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 بالغ صحفي 

  على المخاطر الشمولية  االجتماع العاشر للجنة التنسيق والرقابة

 2019دجنبر  24الرباط في 

دجنبر بمقر بنك المغرب  24 اجتماعها العاشر يومعقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية 

 بالرباط. 

التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال االستقرار  عملت اللجنة على تدارس

 . الوطني رطة المخاطر الشمولية الخاصة بالنظام المالياخ وتحليل 2021-2019المالي لفترة 

إلى  ،بالنظر إلى التطورات االقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة ،أفضى تحليل وضعية النظام الماليقد و

 الخالصات الرئيسية التالية:

الشكوك ب يتسمظلت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم في مستوى معتدل، في سياق دولي   -

 اسلبالزالت تؤثر سياسية التي جيو باستمرار النزاعات التجارية والتوترات العلى الخصوص  المرتبطة

، عجز الحساب الجارييتراجع أن يرتقب نمو العالمي. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، العلى 

 ،2019في سنة  %4,6 ليصل إلى، جماليمن الناتج الداخلي اإل% 5,5إلى  2018تفاقم في سنة الذي 

االحتياطيات الدولية الصافية تغطية يرجح أن تواصل كما يواصل تحسنه خالل السنتين القادمتين. و 

النمو الوطني أن يتباطأ المرتقب من و. تعاقالتو أشهر من واردات السلع والخدمات في أفق 5 حوالي

ومن   .تحت تأثير تراجع القيمة المضافة الفالحية، 2018في سنة % 3مقابل  %،2,6إلى  2019سنة 

 2018في  %2,6 من لتنتقلتحسن ال ة بعضغير الفالحييرتقب أن تسجل القيمة المضافة جهتها، 

من على مستوى المالية العمومية، و. 2021سنة % 3,7و 2020في  %3,5و 2019في  %3,3إلى 

من الناتج الداخلي % 4,1ون احتساب مداخيل الخوصصة إلى ديتفاقم عجز الميزانية المتوقع أن 

خالل السنتين  يتواصل تعزيز الميزانية، يرتقب أن لكن . 2018سنة % 3,7 بعد 2019اإلجمالي في 

 2020سنة  اإلجمالي فيمن الناتج الداخلي  % 3,8 إلىيتقلص العجز  أن ينتظر حيث المقبلتين،

  .2021 سنة %3,5و

استفادت منه البنكي انتعاشا طفيفا  االئتمانالفالحي، عرف غير في سياق يتميز بتحسن النشاط  -

لشركات غير المالية األداء لدى االخاصة.  واستقرت نسبة الديون المعلقة لخصوص المقاوالت على ا

 .%7,9إلى  2018سنة  %7,4 منلدى األسر  ةبسنهذه ال انتقلت ، كما10%حوالي في 

أن تحافظ على  هذه األخيرة، استطاعت البنوك ورغم تقليص هامش فوائد ،في ظل هذه الظرفية -

، أنشطة السوقالخصوص بارتفاع نتائج على ، ارتباطا 2019األول من سنة نصف مردوديتها برسم ال

لرسملة، ال تزال نسبة المالءة لدى ا على مستوىوالمخاطر.   كلفةتانخفاض الذي جاء مصحوبا ب

ي يتعرض له القطاع البنكي، تال تزال المخاطرعالوة على ذلك، ال  .البنوك تفوق الحد األدنى القانوني
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تدبير يحظى  ،من جهة أخرى  .تتبع خاص موضوع   ،كبار المدينينالقروض لدى تمركز ب ةوالخاص

 رقمنة الخدمات البنكية.  تزايد في سياق خاص،باهتمام  من طرف البنوكالمخاطر اإللكترونية 

سواء في التأمين على الحياة أو في األنواع  وبنموه، بصالبته يتسمالتأمينات  ال يزال قطاع، في المجملو -

لتغطية مخاطر االكتتاب، يفوق بكثير الحد األدنى المطلوب.  ،هامش مالءة القطاعفقد أفرز هذا األخرى. 

مرتكزة الة ءمالالالهوامش انخفاضا مهما مع االنتقال نحو  هذه غير أنه من المتوقع أن تعرف فوائض

في فرع التأمينات على غير  األضرار نسبة تدهورمواجهة أيضا القطاع يتعين على على المخاطر. و 

 في سياق انخفاض أسعار الفائدة.الحياة والتصدي لتدني عائدات األصول، 

أدت التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة في إطار الفرع فقد أنظمة التقاعد،  أما على مستوى -

الطويل األمد للصندوق الوطني للضمان االجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب 

كم قوي للديون الضمنية )التزامات غير مغطاة( في النظامين. أما  نظام المعاشات في التقاعد إلى ترا

من  2016المغربي للتقاعد، فقد مكن اإلصالح المعياري المنجز في المدنية الذي يسيره الصندوق 

ر أن االلتزامات الهامة للنظام ي. غ2017برسم الحقوق المكتسبة بعد سنة المعتمدة تسعيرة الموازنة 

برسم الحقوق المكتسبة قبل اإلصالح تهدد استمراريته على المدى القصير، مع توقع نفاذ 

 .2029االحتياطيات في سنة 

وبلغت رسملة  .سنداتالواألسهم ق اسوأ فيويواصل سوق الرساميل استقراره مع تقلب ضعيف  -

على أساس سنوي. % 6، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2019 نونبرمليار درهم في نهاية  609البورصة 

بالسنوات  مقارنةإلصدارات في سوق البورصة لالملموس رتفاع االويعزى هذا التطور باألساس إلى 

، وإن كانت من السنة الثاني النصفبشكل طفيف في هذا السوق لستة األخيرة.  وتحسنت سيولة ا

المسجل التاريخي  من متوسطه امستوى قريبتقييم البورصة  بلغ، ة أخرىجه من .التزال ضعيفة

)بنسبة سعر إلى الربح قدرها  بالرغم من ذلك ظل مرتفعاي الذي ،خالل الخمس سنوات الماضية

19,3x). مليار درهم  77فوق تل 2019في سنة ملموس بشكل الدين الخاص  سوق وتنامت إصدارات

 .على أساس سنوي% 13ما يقارب بفي نهاية نونبر جاري الدين  ارتفعكما ، 2018مليار سنة  70مقابل 

مليار  457,5القيم المنقولة، التي بلغت توظيف الجماعي في لوعرفت األصول الصافية لمؤسسات ا

كتوبردرهم  نحو فئة عمليات التحصيل  مع توجه على أساس سنوي،% 4رتفاعا بنسبة ا ،في نهاية أ

السوق قاوالت غيلية لمشوبخصوص المخاطر الت سندات االقتراض على المدى المتوسط والطويل.

لحوادث ل بمعدل ضعيفوذلك  فإنها ال تزال تحت السيطرة)بورصة الدار البيضاء والوديع المركزي(، 

  المعامالت. تعليقلحاالت و يةتقنال

من أجل على التقدم المحرز في األنشطة المقيدة بورقة الطريق القطاعية اللجنة في سياق آخر، اطلعت 

توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل  ذتنفي

في  المالية هذا اإلطار، ساهمت السلطات التنظيميةوفي . القطاع الماليداخل  األموال وتمويل اإلرهاب

كة مع باقي السلطات المعنية. كما  ،إصالح اإلطار القانوني وفي استكمال التقييم الوطني للمخاطر بشرا

لفاعلين الماليين مع تكثيف األنشطة موجهة لإصدار دالئل وعملت على تعزيز الترسانة القانونية 

 .لفائدتهمالتحسيسية والرقابية 


