اجلديدة	اأ�شبحت	�شرورية	ب�شبب	عدد	متُتبيِ

الفئات	امل�شتهدفة.

اإجناز و�سائل توا�سلية   - ت 
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الب�رشي الراأ�سمال 

املعتمدة	 الب�شرية	 املوارد	 تدبري	 �شيا�شة	 مكنت	

ال�شنوات	االأخرية	تدريجيا	من	�شخ	دماء	 خالل	

جديدة	يف	وظائف	امل�شوؤولية	يف	�شندوق	ال�شمان	

ا�شتغال	 وطرق	 تدبري	 نظم	 اإر�شاء	 وكذا	 املركزي	

دائرة	 وتو�شيع	 التفوي�ض	 حول	 متمحورة	 جديدة	

امل�شوؤولية.	وقد	�شاهمت	التوظيفات	التي	اأجريت	

يف	ت�شبيب	املوارد	الب�شرية	وكذا	تقوية	احل�شور	

الن�شائي	خ�شو�شا	لدى	االأطر.	كل	هاته	العوامل	

�شكلت	دافعا	اأ�شا�شيا	النخراط	م�شتخدمي	واأطر	

اأن�شطتهم	 مزاولة	 يف	 وجماعيا	 فرديا	 ال�شندوق	

مردودية	 من	 الرفع	 يف	 امل�شاهمة	 وكذا	 املهنية	

املوؤ�ش�شة.

يهدف	 	2010 �شنة	 منذ	 احلا�شل	 التطور	 اإن	

اأ�شا�شا	اإىل	تعزيز	ثقافة	موؤ�ش�شة	حقيقية	ترتكز	

وت�شجيع	 العام	 ال�شالح	 خدمة	 يف	 الرغبة	 على	

الولوج	 وت�شهيل	 واملتو�شطة	 ال�شغرى	 املقاوالت	

اإىل	ال�شكن	لفائدة	حمدودي	الدخل.

حدود	 اإىل	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 يتوفر	

	98 اأ�شل	 من	 اإطار	 	75 2014	على	 �شنة	 نهاية	

م�شتخدم،	اأي	معدل	تاأطري	يناهز	%76.

كذلك،	اأف�شت	�شيا�شة	التو�شع	اجلهوي	اإىل	ارتفاع	

عدد	م�شتخدمي	ال�شندوق	بن�شبة	15%.	فقد	مت	

يف	�شنة	2014	توظيف	11	اإطار	منهم	5	يتحملون	

الدار	 	: مبدن	 االأعمال	 مراكز	 تدبري	 م�شوؤولية	

البي�شاء،	فا�ض	والعيون.	فقد	متكن	ال�شندوق	من	

ا�شتقطاب	اأطر	بنكية	ذات	خربة	وكفاءات	عالية	

ومعرفة	جيدة	بالن�شيج	االجتماعي	واالقت�شادي	

باملقر	 تدريب	 لفرتة	 ق�شائهم	 وبعد	 اجلهوي.	

واأ�شاليب	 طرق	 ا�شتيعاب	 اأجل	 من	 املركزي	

اال�شتغال	وكذا	الت�شبع	بقيم	املوؤ�ش�شة	قد	التحقوا	

بجهاتهم	ملبا�شرة	وظائفهم.

الف�شل	 خالل	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 اأطلق	

اأجل	 من	 عرو�ض	 طلب	 	2014 �شنة	 من	 الثاين	

ور�ض	 املوؤ�ش�شة	يف	 يرافق	 درا�شات	 مكتب	 انتقاء	

حتيني	امل�شاطر	الداخلية.	ويهدف	هذا	امل�شروع	

املقت�شيات	 مع	 واالأن�شطة	 الوظائف	 اإىل	مالئمة	

اجليدة.	 احلكامة	 متطلبات	 وكذا	 القانونية	

مرجعي	 دليل	 حيازة	 من	 الور�ض	 هذا	 و�شيمكن	

اأن�شطة	 تطور	 مع	 يتما�شى	 حمني	 للم�شاطر	

املوؤ�ش�شة	وكذا	تنوع	اخت�شا�شاتها	وحتوالت	املناخ	

املايل	الذي	تنتمي	اإليه.

الداخلية امل�ساطر  لتحيني ومالئمة  اإطالق درا�سة 
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�شنة	 خالل	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 وا�شل	

تعزيز	 اإىل	 الرامية	 التكوينية	 �شيا�شته	 	2014
كفاءات	 �شقل	 وكذا	 املعرفة	 وتثمني	 املهنية	

املهارات	 اكت�شاب	 عرب	 واالأطر	 امل�شتخدمني	

واملعارف	ال�شرورية	ملمار�شة	مهامهم	باملوؤ�ش�شة.

يف	هذا	ال�شياق،	فقد	مت	تخ�شي�ض	ن�شبة	حوايل	

3%	من	كتلة	االأجور	للتكوين،	وهكذا	فقد	قامت	
تكويني	 ن�شاط	 	20 من	 اأكرث	 بتمويل	 املوؤ�ش�شة	

املعلومياتي	 املجال	 اأ�شا�شا	 هم	 لالأطر	 خارجي	

وكذا	تدبري	املخاطر.

عرفتها	 التي	 النوعية	 القفزة	 من	 الرغم	 وعلى	

ال�شنوات	 خالل	 الب�شرية	 املوارد	 تدبري	 �شيا�شة	

واالأطر	 امل�شتخدمني	 انتظارات	 فاإن	 االأخرية،	

امل�شارات	 يخ�ض	 فيما	 خ�شو�شا	 مهمة	 زالت	 ما	

بدقة	 واملهام	 االأن�شطة	 حتديد	 وكذا	 املهنية	

ال�شالحيات	 وجماالت	 امل�شوؤوليات	 وتو�شيح	

واالخت�شا�شات.

الأجل	هذا،	فقد	مت	ال�شروع	يف	التفكري	يف	اإطار	

وكذا	 اجلهوي	 التو�شع	 و�شيا�شة	 يتالءم	 تنظيمي	

حر�شت	 كما	 املزاولة.	 االأن�شطة	 وتنوع	 تطور	

املوؤ�ش�شة	على	اإيالء	عناية	خا�شة	باملوارد	الب�شرية	

اأف�شل	 روؤية	 �شمان	 عرب	 العايل	 امل�شتوى	 ذات	

على	املدى	املتو�شط	والطويل	على	م�شتوى	تدبري	

يف	 امل�شوؤولية	 لوظائف	 االإعداد	 وكذا	 امل�شارات	

اإطار	التدبري	اال�شت�شرايف	للوظائف	والكفاءات.

ات الكفا وتنمية  تكوين 
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املعلوماتي النظام 

عرفت	�شنة	2014	ا�شتمرار	م�شروع	اإعادة	ت�شميم	

تطوير	 مرحلة	 اأجنزت	 وقد	 املعلوماتي.	 النظام	

	2014 يوليوز	 اختباره	يف	 مرحلة	 لتبتدئ	 التطبيق	

من	اأجل	التحقق	من	�شحة	الوحدات	املكونة	للنظام	

املعلوماتي.

اإىل	 يهدف	 املهيكل	 امل�شروع	 اأن	هذا	 الذكر	 ويجدر	

جعل	النظام	املعلوماتي	اأكرث	فعالية	واندماجا	حتى	

ي�شتجيب	للتحوالت	التي	تعرفها	املوؤ�ش�شة.	

ويهدف	هذا	النظام	اجلديد	اإىل	م�شايرة	التطورات	

اتخاذ	 وت�شهيل	 االأن�شطة،	 تعرفها	 التي	 ال�شريعة	

من	 للم�شتعملني	 اأكرب	 �شال�شة	 وتوفري	 القرارات	

خارج	وداخل	املوؤ�ش�شة.	ولالإ�شارة،	فاإن	هذا	امل�شروع	

االإفريقي	 البنك	 طرف	 من	 جزئيا	 متويله	 ثم	 قد	

للتنمية.

م�شروع	 اإطار	 ويف	 التطبيقات،	 تطور	 مع	 وباملوازاة	

اإعادة	ت�شميم	نظام	املعلومات	مت	البدء،	خالل	�شنة	

2014،	يف	م�شروع	جزئي	يهدف	اإىل	نقل	املعلومات	
من	النظام	القدمي	اإىل	النظام	اجلديد.

التحتية	 بنيته	 تعزيز	 اإطار	 ويف	 اأخرى،	 جهة	 ومن	

بالتزود	 املركزي	 ال�شمان	 �شندوق	 قام	 املعلوماتية،	

الذي	 ال�شيء	 املعلومات،	 لتخزين	 جديدة	 بوحدات	

�شيمكنه	اأول	االأمر	من	تاأمني	املعطيات	عرب	عملية	

النقل	التدريجي	للمعلومات،	اجتنابا	ل�شياعها.	ففي	

تخزين	 وحدات	 م�شتوى	 على	 خطاأ	 حدوث	 حالة	

باإمكان	 ال�شيانة،	 بهدف	 التوقف	 اأوحالة	 املعلومات	

املوؤ�ش�شة	موا�شلة	العمل	اعتمادا	على	البنية	التحتية	

التي	توفر	اأي�شا	جماال	اآخر	للتخزين.	

كما	متت	خالل	�شنة	2014	اإ�شافة	املنتجات	اجلديدة	

املعاجلة.	 عمليات	 وحت�شني	 املعلوماتي	 النظام	 يف	

واإدماج	التطبيق	املعلوماتي	اجلديد	اخلا�ض	بتدبري	

ال�شمان	 ل�شندوق	 املعلوماتي	 النظام	 مع	 املخاطر	

املركزي.

و�شهدت	�شنة	2014	تنفيذ	برنامج	لتدبري	امللفات	

والو�شول	اإليها	وا�شتغاللها	عرب	االإنرتنت.	

املركزي	 ال�شمان	 اأن�شطة	�شندوق	 اأدى	تطور	 ولقد	

وتعزيز	تواجده	على	م�شتوى	اجلهات	�شببا	يف	خلق	

للمعلوميات.	 التحتية	 البنية	 لدعم	 هامة	 حاجة	

وبالتايل،	مت	و�شع	برنامج	على	مدى	عدة	�شنوات	

�شمان	 اأجل	 من	 املعلومات	 نظام	 عنا�شر	 لتقوية	

وح�شن	 املعلوماتي	 االأمن	 متطلبات	 يف	 ا�شتمرارية	

االأداء.	

الرئي�شية	 املحاور	 اأحد	 املعلومات	 اأمن	 اإن	

للمعلوميات،	لهذا	ي�شتعني	�شندوق	ال�شمان	املركزي	

من	 املعلوماتي	 نظامه	 حلماية	 امل�شتجدات	 باآخر	

ال�شندوق	يف	هذا	 تزود	 وقد	 املحتملة.	 التهديدات	

			: االأمن	 هذا	 ل�شمان	 الالزمة	 بالرتاخي�ض	 ال�شدد	

.(..Antispam،	ISP)



45 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

املالية املعلومات 
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املالية املعلومات 

املركزي  ال�سمان  اأ- ح�سابات �سندوق 

اأ.1 امليزانية اخلتامية

بلغ	جمموع	امليزانية	اخلتامية	373	مليون	درهم	

مقابل	287	مليون	درهم	يف	ال�شنة	املا�شية،	هذا	

النمو	ناجت	اأ�شا�شا	عن	االأرباح	املح�شل	عليها	يف	

.2014
 الأ�سول 

- القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة 

مليون	 	3،64 قيمته	 ما	 على	 الفئة	 هذه	 تتوفر	

املركزي	 ال�شمان	 درهم	وهو	ما	ميتلكه	�شندوق	

يف	اخلزينة	العامة	للمملكة.

- م�ستحقات على العمالء

اإىل	 العمالء	 على	 امل�شتحقات	 فئة	 حتتوي	

درهم	 مليون	 	74 قيمته	 ما	 على	 	2014 متم	

الت�شيري	 على	 العمالت	 من	 اأ�شا�شا	 وتت�شكل	

ال�شكن	 والقرو�ض	عن	 درهم	 مليون	 	55 بقيمة	

درهم.	 مليون	 	19 بقيمة	

- اأوراق مالية ا�ستثمارية

وخم�ش�شات	 امللكية	 ح�ش�ض	 يف	 اأ�شا�شا	 تتمثل	

مماثلة	بقيمة	اإجمالية	بلغت	255	مليون	درهم.	

- اأ�سول ثابتة ملمو�سة وغري ملمو�سة

القيمة	ال�شافية	لهذه	االأ�شول	املبينة	يف	امليزانية	

اخلتامية	اإىل	متم	2014	هي	30	مليون	درهم.

 اخل�سوم

- خ�سوم اأخرى

	 21	مليون	درهميِ حتتوي	هذه	الفئة	على	ما	قيمته	يِ

خمتلف	 م�شاريف	 اأ�شا�شا	 متثل	 املبالغ	 وهذه	

عمليات	الت�شيري	(ال�شريبة	على	القيمة	امل�شافة،	

ال�شريبة	على	الدخل،	التقاعد،	اإجازات	مدفوعة	

االأجر....).

- الأموال الذاتية

	2014 �شنة	 متم	 اإىل	 امل�شجلة	 الذاتية	 االأموال	

درهم	 مليون	 	86 بقيمة	 �شافيا	 ارتفاعا	 عرفت	

هذا	خ�شو�شا	 ويعزى	 درهم.	 مليون	 	350 لتبلغ	

اإىل	اآثار	ارتفاع	�شايف	اأرباح	�شنة	2014.

اأ.2 ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل

كما	 يتمثل	 وامل�شاريف	 املداخيل	 ح�شاب	 حتليل	

يلي	:

- �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

	121 امل�شرفية	 االإيرادات	 جمموع	 �شايف	 بلغ	

مليون	درهم	يف	�شنة	2014	مقابل	102	مليون	

درهم	فى	ال�شنة	الفارطة.	هذا	االرتفاع	بقيمة	

اآثار	ارتفاع	 19	مليون	درهم	يرجع	اأ�شا�شا	اإىل	
الت�شيري. عمالت	

- امل�ساريف العامة للت�سغيل	

بلغت	امل�شاريف	العامة	للت�شغيل	45	مليون	درهم	

مقابل	39	مليون	درهم	�شنة	2013.



482014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

يتكفل	�شندوق	ال�شمان	املركزي	باإدارة	20	�شندوقا	لل�شمان	وللتمويل	امل�شرتك	حل�شاب	الدولة	

اأو	موؤ�ش�شات	عمومية	اأوخا�شة.

ويعد	ح�شابات	خا�شة	بكل	واحد	من	هذه	ال�شناديق.	

املوؤ�شرات	الرئي�شية	لل�شناديق	املدارة	نعر�شها	يف	اجلدول	التايل	:

ب.1 اآليات ال�سمان لفائدة املقاولت

تطور	االلتزامات	واالأموال	الذاتية	و�شايف	الدخل	لهذه	املجموعة	من	ال�شناديق	نعر�شه	كما	يلي	:

املدارة ال�سناديق  ب- ح�سابات 

التزامات ال�سمان اأو التمويلية  اأموال ذاتية �سايف ح�سيلة ال�سنة املالية

الآليات

2014 2013 2014 2013 2014 2013

 7.643  6.049  967,78  900,30 -244,89 -20,50  اآليات �سمان املقاولت

1.168 1.054 2.563,29 1.384,22 -26,10 1,28 اآليات التمويل امل�سرتك

27.427 25.161 1.159,00 1.172,35 33,92  329,70 اآليات �سمان الأفراد

36.238 32.264 4.690,07 3.456,87 -237,07  310,48 املجموع

التزامات  اأموال ذاتية �سايف ح�سيلة ال�سنة املالية

اآليات �سمان املقاولت

2014 2013 2014 2013 2014 2013

18 18 29,60 30,70  1,07  1,10 فوكام

334 383 -77,09 30,24 -131,91  -4,15 اإحداث املقاولة النا�سئة

21 28 312,46  300,53 13,44 13,07 اإعادة الهيكلة املالية

21 23  3,82  4,75 0,56 -1,93 فجيك

7.137 5.620 648,73 534,08 -103,04 -28,59
املقاولت ال�سغرى 

واملتو�سطة

1  63,26  1,48  اأوك�سجني 

133  -13,00  -26,49 املقاولت ال�سغرية جّدًا 

7.665 6.072  967,78 900,30 -244,89 -20,50 املجموع

مباليني	الدراهم

مباليني	الدراهم
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 الأموال الذاتية 
من	 املجموعة	 لهذه	 الذاتية	 االأموال	 بلغت	

ال�شناديق	968	مليون	درهم	�شنة	2014.

 م�ستحقات على العمالء

هذه	الفئة	التي	تتكون	اأ�شا�شا	من	العمالت	على	

الت�شيري	بقيت	يف	م�شتوى	�شنة	2013	بحوايل	5	

مليون	درهم.	

 اأوراق مالية ا�ستثمارية

اخلزينة	 �شندات	 من	 الفئة	 هذه	 تتاألف	

وخم�ش�شات	مماثلة	تبلغ	قيمتها	1.578	مليون	

درهم.

ب.2 اآليات التمويل امل�سرتك

تطور	االلتزامات	واالأموال	الذاتية	و�شايف	الدخل	لهذه	املجموعة	من	ال�شناديق	كان	على	النحوالتايل:

التزامات متويلية اأموال ذاتية �سايف ح�سيلة ال�سنة املالية

اآليات التمويل امل�سرتك

2014 2013 2014 2013 2014 2013

695 653 883,29 884,78 -1,49 4,55 �سندوق »متويل«

350 350 167,29 169,81 -2,52 -0,11 انبثاق انف�ست

8 13 123,96 122,00 1,95 5,17 رينوفوتل

1 1 1,31 1,38 -0,01 -0,00 فورتك�ض

0 0 46,64 50,96 -9,55 -10,50 فوديب

25 26 28,56 46,68 -18,12 1,43 مقاولتي

7 7 91,56 89,75 1,81 2,19
دعم م�ساريع البتكار  يف قطاع 

املعلومات و الت�سالت

3 4 18,35 18,86 -0,5 -1,45
دعم ال�ستثمار اخلا�ض

باملغاربة املقيمني باخلارج

74 - 1.202,33 - 2,33 -
�سندوق الدعم املايل للمقاولت 

ال�سغرية جدا وال�سغرى و املتو�سطة

- - - - - -  متويل اجلامعة الدولية  للرباط

1.168 1.054 2.563,29 1.384,22 -26,10 1,28 املجموع

مباليني	الدراهم

 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

وح�ش�ض	 اخلزينة	 �شندات	 عائدات	 يف	 تتمثل	

OPCVM	بقيمة	98	مليون	درهم.

 �سايف احل�سيلة

ال�شمان	 �شناديق	 عرفت	 	،2014 �شنة	 متم	 يف	

عجزا	يف	احل�شيلة	ال�شافية	االإجمالية	بلغ	245	

مليون	درهم.
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 الأموال الذاتية 

ارتفاعا	 املجموعة	 لهذه	 الذاتية	 االأموال	 عرفت	

من	1.384	مليون	درهم	اإىل	2.563	مليون	درهم	

�شنة	2014	ويرجع	ذلك	اإىل	دمج	النتائج	املوطدة.

 امل�ستحقات على موؤ�س�سات الئتمان وما 

�سابهها

ت�شتمل	هذه	الفئة	على	ما	قيمته	1.147	مليون	

درهم	اإىل	متم	2014	مقابل	12	مليون	درهم	متم	

2013	ويرجع	هذا	االرتفاع	الهام	اأ�شا�شا	اإىل	اآثار	
للمقاوالت	 املايل	 الدعم	 �شندوق	 اأموال	 توظيف	

ال�شغرية	جدا	وال�شغرى	واملتو�شطة	املن�شئ	خالل	

هذه	ال�شنة.	

 امل�ستحقات على العمالء 

�شنة	 امل�شجلة	 العمالء	 على	 امل�شتحقات	 عرفت	

لتبلغ	 درهم	 مليون	 	27 بقيمة	 ارتفاعا	 	2014
418	مليون	درهم	مقابل	391	مليون	درهم	�شنة	
2013	وتتاألف	من	القرو�ض	امل�شتحقة	باال�شرتاك	

مع	االأبناك.

 اأوراق مالية ا�ستثمارية

ت�شتمل	هذه	الفئة	على	ما	قيمته	806	مليون	درهم	

مقابل	897	مليون	درهم	يف	ال�شنة	ال�شابقة.

 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

بلغ	34	مليون	درهم	اإىل	متم	�شنة	2014	مقابل	

26	مليون	درهم	�شنة	2013.

 الأموال الذاتية

ت�شتمل	هذه	الفئة	على	ما	قيمته	1.159	مليون	

درهم	اإىل	متم	2014	مقابل	1.172	مليون	درهم	

�شنة	2013.

 امل�ستحقات على موؤ�س�سات الئتمان وما 

�سابهها

تت�شمن	هذه	الفئة	ا�شتثمارات	ومداخيل	الودائع	

يف	موؤ�ش�شات	االئتمان	التي	بقيت	يف	م�شتوى	�شنة	

2013	بحوايل	18	مليون	درهم.	

 اأوراق مالية ا�ستثمارية 

مليون	 	1.557 اال�شتثمارية	 املالية	 االأوراق	 بلغت	

درهم	يف	عام	2014	مقابل	1.569	مليون	درهم	

�شنة	2013.	

 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

االأفراد	 لفائدة	 البنكي	 الت�شغيل	 عائدات	 عرفت	

	78 من	 لتنتقل	 درهم	 مليون	 	3 بقيمة	 ارتفاعا	

مليون	درهم	اإىل	81	مليون	درهم	يف	�شنة	2014.

 �سايف احل�سيلة

اإىل	متم	�شنة	2014،	حققت	ال�شناديق	املخ�ش�شة	

لالأفراد	اأرباحا	�شافية	بقيمة	34	مليون	درهم.	

ب.3 اآليات ال�سمان لالأفراد

التزامات �سمان اأموال ذاتية �سايف ح�سيلة ال�سنة املالية

اآليات �سمان الفراد

2014 2013 2014 2013 2014 2013

15.024 14.497 439 440 -1,23 -2,53 فوكاليف

12.370 10.628 686 698 34,86 331,40 �سمان ال�سكن

 33  36 34 34 0,29 0,83
القرو�ض املمنوحة لطلبة املعاهد واملدار�ض 

العليا للتعليم اخل�سو�سي

27.427 25.161 1.159 1.172 33,92 329,70 املجموع

مباليني	الدراهم

تطور االلتزامات واألموال الذاتية وصافي الدخل لهذه اجملموعة من الصناديق كان على النحو التالي :
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ت- احل�سابات املوطدة

ح�سابات موطدة �سندوق ال�سمان املركزي ح�سيلة

2013 2014 2013 2014

13,66 72,67 9,49 3,64
القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة 

ال�سيكات الربيدية

34,76 1.169,28 0 0,00 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة

457,58  496,13 61,90 73,79 م�ستحقات على العمالء

213,45  250,54 9,87 10,34 اأ�سول اأخرى

3 919,36 4.195,16 34 34 اأوراق مالية ا�ستثمارية

65,72  108,97 686 698 اأوراق مالية ممثلة للملكية

31,69  30,39 174.08 34 اأ�سول ثابتة 

4.736,21 6.323,13 287,03 373,24 جمموع الأ�سول

 157,44 179,28  20,61 21,06 خ�سوم اأخرى

858,14 1.104,24 2,65 2,65 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف

3.720,64 5.039,61 263,77 349,54
اأموال ذاتية /منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة 

لل�سمان

4.736,21 6.323,13 287,03 373,24 جمموع اخل�سوم

ح�سابات موطدة �سندوق ال�سمان املركزي ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل

2013 2014 2013 2014

 195,34 222,58  102,33 120,54 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

3,55 3,51  3,45 3,47 �سايف عائدات وم�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

41,12 46,17 39,22 45,12 امل�ساريف العامة للت�سغيل

413,16 587,94 3,89 0,00 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية عن الديون واللتزامات 

674,58 291,60 10,09 8,68 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية عن الديون واللتزامات 

-7,09 -1,50  -0,86  -1,15 احل�سيلة الغري جارية 

30,27 33,37 0,56 0,65 ال�سرائب على احل�سيلة

 381,81 -151,30 71,33 85,77 �سايف الأرباح

التزامات �سمان اومتويلية 

الآليات

2013 2014

6.049 7.644 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

 287  337 �سايف عائدات وم�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

 284  241 امل�ساريف العامة للت�سغيل

25.161 27.427 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية عن الديون واللتزامات 

31.781 35.649 �سايف الأرباح

مباليني	الدراهم

مباليني	الدراهم

مباليني	الدراهم
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امللحقات
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2014 31 دجنرب  بتاريخ  امليزانية اخلتامية 

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

9.492 3.638 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

0 0 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة

 • حتت الطلب

• الآجلة

61.901 73.792 م�ستحقات على العمالء 

• القرو�ض النقدية وال�ستهالكية 

• قرو�ض التجهيز 

14.369 19.096 • القرو�ض العقارية

47.532 54.696 • قرو�ض اأخرى

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

0 0 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

• �سندات اخلزينة والقيم املنقولة املماثلة

• اأوراق مالية اأخرى ممثلة للمديونية

• اأوراق مالية ممثلة للملكية

9.870 10.344 اأ�سول اأخرى

174.074 255.079 اأ�سول اأخرى

163.607 201.887 • �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

10.467 53.192 • امل�ساريف العامة للت�سغيل

ح�س�ض امللكية وخم�س�سات مماثلة

م�ستحقات تابعة 

اأ�سول ثابتة ممنوحة لالإيجار املنتهي بالتملك ولالإيجار

4.976 4.702 اأ�سول ثابتة غري ملمو�سة

26.713 25.685 اأ�سول ثابتة ملمو�سة

287.025 373.241 جمموع الأ�سول

باآالف	الدراهم
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2014 31 دجنرب  بتاريخ  امليزانية اخلتامية 

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

ديون اجتاه املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة

• حتت الطلب

• الآجلة

ودائع العمالء 

• ح�سابات دائنة حتت الطلب 

• ح�سابات الدخار 

• ودائع اآجلة

• ح�سابات دائنة اأخرى

َدَرة اأوراق مديونية ُم�سْ

• وراق مديونية قابلة للتداول 

• ال�سلفيات ال�سندية 

َدَرة • اأوراق مديونية اأخرى ُم�سْ

20.611 21.056 خ�سوم اأخرى

2.648 2.648 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف

خم�س�سات احتياطية مقننة

1.357 1.357 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

ديون تابعة

فوارق اإعادة التقييم 

احتياطيات ومكافاآت متعلقة بالراأ�سمال

410.955 410.955 راأ�سمال

م�ساهمون، راأ�سمال غري مدفوع )-(

-219.874 -219.874 ر�سيد مرحل من جديد )+/- (

71.328 �سايف احل�سيلة يف انتظار التخ�سي�ض )+/-(

71.328 85.770 �سايف احل�سيلة لل�سنة املالية )+/-(

287.025 373.241 جمموع الأ�سول

باآالف	الدراهم
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الإجمايل وامل�ساريف  املداخيل  ح�ساب 

2014 31 دجنرب   بتاريخ 

31/12/2013  31/12/2014  

102.366 120.583 عائدات الت�سغيل البنكي

459 428 الفوائد والعائدات املماثلة على العمليات مع املوؤ�س�سات الئتمانية 

754 722 الفوائد والعائدات املماثلة على العمليات مع العمالء

5.947 8.876 الفوائد والعائدات املماثلة على الأوراق املالية املمثلة للمديونية

العائدات على الأوراق املالية املمثلة للملكية 

العائدات على الأ�سول الثابتة �سمن عمليتي الإيجار الئتماين والإيجار 

95.203 110.552 عمولت على خدمات 

3 6 عائدات بنكية اأخرى

35 48 م�ساريف الت�سغيل البنكي

الفوائد والعائدات املماثلة على العمليات مع املوؤ�س�سات الئتمانية 

الفوائد والعائدات املماثلة على العمليات مع العمالء 

َدَرة  الفوائد والعائدات املماثلة على الأوراق املالية املمثلة للمديونية امُل�سْ

امل�ساريف على الأ�سول الثابتة �سمن عمليتي الإيجار الئتماين والإيجار 

35 48 م�ساريف بنكية اأخرى

102.331 120.536 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

3.447 3.471 عائدات الت�سغيل غري البنكية 

1 1 م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

39.222 45.115 امل�ساريف العامة للت�سغيل

26.428 30.181 م�ساريف املوظفون 

1.555 1.733 �سرائب ور�سوم 

8.029 9.165 م�ساريف خارجية 

137 429 م�ساريف ت�سغيلية اأخرى

3.072 3.607
اإمدادات الإهالكات واملخ�س�سات الحتياطية عن الأ�سول الثابتة امللمو�سة 

وغري امللمو�سة

باآالف	الدراهم



57 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

الإجمايل وامل�ساريف  املداخيل  ح�ساب 

2014 31 دجنرب   بتاريخ 

)تتمة( الإجمايل  املداخيل وامل�ساريف  ح�ساب 

2014 31 دجنرب   بتاريخ 

31/12/2013  31/12/2014  

3.894 0
اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة 

للتح�سيل

762
اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية عن الديون واللتزامات احلاملة لتوقيع 

املتعرثة

485 اخل�سائر على امل�ستحقات غري القابلة للتح�سيل 

2.648 اإمدادات اأخرى للمخ�س�سات الحتياطية

10.092 8.678 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

3.832 2.419
ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية عن الديون واللتزامات احلاملة لتوقيع 

املتعرثة

6.260 6.260 حت�سيل الديون الهالكة 

ا�سرتجاع ملخ�س�سات احتياطية اأخرى

72.752 87.568 احل�سيلة ال�سافية

280 160 مداخل غري جارية 

1.141 1.306 م�ساريف غري جارية

71.890 86.423 احل�سيلة قبل ال�سريبة 

562 652 ال�سرائب على احل�سيلة

71.329 85.770 �سايف الأرباح

باآالف	الدراهم



582014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

2014 31 دجنرب  اإجمايل احل�سابات الإدارية بتاريخ 

31/12/2013  31/12/2014  

7.160 10.026  )+( فوائد وعائدات مماثلة 

 )-( فوائد وم�ساريف مماثلة

7.160 10.026 هام�ض الفائدة

 )+( العائدات على الأ�سول الثابتة �سمن عمليتي الإيجار الئتماين والإيجار 

)-( امل�ساريف على الأ�سول الثابتة �سمن عمليتي الإيجار الئتماين والإيجار

ح�سيلة عمليات الإيجار الئتماين والإيجار

95.203 110.552  )+( عمولت حم�سلة 

35 48  )-( عمولت مدفوعة

95.168 110.505 الهام�ض على العمولة

)+( ح�سيلة العمليات على الأوراق املالية لالجتار 

)+( ح�سيلة العمليات على الأوراق املالية ال�ستثمارية القابلة للتداول

)+( ح�سيلة عمليات ال�سرف

 )+( ح�سيلة العمليات على املنتجات امل�ستقة 

0 0 ح�سيلة عمليات ال�سوق

3 6 )+( ائدات بنكية خمتلفة اأخرى 

)-( م�ساريف بنكية خمتلفة اأخرى 

102.331 120.536 �سايف العائد امل�سريف / البنكي

) +( ح�سيلة العمليات على الأ�سول الثابتة املالية 

3.447 3.471  )+(  عائدات ت�سغيلية اأخرى غري بنكية 

1 1  )-( م�ساريف ت�سغيلية اأخرى غري بنكية 

39.222 45.115  )-( م�ساريف ت�سغيلية عامة 

66.555 78.890 اإجمايل احل�سيلة الت�سغيلية

8.845 8.678
)+( �سايف اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية امل�سرتجعة عن الديون واللتزامات 

احلاملة لتوقيع املتعرثة 

-2.648 0 )+( اإمدادات �سافية اأخرى للمخ�س�سات الحتياطية امل�سرتجعة 

72.752 87.568 احل�سيلة اجلارية

-862 -1.146 احل�سيلة غري اجلارية 

562 652  )-( ال�سرائب على احل�سيلة

71.328 85.770 �سايف ح�سيلة ال�سنة املالية

باآالف	الدراهم
1 جدول ت�سكيل النتائج



59 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

71.328 85.770 �سايف ح�سيلة ال�سنة املالية )+( 

3.072 3.607
 )+( اإمدادات الإهالكات واملخ�س�سات الحتياطية عن الأ�سول الثابتة امللمو�سة وغري 

امللمو�ض 

)+(  اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية عن انخفا�ض قيمة الأ�سول الثابتة املالية 

2.648 0 )+(  اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية عن املخاطر العامة 

)+(  اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية املقننة 

)+(  اإمدادات غري جارية 

)-( املخ�س�سات الحتياطية امل�سرتجعة 

211 4 )-(  اأرباح الراأ�سمال عن حتويل ملكية الأ�سول الثابتة امللمو�سة وغري امللمو�سة 

1 1 )+(  خ�سائر الراأ�سمال عن حتويل ملكية الأ�سول الثابتة امللمو�سة وغري امللمو�سة

)-(  اأرباح الراأ�سمال عن حتويل ملكية الأ�سول الثابتة املالية 

)+(  خ�سائر الراأ�سمال عن حتويل ملكية الأ�سول املالية 

1.205 1.370 )-( ا�سرتجاع املنح التمويلية امل�ستلمة

75.633 88.004 )+( القدرة على التمويل الذاتي 

75.633 88.004 )+( التمويل الذاتي  

باآالف	الدراهم
2 القدرة على التمويل الذاتي

2014 31 دجنرب  اإجمايل احل�سابات الإدارية بتاريخ 



602014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

102.366 120.583 )+( عائدات ت�سغيلية بنكية م�ستلمة 

6.260 6.260 )+( ا�ستعادة الديون الهالكة 

3.727 3.631 )+( عائدات ت�سغيلية غري بنكية ُم�ْسَتلمة 

35 48  )-( م�ساريف ت�سغيلية بنكية مدفوعة

1 1 )-( م�ساريف ت�سغيلية غري بنكية مدفوعة 

37.291 42.814  )-( م�ساريف عامة ت�سغيلية مدفوعة

562 652  )-( ال�سرائب على النتائج اجلارية 

74.464 86.959  I �سايف التدفقات النقدية الآتية من ح�ساب املداخيل وامل�ساريف

18.576  )+(  ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

-9.819 -9.473 )+( ديون على العمالء 

)+( الأوراق املالية لالجتار والأوراق املالية ال�ستثمارية القابلة للتداول 

252 -474  )+( اأ�سول اأخرى 

)+(  اأ�سول ثابتة ممنوحة لالإيجار ولالإيجار املنتهي بالتملك 

 )+( ديون اجتاه املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة

)+(  ودائع العمالء 

 )+( الأوراق املالية عن اللتزامات امُل�سَدرة

5.156 445 )+( خ�سوم اأخرى 

14.165 -9.502  II ر�سيد تغريات الأ�سول واخل�سوم الت�سغيلية

88.629 77.457 قIIIق ) I + II( �سايف التدفقات النقدية الآتية من الأن�سطة الت�سغيلية

باآالف	الدراهم

2014 31 دجنرب  بتاريخ  النقدية  التدفقات  جدول 



61 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

)+( عائد عمليات حتويل ملكية الأ�سول الثابتة املالية 

211 )+( عائد عمليات حتويل ملكية الأ�سول الثابتة امللمو�سة وغري امللمو�سة 

88.947 81.005 )-( ا�ستمالك الأ�سول الثابتة املالية 

4.544 2.306 )-( ا�ستمالك الأ�سول الثابتة امللمو�سة وغري امللمو�سة 

)+( فوائد حم�سلة 

)+( ربيحات حم�سلة 

-93.280 -83.311 IV �سايف التدفقات النقدية الآتية من الأن�سطة ال�ستثمارية

892  )+( منح، اأموال عمومية، واأموال خا�سة م�ستلمة لل�سمان

)+( اإ�سدار ديون تابعة 

)+( اإ�سدار اأ�سهم 

)-( �سداد الر�ساميل الذاتية، وما ماثلها

)-( فوائد مدفوعة 

 )-( ربيحات مدفوعة

892 0 V �سايف التدفقات النقدية الآتية من الأن�سطة التمويلية
-3.759 -5.854 قVIق)III+ IV +V( �سايف تغري الو�سعية النقدية

13.251 9.492  VII  الو�سعية النقدية عند افتتاح ال�سنة املالية

9.492 3.638 VIII مبا فيها �سايف اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية

باآالف	الدراهم

2014 31 دجنرب  بتاريخ  النقدية )تتمة(  التدفقات  جدول 



622014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

1.612 1.760 عائدات الت�سغيل البنكي

7 8 م�ساريف الت�سغيل البنكي

1.605 1.752 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية 

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

32 35 امل�ساريف العامة للت�سغيل

0 135 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

472 516 ال�سرائب على احل�سيلة

1.101 1.066 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014  الأ�سول

16 1.621 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

32 32 م�ستحقات على العمالء 

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول 

2.684 2.691 اأ�سول اأخرى

37.899 37.501 اأوراق مالية ا�ستثمارية

40.631 41.845 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014  اخل�سوم

54 65 خ�سوم اأخرى

9.881 10.016 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

30.696 31.764 راأ�سمال

40.631 41.845 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

8.341 8.016 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

فوكام

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



63 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

4.602 3.790 عائدات الت�سغيل البنكي

19 17 م�ساريف الت�سغيل البنكي

4.583 3.773 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

20 49 عائدات الت�سغيل غري البنكية 

67 12 م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

447 249 امل�ساريف العامة للت�سغيل

38.679 148.832 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

30.468 13.381 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

23 19 ال�سرائب على احل�سيلة

-4.145 -131.909 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

362 33 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

70 48 م�ستحقات على العمالء 

3.600 التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

10.947 11.699 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

93.536 91.493 اأ�سول اأخرى

0 0 اأوراق مالية ا�ستثمارية

104.915 106.873 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

266 214 خ�سوم اأخرى

78.968 183.750 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 11.381 احتياطيات ومكافاآت متعلقة بالراأ�سمال

47.582 -88.472 راأ�سمال

126.816 106.873 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

294.279 150.923 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق �سمان قرو�س اإحداث املقاولة النا�سئة

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



642014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

26.116 28.630 عائدات الت�سغيل البنكي

768 1.416 م�ساريف الت�سغيل البنكي

25.348 27.214 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية 

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

2.827 3.057 امل�ساريف العامة للت�سغيل

16.178 21.243 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

4.962 2.848 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

6.756 7.247 ال�سرائب على احل�سيلة

4.549 -1.485 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

5.441 2.826 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

358.227 400.302 م�ستحقات على العمالء 

45.591 50.081 التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

19.662 19.584 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

464.232 415.918 اأ�سول اأخرى

0 0 اأوراق مالية ا�ستثمارية

893.153 888.711 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

8.375 4.862 خ�سوم اأخرى

0 555 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 احتياطيات ومكافاآت متعلقة بالراأ�سمال

884.778 883.294 راأ�سمال

893.153 888.711 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

272.430 254.646 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق »متويــل«

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



65 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

75.960 79.122 عائدات الت�سغيل البنكي

201 192 م�ساريف الت�سغيل البنكي

75.759 78.930 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

171 عائدات الت�سغيل غري البنكية 

73 م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

19.118 22.048 امل�ساريف العامة للت�سغيل

216.528 203.658 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

515.198 199.254 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

مداخيل غري جارية 

6.763 352 م�ساريف غري جارية

17.258 17.264 ال�سرائب على احل�سيلة

331.388 34.862 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

16.439 16.580 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

0 0 م�ستحقات على العمالء 

15.367 32.509 التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

36.559 38.989 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

1.066.359 1.034.399 اأ�سول اأخرى

0 0 اأوراق مالية ا�ستثمارية

1.134.724 1.122.477 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

11.625 6.717 خ�سوم اأخرى

424.636 429.704 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

945.497 898.228 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

-247.034 -212.172 راأ�سمال

1.134.724 1.122.477 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

9.711.138 11.413.288 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سمـــان ال�سكــن

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



662014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

65.148 76.171 عائدات الت�سغيل البنكي

105 146 م�ساريف الت�سغيل البنكي

65.043 76.025 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية 

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

65.206 76.144 امل�ساريف العامة للت�سغيل

126.171 161.228 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

97.532 58.689 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

540 مداخيل غري جارية 

326 381 ال�سرائب على احل�سيلة

-28.588 -103.039 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

1 187 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

3.078 993 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

4.821 4.452 م�ستحقات على العمالء 

50.915 67.984 التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

45.899 57.289 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

783.627 983.447 اأ�سول اأخرى

0 0 اأوراق مالية ا�ستثمارية

888.341 1.114.352 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

36.107 44.932 خ�سوم اأخرى

318.151 420.690 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

853.712 1.071.398 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

-319.629 -422.668 راأ�سمال

888.341 1.114.352 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

5.285.716 6.705.487 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق �سمان املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



67 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

753 763 عائدات الت�سغيل البنكي

7 5 م�ساريف الت�سغيل البنكي

746 758 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

 0 0 عائدات الت�سغيل غري البنكية 

 0 0 م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

79 76 امل�ساريف العامة للت�سغيل

686 18.753 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

1.650 154 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

200 205 ال�سرائب على احل�سيلة

1.431 -18.122 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

3.723 5.397 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

22.943 3.403 م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

1.311 1.326 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

18.771 18.779 اأ�سول اأخرى

0 0 اأوراق مالية ا�ستثمارية

46.748 28.905 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

69 69 خ�سوم اأخرى

0 279 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

46.679 28.557 راأ�سمال

46.748 28.905 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

846 831 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق دعم الت�سغيل الذاتي

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



682014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

565 652 عائدات الت�سغيل البنكي

0 7 م�ساريف الت�سغيل البنكي

565 645 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية 

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية

1.800 1.622 امل�ساريف العامة للت�سغيل

2.388 1.261 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

1.093 1.010 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

3 3 ال�سرائب على احل�سيلة

-2.533 -1.231 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

224 153 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

0 0 م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

455.422 457.672 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

67.859 86.034 اأ�سول اأخرى

0 0 اأوراق مالية ا�ستثمارية

523.505 543.859 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

75.954 97.288 خ�سوم اأخرى

7.604 7.855 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

439.947 438.716 راأ�سمال

523.505 543.859 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

14.484.764 15.011.562 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق �سمان قرو�س ال�سكن لفائدة

اأ�رش الرتبية والتكوين 

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



69 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

3 2 عائدات الت�سغيل البنكي

0 0 م�ساريف الت�سغيل البنكي

3 2 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

1 1 امل�ساريف العامة للت�سغيل

  18 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة  

3 3 ال�سرائب على احل�سيلة

-1 -20 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

59 54 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

157 101 م�ستحقات على العمالء 

0 0 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

1.184 1.184 اأ�سول اأخرى

اأوراق مالية ا�ستثمارية

1.400 1.339 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

16 16 خ�سوم اأخرى

0 18 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

1.384 1.305 راأ�سمال

1.400 1.339 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

0 0 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق دعم مقاولت قطاع الن�سيج والألب�سة

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



702014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

3.316 3.284 عائدات الت�سغيل البنكي

13 43 م�ساريف الت�سغيل البنكي

3.303 3.241 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

81 78 امل�ساريف العامة للت�سغيل

0 262 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

 2.915 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة 

967 949 ال�سرائب على احل�سيلة

5.170 1.952 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

40 251 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

6.380 5.516 م�ستحقات على العمالء 

39.833 40.886 التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

735 760 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

75.740 76.980 اأ�سول اأخرى

اأوراق مالية ا�ستثمارية

122.728 124.393 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

722 436 خ�سوم اأخرى

0 0 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

122.006 123.957 راأ�سمال

122.728 124.393 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

6.516 7.820 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق حتديث الوحدات الفندقية

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



71 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

240 245 عائدات الت�سغيل البنكي

2 2 م�ساريف الت�سغيل البنكي

238 243 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

امل�ساريف العامة للت�سغيل

2.407 22 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

260 363 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

24 24 ال�سرائب على احل�سيلة

-1.933 560 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

431 580 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء  

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون 

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول 

119 213 اأ�سول اأخرى

6.011 5.988 اأوراق مالية ا�ستثمارية

6.561 6.781 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

2 2 خ�سوم اأخرى

1.806 2.958 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

4.753 3.821 راأ�سمال

6.561 6.781 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

20.257 17.605 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق �سمان ال�سناعات ذات الطابع الثقايف

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



722014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

12.548 13.021 عائدات الت�سغيل البنكي

48 48 م�ساريف الت�سغيل البنكي

12.500 12.973 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

1.255 1.302 امل�ساريف العامة للت�سغيل

6.232 1.559 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

10.411 6.457 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

2.356 3.130 ال�سرائب على احل�سيلة

13.068 13.439 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

1.512 2.254 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

11.568 11.846 اأ�سول اأخرى

307.479 314.200 اأوراق مالية ا�ستثمارية

320.559 328.300 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

1.087 1.524 خ�سوم اأخرى

18.941 14.313 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

0 0 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

300.531 312.463 راأ�سمال

320.559 328.300 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

11.084 8.596 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق �سمان اإعادة الهيكلة املالية 

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



73 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

432 294 عائدات الت�سغيل البنكي

10.820 9.610 م�ساريف الت�سغيل البنكي

-10.388 -9.316 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

108 96 امل�ساريف العامة للت�سغيل

130 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

مداخيل غري جارية 

3 3 ال�سرائب على احل�سيلة

-10.499 -9.545 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

5.500 5.315 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء 

45.428 41.412 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

406 401 اأ�سول اأخرى

اأوراق مالية ا�ستثمارية

51.334 47.128 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

382 357 خ�سوم اأخرى

130 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

50.952 46.641 راأ�سمال

51.334 47.128 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

0 0 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق حماربة التلوث

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



742014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

1.415 1.503 عائدات الت�سغيل البنكي

33 32 م�ساريف الت�سغيل البنكي

1.382 1.471 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

178 252 امل�ساريف العامة للت�سغيل

560 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

361 366 ال�سرائب على احل�سيلة

843 293 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

1.080 1.745 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

1.095 1.184 اأ�سول اأخرى

31.872 31.991 اأوراق مالية ا�ستثمارية

34.047 34.920 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

108 128 خ�سوم اأخرى

560 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

33.939 34.232 راأ�سمال

34.047 34.920 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

35.784 32.472 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق �سمان القرو�س املمنوحة لطلبة 

املعاهد واملدار�س العليا للتعليم اخل�سو�سي

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



75 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

3.519 3.560 عائدات الت�سغيل البنكي

42 42 م�ساريف الت�سغيل البنكي

3.477 3.518 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

345 350 امل�ساريف العامة للت�سغيل

406 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

2 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

939 946 ال�سرائب على احل�سيلة

2.191 1.816 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

941 2.837 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

3.044 2.666 م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

1.453 1.587 اأ�سول اأخرى

84.554 85.137 اأوراق مالية ا�ستثمارية

89.992 92.227 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

238 251 خ�سوم اأخرى

406 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

89.754 91.570 راأ�سمال

89.992 92.227 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

2.941 2.941 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق دعم م�ساريع الإبتكار 

يف قطاع املعلومات والت�سالت

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



762014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

709 625 عائدات الت�سغيل البنكي

3 3 م�ساريف الت�سغيل البنكي

706 622 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

 48 عائدات الت�سغيل غري البنكية 

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

2.198 824 امل�ساريف العامة للت�سغيل

296 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة 

4 3 ال�سرائب على احل�سيلة

-1.448 -501 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

32 60 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

2.916 2.512 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

687 864 اأ�سول اأخرى

15.426 15.420 اأوراق مالية ا�ستثمارية

19.061 18.856 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

204 205 خ�سوم اأخرى

296 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

18.857 18.355 راأ�سمال

19.061 18.856 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

3.775 2.686 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق دعم ال�ستثمار اخلا�س باملغاربة املقيمني باخلارج

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



77 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

3.337 4.582 عائدات الت�سغيل البنكي

0 0 م�ساريف الت�سغيل البنكي

3.337 4.582 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

3.430 4.801 امل�ساريف العامة للت�سغيل

2.283 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة 

17 23 ال�سرائب على احل�سيلة

-110 -2.525 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

48 24 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

0 0 م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

104.309 58.730 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

1.409 2.369 اأ�سول اأخرى

65.722 108.966 اأوراق مالية ا�ستثمارية

171.488 170.089 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

1.677 520 خ�سوم اأخرى

2.283 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

169.811 167.286 راأ�سمال

171.488 170.089 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

284.278 241.034 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

انبثـاق انف�سـت

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



782014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

3.333 عائدات الت�سغيل البنكي

0 م�ساريف الت�سغيل البنكي

0 3.333 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

 1 امل�ساريف العامة للت�سغيل

اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل 

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة 

339 1.000 ال�سرائب على احل�سيلة

-339 2.332 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

61.237 القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

 1.135.762 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

5.821 م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون 

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول 

  1 اأ�سول اأخرى

اأوراق مالية ا�ستثمارية 

 0 1.202.821 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

 489 خ�سوم اأخرى

خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف  

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

 1.202.332 راأ�سمال

0 1.202.821 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

0 67.700 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

�سندوق الدعم املايل للمقاولت ال�سغرية جدا 

و ال�سغرى واملتو�سطة

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



79 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

عائدات الت�سغيل البنكي 

م�ساريف الت�سغيل البنكي 

 0 0 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

 2 امل�ساريف العامة للت�سغيل

اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل 

ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة 

ال�سرائب على احل�سيلة 

 -2 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

1 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

اأ�سول اأخرى

اأوراق مالية ا�ستثمارية

0 1 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

 3 خ�سوم اأخرى

خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف  

منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

 -2 راأ�سمال

0 1 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

0 0 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

متويل اجلامعة الدولية للرباط

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



802014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

2.212 عائدات الت�سغيل البنكي

12 م�ساريف الت�سغيل البنكي

0 2.200 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

 77 امل�ساريف العامة للت�سغيل

اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل 

 3 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

 638 ال�سرائب على احل�سيلة

0 1.488 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية 

 12 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء  

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

 16.535 اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

 1.004 اأ�سول اأخرى

 46.169 اأوراق مالية ا�ستثمارية

 0 63.720 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

 15 خ�سوم اأخرى

 622 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

61.595 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

 1.488 راأ�سمال

0 63.720 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

0 0 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل

اأوك�سجيــــن

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014



81 2014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

31/12/2013  31/12/2014  

 451 عائدات الت�سغيل البنكي

 5 م�ساريف الت�سغيل البنكي

 0 451 �سايف جمموع الإيرادات امل�سرفية

عائدات الت�سغيل غري البنكية  

م�ساريف الت�سغيل غري البنكية 

 422 امل�ساريف العامة للت�سغيل

27.293 اإمدادات املخ�س�سات الحتياطية واخل�سائر على م�ستحقات غري قابلة للتح�سيل

 766 ا�سرتجاع املخ�س�سات الحتياطية وحت�سيل الديون الهالكة

 3 ال�سرائب على احل�سيلة

 -26.506 �سايف الأرباح

31/12/2013  31/12/2014 الأ�سول

القيم النقدية، البنك املركزي، اخلزينة العامة، خدمة ال�سيكات الربيدية

382 ديون على املوؤ�س�سات الئتمانية واملوؤ�س�سات املماثلة 

م�ستحقات على العمالء 

التزامات ُمقتناة عرب بيع الديون

اأوراق مالية لالجتار وا�ستثمارية قابلة للتداول

1.191 اأ�سول اأخرى

13.044 اأوراق مالية ا�ستثمارية

0 14.617 جمموع الأ�سول

31/12/2013  31/12/2014 اخل�سوم

 151 خ�سوم اأخرى

27.293 خم�س�سات احتياطية عن املخاطر وامل�ساريف 

13.679 منح، اأموال عمومية مر�سودة واأموال خا�سة لل�سمان

 -26.506 راأ�سمال

0 14.617 جمموع اخل�سوم

31/12/2013  31/12/2014 خارج امليزانية

0 0 التزامات �سمان الأوامر لفائدة العمالء

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

باآالف	الدراهم

�سندوق �سمان القرو�س لفائدة املقاولني ال�سباب

ح�ساب املداخيل وامل�ساريف الإجمايل بتاريخ 31 دجنرب 2014

امليزانية اخلتامية بتاريخ 31 دجنرب 2014

خارج امليزانية الإجمايل



822014 الـ�سـنــوي  الــتــقـــريــر 

Mazars Audit et Conseil

101, Bd Abdelmoumen - 20340 Casablanca

Tel :+212 522 42 34 23 – Fax : +212 522 42 34 00– Mail : info@mazars.ma – w-ww.mazars.ma

Sarl au capital de 6.441.500 DH - RC : 89453 - Patente : 34773084 - IF: 1086314 - CNSS : 2733295

ة	املوكلة	اإلينا	من	لدن	جمل�ض	اإدارتكم،	فقد	قمنا	مبراجعة	وتدقيق	القوائم	الرتكيبية	
طبقا	للمهم

يف	طيه،	ل�شندوق	ال�شمان	املركزي	اإىل	غاية	31	دجنرب	2014	.	ويتعلق	االأمر	باحل�شيلة	وح�شاب	

التكاليف	والعائدات	وك�شف	ح�شاب	الت�شيري	وجدول	التمويل	وكذا	بيان	املعطيات	التكميلية	املتعلق	

املالية	املنتهية	يف	التاريخ	املذكور	اأعاله.	و	تظهر	هذه	املعطيات	التكميلية	اأن	االأموال	الذاتية	
بال�شنة	

ملوؤ�ش�شتكم	بلغت	348.179.000	درهم	م�شتملة	على	ربح	�شنة	2014	الذي	بلغ	85.770.000	

درهم.

وتندرج	هذه	القوائم	الرتكيبية	يف	نطاق	م�شوؤولية	االأجهزة	امل�شرية	ل�شندوق	ال�شمان	املركزي.

تدقيقنا	 اأ�شا�ض	 على	 الرتكيبية	 القوائم	 هذه	 يخ�ض	 فيما	 راأينا	 اإبداء	 يف	 تنح�شر	 م�شوؤوليتنا	

للح�شابات.	ولقد	اعتمدنا	يف	مهمتنا	هاته	�شوابط	املهنة	املعمول	بها	يف	املغرب.

كل	 يف	 بو�شوح	 تعرب	 و	 �شليمة	 اأعاله	 االأوىل	 الفقرة	 يف	 اإليها	 امل�شار	 	
الرتكيبية القوائم	 اأن	 نقر	

ية	املنتهية	و	كذلك	
جوانبها	املهمة	عن	نتيجة	عمليات	�شندوق	ال�شمان	املركزي	خالل	ال�شنة	املال

�شيلة	املالية	و	ممتلكات	ال�شندوق	يف	31	دجنرب	2014	و	ذلك	طبقا	للمعايري	املحا�شبية	
عن	احل

املتفق	عليها	باملغرب.

الدار	البي�شاء،	يف	05	ماي	2015

مدقق	احل�شابات

MAZARS AUDIT ET CONSEIL

كمال	مقداد

�شريك

اإىل	جمل�ض	االإدارة

�شندوق	ال�شمان	املركزي

حي	الريا�ض	-	اأكدال

الرباط
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قامو�س امل�سطلحات

�ض.�ض.م :	�شندوق	ال�شمان	املركزي

املقاوالت	 قرو�ض	 :	�شندوق	�شمان	 �ض.�ض.ق.م.�ض.م	

ال�شغرى	واملتو�شطة

�ض.�ض.ق.�ض	:	�شندوق	�شمان	قرو�ض	ال�شكن

�سندوق »متويل« :	�شندوق	التمويل	امل�شرتك	مع	البنوك	

ال�شتثمارات	املقاوالت	ال�شغرى	واملتو�شطة	

�ض.�ض.ق.م.ن :	�شندوق	�شمان	قرو�ض	املقاولة	النا�شئة

اال�شتثمار	 قرو�ض	 �شمان	 	: ك�سربي�ض	 اإ �سمان 

يتعدى	 ال	 التي	 االإيجار	 وقرو�ض	 اال�شتغالل	 و	 اأ

درهم مليون	 مبلغها	

اإليِك	:	�شمان	القرو�ض	البنكية	من	اأجل	اإن�شاء	مقاوالت	

حمدثة	ح�شريا	من	طرف	الن�شاء

طرف	 من	 املمنوحة	 ال�شرف	 قرو�ض	 �شمان	 	: مواكبة	

الن�شيج	اجلمعوي	لفائدة	حاملي	امل�شاريع

مقاولتي	:	�شندوق	دعم	الت�شغيل	الذاتي

فجيك  : �شندوق	�شمان	ال�شناعات	ذات	الطابع	الثقايف

فوكام :	�شندوق	�شمان	تاأهيل	املقاوالت

�سندوق الدعم املايل : �شندوق	الدعم	املايل	للمقاوالت	

ال�شغرية	جدا	وال�شغرى	واملتو�شطة

البنوك	 مع	 م�شرتك	 متويل	  : اأندي�سرتي  ديف 

قطاع	 يف	 العاملة	 املقاوالت	 ا�شتثمار	 لربامج	

بال�شناعة املرتبطة	 اخلدمات	 اأو	 ال�شناعة	

تاأهيل	 لـربامج	 البنوك	 مع	 م�شرتك	 :	متويل	 رينوفوتل 

االإقامات	ال�شياحية	

فورتك�ض :  �شندوق	دعم	مقاوالت	قطاع	الن�شيج	واالألب�شة

يف	 االإبتكار	 م�شاريع	 دعم	 �شندوق	  : تيك  اإنوفا�سيون 

قطاع	املعلومات	واالت�شاالت

اإمدم اأنف�ست : �شندوق	دعم	اال�شتثمار	اخلا�ض	باملغاربة	

املقيمني	باخلارج

فومان : ال�شندوق	الوطني	لتاأهيل	املقاوالت

اإحداث	 لربامج	 البنوك	 مع	 م�شرتك	 متويل	  : فوبيب 

اخل�شو�شي والتكوين	 التعليم	 موؤ�ش�شات	 تو�شيع	 اأو	

مل�شاريع	 البنوك	 مع	 م�شرتك	 :	متويل	 تك�ستيل  اأون�سني 

املقاوالت	العاملة	يف	قطاع	الن�شيج	

�شمان	قرو�ض	اال�شتثمار	واعتمادات	 اأنتيكرا تك�ستل : 

قطاع	 يف	 العاملة	 املقاوالت	 لتمويل	 املوجهة	 الت�شيري	

الن�شيج	

بقر�ض	 مقرتن	 ت�شاركي	 قر�ض	   : الت�سدير  ميزانني 

امل�شدرة	 املقاوالت	 ا�شتثمارات	 متويل	 اأجل	 من	 بنكي	

تف�شيلية ب�شروط	

فوديب : �شندوق	حماربة	التلوث

يف	 يتدخل	 الذي	 ال�شناديق	 �شندوق	  : انف�ست  انبثاق 

القطاعني	 بني	 ب�شراكة	 اال�شتثمار	 مال	 راأ�ض	 �شناديق	

العام	واخلا�ض

فوكارمي : �شمان	القرو�ض	البنكية	املوجهة	لتمويل	اقتناء	

اأو	بناء	ال�شكن	االجتماعي	لفائدة	ذوي	الدخـل	املحـدود	

و/اأو	غيـر	املنتظـم

لتمويل	 املوجهة	 البنكية	 القرو�ض	 �شمان	 	: فوكالوج 

املتو�شطة	 الطبقة	 لفائدة	 ال�شكن	 بناء	 اأو	 اقتناء	

باخلارج املقيمني	 واملغاربة	

لتمويل	 املوجهة	 البنكية	 القرو�ض	 �شمان	  : فوكاليف 

منخرطي	 لفائدة	 االجتماعي	 ال�شكن	 بناء	 اأو	 اقتناء	

االجتماعية	 االأعمال	 لدعم	 ال�شاد�ض	 حممد	 موؤ�ش�شة	

الأ�شر	الرتبية	والتكوين


