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 فجوات بين الحاجة إلى المعطيات المالية واالقتصادية وإنتاجها ناجمة عن تطور األسواق والمؤسسات

 

 

 

 

 ...(صندوق النقد الدولي، مجموعة العشرين )ردود الفعل والتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية 

 

 

 

 

 العالية الجودة وذات والمندمجة للمقارنة القابلة البيانات ونشر بجمع المناسب، الوقت وفي منتظم، نحو على القيام

 القرار اتخاذ في للمساعدة الموحدة واإلحصائيات

 

 المالي القطاع في المخاطر وتحليل رصد إطار تعزيز •

 الحدود عبر المالية واألنشطة النظامية األهمية ذات المؤسسات تتبع وتقوية البنكية المعطيات إغناء •

 مشتركة ومعايير منهجيات اعتماد عبر المعلومات تنميط •

 العالميةالتحديات الجديدة بعد األزمة 

 مقدمة
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 المحتويات

 

  الكليةإنشاء إطار للمراقبة االحترازية 

 

  الدوليةاإلحصائيات النقدية مع المعايير مالءمة 

 

 إغناء منظومة المعلومات 

 

  القرارإنشاء قاعدة معلومات للمساعدة على اتخاذ 

 

 سبل تحسين منظومة اإلحصائيات: اآلفاق 
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 المحتويات

 

  الكليةإنشاء إطار للمراقبة االحترازية 

 

  الدوليةاإلحصائيات النقدية مع المعايير مالءمة 

 

 إغناء منظومة المعلومات 

 

  القرارللمساعدة على اتخاذ قاعدة معلومات إنشاء 

 

 سبل تحسين منظومة اإلحصائيات: اآلفاق 
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 إنشاء إطار للمراقبة االحترازية الكلية 

إنشاء إطار للمراقبة االحترازية الكلية   

 

 تعزيز إطار إدارة األزمات

 إجراء اختبار لقدرة النظام

المالي على مواجهة األزمات 

 الدوليمع البنك بالتنسيق 

 توقيع اتفاقية مع الهيئات

المشرفة على النظام المالي 

 (لجنة إدارة األزمات)

مؤشرات المخاطر 

 منظومة الختبارات الضغط

لتقييم قدرة المؤسسات المالية 

 على مواجهة الصدمات

 

 وضع سياسة للتواصل
وضع إطار تحليلي لرصد 

 المخاطر النظامية وتقييمها

تعديل القانون البنكي 

والقانون األساسي لبنك 

 المغرب 

إدراج مقتضيات جديدة 

 الماليباالستقرار تتعلق 

 للتواصل في استراتيجية

وعند األوقات العادية 

 األزمات

 نشر أول تقرير بشأن

االستقرار المالي في سنة 

2013 
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 المحتويات

 

  الكليةإنشاء إطار للمراقبة االحترازية 

 

  الدوليةاإلحصائيات النقدية مع المعايير مالءمة 

 

 إغناء منظومة المعلومات 

 

  القرارإنشاء قاعدة معلومات للمساعدة على اتخاذ 

 

 سبل تحسين منظومة اإلحصائيات: اآلفاق 
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 مالءمة اإلحصائيات النقدية مع المعايير الدولية 

 األهداف

 

 النقدية والسلطات السوق في للفاعلين أفضل جودة وذات أكثر معلومات توفير•

 

 وآخر بلد بين البيانات مقارنة قابلية وتعزيز الدولية المعايير مع االنسجام•

 

 الكلي لالقتصاد الوطنية اإلحصائيات مع البيانات اتساق ضمان•

 

 المالي باالستقرار المتعلق التحليلي اإلطار إلثراء  المالية الشركات جميع لبيانات شاملة تغطية ضمان•
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 المرحلة األولى

 

مطابقة الوضعية 

مع دليل النقدية 

اإلحصاءات النقدية 
 والمالية

2010دجنبر  2013دجنبر   2014دجنبر   2012دجنبر   2015دجنبر   2016مارس    

مالءمة اإلحصائيات النقدية مع المعايير الدولية   

 المرحلة الثانية
 

 للشركات الماليةإعداد الوضعية المالية 

الثالثةالمرحلة   

 

 األصول المالية بسعر السوقتقييم 
 التقييد حسب التدفقات
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 المرحلة األولى

 

مطابقة الوضعية 

مع دليل النقدية 

اإلحصاءات النقدية 
 والمالية

2010دجنبر  2013دجنبر   2014دجنبر   2012دجنبر   2015دجنبر   2016مارس    

مالءمة اإلحصائيات النقدية مع المعايير الدولية   

 المرحلة الثانية
 

 للشركات الماليةإعداد الوضعية المالية 

الثالثةالمرحلة   

 

 األصول المالية بسعر السوقتقييم 
 التقييد حسب التدفقات

تعريف المعروض من النقود مراجعة -

 ومقابالته

 

مفصلة عن بيانات البنوك معلومات -

حسب األدوات المالية، والقطاع )

وفقا المؤسسي، ووحدة العملة، واإلقامة 
 (لنظام المحاسبة الوطنية
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 المرحلة األولى

 

مطابقة الوضعية 

مع دليل النقدية 

اإلحصاءات النقدية 
 والمالية

2010دجنبر  2013دجنبر   2014دجنبر   2012دجنبر   2015دجنبر   2016مارس    

مالءمة اإلحصائيات النقدية مع المعايير الدولية   

 المرحلة الثانية
 

 للشركات الماليةإعداد الوضعية المالية 

الثالثةالمرحلة   

 

 األصول المالية بسعر السوقتقييم 
 التقييد حسب التدفقات

 

 شركات التمويل

مؤسسات القروض 
 الصغرى

 البنوك الحرة

 

 ومقابالته 3أي تأثير على المجمع النقدي مغياب -

 الشركات الماليةمن وضعية % 76تغطية -

 إلى المالية الشركات من المقدمة القروض من% 100 تغطية-
 شركات% 10 بنوك،% 85) المالية غير المؤسسية القطاعات

 الصغرى القروض مؤسسات% 0,5 حرة، بنوك% 3 تمويل،
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 المرحلة األولى

 

مطابقة الوضعية 

مع دليل النقدية 

اإلحصاءات النقدية 
 والمالية

2010دجنبر  2013دجنبر   2014دجنبر   2012دجنبر   2015دجنبر   2016مارس    

مالءمة اإلحصائيات النقدية مع المعايير الدولية   

 المرحلة الثانية
 

 للشركات الماليةإعداد الوضعية المالية 

الثالثةالمرحلة   

 

 األصول المالية بسعر السوقتقييم 
 التقييد حسب التدفقات

 

 شركات التمويل

مؤسسات القروض 
 الصغرى

 البنوك الحرة

 

صناديق 

االستثمار في 

القيم المنقولة 
 غير النقدية

صناديق 

االستثمار في 

القيم المنقولة 
 غير النقدية

 

 

          

صناديق 
 التقاعد

 

 

 

 

 

البنوك           

 التشاركية

 

 

 

 
 :اإلجراءات المتخذة•

 لإلحصاءات النقديةالمنهجية إعداد بيانات تقريرية جديدة تستجيب للمتطلبات 
تحسين وتيرة إصدار التقارير 
توقيع اتفاقيات مع مزودي البيانات 

 
 النتائج•

 وضعية الشركات الماليةمن % 100تغطية 
 تقييم الوضعية المالية اإلجمالية لألسر والمقاوالت واإلدارة المركزية إزاء مجموع

 الشركات المالية وإثراء اإلطار التحليلي المتعلق باالستقرار المالي
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 المرحلة األولى

 

مطابقة الوضعية 

مع دليل النقدية 

اإلحصاءات النقدية 
 والمالية

2010دجنبر  2013دجنبر   2014دجنبر   2012دجنبر   2015دجنبر   2016مارس    

مالءمة اإلحصائيات النقدية مع المعايير الدولية   

 المرحلة الثانية
 

 للشركات الماليةإعداد الوضعية المالية 

الثالثةالمرحلة   

 

 األصول المالية بسعر السوقتقييم 
 التقييد حسب التدفقات

 

 شركات التمويل

مؤسسات القروض 
 الصغرى

 البنوك الحرة

 

صناديق 

االستثمار في 

القيم المنقولة 
 غير النقدية

صناديق 

االستثمار في 

القيم المنقولة 
 غير النقدية

 

 

          

صناديق 
 التقاعد

 

 

 

 

 

البنوك           

 التشاركية

 

 

 

 

 

 

تقييم حساب 

حصيلة بنك المغرب 

 بسعر السوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حصيلة حساب تقييم

  بسعر المالية الشركات

   السوق

 التدفقات حسب التقييد
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 النظام المالي في المغرب

 مكوناته      

 

نسبة مجموع الحصيلة إلى الناتج 

 اإلجمالي المحلي

 
 نبذة عن النظام المالي في المغرب

  
 المركزي البنك 29%
   حكمها في المعتبرة والهيئات االئتمان مؤسسات  
 (بنوك مدرجة في البورصة 6منها ) 19 :البنوك 126%
 35: شركات التمويل 11%
 17: االستهالكية شركات القروض  
 6: اإليجاريةشركات القروض   
 2 :شركات القروض العقارية  
 2: شركات تحصيل الديون  
  3: شركات تدبير وسائل األداء  
 2: شركات الكفالة  
 3: شركات تمويل أخرى  
 6: البنوك الحرة 5%
 13: القروض الصغرى مؤسسات 1%

 صندوق اإليداع والتدبير 12%
 البورصة سوق  
 373: في القيم المنقولة الصناديق االستثمارية 34%
 170: في سندات االقتراض الصناديق االستثمارية  
 83: في األسهم الصناديق االستثمارية  
 62: في القيم المنقولة المتنوعة الصناديق االستثمارية  
 47: في السوق النقدية الصناديق االستثمارية  
 11: التعاقدية الصناديق االستثمارية  

 اإللزامي النظام ذات الهيئات باستثناء والتقاعد االجتماعي االحتياط وهيئات التأمين  
عادة التأمين 20%  18: مقاوالت التأمين وا 
 2 :اإللزامي النظام ذات الصناديق باستثناء التقاعد صناديق 5%

 الصندوق المهني المغربي للتقاعد  
  

 الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين
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 المحتويات

 

  الكليةإنشاء إطار للمراقبة االحترازية 

 

  الدوليةاإلحصائيات النقدية مع المعايير مالءمة 

 

 إغناء منظومة المعلومات 

 

  القرارإنشاء قاعدة معلومات للمساعدة على اتخاذ 

 

 سبل تحسين منظومة اإلحصائيات: اآلفاق 
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 إغناء منظومة معلومات بنك المغرب

 استقصاءات جديدة لتعزيز اإلطار التحليلي للسياسة النقديةإطالق 

 

استقصاء حول شروط منح 
(2013)القروض   

معلومات نوعية حول سياسة منح القروض البنكية وحول الطلب الصادر عن القطاعات •
 المؤسسية غير المالية

 توقع أفضل لتطور القروض البنكية•

المساهمة في فهم أفضل لقرارات السياسة النقدية مع األخذ بعين االعتبار خصائص أخرى •
 ,للقروض

استقصاء حول التوقعات 
 الخاصة بالتضخم

التوفر على قياس لدرجة ارتكاز توقعات العناصر االقتصادية تجاه آفاق التضخم على المدى •
 المتوسط

 المساعدة على فهم أفضل لسلوك العناصر االقتصادية •
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 إغناء منظومة معلومات بنك المغرب

 

 ذات الخدمات إطار في تندرج التي والبيانات المعلومات كافة بتدبير تقوم وحدة هي للمعلومات المركزية المصالح

 الكمبياالت أداء وعدم بالشيكات، الخاصة األداء وعوارض االئتمان، بمخاطر والمرتبطة المشتركة المصالح

 .البنكية والحسابات

Principaux 

Objectifs 

األهداف الرئيسية 
للمصالح المركزية 

 للمعلومات

التحكم في المخاطر 
االئتمانية وتفادي 
 االستدانة المفرطة

الحفاظ على موثوقية 
وسالمة وسائل األداء 

 وتحسينها

التركيز على الخصوص على تقييم 
استفادة المقاوالت الصغرى 

والمتوسطة من القروض البنكية 
 وشروط تمويلها

التوفر على رؤية شاملة حول 
المخاطر المرتبطة بوسائل األداء 

 الرئيسية

توفير صورة أفضل للفاعلين 
االقتصاديين حول الوضعية المالية 

 مؤسسات االئتمان لزبناء
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المصالح المركزية 
 للمعلومات

المصلحة المركزية 
(2009)للمخاطر   

المصلحة المركزية 
لعوارض األداء 

(2012)  

الملف المركزي 
 للحسابات البنكية 

(2015) 

المصلحة المركزية    
لعوارض األداء على 

 (2015) الكمبيالة 

 إغناء منظومة معلومات بنك المغرب
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 إغناء منظومة معلومات بنك المغرب

Centrale 
des 
risques 
(2009) 

 أبرز المعطيات التي تم إحصاؤها الهدف المصلحة المركزية للمعلومات

الملف المركزي لعوارض األداء على 

 (1980)الشيكات 

 على األداء بعوارض التصريحات مركزة

 ونشرها القضائي، المنع وبحاالت الشيكات

 .االئتمان مؤسسات على

المعنويين  الئحة األشخاص الماديين أو

الممنوعين قضائيا من إصدار الشيكات، وحاالت 

عوارض األداء على الشيكات التي صرحت بها 

 .مؤسسات االئتمان المفتوح بها الحساب

 قدر واالستجابة االئتمان خطر في التحكم (2009)المصلحة المركزية للمخاطر 

  بها تقدم التي القروض لطلبات اإلمكان

 .الزبناء

 ،الزبناء عدد الجديدة، والقروض العقود عدد

 كل في األداء المعلقة والديون القروض جاري

 التصنيف األشخاص، أصناف أداء، مؤسسة

 .النشاط قطاع وحسب المنطقة حسب

 (2015)الملف المركزي للحسابات البنكية 

 
 الطلب وتحت ألجل الحسابات كافة إحصاء

 والهيئات االئتمان مؤسسات لدى المفتوحة

 .حكمها في المعتبرة

 

 

 بنكيا حسابا يملك شخص بكل المتعلقة البيانات

 التصريح، قدمت التي المؤسسات إحدى لدى

 أو إغالق أو فتح عمليات حول والمعلومات
 .البنكية الحسابات تحيين

المركزي لعوارض األداء على  الملف

 (2015)الكمبياالت 
 االئتمان مؤسسات تصريحات ونشر مركزة

 .الكمبياالت على األداء بعوارض الخاصة

 المسحوب الحساب بصاحب الخاصة البيانات

 ُسجل التي بالكمبيالة المتعلقة والمعلومات منه،

 .األداء عارض فيها
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 المحتويات

 

  الكليةإنشاء إطار للمراقبة االحترازية 

 

  الدوليةاإلحصائيات النقدية مع المعايير مالءمة 

 

 إغناء منظومة المعلومات 

 

  القرارإنشاء قاعدة معلومات للمساعدة على اتخاذ 

 

 سبل تحسين منظومة اإلحصائيات: اآلفاق 
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 إنشاء قاعدة معلومات للمساعدة على اتخاذ القرار

للمساعدة على اتخاذ قاعدة معلومات إنشاء 

 القرار

قاعدة السلسالت اإلحصائية االقتصادية 

 والنقدية والمالية

أدوات متقدمة لجمع البيانات ومعالجتها 

 وتخزينها

 الداخلية البيانات سواء حد على تشمل إحصائية سلسلة 000 430

 الوطنيين الشركاء مختلف عن الصادرة وتلك

 
 ضمان تدبير المعلومات وتقاسمها•

تقليص المعالجة اليدوية للبيانات في حساب المؤشرات إلى •

 الحد األدنى

 للبيانات األبعاد متعدد تحليل•

 (المنهجية المراجع تنميط) المعرفة تجميع•

 

 

 

 

 التالؤم مع أفضل الممارسات

 

  

 

 البيانات المالية

 بيانات المؤسسات المالية  -

 إحصائيات نقدية -

 سوق نقدية  -

 سوق سندات الدين الخاصة  -

 سوق الصرف -

 بيانات تتعلق بعوارض األداء -

 بيانات المصلحة المركزية للمخاطر-

 

 

 بيانات حول القطاعين العمومي والحقيقي

 تكاليف وموارد الخزينة  -

 الدين الخارجي العمومي  -

 األسعار -

 الساكنة والشغل -

 الحسابات الوطنية -

 بيانات قطاعية -

 حسابات خارجية -

 

قاعدة السلسالت اإلحصائية االقتصادية 

 والنقدية والمالية
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 المحتويات

 

  الكليةإنشاء إطار للمراقبة االحترازية 

 

  الدوليةاإلحصائيات النقدية مع المعايير مالءمة 

 

 إغناء منظومة المعلومات 

 

  القرارإنشاء قاعدة معلومات للمساعدة على اتخاذ 

 

 سبل تحسين منظومة اإلحصائيات: اآلفاق 
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 سبل تحسين المنظومة اإلحصائية الوطنية :اآلفاق

 ونشر وإنتاج وتخزين بتجميع الخاصة للمعايير داخلي مرجع وضع سيتم للبيانات، أفضل حكامة أجل من•

 اإلحصائيات

 

 الوطني الصعيد على اقتصادية الماكرو اإلحصائيات انسجام ضمان إلى الهادفة األشغال مواصلة•

 

 :بذل المزيد من الجهود بغية•

 

لألسر المالية الذمة حساب تشكيل إعادة 

 

 تعزيز جودة البيانات االقتصادية وبيانات الحصيلة للمقاوالت غير المالية والعمل على إتمام مشروع

 إحداث مرصد للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة

 

التوفر على معطيات بشأن الترابطات القائمة بين مختلف الوحدات االقتصادية 

 

   المعطيات وتبادل إنتاج تنسيق وتعزيز الوطني الصعيد على اإلحصائيات إلنتاج المنظم القانوني اإلطار تجديد•

             

 .اإلحصاء لتطوير وطنية استراتيجية وضع

 

 

 

 

 

 

 


