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 بالغ صحفي 

 االجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة

  على املخاطر الشمولية  

 2020دجنبر  29الرباط في 

 دجنبر بمقر بنك املغرب بالرباط.  29 بتاريخعقدت لجنة التنسيق والرقابة على املخاطر الشمولية اجتماعها الثاني عشر 

خارطة الطريق التي أعدتها السلطات املختصة  مستوى  علىخالل هذا االجتماع، عملت اللجنة على تدارس التقدم املحرز 

تحليل املخاطر الشمولية الخاصة بالنظام املالي الوطني، في سياق األزمة و  2019-2021في مجال االستقرار املالي للفترة 

منذ اندالع األزمة  انطلقتخالصات االجتماعات األسبوعية ملمثلي اللجنة التي  ضاستعر االصحية. وفي هذا اإلطار، قامت ب

وكذا مؤشرات التتبع التي ال تزال تظهر إجماال وإلى تاريخه مناعة القطاع املالي املغربي، بالرغم من استمرارية األزمة 

 وتداعياتها على االقتصاد.

، فإن تحليل وضعية القطاع املالي بالنظر 19ل تطور جائحة كوفيد وفي هذا السياق الذي ال يزال يتسم بشكوك كبيرة حو 

 الخالصات الرئيسية التالية:ستنتاج دفعت اللجنة إلى اإلى التطورات االقتصادية واملالية املسجلة واملتوقعة، 

في  أتباط قد 2020على الصعيد الدولي، من املرجح أن يكون انتعاش االقتصاد العاملي خالل الفصل الثالث من سنة  -

فيما يظل على املدى املتوسط رهينا بتوفر اللقاحات ضد الفيروس  ،الفصل الرابع مع التزايد املسجل في عدد اإلصابات

 2020، يتوقع أن ينكمش النمو االقتصادي سنة  وحسب توقعات بنك املغرب على نطاق واسع. وعلى الصعيد الوطني

بفعل التأثير املزدوج لكل من الجائحة والظروف املناخية غير املالئمة. وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية،  %6,6بنسبة 

 %3,3من الناتج الداخلي اإلجمالي قبل أن يصل إلى  %4,2في حوالي  مستقرعجز الحساب الجاري شبه  يظلأن  يرتقب

قع في دينامية الصادرات، والتزايد املرتقب لتحويالت ، نتيجة على الخصوص للتحسن املتو 2022في  %3,9ثم  2021في 

االعتبار اقتراضات في املغاربة املقيمين بالخارج واالنتعاش التدريجي في مداخيل األسفار. في ظل هذه الظروف، وأخذا 

مليار  321,9ى إل ترتفعو املتوقعة، من شأن املوجودات الرسمية االحتياطية أن أاملنجزة  ، سواء منهاالخزينة من الخارج

أشهر  7ظل قريبة من هذا املستوى خالل أفق التوقع، مما سيمكن من تغطية ما يفوق بقليل وأن ت 2020درهم بنهاية 

من الناتج  %7,7من واردات السلع والخدمات. وفيما يتعلق باملالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز امليزانية إلى 

 ينتظر أن ترتفععلى التوالي. بدورها،  2022و 2021في  %6,4و %6,5أن يتقلص إلى قبل  2020الداخلي اإلجمالي في سنة 

 2021في  %77,5، ثم إلى 2019في  %65من الناتج الداخلي اإلجمالي، مقابل  %76إلى  2020مديونية الخزينة سنة 

 .2022في  %79,3و
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بنهاية  %4,3للقطاع غير املالي نموا بنسبة يتوقع أن يسجل اإلقراض البنكي بالرغم من االنكماش االقتصادي القوي،  -

، مستفيدا بشكل رئيس ي من إجراءات الدعم املعتمدة في السياستين املالية والنقدية. ويرجح أن يحافظ 2020سنة 

 ستفيداملعلى التوالي. وتعتبر املقاوالت الخاصة  %4,5و %4,3مع نمو بنسبة  2022و 2021على نفس الوتيرة في سنتي 

على  %7بنسبة ، ارتفاعا 2020أكتوبرمع نهاية  لها،القروض البنكية املمنوحة  سجلتهذا االنتعاش حيث  من األكبر

 أساس سنوي.

الحفاظ على مرتكزاتها  2020باملخاطر، استطاعت البنوك خالل النصف األول من سنة  املحفوفةفي هذه الظرفية  -

نسبة مالءة متوسطة بلغت  2020على أساس فردي، بنهاية يونيو فقد أفرزت، األساسية فيما يتعلق باملالءة والسيولة. 

. أما تنظيمية، وهي نسب تفوق املستويات الدنيا ال%11,4بلغت  الرئيسيةونسبة متوسطة لألموال الذاتية  15,5%

وعلى مستوى  .%100البالغ  تنظيميبنهاية أكتوبر وهي نسبة تفوق الحد األدنى ال %176معامل السيولة، فقد بلغ 

، نظرا باألساس لالرتفاع الكبير %47بنسبة  2020انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو املردودية، 

. في هذا اإلطار، تفاقم حجم الديون املعلقة األداء مع نهاية 19-كلفة مخاطر القروض واملساهمة في صندوق كوفيدل

مع نهاية على التوالي  %8و %10,1ألسر مقابل ا يخص فيما %9,2ت غير املالية وإلى بالنسبة للمقاوال  %10,8أكتوبر إلى 

2019. 

في الفصل  انالكلي املنجز  الضغطوبالرغم من االرتفاع املتوقع في مخاطر االئتمان، ال تزال دراسة األثر وتمرين اختبار  -

 األزمة الصحية.الناتجة عن الصدمة  على مواجهةالبنوك  قدرةيظهران إلى تاريخه  2020الرابع من 

أما البنيات التحتية لألسواق املالية، فقد أبانت عن متانة كبرى على الصعيدين املالي والعملياتي، بالرغم من األزمة الصحية  -

 ، كما أنها تشكل، إلى اليوم، مستوى خطر ضئيل على االستقرار املالي.19-املرتبطة بجائحة كوفيد

ويحقق أداء جيدا سواء بالنسبة لفرع التأمين على العموم ، ال يزال قطاع التأمينات متينا 19وفيد ورغم سياق أزمة ك -

، ارتفع رقم املعامالت 2020التقني، وخالل األشهر العشرة األولى من على الحياة أو الفروع األخرى. فعلى الصعيد 

للفروع األخرى. ويتوقع أيضا  %3,7على الحياة و بالنسبة لفرع التأمين %1,4على أساس سنوي، بنمو بلغ  %2,7بنسبة 

الصحي. وعلى الصعيد  رارتباطا على الخصوص بتوقف النشاط االقتصادي خالل فترة الحج األضرار يتراجع حجمأن 

غير مليار درهم فيما تواصل فوائض القيمة  192,4لتصل إلى  %4,4توظيفات مقاوالت التأمين بنسبة  تنامتاملالي، 

 2020أما النتيجة الصافية لشركات التأمينات، فقد سجلت بنهاية يونيو  تحسنها مع انتعاش سوق البورصة. املحققة

%، نتيجة باألساس لألداء السلبي لألنشطة املالية خالل النصف األول من السنة. ويواصل 25,2انخفاضا بنسبة 

. لكن، من املرتقب أن تعرف تنظيمياألدنى الالقطاع تحقيق هامش مالءة، لتغطية خطر االكتتاب، يفوق بكثير الحد 

 فوائض الهامش هذه انخفاضا هاما مع االنتقال إلى املالءة املبنية على املخاطر.

وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، أدى التسعير املنخفض للحقوق املكتسبة في إطار الفرع طويل األمد للصندوق الوطني  -

م الجماعي ملنح رواتب التقاعد إلى تراكم قوي للديون الضمنية )االلتزامات غير للضمان االجتماعي والنظام العام للنظا

املغطاة( على مستوى النظامين. وبخصوص نظام املعاشات املدنية الذي يسيره الصندوق املغربي للتقاعد، مكن 

 . 2017من موازنة تسعيرته برسم الحقوق املكتسبة بعد سنة  2016الذي أجري سنة  املعياري إصالحه 
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التزامات النظام برسم الحقوق املكتسبة قبل اإلصالح تهدد استدامته على املدى القصير، مع توقع  مستوى غير أن 

 .2029حتياطيات سنة اال نفاذ 

، عرف 19-بعد الضغوط املسجلة خالل النصف األول من السنة، والناجمة عن الشكوك املرتبطة بجائحة كوفيد -

سوق الرساميل استقرارا على العموم خالل النصف الثاني من السنة. وانخرطت بورصة الدار البيضاء في منحى 

األداء السلبي  أدى إلى تراجع%، مما 8,6 لم يتجاوز ، مع تقلب متوسط 2020تصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 

. ووصل التقييم 2020مارس  18% في -26,15و 2020يونيو  29% في -17,1دجنبر مقابل  25% في -7,6ملؤشر مازي إلى 

دجنبر إلى مستوى  25للشركات املدرجة، في  2019اإلجمالي للبورصة، الذي يتم حسابه بناء على الكتلة املستفيدة سنة 

لسنوات الخمس األخيرة. وانخفضت سيولة لإذ يفوق بشكل طفيف متوسطه التاريخي ، 18,2x قدره مرتفع نسبيا 

. أما حجم اإلصدارات في سوق 2020% في ماي 11,5% بنهاية نونبر بعد أن كانت قد تحسنت إلى 8,8سوق البورصة إلى 

. وارتفع املبلغ الجاري للدين الخاص 2019 بعام مقارنة% 70حوالي مليار درهم، منخفضا ب 3البورصة، فقد وصل إلى 

% 63,4% على أساس سنوي. وقد تم تخصيص 6,9مليار درهم، حيث تزايد بنسبة  233إلى  2020نونبر شهرفي متم 

 مديونيةمن هذا املبلغ لتمويل مؤسسات االئتمان. وتأثرت مؤسسات اإلصدار إجماال باألزمة الحالية وسجلت نسب 

أما بالنسبة للخطر التشغيلي  السيطرة. عموما تحتيظل  لكنمنحى تصاعديا طفيفا،  املالية غير اإلصدار جهات

، فقد ظل عدد الحوادث ومعدل املعامالت ملقاوالت السوق، أال وهي بورصة الدار البيضاء والوديع املركزي )ماروكلير(

 .اعموم ةاملخاطر الفعال إدارة نظماملعلقة في سوق البورصة في مستويات ضعيفة ومتدنية، وذلك بفضل 

أبان قطاع هيئات التوظيف الجماعي في القيم املنقولة عن قدرته على الصمود أمام األزمة الحالية. ووصلت األصول  -

% 9، مرتفعة بنسبة درهم مليار 500,6إلى  2020نونبرالصافية لهيئات التوظيف الجماعي في القيم املنقولة في نهاية 

٪ 48.6حدود فئة "السندات متوسطة وطويلة األمد" في  نحو أساًسا االكتتابات صافي توجيه معسنوي على أساس 

هيئات  املكلفة بتدبير%. وأبرز اختبار الضغط الثاني الذي أجرته الشركات 23,5 في حدود وفئة "القيم النقدية"

قروض، وكذا قدرة ملحوظة على االستجابة المخاطر سيولة و مدى التحكم في التوظيف الجماعي في القيم املنقولة 

 التعرض سياسات بفضل و امومعحذرة الستثمارية اال ستراتيجيات ال املتوصل بها، نتيجة ل االستردادلطلبات 

 1,25. وفيما يخص نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي أطلقت مؤخرا، انتقل مبلغها الجاري من املحافظة

 . 2020صناديق أحدثت في متم شتنبر  4مليار مع  3,55إلى  2019ن الذين أحدثا بنهاية مليار درهم مع الصندوقي

الطريق القطاعية املتعلقة بتنفيذ  خارطةواستعرضت اللجنة التقدم املحرز على مستوى األنشطة التي تندرج ضمن 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب في توصيات مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة 

وسجلت مصادقة مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق  2020سنة  املحققالقطاع املالي. كما استفسرت بشأن التقدم 

التنقيط الخاص بعدة توصيات.  رفعاألوسط وشمال إفريقيا خالل جلسة علنية على تقرير تتبع املغرب الذي يكرس 

وتوص ي اللجنة بتسريع استكمال اإلطار القانوني والتنظيمي ملحاربة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي سيمكن من 

 املالحظات املتبقية من تقرير التقييم املتبادل للمغرب. استهداف

  .ملمثليها نتظمةاملعلى االجتماعات وستواصل اللجنة تتبع تطور الوضعية عن كثب، وألجل ذلك قررت اإلبقاء 
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 التواصل الصحفي:
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 رضا هرماك

 06.66.20.17.07الهاتف: 
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