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I-قطاع المؤسسات الماليةمجال

ةالمقيمالمؤسسيةالوحداتكلالماليةالمؤسساتقطاعيضم

ةممارسأوالماليةالوساطةخدماتتوفيرهواألساسينشاطهاالتي

.الماليةبالوساطةمرتبطةجدمساعدةماليةأنشطة
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قطاع المؤسسات المالية I.مجال
 بنك المغرب)البنك المر كزي(،

 ، مؤسسات االئتمان

األبناك

أفشورأبناك

شركات التمويل

المشابهةمؤسسات االئتمان

جمعيات القروض الصغرى

منظمات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية

منظمات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة غير النقدية
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ما عدا شركات التأمين وصناديق التقاعد(األخرى شركات الوساطة المالية:(

الشركات القابضة

شركات التخصيم

 المساعدين الماليين:

 وسطاء في العمليات المنفذة من طرف مؤسسات االئتمان

البورصة

الشركات المديرة

مكاتب الصرف

 المقرضة بضمانةوالشركات المالية القابضة

شركات التأمين

صناديق التقاعد
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شركات البورصة

شركات المضاربة

المساعدين الماليين اآلخرين

وكالء ووسطاء التأمين

التجمعات المهنية
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II-تقييم إنتاج الوسطاء الماليين

زالتمييتقييمهيتطلب.الماليينللوسطاءالرئيسيةالسمةهواإلنتاج

:الخدماتمنأنواعثالثةبين

المفوترةالخدمات

مباشرةغيربطريقةالمقدرةالماليةالوساطةخدمات

المغربلبنكالسوقيةغيرالخدمات
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إنتاج البنك المركزي

قبلمنالمنتجةالخدماتمنفئاتثالثبين2008القوميةالحساباتنظاميميز

:المركزيالبنك

الماليةالوساطةخدمات

النقديةالسياسةخدمات

الماليةالشركاتعلىوإلشرافالمراقبةخدمات

البنكلوحداتمنفصلةمؤسساتبإنشاء8200القوميةالحساباتنظاميوصي

وغيروقيالساإلنتاجبينالتمييزتسهيلأجلمنالخدماتهذهتنتجالتيالمركزي

.السوقي

II-تقييم إنتاج الوسطاء الماليين
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III - الوساطة المالية خدماتمجال

المقدرة بطريقة غير مباشرة

:عليهماهومتعارفحسب

همثمار،االستوصناديقالتقاعدوصناديقالتأمينباستثناءالماليون،الوسطاء

واإليداعصندوقوالتمويل،وشركاتاألبناك،)SIFIMينتجونالذيالوحيدون

؛(...الصغرى،القروضوشركاتاالدخار،وصندوقالتدبير،

معنية؛ليستالدولبينأوالشركاتبينالقروض

حسابفييدخلالالمركزيللبنكالسوقيغيراإلنتاجSIFIM.
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IV -حساب خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة

غير مباشرة

المؤسساتعليهاتحصلالذيالماليةالوساطةنشاطعلىالهامشSIFIMيمثل

.الزبائنمعمعامالتهممنالمالية

الوسيطبكونيفسروهذا

إعادةهبواسطتيتمالذيالسعر)المرجعيالسعرمنأكثربسعرالزبناءيقرض

؛(الوسيطتمويل

المرجعيالسعرنفسمنأقلسعرالودائععنيدفعو.

هامشينمنيتكونSIFIMفإناألساس،هذاوعلى

القروضعلىهامش(بلهيرمزM1)؛

الودائععلىهامش(بلهيرمزM2).
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:هوللزبونالممنوحةالقروضعلىالهامشفإنوهكذا،

M1=القروضx(السعر-الزبونطرفمنالمدفوعالسعر
(المرجعي

:هيزبونودائععلىالهامش

M2=الودائعx(للزبونالمدفوعالسعر-المرجعيالسعر)

SIFIM = M1 + M2

IV - حسابSIFIM
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وبالقروض(F2)بالودائعالمتعلقةتلكهيSIFIMإلنتاجالمؤديةالعمليات
.(F4)،حسابيتمعملياSIFIMالتاليالنحوعلى:

SIFIM  =SIFIM على القروض+SIFIM  على الودائع

SIFIMالقروض-القروضعلىالمدفوعةالفعليةالفائدة=القروضعلىx
المرجعيالسعر

SIFIMالودائع=الودائععلىxالمقبوضةالفعليةالفائدة-المرجعيالسعر
الودائعهذهعلى

IV - حسابSIFIM
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:سؤاالن يطرحان في هذه المرحلة

هل ينبغي أن نأخذ رصيد آخر السنة  أوالرصيد المتوسط؟

يجب اعتباره في  حسابأي سعر مرجعيSIFIM؟

IV - حسابSIFIM
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:حلول

أخذ الرصيد السنوي المتوسط بدال من رصيد آخر السنةيجب

استخالص السعر المرجعي للعمليات بين الوسطاء الماليين المقيمين:

الفائدة السنوية على العمليات = السعر المرجعي الداخلي 

.الرصيد المتوسط لهذه العمليات في السنة/ بين الوسطاء الماليين 

 وتعتبرSIFIM صافية من استهالك الوسطاء الماليين فيما بينهم.

IV - حسابSIFIM
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فياستهالكهايتمبلتخزينهايتمالفإنهخدمةSIFIMأنبحكم

:باعتبارهااالقتصاديينالوكالءطرفمنالحين

اءالوسطماعدا)الفرعيةوالقطاعاتالقطاعاتلكلوسيطااستهالكا

؛(واألسرالماليين

فيطينالمنخرالمالكينوالخواصالذاتيينللمقاولينوسيطااستهالكا

؛السكنقروض

اآلخرينلألفرادنهائيااستهالكا.

V-توزيعSIFIM  بين االستخدامات



www.hcp.ma

V-توزيعSIFIM  بين االستخدامات

حسب فروع األنشطة وا لفروع "  كاستهالكات وسيطة" SIFIMيجب توزيع

.التابعة من أجل احتياجات جدول الموارد و االستخدامات
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القرضطبيعةوحسباالقتصاديينالوكالءحسبموزعةالمستحقةالقروض

؛(...االستثمار،وقروضلألفراد،السكنقروضاالستهالكية،القروض)

لوديعة؛اطبيعةوحسباالقتصاديينالوكالءحسبموزعةالمستحقةالودائع

(المرجعيعرالس)البنوكبينالمعامالتبينالتمييزمعالمطبقةالفائدةأسعار

الزبناء؛معوالمعامالت

القروض؛علىالمدفوعةالفعليةالفائدة

الودائععلىالمدفوعةالفعليةالفائدة.

VI-االحتياجات من المعلومات
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شكرا لحسن انتباهكم


