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ي 
 بالغ صح�ف

 االجتماع الخامس ع�ش للجنة التنسيق والرقابة ع� المخاطر الشمول�ة

 2022يوليوز  14الر�اط، 

يوليوز بمقر بنك املغرب  14 ا�خميس عشر يومخامس اجتماعها ا� عقدت �جنة التنسيق والرقابة ع�� ا�خاطر الشمولية

 بالر�اط.

التقدم ا�حرز اطلعت ع�� ، و 2021ع�� تقر�ر االستقرار املا�� برسم سنة وصادقت ال�جنة تدارست ، االجتماع وخالل هذا

 .2024-2022الطر�ق ا�خاصة باالستقرار املا�� للف��ة  ع�� مستوى خارطة

 مؤشرات التتبع. وال تزال منذ بداية األزمة ال�حية ُعقدتملمث�� ال�جنة ال�ي االجتماعات الشهر�ة خالصة كما اطلعت ع�� 

 األزمة.هذه أمام تداعيات  املا�� القطاع متانة إ��يوم غاية الإ�� �ش�� 

 :التالية الرئيسية ا�خالصات ، �جلت ال�جنةواملالية ام املا�� بالنظر إ�� التطورات االقتصاديةظوضعية الن تحليليعد و 

املرتبطة بتداعيات األزمة ��  الهشاشات ، فإن2021 سنة خاللاالقتصاد الوط�ي �جلھ النمو القوي الذي بالرغم من  -

ملوسم الفال��، ستؤثر ال محالة ع�� اآلفاق ال�ي طبعت ا السيئةأوكرانيا، وتصاعد الضغوط الت�خمية والظروف 

قبل أن  2022��  %1االقتصادية. �� هذا السياق غ�� املوا�ي، يتوقع بنك املغرب أن يتباطأ نمو االقتصاد الوط�ي إ�� 

من  %4,9أن يتفاقم �جز ا�حساب ا�جاري إ��  رتقب. وع�� صعيد ا�حسابات ا�خارجية، ي2023��  %4يتسارع إ�� 

ستمكن األصول االحتياطية الرسمية من �� ح�ن  .2023��  %3,8قبل أن �عود إ��  2022الناتج الداخ�� اإلجما�� �� 

. توقعات التمو�ل ا�خار�� ل�خز�نة، أخذا باالعتبار ع�� ا�خصوص أشهر من واردات السلع وا�خدمات 6�غطية حوا�� 

قبل أن  2022من الناتج الداخ�� اإلجما�� ��  %6,3وع�� مستوى املالية العمومية، يتوقع أن يتفاقم �جز امل��انية إ�� 

و���  2022من الناتج الداخ�� اإلجما�� ��  %70,1أن تصل مديونية ا�خز�نة إ��  يرتقب، بينما 2023��  %5,6ي��اجع إ�� 

70,7%  ��2023 . 

حدة ارتفاع الديون  واستمرتطاع غ�� املا�� بوت��ة معتدلة. للقحة املمنو تزايدت القروض البنكية  سياق صعب،ظل ��  -

 2022أبر�ل  �� متم شهر الديون  هذه ت �سبةواستقر  2022�� ال��اجع �� األشهر األر�عة األو�� من سنة املعلقة األداء 

لألسر. املمنوحة القروض فيما يخص  %9,8املقدمة للمقاوالت غ�� املالية و�� لقروض ل بالنسبة %11,2 حدود ��

ظلت �سبة �غطية هذه الديون . و %8,7بلغت �سبة الديون املعلقة األداء لدى القطاع البن�ي نتيجة لذلك، و 

 . %68مستقرة �� حوا��  با�خصصات االحتياطية

، �جلت النتيجة 2020فبعد انكماشها سنة املردودية، والسيولة واملالءة.  من حيثظل القطاع البن�ي قو�ا وصامدا  -

�� معدل السيولة ع�� املدى القص��  ظل. و %76,4نموا قو�ا بنسبة  2021الصافية ال��اكمية للبنوك برسم سنة 

، ع�� %12و %15,8 األو��معدالت املالءة واألموال الذاتية من الفئة بلغت مستو�ات مر�حة. وع�� صعيد الرسملة، 

ع��  بلغت هذه املعدالتوع�� أساس مجمع، . %9و %12قدرها  تنظيميةدنيا  سب�مقابل ، 2021ب��اية  أساس فردي



2 
 

قدرة  2022اختبار الضغط الك�� ا�خاص باملالءة الذي أنجزه بنك املغرب �� يونيو  ب�ن. و�%11,2و %13,9 التوا��

 طاع البن�ي ع�� الصمود أمام سينار�وهات تحا�ي تدهور األوضاع املاكرو اقتصادية. قال

وفيما يخص البنيات التحتية لألسواق املالية، ف�ي ال تزال تتمتع بقدرة قو�ة ع�� الصمود سواء ع�� املستوى املا�� أو  -

 .املا��االستقرار  ع�� ضئيال خطرا إالالتشغي�� وال �ش�ل 

 فقد استعادقبل األزمة. ما وضعية إ�� النشاط �ش�� املؤشرات الرئيسية، �� ا�جموع، إ�� عودة  التأمينات،�� قطاع  -

ارتفعت النتيجة و سنة من قبل.  %1مقابل  2021��  %9,9 بنسبة تھرقم معامال رفع تمكن منو دينامية جيدة القطاع 

نتيجة مستفيدة من األداء ا�جيد لسوق البورصة �� ح�ن تراجع هامش االستغالل با�خصوص  %64,7املالية بنسبة 

بنسبة نمت النتيجة الصافية للقطاع ال�ي عادت إ�� مستواها امل�جل قبل األزمة. و�التا��،  األضرارل��ايد �سبة حجم 

ع��  القيمة ال�امنة لألصول . ومن جهة أخرى، تحسن معدل %9,5وارتفعت �سبة مردودية األموال الذاتية إ��  35%

يواصل القطاع إفراز هامش مالءة الصعيد االح��ازي،  �. وع�2021��  %15,5إ��  2020��  %13من  نتقالمالتوظيفات 

مع إال خطر االكتتاب،  اليومهذا الهامش، الذي ال �غطي إ�� قد يتم تخفيض و التنظي�ي. حد األد�ى مقارنة با� جيد

املنجزة إ�� ومن جهة أخرى، �ش�� اختبارات الضغط . ح�� التنفيد اإلطار االح��ازي للمالءة املب�ي ع�� ا�خاطر دخول 

 وضاعوا�حفظة العقار�ة واأل  األسهممحفظة ع��  الصدماتع�� الصمود أمام بقدرة جيدة شر�ات التأم�ن تمتع 

 والتقنية غ�� املواتية. تصادية قاملاكرو ا

خر��� األساتذة�حاق من املتوقع أن يؤدي إو�خصوص أنظمة التقاعد،  - ا�جهو�ة لل��بية  األ�اديميات املتعاقدين 

تخفيف ال�جز امل��اكم ع�� املدى  �س��ه الصندوق املغر�ي للتقاعد، إ�� ذينظام املعاشات املدنية البوالت�و�ن 

لن ي�ون لھ تأث�� كب�� ع�� استدامتھ  هذا اال�حاق فإنجدا،  اأفق استدامة هذا النظام ضيق ا ل�ون لكن ونظر  .الطو�ل

حس�ن أفق تمن  ا�جما�� ملنح رواتب التقاعداإلصالح املقيا��ي الذي خضع لھ النظام  مكنوقد  ع�� املدى القص��.

تطلب �سريع ييق هوامش التصرف من سنة إ�� أخرى ضف�سع��ة متوازنة ل�حقوق املستقبلية.  إرساءاستدامتھ دون 

 . ألنظمة التقاعد إرساء إصالح نظامي

��  الظرفية الدولية، تأثر هذا األخ�� �سبيا بتداعيات 2021 االرتفاع القوي ملؤشرات سوق الرساميل خالل سنة�عد  -

�عد ارتفاعھ بواقع  %10,1انخفاضا بنسبة  2022يونيو  30��  . وقد �جل مؤشر مازي 2022النصف األول من سنة 

�� النصف األول  %7,2مقابل  %10,8. وانخرط متوسط تقلب هذا املؤشر �� ارتفاع ظل معتدال �� 2021��  18,35%

��  حار��سبة السعر ا�� األ ما �عادل  اإلجما�� للبورصة �� مستوى مرتقع �سبيا، أيبقى التقييم . و�2021من سنة 

 سنة من قبل. %7,3مقابل  2022ب��اية ماي  %9,53إ�� ليصل . أما معدل السيولة، فقد تحسن   21,7x حدود

، 2021سنة متم طفيف مقارنة ب �ش�ل 2022يونيو شهر سندات االق��اض �� السوق الثانو�ة ب��اية  أسعار ارتفعت -

نقطة أساس بالنسبة لسندات ا�خز�نة  15نقطة أساس بالنسبة لسندات ا�خز�نة ملدة سنت�ن و�واقع  25�� حدود 

ووصل املبلغ ا�جاري . 2021مقارنة �سنة �ان مرتفعا قليال محدود و�ن �� مستوى تقلب مع بقاء الملدة عشر سنوات، 

إصدارات مؤسسات االئتمان �يمن و�. %4,17مرتفعا بنسبة مليار درهم،  250إ��  2022للدين ا�خاص ب��اية أبر�ل 

ولم �َ�جل أي تخلف عن أداء استحقاقات سندات الدين ا�خاص خالل هذه الف��ة. . %61,3بحصة ع�� هذا املبلغ 
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كما  ،إ�� مستوى متحكم فيھ عموما 2021و�خصوص جهات اإلصدار غ�� املالية، وصلت مديوني��ا الصافية ب��اية 

 .2020�� متم سنة  %86مقابل  %68انخفاض إ��أ��ا �� 

 569ما قيمتھ  2022يونيو  24 بتار�خبلغت األصول الصافية اإلجمالية ملؤسسات التوظيف ا�جما�� �� القيم املنقولة  -

هيئات التوظيف باألساس إ�� توجھ  االنخفاضويعزى هذا  .2021ب��اية سنة مقارنة  4%بنسبة  ة��اجعممليار درهم، 

إعادة الشراء وكذا إ�� تد�ي تقييم األصول عمليات نحو ا�جما�� �� سندات االق��اض ع�� املدي�ن القص�� والطو�ل 

�لغت األصول الصافية لهيئات و ع�� إثر تراجع سوق البورصة وارتفاع أسعار الفائدة �� سوق سندات االق��اض. 

منذ بداية السنة. وخالل نفس  %9,3، مرتفعة بنسبة 2022ب��اية ماي  مليار درهم 23,6التوظيف ا�جما�� العقاري 

من جهتھ، مليار درهم. و  2إ�� ما يناهز  %43لهيئات التوظيف ا�جما�� للرساميل بنسبة الف��ة، نمت األصول الصافية 

  مليار درهم. 11,6إ��  2021 سنة �� %17,2املبلغ ا�جاري لصناديق التسنيد بنسبة ارتفع 

 

العمل  جهة أخرى، اطلعت ال�جنة ع�� التقدم ا�حرز ع�� مستوى خطة العمل املتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعةومن 

املا�� ومجموعة العمل املا�� للشرق األوسط وشمال إفر�قيا �� مجال م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب. و�جلت 

 �� اآلجال ا�حددة. التوصيات تنفيذ استكمالة من أجل اإلنجازات ا�حققة �� هذا اإلطار، ودعت إ�� مواصلة التعبئ
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