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بـــالغ صحفي 

اجتماع مجلس بنك المغرب

الرباط في 22 شتنبر 2015 

عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الثالث للسنة يوم الثالثاء 22 شتنبر 2015. . 1

خالل هذا االجتماع، تدارس المجلس التطورات التي شهدتها الوضعية االقتصادية والنقدية والمالية وكذا توقعات . 2
التضخم في أفق الفصل الرابع من سنة 2016.

على الصعيد الدولي، سجل المجلس استمرار انتعاش النشاط االقتصادي في البلدان المتقدمة، وإن بوتيرة أضعف . 3
من المتوقع. ففي منطقة األورو، ارتفع الناتج الداخلي اإلجمالي بنسبة 1,5% خالل الفصل الثاني مقابل %1,2  
في الفصل األول. ويرتقب، حسب توقعات البنك المركزي األوروبي الخاصة بشهر شتنبر، أن يتزايد بنسبة %1,4 
االحتياطي  قام  إلى2,7%، فيما  النمو  األمريكية، تباطأ  المتحدة  الواليات  سنة 2015 و 1,7%سنة 2016. وفي 
 %2,1 الخاصة بسنة 2015 إلى  األجل  توقعاته متوسطة  اجتماعه لشهر شتنبر، برفع  األمريكي، في  الفدرالي 
وبخفض تلك الخاصة بسنة 2016 إلى 2,3%. موازاة مع ذلك، شهدت وضعية سوق الشغل مزيدا من التحسن، 
إذ تراجعت نسبة البطالة في منطقة األورو إلى 10,9% في يوليوز وإلى 5,1% في غشت في الواليات المتحدة، 
وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2008. وفي الدول الصاعدة الرئيسية، تشير المعطيات المتعلقة بالفصل الثاني 
إلى تحسن ملحوظ للنمو في الهند واستقرار وتيرته في الصين وتزايد حدة انكماش الناتج الداخلي اإلجمالي في 
يونيو،  منذ شهر  االنخفاض  نحو  توجها  النفط  كل من روسيا والبرازيل. وفي سوق السلع األساسية، شهد سعر 
مسجال تراجعات شهرية بلغت 11,4% في يوليوز و15,9% في غشت. وحسب توقعات البنك الدولي، يرتقب أن 
يصل متوسط سعر النفط مع متم السنة إلى 57,5 دوالر للبرميل قبل أن يرتفع إلى 61,2 دوالر سنة 2016. في 
ظل هذه الظروف، بلغ معدل التضخم بمنطقة األورو 0,1% في غشت ومن المنتظر أن يظل في هذا المستوى إلى 
غاية نهاية السنة، حسب توقعات البنك المركزي األوروبي، قبل أن يرتفع إلى 1,1% في سنة 2016. وفي الواليات 
أن يصل  الفدرالي األمريكي  التضخم في 0,2% في غشت، ويتوقع االحتياطي  المتحدة األمريكية، استقر معدل 

متوسطه مع نهاية السنة إلى 0,4% ليرتفع مجددا إلى 1,7% في 2016. 

بتاريخ 3 شتنبر، على سعر . 4 األوروبي، خالل اجتماعه  المركزي  البنك  النقدية، أبقى  السياسة  بقرارات  يتعلق  في ما 
الفائدة الرئيسي دون تغيير في 0,05%، كما قرر الرفع من سقف حصته في عمليات إعادة شراء السندات العمومية 
من 25% إلى 33%. من جهة أخرى، قرر االحتياطي الفدرالي األمريكي، في اجتماعه المنعقد في 17 من هذا الشهر، 
النقدية  للسياسة  لجنته  أن  على  مؤكدا  و%0,25،  بين %0  يتراوح  نطاق  المرجعي في  فائدته  اإلبقاء على سعر 
تتوقع أنه سيكون من المالئم رفع هذا النطاق عند تسجيل مزيد من التحسن في سوق الشغل وعندما تتكون لديها 
بشكل  اللجنة  وأوضحت  المتوسط.  المدى  على  المستهدفة  نسبة %2  نحو  التضخم  بتوجه  الكافية  القناعة 
صريح، وألول مرة، أن التطورات االقتصادية والمالية الدولية األخيرة قد تعيق نوعا ما النشاط االقتصادي األمريكي وقد 
تشكل ضغطا إضافيا على التضخم في اتجاه تخفيضه على المدى القصير. وفي ما يتعلق باالئتمان البنكي، فقد 
استقرت وتيرة نموه السنوية في الواليات المتحدة في 7,3% في غشت، بينما ارتفع في منطقة األورو بنسبة %0,9 

في يوليوز بعد 0,6% في الشهر السابق. 

إن كافة هذه التطورات التي عرفتها الوضعية االقتصادية الدولية تشير إلى غياب ضغوط تضخمية خارجية.. 5
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على الصعيد الوطني، بلغت نسبة النمو 4,1% في الفصل األول مقابل 2,8% سنة من قبل، نتيجة ارتفاع القيمة . 6
الناتج  المضافة الفالحية بنسبة 12%، بعد انخفاضها بواقع 1,6%. وعلى العكس من ذلك، تراجعت نسبة نمو 
المتاحة خالل  والمؤشرات  التطورات  االعتبار هذه  الداخلي اإلجمالي غير الفالحي من 3,4% إلى 3,1%. وأخذا في 
السنة، ينتظر أن تصل نسبة النمو إلى 4,6% في سنة 2015 مقابل 2,4% في 2014، نتيجة بالخصوص لتحسن 
الفالحي محدودة في %3,3.  اإلجمالي غير  الداخلي  الناتج  نمو  وتيرة  أن تظل  يرتقب  الفالحية، في حين  األنشطة 
بالنسبة لسنة 2016، ومع افتراض تسجيل موسم فالحي عادي، ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 2,4% وأن يستقر 
الناتج غير الفالحي في حدود 3,3%. وفي سوق الشغل، تشير معطيات الفصل الثاني إلى انخفاض معدل البطالة 
بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 8,7%. ويعكس هذا التطور على األرجح التراجع الملحوظ الذي عرفه معدل النشاط، 
والذي بلغ 0,9 نقطة، في حين لم تتجاوز مناصب الشغل التي تم إحداثها 38 ألف منصب. في ظل هذه الظروف، تبقى 

فجوة الناتج غير الفالحي سلبية، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناجمة عن االقتصاد الحقيقي.

وفي ما يخص الحسابات الخارجية، تشير المعطيات المؤقتة، إلى غاية متم شهر غشت، إلى تراجع عجز الميزان . 7
التجاري بنسبة 20,4%، نتيجة باألساس النخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 30% والستمرار حيوية الصادرات، حيث 
تحسنت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 19,1% كما انتعشت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18,4%. أما 
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج، فقد تنامت بنسبة 5,5%، في حين تدنت مداخيل األسفار بواقع 2,5% بالرغم 
من االرتفاع الهام بنسبة 16,6% الذي حققته في يوليوز. استنادا إلى هذه التطورات ومع افتراض بلوغ متوسط سعر 
درهم،  الخليجي مبلغ 6 ماليير  التعاون  دول  للبرميل في سنة 2015 وعدم تجاوز هبات مجلس  النفط 57,5 دوالرا 
يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 2,8% مع متم 2015. وبخصوص عمليات الحساب المالي، بلغت مداخيل 
بواقع 22,8% على  األولى من السنة 24,2 مليار، مرتفعة  الثمانية  المباشرة خالل األشهر  الخارجية  االستثمارات 
أساس سنوي. في ظل هذه الظروف، ارتفعت احتياطيات الصرف بنسبة 19,7% لتصل إلى 210,2 مليار في نهاية 
شهر غشت، أي ما يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. كما يتوقع أن تعرف المزيد من التحسن لتضمن تغطية 

6 أشهر ونصف من الواردات مع متم شهر دجنبر.

على . 8 يعكس  بواقع %5  تراجعا  يوليوز  شهر  نهاية  إلى  اإلجمالية  النفقات  عرفت  العمومية،  المالية  صعيد  على 
ارتفعت  كما   %0,6 بنسبة  األجور  كتلة  تنامت  المقابل،  في   .%54,2 بنسبة  المقاصة  نفقات  تدني  الخصوص 
نفقات االستثمار بواقع 2,6% لتصل إلى 34,5 مليار، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 70% من المبلغ المبرمج في قانون 
بنسبة  الشركات  الضريبة على  تدني مداخيل  إثر  بنسبة %0,8،  الضريبية  الموارد  تراجعت  ذلك،  بموازاة  المالية. 
4,4%. أما المداخيل المتأتية من الهبات، فقد بلغت 1,3 مليار، مقابل 7,2 مليار خالل نفس الفترة من سنة 2014. 
وفي المجمل، أسفر تنفيذ الميزانية عن تقلص العجز المالي، دون احتساب عائدات الخوصصة، بمبلغ 10 مليار، مما 
يشير إلى إمكانية تحقيق نسبة العجز المستهدفة في إطار قانون المالية والمحددة في 4,3% من الناتج الداخلي 

اإلجمالي.

في ما يتعلق بالمجال النقدي، تباطأت وتيرة نمو المجمع النقدي م3 من 6,2% في المتوسط خالل الفصل الثاني إلى . 9
5,3% مع نهاية يوليوز ويتوقع أن تصل إلى 5% في سنة 2015. وبالتالي، كان الفارق النقدي سلبيا، مما يشير إلى 
غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن األوضاع النقدية. وسجلت وتيرة نمو القروض البنكية استقرار في نسبة %2,3، 
يغطي تزايدا في حدة انخفاض تسهيالت الصندوق ما بين الفصل الثاني وشهر يوليوز وتباطؤا في قروض االستهالك 
والتجهيز وتسارعا في القروض العقارية. وأخذا في االعتبار هذه التغيرات ونتائج استقصاء بنك المغرب حول شروط 
الثاني، تمت مراجعة توقع نمو االئتمان في سنة  التي تشير إلى تراجع طلب المقاوالت خالل الفصل  منح القروض 
بالسيولة البنكية، فقد ارتفعت خالل شهري يوليوز وغشت  يتعلق  إلى حوالي 3%. وفي ما  االنخفاض  2015 نحو 
بمبلغ 5,9 مليار في المتوسط مقارنة بالفصل الثاني، وتقلص بالتالي حجم تدخالت البنك األسبوعية إلى 36,3 مليار 
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درهم في المتوسط. ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الثاني انخفاضات من فصل آلخر 
بلغت 9 نقط أساس بالنسبة لقروض االستهالك و7 نقط أساس لقروض التجهيز و6 نقط أساس للقروض العقارية، 
بينما ارتفعت أسعار الفائدة على تسهيالت الصندوق بما قدره 18 نقطة أساس، ليرتفع بذلك متوسط سعر الفائدة 

اإلجمالي على القروض من 5,81% إلى %5,93. 

وعلى مستوى سوق األصول، شهد مؤشر أسعار األصول العقارية خالل الفصل الثاني انخفاضا بنسبة 0,4%  على . 10
األراضي  أسعار  مؤشر  ارتفع  المقابل،  في   .%0,9 بواقع  السكنية  العقارات  أسعار  تراجع  نتيجة  فصلي،  أساس 
المهني شبه مستقرة في نفس  المخصصة لالستعمال  العقارات  الحضرية بنسبة 1,4%، في حين ظلت أسعار 
مستواها المسجل خالل الفصل األول. وعلى مستوى سوق البورصة، وبعد ارتفاعه بنسبة  6,8%خالل الفصل األول، 

عاد مؤشر مازي ليتراجع من جديد، ليسجل منذ بداية السنة إلى متم غشت أداء سلبيا بلغ %2,9.

وبخصوص تطور أسعار االستهالك، بلغت نسبة التضخم 1,7% في غشت بعد 2,4% في يوليوز، السيما بفعل تراجع . 11
وتيرة نمو أسعار السلع المقننة باستثناء الوقود وزيوت التشحيم من 4,8% إلى 2,2%. أما التضخم األساسي، الذي 
يعكس التوجه الرئيسي لألسعار، فقد انتقلت نسبته من 1,4% إلى 1,5%، مع تسجيل تسارع طفيف في وتيرة 
ارتفاع أسعار السلع غير التجارية من 1,3% إلى 1,4% واستقرار في وتيرة أسعار السلع التجارية في نسبة %1,6. 

على صعيد آخر، واصلت أسعار اإلنتاج الصناعي منحاها التنازلي، حيث انخفضت مجددا بنسبة 3,7% في يوليوز.

وبناء على مجمل هذه التطورات، يرتقب أن يظل التضخم متالئما مع هدف استقرار األسعار، إذ يتوقع أن تصل نسبته . 12
إلى 1,8% سنة 2015 و1,5% في المتوسط خالل الفصول الستة القادمة.

وأخذا في االعتبار كافة هذه التطورات وكذا الغموض التي ما زال يحيط بآفاق النمو االقتصادي على الصعيدين الوطني . 13
والدولي، اعتبر مجلس البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5% يظل مالئما.

إلى جانب ذلك، قام المجلس بالمصادقة على ميثاق الحكامة المتعلق ببنك المغرب، والذي تم إعداده طبقا ألفضل . 14
الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
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في سياق تزايد التقلبات في األسواق المالية وانخفاض أسعار السلع األساسية، تميز النشاط االقتصادي العالمي باستمرار 
االنتعاش الطفيف في البلدان المتقدمة الرئيسية وتباطؤ النشاط في االقتصادات الصاعدة، مع تباين في األداء من بلد 
الداخلي  الناتج  ارتفع  متوقعا، إذ  كان  مما  أقل  بوتيرة  األورو  منطقة  في  انتعاشه  االقتصادي  النشاط  واصل  آلخر. فقد 
النمو  بلغ  المتحدة،  الواليات  وفي  السابق.  الفصل  في   %1,2 من  بدال  سنوي  أساس  على   %1,5 بنسبة  اإلجمالي 
المتحدة من 2,9% إلى %2,6،  المملكة  النمو في  الخاص. وتراجع  الحاد لالستثمار  التباطؤ  2,7% بعد 2,9%، بفعل 
السيما بسبب التباطؤ الذي شهده قطاعا البناء والخدمات. أما في اليابان، فقد تميز الوضع االقتصادي بانخفاض هام 
من فصل آلخر في الصادرات واالستهالك الخاص. وفي أسواق الشغل، سجل معدل البطالة انخفاضا شهريا من %5,3 
إلى 5,1% في الواليات المتحدة في غشت ومن 11,1% إلى 10,9% في منطقة األورو في يوليوز، وهو أدنى مستوى له منذ 
الثاني في نسبة 7% في الصين وتحسن من  الفصل  النمو في  الرئيسية، استقر  البلدان الصاعدة  مارس 2012. وفي 
على  نموه  بلغ  اإلجمالي، الذي  المحلي  الناتج  انكماش  حدة  وروسيا، تزايدت  البرازيل  الهند. وفي  6,1% إلى 7,1% في 

التوالي 2,6-% بعد 1,6-% و4,6-% بدال من 2,2-%.

من حيث اآلفاق المستقبلية، قام صندوق النقد الدولي في يوليوز بخفض توقعاته لنمو االقتصاد العالمي بمقدار 0,2 
نقطة إلى 3,3% بالنسبة لسنة 2015، وأبقى عليها بالنسبة لسنة 2016 في 3,8%. ويتوقع أن يصل النمو في البلدان 
متقدمة إلى 2,1% في عام 2015 و2,4% في 2016، بينما يرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي اإلجمالي في االقتصاديات 
الصاعدة والنامية بنسبة 4,2% في 2015 و4,7% في 2016. وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أفاد صندوق النقد الدولي في 
توقعات شهر أبريل أن معدل البطالة قد يبلغ 5,4% في عام 2015 و5% في عام 2016 في الواليات المتحدة، بينما قد 

يظل مرتفعا في منطقة األورو في نسبة 11% و10,5% على التوالي.

وفي ما يتعلق بأسواق البورصة، سجلت مؤشرات االقتصاديات المتقدمة والصاعدة الرئيسية انخفاضات كبيرة في شهر 
غشت. فقد تراجع مؤشر أوروستوكس 50 بنسبة 2,8% من شهر آلخر وانخفض مؤشر داو جونز ومؤشر نيكاي 225 
 %8,8 بنسبة   MSCI EM مؤشر انخفض  الصاعدة،  البلدان  أسواق  وفي  التوالي.  على  و%2,3   %4,1 بنسبة 
بنسبة %3,5.  الهند  بنسبة 10,3% ومؤشر  تركيا  بنسبة 8,4% ومؤشر  الصين  مؤشر  من  كل  انخفاض  إثر  على 
على  العائد  معدل  تراجع  النمو، بحيث  المتقدمة  البلدان  في  انخفاضها  العائد  معدالت  السندات، واصلت  أسواق  في 
السندات السيادية لمدة 10 سنوات بين شهري يوليوز وغشت من 0,7% إلى 0,6% بالنسبة أللمانيا ومن 1,1% إلى 
العائد  معدالت  ذلك، استقرت  من  النقيض  المتحدة. وعلى  للواليات  ومن 2,3% إلى 2,2% بالنسبة  1% لفرنسا 
عمالت  مقابل  األورو  قيمة  العمالت، ارتفعت  أسواق  وتركيا. وفي  البرازيل  في  وارتفعت  والهند  الصين  في  العموم  على 
البلدان المتقدمة الكبرى بين شهري يوليوز وغشت بنسبة 1,2% مقابل الدوالر و1,1% مقابل الجنيه اإلسترليني و%0,9 
مقابل الين الياباني. أما بالنسبة لعمالت البلدان الصاعدة الرئيسية، فقد انخفضت قيمتها مقابل الدوالر، إذ تراجع اليوان 

الصيني بنسبة 2,1% وبلغت قيمته في 12 غشت 6,4 يوان للدوالر، وهو أدنى مستوى له منذ سنة 2011.

على صعيد قرارات السياسة النقدية، قرر البنك الفيدرالي األمريكي في اجتماع شتنبر اإلبقاء على سعر الفائدة الرئيسي 
في نطاق يتراوح بين 0% و0,25%، مشيرا إلى أن لجنته للسياسة النقدية تتوقع أنه سيكون من األنسب رفع هذا النطاق 
عند تسجيل مزيد من التحسن في سوق الشغل وعندما تتكون لديها القناعة الكافية بتوجه التضخم نحو نسبة %2 
المستهدفة على المدى المتوسط. وعلى نفس المنوال، حافظ البنك المركزي األوروبي، في اجتماعه بتاريخ 3 شتنبر، على 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0,05% وقرر الرفع من سقف حصته في عمليات إعادة شراء السندات العمومية من 
25% إلى 33%. وفي البلدان الصاعدة، قرر البنك المركزي الصيني في 25 غشت خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 
25 نقطة أساس ليصل إلى 4,6%، وقام في ثالث مناسبات، بين 11 و13 غشت، بخفض قيمة اليوان مقابل الدوالر. ومن 
جهته، قرر البنك المركزي الهندي في 4 غشت الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 7,25%، مع اإلبقاء على التوجه 

التيسيري لسياسته النقدية.

في أسواق السلع، سجلت األسعار على العموم توجها نحو االنخفاض. ففي ما يخص المنتجات الطاقية، تراجع سعر 
البرنت في غشت بنسبة 53,6% على أساس سنوي وانخفض إلى 47,5 دوالرا للبرميل في المتوسط. كما تراجع مؤشر 
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أسعار المعادن األساسية بنسبة 27,2% وأسعار المنتجات الزراعية بنسبة 12,8%. في المقابل، ارتفع سعر الفوسفاط 
انخفض بنسبة  أنه  البوتاسيوم. غير  و5,6% لكلوريد  الخام  ومشتقاته على أساس سنوي بنسبة 4,5% للفوسفاط 
الثالثي الصوديوم و15,2% لليوريا. أما بالنسبة  الثنائي األمونيوم )DAP(، وبنسبة 9% للفوسفاط  8,1% للفوسفاط 

لسعر القمح الصلب، فقد تراجع بنسبة 31,7% من سنة إلى أخرى.

في ظل هذه الظروف، استقر معدل التضخم في الواليات المتحدة عند 0,2% وانخفض في منطقة األورو إلى 0,1% في 
عشت. وفي 3 شتنبر، قام البنك المركزي األوروبي بخفض توقعات التضخم في منطقة األورو إلى 0,1% لعام 2015 
و1,1% لعام 2016. وفي المجمل، تشير كل هذه التطورات إلى غياب ضغوط تضخمية خارجية على المدى المتوسط.

على الصعيد الوطني، تظهر البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تعتمد عام 2007 كسنة األساس، 
إلى أن نسبة النمو في سنة 2014 بلغت 2,4%، تغطي انخفاضا في القيمة المضافة الفالحية بنسبة 2,5% وزيادة 
نسبة  تصل  أن  السنة، ينتظر  خالل  المتاحة  المعطيات  االعتبار  في  الفالحية. وأخذا  غير  األنشطة  قدرها 3,1% في 
النمو في سنة 2015 إلى 4,6%، مدفوعة بشكل رئيسي بإنتاج قياسي من الحبوب يصل إلى 115 مليون قنطار، في حين 
لن يتجاوز نمو الناتج الداخلي اإلجمالي غير الفالحي 3,3%. بالنسبة لسنة 2016، ومع افتراض تسجيل موسم فالحي 
متوسط، ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 2,4% وأن يستقر نمو الناتج الداخلي اإلجمالي غير الفالحي في حدود %3,3.

في سوق الشغل، انخفض معدل البطالة في الفصل الثاني من 2015 بمقدار 0,6 نقطة ليصل إلى 7,8%، بعد ارتفاع 
قدره 0,7 نقطة في سنة 2014. وتراجع في المناطق الحضرية إلى 13,4% وفي الوسط القروي إلى 3,3%. ويعزى هذا 
االنخفاض إلى التراجع الملموس لمعدل النشاط بواقع 0,9 بينما لم يتجاوز عدد فرص الشغل المحدثة 38000 منصب. 
إنتاج قياسي  الرغم من  والصيد على وجه الخصوص فقدان 58000 منصب على  والغابات  الفالحة  وسجلت قطاعات 

للحبوب بلغ 115 مليون قنطار.

في هذا السياق، تظل فجوة الناتج غير الفالحي سلبية، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن الطلب على 
المدى المتوسط.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، واصل العجز التجاري تحسنه، منخفضا بنسبة 20,4% إلى نهاية غشت مقارنة 
بنفس الفترة من سنة 2014. فقد سجلت الواردات تراجعا بنسبة 6,7%، السيما بفعل انخفاض قدره 30% في الفاتورة 
الطاقية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6% خصوصا بفضل تحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة %18,4 
ومبيعات قطاع صناعة السيارات بنسبة 19,1%. وفي ما يخص باقي بنود الحساب الجاري، ارتفعت تحويالت المغاربة 
المقيمين بالخارج بنسبة 5,5%، بينما تقلصت مداخيل األسفار بنسبة 2,5% إلى نهاية غشت بالرغم من ارتفاعها 
الهام بنسبة 16,1% في يوليوز. استنادا إلى هذه المعطيات ومع افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 57,5 دوالرا للبرميل 
في سنة 2015، وفق توقعات البنك الدولي، وعدم تجاوز هبات مجلس دول التعاون الخليجي مبلغ 6 ماليير درهم، مقابل 13 
مليار درهم المتوقعة في قانون المالية، من المنتظر أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 2,8% من الناتج الداخلي اإلجمالي 
األجنبية  لالستثمارات  الصافية  التدفقات  تطور  االعتبار  في  عام 2014. وأخذا  عام 2015 بعد 5,6% في  نهاية  في 
لالحتياطيات  الجاري  المبلغ  ارتفع  المالي،  للحساب  األخرى  المكونات  وتطور   ،%21,1 بنسبة  زادت  التي  المباشرة، 
الدولية الصافية إلى 210,2 مليار درهم في نهاية غشت، أي ما يعادل ستة أشهر من واردات السلع والخدمات. ويتوقع أن 

تعرف المزيد من التحسن لتصل في نهاية السنة إلى 6 أشهر ونصف من الواردات.

أفرز تنفيذ الميزانية إلى نهاية يوليوز 2015 عجزا ماليا، دون احتساب مداخيل الخوصصة، قدره 23,6 مليار درهم، وهو ما 
يمثل انخفاضا بمبلغ 10,2 مليار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض نفقات المقاصة 
بأكثر من النصف، بينما لم تشهد نفقات التسيير إال ارتفاعا طفيفا. وفي الوقت نفسه، تقلصت المداخيل العادية بنسبة 
2,9%، بفعل تراجع العائدات الضريبية بنسبة 0,5% وغير الضريبية بنسبة 19,8%. وعلى وجه الخصوص، بلغت هبات 
دول مجلس التعاون الخليجي 944 مليون درهم في نهاية يوليوز 2015 مقابل 7,1 مليار في العام السابق. وبالتالي، كان 
يوليوز  نهاية  في  قدره 3,3 مليار  سلبي  رصيد  درهم، مقابل  بلغ 1,2 مليار  إيجابيا، بحيث  للميزانية  العادي  الرصيد 
قانون  إطار  في  المستهدفة  الميزانية  عجز  نسبة  تحقيق  يتم  أن  المنتظر  من  التطورات،  هذه  ضوء  وفي   .2014
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المالية والمحددة في 4,3% من الناتج الداخلي اإلجمالي، إذ من المتوقع أن يعوض االنخفاض في نفقات المقاصة تراجع 
المداخيل من الهبات.

على مستوى األوضاع النقدية، تباطأت وتيرة نمو المجمع النقدي م3 من 6,2% في المتوسط خالل الفصل الثاني إلى 
إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن األوضاع  النقدي سلبيا، مما يشير  الفارق  يوليوز. وبالتالي، كان  5,3% مع نهاية 
تزايدا في حدة  النسبة  البنكية تغيرا هاما، بحيث بلغت 2,3%. وتغطي هذه  القروض  النقدية. ولم تسجل وتيرة نمو 
في  وأخذا  العقارية.  القروض  في  وتسارعا  والتجهيز  االستهالك  قروض  في  وتباطؤا  الصندوق  تسهيالت  انخفاض 
االعتبار هذه التغيرات، يتوقع أن يصل نمو االئتمان في سنة 2015 إلى حوالي 3%. وفي ما يتعلق بالقروض المعلقة األداء، 
بين  الفائدة  سعر  النقدية، ظل  األوضاع  في 7,2%. وبخصوص  مستقرة  البنكية  القروض  مجموع  في  حصتها  ظلت 
البنوك قريبا من سعر الفائدة الرئيسي، إذ بلغ 2,51% في المتوسط خالل شهري يوليوز وغشت. وبلغ متوسط سعر 
الودائع لمدة 6 و12 شهرا 3,68% في يوليوز، منخفضا بمقدار 3 نقط أساس مقارنة بالفصل  الفائدة المرجح على 
الفائدة  سعر  في  زيادة  إلى  الثاني  الفصل  بيانات  تشير  القروض،  على  الفائدة  ألسعار  بالنسبة  أما   .2015 الثاني 
الصندوق  تسهيالت  على  الفائدة  أسعار  ارتفاع  نتيجة  وذلك  السابق،  الفصل  عن  أساس  نقطة   12 قدرها  المرجح 
أساس  بلغت 9 نقط  انخفاضات  القروض  فئات  باقي  على  الفائدة  أسعار  سجلت  بينما  أساس  قدره 18 نقطة  بما 
ليرتفع   ، بينما   ، العقارية.  للقروض  أساس  نقط  و6  التجهيز  لقروض  أساس  نقط  و7  االستهالك  لقروض  بالنسبة 
الدرهم،  صرف  بسعر  يتعلق  ما  من 5,81% إلى 5,93%. وفي  القروض  على  اإلجمالي  الفائدة  سعر  متوسط  بذلك 
فقد انخفض في الفصل الثاني 2015 بنسبة 0,76% من حيث القيمة االسمية و1,89% من حيث القيمة الحقيقية 

بسبب فارق التضخم الذي كان في صالح المغرب.

أسعار  نسبته 0,9% في  تراجعا  بنسبة 0,4%، يغطي  انخفاضا  الثاني  الفصل  في  العقار  أسعار  األصول، سجلت  سوق  في 
العقارات السكنية وزيادة قدرها 1,4% في أسعار األراضي احلضرية وشبه ركود في أسعار العقارات اخملصصة لالستعمال املهني. 
وانخفض عدد املعامالت بنسبة 0,5% نتيجة تدني مبيعات العقارات اخملصصة لالستعمال املهني بنسبة 9,2% وارتفاع املعامالت 
انخفض  األسهم،  بسوق  يتعلق  ما  وفي  التوالي.  على  و%0,2   %0,3 بنسبة  احلضرية  واألراضي  السكنية  بالعقارات  اخلاصة 
إلى غشت، بعد هبوطه بنسبة 6,7% في الفصل  يوليوز  الفترة من  البيضاء بنسبة 2,4% خالل  الدار  الرئيسي لبورصة  املؤشر 
في  الشهري  متوسطه  بلغ  التنازلي، إذ  اجتاهه  التداول  حجم  إلى 2,9%. وواصل  السنة  بداية  منذ  السلبي  أداؤه  الثاني، ليصل 
في  و2,6 مليار  السنة  من  األول  النصف  خالل  وغشت، مقابل 2,3 مليار  يوليوز  شهري  في  درهم  املركزية 1,8 مليار  السوق 

املتوسط في سنة 2014.

وواصل معدل التضخم االجتاه التصاعدي املسجل منذ بداية السنة، بحيث بلغ 2,4% في يوليوز مقابل 1,5% في الفصل األول و%2 
في الفصل الثاني من 2015، وذلك نتيجة باألساس لنمو أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األسعار التي انتقلت مساهمتها في 
التضخم من 0,3 إلى 0,5 ثم إلى 1 نقطة مئوية. وساهم في هذه الزيادة كذلك رفع أسعار التبغ انطالقا من يونيو. ومن جانبه، ارتفع 
التضخم األساسي من 1,3% إلى 1,5% ما بني الفصلني األول والثاني، قبل أن يعود إلى 1,4% في يوليوز. وبلغ معدل تضخم السلع 
التجارية  السلع  تضخم  معدل  وارتفع  األول.  الفصل  في   %1,1 مقابل  ويوليوز،  أبريل  بني  املتوسط  في   %1,3 التجارية  غير 
التحويلية  الصناعات  في  اإلنتاج  أسعار  نفسه، واصلت  الوقت  يوليوز. وفي  إلى 1,6% في  يعود  أن  من 1,6% إلى 1,7% قبل 
يونيو، بفعل  بعد 2,7% في  يوليوز  قدره 3,7% في  سنويا  انخفاضا  عام 2013، مسجلة  أوائل  منذ  بدأ  الذي  التنازلي  منحاها 

تزايد حدة تراجع أسعار اإلنتاج في قطاع "التكويك والتكرير" من 27,5% إلى %32.

بناء على مجموع هذه التطورات، يتوقع أن يظل التضخم منسجما مع هدف استقرار األسعار مع ميزان للمخاطر محايد. ويرتقب 
وإلى 1,2% في  املقبلة  الستة  الفصول  املتوسط خالل  إلى 1,5% في  يبلغ 1,8% في 2015 و1,3% في 2016، وأن يصل  أن 

نهاية أفق التوقع، أي الفصل الرابع من سنة 2016.
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والطلب للعرض  اإلجمالي  1. التوجه 

1.1 اإلنتاج 

النمو الوطني إلى 4,1% في الفصل األول من  تسارع 
السنة  من  نفسها  الفترة  2015 مقابل 2,8% في 
المضافة  القيمة  تحسن  عن  ذلك  ونتج  الماضية، 
المضافة  القيمة  وشهدت   .%12 بنسبة  الفالحية 
مقابل   %2 بنسبة  متواضعا  نموا  الفالحية  غير 

.%2,9
يكون  أن  المترقب  الثاني من 2015، من  الفصل  وفي 
النمو الوطني قد بلغ 4,9% وأن يصل إلى 5,1% في 
المضافة  القيمة  انتعاش  بفضل  الثالث،  الفصل 
التوالي.  على  و%15,5   %15,2 بنسبة  الفالحية 
وبالنظر على الخصوص إلى اآلفاق اإليجابية فيما يتعلق  
الجيدة للصناعات  والوتيرة  الغذائية  بتطور الصناعات 
المضافة  القيمة  ترتفع  أن  المتوقع  الميكانيكية، من 
التوالي. ونتيجة  غير الفالحية إلى 2,2% و2,4% على 
الدعم  من  الصافية  المنتجات  على  الضرائب  الرتفاع 
الداخلي  الناتج  نمو  يبلغ  أن  يرتقب   ،%11 بحوالي 
وأن  الثاني  الفصل  الفالحي 3,4% في  غير  اإلجمالي 
يحافظ على نفس المستوى تقريبا في الفصل الثالث. 

التقديرات  تستند  الفالحي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
تقييم  إعادة  إلى  الفالحة  وزارة  عن  الصادرة  الحديثة 
إنتاج الحبوب نحو االرتفاع ليبلغ 115 مليون قنطار في 

بلغت نسبة النمو على الصعيد الوطني 4,1% في الفصل األول من 2015، مقابل 2,8% في الفترة نفسها من السنة املاضية، 
وحتقق هذا النمو بفضل حتسن القيمة املضافة الفالحية نسبة 12%، بينما شهدت القيمة املضافة غير الفالحية منوا متواضعا 
أن يتحسن النمو الوطني بنسبة 5% في املتوسط، بفضل  والثالث، يُرتقب  الثاني  الفصلني  بنسبة 2% مقابل 2,9%. وفي 
انتعاش القيمة املضافة الفالحية بنسبة 15,4%، بينمايتوقع أن يصل منو القيمة املضافة غير الفالحية إلى 3,4%. وبالنظر إلى 
تطور دون التوقعات للقيمة املضافة غير الفالحية في الفصل األول ووتيرة بعض املؤشرات خالل  السنة، متت مراجعة  توقعات منو 
مراجعة  ذلك، متت  مع  الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي لسنة 2015 نحو االنخفاض مبقدار 0,2 نقطةإلى 3,3%. وباملوازاة 
في  من  احلبوب  تقييم  اإلنتاج  إعادة  توقعات منو القيمة املضافة الفالحية نحو االرتفاع مبقدار 0,2 نقطة إلى 15,2%، إثر 
115 مليون قنطار. وإجماال، يُرتقب أن يبلغ النمو الوطني 4,6% سنة 2015، أي بانخفاض 0,2 نقطة مقارنة مع  النسبة املصرح 
ن حتويالت املغاربة  بها في يونيو. أما فيما يتصل بالطلب، فُيرتقب أن يتعزز استهالك األسر، مدعوما بنمو املداخيل الفالحية، وحتسُّ
املقيمني باخلارج، واعتدال  التضخم. ومن احملتمل أن يفتقر االستثمار إلى الدينامية إذ سيعاني من فقدان الزخم ومن حالة الترقُّب 
التي متيز قطاع البناء واألشغال العمومية والشكوك حول منو الطلب اخلارجي. أما في سنة 2016، فُيتوقع أن يتباطأ النمو الوطني 
إلنتاج  العادي  املستوى  إلى  العودة  فرضية  إلى 2,4%، مما يعكس انكماش القيمة املضافة الفالحية بنسبة 6%، وذلك بناء على 
الصافية من الدعم، يُرتقب أن يحافظ النشاط غير  الضرائب  منو  القوي في  التباطؤ  إلى  قنطار. وبالنظر  احلبوب مبقدار 70 مليون 
الفالحي على وتيرة منو بنسبة 3,3%. وتظل اخملاطر التي حتيط باآلفاق املستقبلية على املدى املتوسط مرتبطة على وجه اخلصوص 

بتباطؤ النمو في البلدان الشريكة وبانعكاس وتيرة أسعار املواد األولية.

جدول 1.1 : : تطور الناجت الداخلي اإلجمالي حسب فروع النشاط الرئيسية، على 
أساس سنوي )األسعار املتسلسلة للسنة السابقة، 2007 سنة األساس(

قطاعات األنشطة 
201320142015

IIIفVIفIفIIفIIIفVIفIف
ت
IIف

ت
IIIف

1,312,015,215,5-3,5-3,6-1,6-19,817,4الفالحة

1,61,42,92,51,70,82,02,22,4القيمة املضافة غير الفالحية

3,0-3,2-10,9-3,5-0,712,36,22,5-2,3-الصناعة االستخراجية

0,51,81,71,7-0,80,21,71,51,1-الصناعة التحويلية

16,120,25,16,33,13,610,11,61,7الكهرباء واملاء 

1,92,02,11,71,00,91,31,31,4البناء واألشغال العمومية

0,42,72,62,9-0,6-1,82,32,4-0,6-التجارة 

1,6-1,8-1,0-0,3-3,55,04,83,31,9الفنادق واملطاعم 

2,71,65,46,45,15,30,60,40,7النقل 

1,51,57,25,76,36,24,74,54,7البريد واالتصاالت  

اإلدارة العمومية والضمان 
2,20,93,02,62,42,32,12,52,6االجتماعي

2,32,22,52,01,60,32,12,32,0خدمات أخرى *

الضريبة على املنتجات صافية 
22,015,08,111,813,919,013,011,010,5من الدعم

الناجت الداخلي اإلجمالي 
3,42,63,43,43,02,73,13,43,5باسثتناء الفالحة

5,34,32,82,62,22,24,14,95,1الناجت الداخلي اإلجمالي
)*( مبا في ذلك األنشطة املالية والتأمينات واخلدمات املقدمة إلى املقاوالت واخلواص والتعليم والصحة والعمل االجتماعي.

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب
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موسم 2014-2015، مقابل تقدير أولي حدد في 110 
ارتفاعا  الحبوب  إنتاج  قنطار. وبالتالي، يحقق  مليون 
الماضية، وبنسبة  السنة  مع  بنسبة 70,4% مقارنة 
الخمس  السنوات  متوسط  مع  مقارنة   %53,4
الحالي من ظروف مناخية  الموسم  األخيرة. واستفاد 
للتساقطات  التراكمي  الحجم  ارتفاع  ومن  مالئمة، 
بحوالي 26% مقارنة مع السنة الماضية ومن التوزيع 
الجيد للتساقطات في الزمان والمكان، وبالتالي حقق 
هذا الموسم مستوى قياسيا في 56 مليون قنطار من 
القمح اللين، و35 مليون قنطار من الشعير و24 مليون 

قنطار من القمح الصلب.

وفيما يتصل باألنشطة الثانوية، يرتقب أن تبلغ القيمة 
مماثلة  نمو  نسبة  التحويلية  للصناعات  المضافة 
لمستوى الفصل األول، أي 1,7% في الفصلين الثاني 
مرتفعة  النسبة  هذه  أن  ورغم   ،2015 من  والثالث 
السنة  من  نفسها  الفترة  في  المحققة  النسبة  عن 
الماضية، إال أنها  ال ترقى إلى دينامية هذا القطاع على 
المدى الطويل. وتشير نتائج االستقصاء الشهري حول 
الظرفية الذي ينجزه بنك المغرب عن القطاع الصناعي 
إلى ارتفاع نسبة استخدام الطاقات اإلنتاجية إلى %71 
في الفصل الثاني مقابل 65% في الفصل األول. وتبين 
عن  معلومات  تقدم  والتي  التردد،   عالية  المؤشرات 
يبرز وجود  الفصل الثالث، وجود تطورات متضاربة مما 
االستقصاء  وأسفر  القطاع.  نمو  في  استقرار  شبه 
لشهر  الصناعي  القطاع  في  الظرفية  حول  الشهري 
شهر  من  والمبيعات  اإلنتاج  في  انخفاض  عن  يوليوز 
اإلنتاجية  نسبة  استخدام  الطاقات  بلغت  آلخر، إذ 
السياق ذاته،  73% مقابل 75% شهرا قبل ذلك. وفي 
جدا  العالي  الجهد  ذات  الكهرباء  مبيعات  شهدت 
يوليوز 2015.  بنهاية  ركود  والمتوسط شبه  والعالي 
تطورا  الخارجية  التجارة  مؤشرات  المقابل، تبين  وفي 
الصناعة  نشاط  تحسن  إلى  السيما  بالنظر  إيجابيا 
الغذائية واألداء الجيد لقطاع السيارات، الذين ارتفعت 
الجارية، بنسبة 16,1% و%15  صادراتهما، باألسعار 

على التوالي بنهاية غشت 2015.

يتقلص  أن  يرتقب  التعدين،  بصناعة  يتعلق  وفيما 
تراجع قيمتها المضافة في الفصل الثاني إلى %3,2 
هذا  ويعكس  السابق.  الفصل  في   %10,9 مقابل 
للفوسفاط،  التجاري  اإلنتاج  انخفاض  التطور  تباطؤ 
الذي تراجع إلى 7,1% في الفصل الثاني بعد انكماشه 
بنسبة 12,3% في الفصل الذي سبقه. وعلى نفس 

رسم بياني 2.1 : تطور الناجت الداخلي اإلجمالي ومكوناته، على أساس سنوي 

)أسعار متسلسلة 2007(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، حسابات وتوقعات بنك املغرب

رسم بياني 3.1: منو الناجت الداخلي اإلجمالي الوطني غير الفالحي والناجت الداخلي 

اإلجمالي للبلدان الشريكة، على أساس سنوي  

املصادر: صندوق النقد الدولي، املندوبية السامية للتخطيط، حسابات وتوقعات بنك املغرب

رسم بياني 1.1: توقعات النمو ف2  2015  - ف2  2016

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب 
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رسم بياني 4.1: مساهمة القطاع األولي والثانوي والثالثي في النمو 

اإلجمالي بالنقط املئوية

 
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، حسابات وتوقعات بنك املغرب

بنسبة %1,7  ارتفاعا  الصادرات  حجم  شهد  المنوال، 
تستمر  أن  ويُرتقب   .%25,4 بنسبة  انخفاض  مقابل 
هذه الوتيرة في الفصل الثالث، حيث ستنخفض القيمة 
المعطيات  وتشير   .%3 بنسبة  للقطاع  المضافة 
بنسبة %9  تراجع  إلى  يوليوز  بشهر  الخاصة  المتاحة 
على  وصادراته  الفوسفاط  إنتاج  حجم  في  و%14,5 

التوالي. 

من  األول  الفصل  في   %10,1 بنسبة  ارتفاعها  وبعد 
2015، يُرتقب أن تشهد القيمة المضافة لفرع الكهرباء 
في   %1,6 إلى  التصاعدية  وتيرتها  في  تباطؤا  والماء 
ارتفاع  تباطؤ  إلى  التطور   هذا  ويعزى  الثاني.  الفصل 
اإلنتاج الصافي المحلي للكهرباء إلى 5,1% في الفصل 
إلى  المبيعات  ارتفاع  تباطؤ  إلى  أقل،  وبدرجة  الثاني، 
بنسبة 8,2% و1,5% على التوالي  نموها  0,7% بعد 
في الفصل السابق. وفي الفصل الثالث، يُرتقب أن يصل 
بعين  أخذا   %1,7 إلى  للقطاع  المضافة  القيمة  نمو 
االعتبار على الخصوص تحسن اإلنتاج الصافي المحلي 
بنسبة 10,4% والمبيعات اإلجمالية بنسبة 9,9% في 

يوليوز 2015.

في  المضافة  قيمته  نمو  استقر  البناء، فقد  قطاع  أما 
الثالث  الفصل  و 1,4% في  الثاني  الفصل  1,3% في 
ارتفاعا  اإلسمنت  مبيعات  أن شهدت  من 2015. وبعد 
طفيفا بنسبة 0,6% في الفصل األول تراجعت بنسبة 
ارتفاعا  غشت  شهر  وشهد  الثاني.  الفصل  في   %3
التراكم  في  تصاعدية  وتيرة  صاحبته   %17,2 بنسبة 
بنسبة 1,4%. وبالموازاة مع ذلك، تواصل تراجع القروض 
نسبتها  بلغت  العقاريين  حيث  للمنعشين  الممنوحة 
4,9% في يوليوز بعد انخفاض متوسط بنسبة %7,6 

في الفصل الثاني.

البريد  فرع  يحافظ  أن  الثالثي، فيرتقب  القطاع  عن  أما 
واالتصاالت على وتيرة تصاعدية، وإن كانت أقل مقارنة مع 
السنة الماضية. فبعد أن ارتفعت القيمة المضافة لهذا 
الفرع  بنسبة 4,7% في الفصل األول من 2015، يرتقب 
الثاني  الفصلين  في  و%4,7  تنمو  بنسبة %4,5  أن 
ذلك. وتشير  قبل  والثالث، مقابل 5,7% و6,3% سنة 
في   %44,3 بنسبة  ارتفاع  إلى  المتاحة  المعطيات 
 ،2015 يونيو  بنهاية  األنترنت  في  المشتركين  قاعدة 
المسجل  بنسبة %61,5  مقارنة  تباطؤ  في  كانت  وإن 
بنهاية الفصل األول. وبالموازاة مع ذلك، انكمشت قاعدة 
مستعملي الهاتف المنتقل بنسبة 0,7% بعد استقرار 

رسم بياني 5.1:  تطور القيمة املضافة لقطاع البناء واألشغال العمومية ومجموع 

مبيعات اإلسمنت، على أساس سنوي

املصادر: اجلمعية املهنية ملنتجي اإلسمنت، املندوبية السامية للتخطيط، حسابات وتوقعات بنك املغرب
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انخفاض  تواصل  حين  في  الماضي  الفصل  طيلة  دام 
مشتركي الهاتف الثابت بنسبة %12,4.

القيمة  تراجعت  السياحي،  للنشاط  وبالنسبة 
بنسبة 1,8% في  والمطاعم  الفنادق  لفئة  المضافة 
الفصل  الفصل الثاني، بعد انكماش بنسبة 1% في 
المبادالت  مؤشرات  األرقام  هذه  وتؤكد  السابق. 
انخفاضا بنسبة  التي  تبين  الثاني  الخارجية للفصل 
بنسبة %5  بعد  تقلصها  األسفار  عائدات  8,4% في 
تفاقما  ذلك، نالحظ  إلى  السابق. إضافة  الفصل  في 
من فصل آلخر في انخفاض عدد الوافدين على المراكز 
المبيت، بنسبة 0,5% إلى  ليالي  وفي عدد  الحدودية 
حسب  التوالي،  على   %13,4 إلى  و%8,5   %4,8
نفس  تشير  ذلك،  ومع  السياحة.  وزارة  معطيات 
يوليوز  الوزارة إلى ارتفاع بنسبة 14,6% و16,3% في 
المبيت، على التوالي،  وليالي  الوافدين  عدد  2015 في 
بالموازاة مع تراجع وتيرة انخفاض مداخيل األسفار إلى 
يوليوز،  بنهاية   %3,1 مقابل  غشت  بنهاية   %2,5
حسب مكتب الصرف. وفي ظل هذه الظروف، يُرتقب أن 
يشهد تراجع القيمة المضافة لقطاع السياحة بعض 

االنخفاض إلى 1,6% في الفصل الثالث.

والتي  والنقل،  التجارة  لفرعي  المضافة  القيمة  أما 
تعتمد على أداء باقي الفئات، فيرتقب أن ترتفع بنسبة 
ثم  الثاني،  الفصل  في  التوالي  على  و%0,4   %2,6

الثالث. الفصل  2,9% و0,7% في 
 2015 لسنة  النمو  توقعات  مراجعة  تمت  وإجماال، 
الواردة  بشكل طفيف نحو االنخفاض مقارنة مع تلك 
وبالتالي،  النقدية.  السياسة  عن  األخير  التقرير  في 
يتوقع أن يبلغ النمو 4,6% مقابل تقدير أولي في %4,8 
ر هذا التعديل بإعادة تقدير  بنهاية يونيو 2015. ويُفسَّ
عوض   %3,3 إلى  االنخفاض  الفالحي نحو  النمو غير 
القيمة  ارتفاع  مراجعة  تمت  المقابل،  وفي   .%3,5
إلى  األعلى  نحو  طفيف  بشكل  الفالحية  المضافة 
15,2% مقابل 15%، نتيجة إعادة تقدير اإلنتاج المتوقع 
الحبوب في 115 مليون قنطار. وبالنسبة لسنة  من 
فالحي  موسم  إلى  العودة  فرضية  2016، وبناء على 
عادي، يُرتقب أن يتباطأ النمو إلى 2,4%، يصاحبه مع 
ذلك ارتفاع طفيف في القيمة المضافة غير الفالحية 

بنسبة %3,5. 

رسم بياني 7.1: تطور حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج على أساس سنوي، 

بالنسبة املئوية 

املصدر: مكتب الصرف. 

رسم بياني 6.1 : مساهمة قطاعات األنشطة في النمو اإلجمالي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، حسابات وتوقعات بنك املغرب
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 2.1 االستهالك
من  لألسر  النهائي  االستهالك  يستفيد  أن  يُرتقب 
االنعكاسات  اإليجابية ذات الصلة بتحسن المداخيل 
في  تواصلت  جيد. فقد  فالحي  موسم  بعد  الفالحية 
األسر،  ثقة  لمؤشر  التصاعدية  الوتيرة  الثاني  الفصل 

بعد أن ارتفعت منذ الفصل الرابع من 2014.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن يستفيد استهالك األسر من 
االرتفاع شبه المستمر منذ يونيو 2014 في تحويالت 
هذه  إجمالي  بلغ  فقد  بالخارج.  المقيمين  المغاربة 
أنها  أي  درهم،  مليار  التحويالت بنهاية غشت 42,1 
ذلك،  ارتفعت بنسبة 5,5% على أساس سنوي. ومع 
تشير المعطيات النقدية إلى ارتفاع بنسبة 5,7% في 
ملحوظ  تراجع  في  يوليوز،  بنهاية  االستهالك  قروض 
مقارنة مع االرتفاع بنسبة 14,8% المسجل  بنهاية 

يونيو. 

وإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يتواصل تأثُّر استهالك األسر 
الفالحية، مما سيؤدي  األنشطة غير  انتعاش  بضعف 

إلى خلق عدد محدود من فرص الشغل. 

أما عن االستهالك العمومي، فتشير وضعية التكاليف 
يوليوز 2015 إلى  بنهاية  بالخزينة  الخاصة  والموارد 
تباطؤ وتيرة نمو  نفقات التشغيل، التي انتقلت من %5 
إلى 0,5% في ظرف سنة. ويغطي هذا التطور تباطؤا 
من 1,3% إلى  المستخدمين  تكاليف  نمو  وتيرة  في 
باقي السلع والخدمات  نفقات  في  0,8%، واستقرارا 

بعد أن ارتفعت بنسبة 12,8% في السنة الماضية.

3.1 االستثمار

فيما يتعلق باالستثمار، تبين المؤشرات المتاحة تطورا 
متفاوتا برسم سنة 2015.

فقد حافظت قروض التجهيز على وتيرة تصاعدية في 
حوالي 2% في المتوسط بين أبريل ويوليوز 2015، وهي 
في  وتيرة في تباطؤ مقارنة بنسبة 5,6% المسجلة 
الوضع  هذا  ر  السنة. ويُفسَّ من  األولى  الثالثة  األشهر 
األول،  الفصل  خالل  مواتي  أساس  أثر  بتحقق  عموما 
األخيرة. وبناء عليه،  األربعة  األشهر  في  والذي  اندثر 
المقادمة  الفصول  في  االستثمار  يستفيد  أن  يُرتقب 
األخيرة  الثالثة  الفصول  في  الملحوظ  االنخفاض  من 
في معدالت الفائدة المدينة على قروض التجهيز والتي 
الثالث من 2014  الفصل  انخفضت من 6,01% في 

إلى 5,04% في الفصل الثاني من 2015.

رسم بياني 10.1: تطور املناخ العام لألعمال*

)*(فارق آراء بني نسبة األجوبة ب »جيد« واألجوبة ب »رديء«
املصدر: االستقصاء الشهري للظرفية في القطاع الصناعي الذي يعده بنك املغرب

رسم بياني 9.1: تطور قروض التجهيز على أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب 

رسم بياني 8.1: تطور قروض االستهالك على أساس سنوي، بالنسبة املئوية

املصدر: بنك املغرب 
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ومن جهة أخرى، وبغض النظر عن الواردات االستثنائية من الطائرات بمبلغ 3,6 مليار درهم، ال تزال واردات سلع 
الخصوص  وجه  بنسبة 7,2%، أو 3,9 مليار، مما يعكس على  بنهاية غشت  وتيرة تصاعدية  التجهيز تشهد 
الواردات برسم »األجهزة الكهربائية لقطاع االتصاالت«. وبالموازاة مع ذلك، شهد  ارتفاعا بمبلغ 1,7 مليار في 
درهم،  تدفق االستثمارات المباشرة الخارجية بنهاية غشت ارتفاعا بنسبة 22,8% في المداخيل، أي 24,2 مليار 

و29,5% في النفقات، أي 5,1 مليار، أي أن التدفق الصافي ارتفع بنسبة %21,1. 

وفيما يتعلق باستثمار الخزينة، فقد تباطأت وتيرة نموه بنهاية يوليوز ، مع ارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع %25,3 
في السنة السابقة.

سنة 2015، بعد  برسم  منعدمة  شبه  النمو  في  االستثمار  مساهمة  المتاحة، كانت  المعطيات  وبناء على 
الترقب  بحالة  متأثرا  االستثمار  تطور  سنة 2014.وإجماال، يظل  مئوية  بنسبة 1,1 نقطة  سلبية  مساهمة 

المستمر لدى الفاعلين االقتصاديين، السيما بسبب الشكوك المتعلقة بتطور الطلب الخارجي.

اإلطار 2.1 : تنفيذ امليزانية بنهاية يوليوز 2015

تظهر وضعية تكاليف وموارد الخزينة بنهاية يوليوز 2015 
وجود عجز في الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، 
ماليير   10,2 بمبلغ  منخفضا  درهم،  مليار   23,6 يبلغ 
درهم مقارنة مع نفس الفترة من 2014. ووجاء ذلك نتيجة 
االنخفاض الملحوظ في النفقات مقارنة مع المداخيل. فقد 
بنسبة 4,6% إلى 164,5  اإلجمالية  النفقات  انخفضت 
مليار درهم، السيما ارتباطا بتراجع تكاليف المقاصة بأكثر 
من النصف تقريبا، في حين شهدت نفقات التشغيل ارتفاعا 
العادية  المداخيل  انخفضت  ذلك،  مع  وبالموازاة  طفيفا. 
بنسبة 2,9% إلى 133,6 مليار درهم، مما يعكس تراجع 
درهم  بنسبة 0,5% إلى 118 مليار  الضريبية  المداخيل 
وتراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 19,8% إلى 14,1 
مليار، وترتبط هذه الوتيرة أساسا بانخفاض مداخيل هبات 
درهم  مليون  بلغت 944  التي  الخليجي  التعاون  مجلس 
بنهاية يوليوز 2015 مقابل 7,1 ماليير في السنة الماضية. 
ويبدو الرصيد العادي إيجابيا في مبلغ 1,2 مليار مقارنة مع 
رصيد سلبي في مبلغ 3,3 مليار بنهاية يوليوز 2014. ومن 
جهة أخرى، كان رصيد الحسابات الخاصة للخزينة إيجابيا في 
مبلغ 7,2 مليار مقابل 941 مليون في السنة الماضية، مما 
ساهم بما مقداره 6,3 مليار في تقليص العجز مقارنة مع 

.2014

ويعكس تطور الواردات الضريبية نمو الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية في حين انخفضت الضرائب غير المباشرة ورسوم 
التسجيل والتنبر. فقد ارتفع عائد الضرائب المباشرة بنسبة 1,6% إلى 46,7 مليار، ويشمل أساسا ارتفاعا بنسبة 7,1% في 

مداخيل الضريبة على الدخل لتصل إلى 21,9 مليار وتراجعا بنسبة 3,3% إلى 23,7 مليار في عائدات الضريبة على الشركات.

رسم بياني إ 1.1.1 : أرصدة امليزانية

املصدر: وزارة اإلقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(

رسم بياني إ 2.1.1 : مداخيل عادية

املصدر: وزارة اإلقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(
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ر انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات بتحصيل مداخيل استثنائية مرتبطة بتفويت شركة مركز الحليب وجزء من رأسمال  ويُفسَّ
درهم، في  بنسبة 2,2% إلى 57,3 مليار  المباشرة  غير  الضرائب  مداخيل  شركة اتصاالت المغرب سنة 2014. وانخفضت 
حين تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2,3% إلى 43,4 مليار درهم، وتشمل شبه استقرار في 16,7 مليار 
في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وانخفاضا بنسبة 3,7% إلى 26,7 مليار درهم في الضريبة على القيمة المضافة 
المفروضة على الواردات. وتم تحصيل 13,9 مليار من الضريبة الداخلية لالستهالك، أي بانخفاض بلغ 1,7% مما يعكس انخفاض 
جميع فئات تكنولوجيا المعلومات واالتصال. أما مداخيل الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بنسبة 3,9% إلى 4,5 مليار، في حين 
درهم  انخفضت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 2,6% إلى 9,5 مليار، وهو ما يعزى  إلى تحقيق عائد بمبلغ 1,4 مليار 
بنهاية يوليوز 2014 إثر تفويت جزء من رأسمال اتصاالت المغرب. وفيما يتعلق بتطور المداخيل غير الضريبية، فإلى جانب انخفاض 
الهبات القادمة من مجلس التعاون الخليجي، تشمل أساسا ارتفاعا بنسبة 15,7% إلى 5,9 مليار في مداخيل االحتكار، من بينها 
1,7 مليار من مداخيل مْنح رُخص الجيل الرابع، و1,6 مليار درهم من اتصاالت المغرب، ومليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، 

المغرب.  و496 مليون من بنك 

وبالنسبة للنفقات اإلجمالية، فيشمل انخفاضها ارتفاع نفقات االستثمار بنسبة 2% إلى 32 مليار، وانخفاض النفقات العادية 
أخرى، ارتفعت نفقات  بنسبة 6,1% إلى 132,4 مليار، وذلك إثر تخفيف عبء المقاصة بنسبة 56,4% إلى 9,3 مليار. ومن جهة 
التشغيل بنسبة 0,5% إلى 92,1 مليار، وشملت ارتفاع كتلة األجور بنسبة 0,8% إلى 60,4 مليار واستقرار نفقات باقي السلع 
والخدمات في مبلغ 31,7 مليار. وإلى جانب ذلك، ارتفعت التكاليف من حيث فوائد الدين بنسبة 22,4% إلى 18 مليار، مما يعكس 
ارتفاعا بنسبة 23,9% إلى 15,8 مليار في نفقات فوائد الدين الداخلي و12,5% إلى 2,2 مليار في فوائد الدين الخارجي. وخالل 

األشهر السبعة األولى من 2015، قلصت الخزينة من حجم متأخرات األداء بمبلغ 8,4 ماليير لتصل إلى 5 ماليير. 

وفي ظل هذه الظروف، بلغت الحاجة إلى التمويل 32,1 مليار، 
يوليوز  نهاية  مع  بمبلغ 1,2 مليار مقارنة  تفاقمت  أنها  أي 
في الصندوق والتدفق  العجز  من  تغطية كل  2014. وتمت 
الصافي الخارجي السلبي الذي يصل إلى 1,6 مليار درهم، 
باللجوء إلى السوق الداخلية بمبلغ 33,6 مليار، أي بارتفاع 
بقيمة 12,2 مليار، من بينها 28,2 مليار تم الحصول عليها 
السنة  في  مقابل 11,6 مليار  المزايدة  عمليات  خالل  من 

الماضية. 

رسم بياني إ 3.1.1 : نفقات إجمالية

املصدر: وزارة اإلقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(
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جدول 2.1: تطور امليزان التجاري حتى نهاية غشت

)مباليني الدراهم(
غشت
*2015

غشت
2014

تغيرات غشت 
2014/2013

تغيرات غشت 
2015/2014

%املبلغ%املبلغ

8306,6 6488,78 62010 450133 142الصادرات اإلجمالية

67918,4 5,74-532 1-431 11025 30صادرات الفوسفاط ومشتقاته

01111,8 9778,43 4881 49925 28الفالحة والصناعة الغذائية

97215,0 07636,33 5517 52326 30السيارات
1,4-75-27475516,7 1995 5الصناعة اإللكترونية

1,1-53-2,9-139-661 6084 4صناعة الطيران

1,7-390-0074,6 7471 35722 22النسيج واجللد

6,7-839 17-0612,3 3246 485264 246الواردات اإلجمالية

30,0-717 19-1,7-146 1-814 09765 46املنتجات الطاقية 
الواردات باستثناء
8780,9 2073,81 5107 388198 200املنتجات الطاقية

14,8-376 4-16416,4 4874 11129 25املواد الغذائية

1,2-562-5278,1 9123 35046 46سلع االستهالك

2209,97355,4 6041 33913 14املواد اخلام

3174,2 8533920,72 17054 57املواد نصف املصنعة

8717,2 4,03-233 2-493 36453 57سلع التجهيز

20,4-669 26-3,4-587 4-704 035130 104العجز التجاري
)*(معطيات مؤقتة

 املصدر: مكتب الصرف.

رسم بياني 11.1: تطور مجموع الصادرات 
)التراكم على أساس سنوي بالنسبة املئوية (

املصدر: مكتب الصرف

4.1 الحسابات الخـارجية

انخفض العجز التجاري بنهاية األشهر الثمانية األولى 
الفترة نفسها  من 2015 بنسبة 20,4% مقارنة مع 
من 2014، ليصل إلى 104 مليار درهم. وتعكس هذه 
 246,5 إلى   %6,7 بنسبة  الواردات  انخفاض  الوتيرة 
مليار درهم وارتفاع الصادرات بنسبة 6,6% إلى 142,5 
مليار درهم. وتحسن بذلك معدل التغطية بمقدار 7,2 

نقط مئوية إلى %57,8.

مشتريات  انخفاض  أساسا  الواردات  تراجع  ويعكس 
مشتريات  بانكماش  بنسبة 30%، ارتباطا  المحروقات 
زيت النفط الخام بنسبة 46,9%، وانكماش مشتريات 
مشتريات  بنسبة 29,4%، وانخفاض  والوقود  الغازوال 
غاز النفط بنسبة 31,9%. وانخفضت الفاتورة الغذائية 
القمح  من  اإلمدادات  انكماش  بنسبة 14,8% نتيجة 
المقابل، تراجعت مشتريات سلع  بنسبة 27,8%. وفي 
 46,4 إلى  بنسبة %1,2  طفيفا  تراجعا  االستهالك 
التجهيز  سلع  واردات  ارتفعت  العكس،  وعلى  مليار. 
يعكس  مما  درهم،  مليار   57,4 إلى   %7,2 بنسبة 
أساسا ارتفاع مقتنيات الطائرات واألجهزة الكهربائية. 
وفيما يتعلق بباقي فئات االستخدام، ارتفعت مشتريات 
المنتجات شبه النهائية بنسبة 4,2% إلى 57,2 مليار 
بنسبة 5,4% إلى  الخام  المنتجات  درهم، ومشتريات 

14,3 مليار.

الجيد  األداء  استمرار  إلى  الصادرات  ارتفاع  ويشير   
السيارات  وصناعة  ومشتقاته  الفوسفاط  لقطاعات 
والصناعة الغذائية عند التصدير. فقد ارتفعت مبيعات 
إلى   %18,4 بنسبة  للفوسفاط  الشريف  المكتب 
مبيعات  ارتفعت  ذلك،  جانب  إلى  درهم.  مليار   30,1
إلى  بالنظر  السيما   ،%15 بنسبة  السيارات  قطاع 
أما   .%19,1 بنسبة  السيارات  إنتاج  صادرات  ارتفاع 
فقد  الغذائية  والصناعة  الفالحي  القطاع  صادرات 
الخصوص  وجه  على  ارتفعت بنسبة 11,8%، وتعكس 
 .%16,1 بنسبة  الغذائية  الصناعة  مبيعات  ارتفاع 
وفي المقابل، ال يزال أداء مبيعات قطاع النسيج والجلد 
سلبيا للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت بنسبة 
التراجع  هذا  ويُعزى   .2015 غشت  بنهاية   %1,7
أساسا إلى انخفاض مبيعات المالبس الداخلية بنسبة 
5,5%، في حين شهدت مبيعات المالبس الجاهزة شبه 
استقرار. أما في باقي القطاعات، فقد شهدت مبيعات 

رسم بياني 12.1: تطور صادرات قطاعي السيارات و النسيج و اجللد،

)التراكم على أساس سنوي بالنسبة املئوية(

املصدر:  مكتب الصرف
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رسم بياني 15.1: تطور واردات النفط اخلام، )على أساس سنوي 
بالنسبة املئوية(

املصدر: مكتب الصرف

رسم بياني 14.1: تطور صادرات الفوسفاط

 )على أساس سنوي بالنسبة املئوية(

املصدر:  مكتب الصرف

رسم بياني 13.1: تطور الواردات،

)التراكم على أساس سنوي بالنسبة املئوية(

املصدر:  مكتب الصرف

بنسبة  تراجعا  اإللكترونية  والصناعة  الطائرات  صناعة 
و1,4% إلى 5,2 مليار درهم، على  1,1% إلى 4,6 مليار 

التوالي. 

ارتفعت  الجاري، فقد  الحساب  بنود  بباقي  يتعلق  وفيما 
تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5,5%، بعد 
ارتفاع طفيف بنسبة 0,9% شهر غشت 2014. ورغم 
االنتعاش الذي حققته عائدات األسفار في يوليوز بنسبة 
بنسبة 2,5% بنهاية  انخفاضا  شهدت  16,1%، فقد 

غشت. 

وبناء على هذه التطورات، يُرتقب أن يبلغ عجز الحساب 
بنهاية  اإلجمالي  الداخلي  الناتج  من   %2,8 الجاري 
يونيو 2015.  بنهاية  2015، مقابل 3,5% المتوقعة 
ويعكس هذا التوقع الجديد  مراجعة نحو االنخفاض ف 
إلى 57,5 دوالر،  لفرضية  سعر البرميل، من 65 دوالر 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  الممنوحة  والهبات 

إلى 6 ماليير مقابل 13 مليار درهم. 

أما بالنسبة للحساب المالي، فقد بلغ التدفق الصافي 
درهم،  مليار   19,1 األجنبية  المباشرة  لالستثمارات 
نهاية غشت 2014،  مع  بارتفاع بنسبة 21,1% مقارنة 
االستثمارات  تدفقات  برسم  المداخيل  ارتفاع  نتيجة 
بمبلغ 4,5 مليار درهم، وهي أعلى من مبالغ االستثمار 

الموجهة إلى الخارج والتي بلغت  1,2 مليار درهم. 

وفي ظل هذه الظروف، تحسن جاري االحتياطيات الدولية 
بنسبة 19,7% بنهاية غشت 2015، على أساس سنوي، 
المرتقب  التطور  إلى  ليبلغ 210,2 مليار درهم. وبالنظر 
أن  يُحتمل  الرأسمال،  وحساب  الجاري  الحساب  في 
التحسن  من  المزيد  الدولية  االحتياطيات  جاري  يسجل 
من  ونصف  أشهر  إلى ما يعادل 6  سنة 2015 ليصل 

واردات السلع والخدمات بنهاية هذه السنة.
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اإلنتاجية الطاقات  على  1.2 الضغوط 

حسب تقديرات بنك المغرب، يحتمل أن تواصل فجوة 
الثاني  الفصلين  خالل  سلبية  قيم  تسجيل  الناتج 
ما  بياني 1.2(، وهو  سنة 2015 )رسم  من  والثالث 
التضخمية  الضغوط  اعتدال  استمرار  إلى  يشير 

الناتجة عن الطلب.

الشهري  االستقصاء  في  الواردة  المعطيات  وحسب 
للظرفية الصناعية، شهدت نسبة استعمال الطاقات 
اإلنتاجية، شهري يونيو ويوليوز، تراجعا بواقع نقطتين 
وقد   .)2.2 بياني  )رسم  إلى %73  لتصل  مئويتين 
الصناعات  منها  الفروع، خاصة  كافة  التغير  هّم هذا 
نسبة  تراجع  بفعل  الكيماوية،  وشبه  الكيماوية 

استخدام الطاقات في أنشطة التكرير.

أن  موازاة مع ذلك، وحسب نفس االستقصاء، يحتمل 
الفصل  شهدت، خالل  قد  اإلنتاج  وحدة  تكلفة  تكون 
يشمل  العموم  على  سنة 2015، ارتفاعا  من  الثاني 
تراجعها في الصناعات الميكانيكية وصناعات التعدين 
وحسب  وتزايدها في باقي الفروع )رسم بياني 3.2(. 
تكاليف  السواء،  على  التغير،  هذا  يهّم  المكونات، 

المواد األولية والتكاليف المالية ونفقات األجور.

الظاهرة  اإلنتاجية  مؤشر  عرف  الفصل،  نفس  وخالل 
وتيرة  في  تباطؤا  الفالحية  غير  األنشطة  في  للعمل 
 %0,7 إلى   %1,8 من  سنوي،  أساس  على   نموه 

الشغل سوق  وعلى  اإلنتاجية  الطاقات  على  2. الضغوط 

خالل الفصلني الثالث والثالث من سنة 2015، يرتقب أن تواصل األنشطة غير الفالحية تطورها بأقل من إمكاناتها، حسب 
تقديرات بنك املغرب. وتشير نتائج االستقصاء إلى تدني نسبة استعمال الطاقات اإلنتاجية في الصناعة خالل شهر يوليوز 
الفصل الثاني، تراجع  تشهد، خالل  السوق  وضعية  تزال  ذلك، ال  جانب  بنقطتني مئويتني مقارنة بيونيو، لتصل إلى 73%. إلى 
نسبة النشاط بواقع 0,9 نقطة مئوية لتصل إلى 48% وتدني عدد مناصب الشغل احملدثة من 39 ألف السنة املاضية إلى 38 
ألف منصب فقط. في ظل هذه الظروف، انخفضت نسبة البطالة مبقدار 0,6 نقطة مئوية إلى 8,7%، مقابل 9,3% سنة 
من قبل. وفي ما يتعلق بتكاليف الشغل، تنامى مؤشر متوسط األجور في القطاع اخلاص، على أساس سنوي، بنسبة %5,8 

احلقيقية. بالقيمة االسمية خالل الفصل الثاني و3,7% بالقيمة 

وإجماال، يتضح من خالل حتليل مختلف املؤشرات غياب ضغوط تضخمية مهمة على األسعار خالل الفصول املقبلة، مما يعكس 
استمرار وجود جزء من الطاقات غير املستخدمة داخل االقتصاد.

رسم بياني 1.2 : فجوة الناجت غير الفالحي

)بالنسبة املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط و مكتب اإلحصاءات األوروبي Eurostat وتقديرات بنك املغرب

رسم بياني 2.2: نسبة استخدام الطاقات اإلنتاجية في الصناعة

)بالنسبة املئوية(

املصدر: االستقصاء الشهري للظرفية الذي يعده بنك املغرب

رسم بياني 3.2 : تطور تكلفة وحدة اإلنتاج 
)بالنسبة املئوية(

* فارق األراء : الفارق بني نسبة املقاوالت التي ترى أن النشاط قد سجل ارتفاعا وتلك التي ترى انخفاضا في النشاط.
املصدر: االستقصاء الشهري للظرفية الذي يعده بنك املغرب
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)رسم بياني 4.2(. ويعزى هذا التغير إلى تباطؤ نسبة 
إلى   %2,5 من  الفالحية  غير  المضافة  القيمة  نمو 
نمو التشغيل في القطاع غير الفالحي  2,2% وتسارع 

من 0,7% إلى %1,5.

الشغل سوق  على  2.2 الضغوط 

النشيطة  الساكنة  الثاني، شهدت  متّم الفصل  مع 
بنسبة  تراجعا  فوق  فما  سنة  العمر 15  من  البالغة 
0,3%، ُسجل فقط في المناطق القروية بنسبة %0,9، 
بنسبة  الحضرية  المناطق  في  ارتفعت  حين  في 
0,3%. وأخذا في االعتبار التطور الديمغرافي، واصلت 
نسبة النشاط تدنيها بوتيرة أكثر حدة لتصل إلى %48 

مقابل 48,9% في السنة المنصرمة.

وتزايد عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 38 ألف منصب، 
حيث تم إحداث 72 ألف منصب في المناطق الحضرية 
القروية  المناطق  في  منصب  خسارة 34 ألف  مقابل 
قطاع  القطاعات، يعتبر  وحسب   .)5.2 بياني  )رسم 
الخدمات أهم ُمشغل لليد العاملة بما قدره 66.000 
منصب، بعد أن لم يتجاوز عدد المناصب المحدثة فيه 
خالل الفصل السابق 4.000 منصبا. ويليه قطاع البناء 
واألشغال العمومية بواقع 16ألف منصب، بعد فصلين 
من الفتور، ثم القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة 
التقليدية، بواقع 14ألف منصب، حوالي 12 ألف منها 
في المحيط القروي. في المقابل، سجل قطاع الزراعة 
والصيد خسارة 58 ألف منصب، بالرغم من  والغابات 

إنتاج 115 مليون قنطار من الحبوب.

بذلك، تزايدت الساكنة النشيطة بنسبة 0,3%، نتيجة 
لتناميها في المحيط الحضري بواقع 1,3% وتراجعها 
التشغيل  نسبة  وواصلت   .%0,6 بنسبة  القرى  في 
منحاها التنازلي من 44,4 إلى 43,9% على المستوى 
الصعيد  على   %36,6 إلى   %36,8 ومن  الوطني، 
المناطق  في   %55,3 إلى   %56,1 ومن  الحضري، 

القروية )جدول 1.2(.

رسم بياني 4.2: تغير اإلنتاجية الظاهرة للعمل* على أساس سنوي

)*( القيمة املضافة غير الفالحية/التشغيل غير الفالحي.
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتقديرات بنك املغرب

رسم بياني 5.2 : تطور مناصب الشغل احملدثة حسب القطاعات )باآلالف(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

جدول 1.2 : املؤشرات الفصلية للنشاط والتشغيل والبطالة

باآلالف/ %
ف2- 2015ف2- 2014

اجملموعالقروياحلضرياجملموعالقروياحلضري

السكان النشيطون والتشغيل
6.4075.59812.0056.4255.54511.970السكان النشيطون 1

42,958,248,942,257,248,0نسبة املشاركة في اليد العاملة )%(2 
5.4955.39610.8915.5675.36210.929السكان النشيطون املشتغلون

36,856,144,436,655,343,9نسبة التشغيل)%(3

البطالة
السكان النشيطون العاطلون عن 

9122021.1148581831.041العمل

14,23,69,313,43,38,7نسبة البطالة)%(4
حسب األعمار

36,48,319,238,68,520,5. 15 - 24 سنة
20,24,013,418,53,411,9. 25 - 34 سنة
8,21,75,67,31,85,1. 35 - 44 سنة

حسب الشهادات
شهادات 7,72,04,16,61,93,6. بدون 

الشهادات 19,09,916,918,18,916,0. حاملو 
)1( السكان البالغون 15 سنة فما فوق 

)2( السكان النشيطون البالغون 15 سنة فما فوق/مجموع السكان البالغون 15 سنة فما فوق
)3( السكان النشيطون املشتغلون البالغون 15 سنة فما فوق/ مجموع السكان البالغني 15 سنة فما فوق

البالغون 15 سنة فما  النشيطون  البالغون 15 سنة فما فوق/ السكان  العمل  العاطلون عن  النشيطون  )4( السكان 
فوق

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 
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من  البطالة  نسبة  تراجعت  الظروف،  هذه  ظل  في 
هذا  هّم  وقد   .%8,7 إلى  الماضية  السنة   %9,3
السواء،  على  والقروي  الحضري  المحيطين  التغير 
إلى %13,4  نقطة  بواقع 0,8  البطالة  انخفضت  إذ 
وبمقدار0,3 نقطة إلى 3,3%. وقد سجل هذا التراجع 
الذين  الشباب  باستثناء  العمرية  الفئات  كافة  لدى 
تفاقمت  حيث  سنة،  و24   15 بين  أعمارهم  تتراوح 
نسبة بطالتهم من 19,2% إلى 20,5% على المستوى 
المدن )جدول  ومن 36,4% إلى 38,6% في  الوطني 

.)1.2

وبخصوص تكاليف األجور، ارتفع مؤشر متوسط األجور 
في القطاع الخاص، على أساس سنوي، بنسبة %5,8 
خالل  الحقيقية  بالقيمة  و%3,7  االسمية  بالقيمة 

الفصل الثاني )رسم بياني 6.2(.

الساعة  األدنى لألجور عن  الحد  من جهة أخرى، سجل 
ارتفاعا على أساس سنوي، بلغت نسبته 3% بالقيمة 
من  الرفع  قرار  عن  ينتج  أن  المنتظر  ومن  الحقيقية. 
إلى  ليصل  االسمية  بالقيمة   %5 بنسبة  الحد  هذا 
13,46 درهم/للساعة، ارتفاُعه بنسبة 2,7% بالقيمة 
الحقيقية خالل الفصل الثالث من سنة 2015 مقابل 

بياني 7.2(. المنصرمة )رسم  4,8% السنة 

رسم بياني 6.2:  تغير مؤشر متوسط األجور في القطاع اخلاص من حيث

 القيمة اإلسمية واحلقيقية، )على أساس سنوي(

املصادر: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 7.2: احلد األدنى لألجور من حيث القيمة اإلسمية واحلقيقية

 )درهم/ساعة(

املصادر: وزارة التشغيل وحسابات بنك املغرب
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االقتصادي  والنشاط  المالية  األوضاع   1.3
عبر العالم

المالية 1.1.3 األوضاع 

عرفت أبرز مؤشرات البورصة باالقتصادات المتقدمة والصاعدة 
انخفاضات ملحوظة. ففي الفترة بين شهري يوليوز وغشت، 
تراجع مؤشر EUROSTOXX50 بنسبة 2,8%، ومؤشر 
داكس 30 بنسبة 4,2%، ومؤشر FTSE100 بنسبة %3 
الداوجونز  مؤشر  تدنى  ومؤشر الكاك 40 بواقع 1,4%. كما 
التوالي.  على  نيكاي 225 بنسبة 4,1% و%2,3  ومؤشر 
مؤشر VSTOXX من 23,6  التقلب، انتقل  حيث  ومن 
نقطة أساس إلى 25,1 نقطة أساس، ومؤشر VIX من 14,5 
الصاعدة،  االقتصادات  مستوى  وعلى   .19,4 إلى  نقطة 
استمرار  تقلص مؤشرMSCI EM بنسبة 8,8% تشمل 
تدني المؤشر بنسبة 8,4% في الصين و تراجعه في تركيا 

بنسبة 10,3%، وفي الهند بواقع %3,5.

على مستوى أسواق السندات، واصلت األسعار انخفاضها في 
الدول المتقدمة. فبين شهري يوليوز وغشت، تراجعت الربيحة 
ألجل 10 سنوات من 0,7% إلى 0,6% بالنسبة أللمانيا ومن 
ومن 2,1% إلى 2% في إسبانيا  فرنسا  1,1% إلى %1 في 
ومن 2% إلى 1,8% في إيطاليا، ثم من 13,6% إلى %10,3 
في اليونان. وعرفت ربيحة سندات الخزينة األمريكية لنفس 
األجل توجها مماثال إذ بلغت 2,2% في شهر غشت، مقابل 

يوليوز. 2,3% في 

3. المحيط الدولي وأسعار االستيراد
أبرز الدول املتقدمة وتباطؤ عام للنشاط في  تشير آخر املعطيات اخلاصة باألوضاع الدولية إلى استمرار االنتعاش املعتدل في 
االقتصادات الصاعدة، مع وجود بعض التغيرات املتناقضة من بلد آلخر. بذلك، واصل النشاط االقتصادي انتعاشه في منطقة 
األورو مع تراجع نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2012. وفي الواليات املتحدة األمريكية ُسجل تباطؤ في النمو، 
بالرغم من تدني نسبة البطالة. أما على صعيد البلدان الصاعدة الرئيسية، فقد استقرت نسبة النمو في الصني، في حني 
تراجعت بشكل ملحوظ في الهند وازدادت حدة انكماش الناجت الداخلي اإلجمالي في كل من البرازيل وروسيا. في األسواق املالية، 
وفي سياق يتسم على اخلصوص بتزايد الشكوك حول االقتصاد الصيني، فقد ُسجل تدني مؤشرات البورصة في االقتصادات 
املتقدمة والصاعدة على السواء. في هذا الصدد، اتخذ البنك املركزي الصيني مجموعة من اإلجراءات مبا فيها اللجوء مرة أخرى 
إلى تقليص سعره الرئيسي بغية دعم النشاط االقتصادي. وتراجع سعر اليوان الصيني أمام الدوالر ليصل إلى أدنى مستوى 
له منذ 4 سنوات، نتيجة تخفيض قيمته لثالث مرات. وفي األسواق الدولية للمواد األولية، شهدت األسعار على العموم توجها 
املتحدة  الواليات  في  التضخم  الظروف، تزايدت نسبة  واضح. وفي ظل هذه  البرنت  بشكل  تدني سعر  االنخفاض، مع  نحو 
األمريكية خالل شهر يوليوز، فيما ظلت مستقرة في منطقة األورو خالل شهر غشت. وتشير كل هذه العوامل إلى استمرار 

غياب الضغوط التضخمية اخلارجية املصدر.

رسم بياني 1.3: تطور ربحية سندات الدولة ألجل 10 سنوات مبنطقة األورو

والواليات املتحدة )%(

Datastream :املصدر

رسم بياني 3.3: تطور أبرز مؤشرات البورصة في االقتصادات املتقدمة

 Datastream :املصدر

Libor-OIS رسم بياني 2.3: تطور سعر
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أما في أبرز االقتصادات الصاعدة، فقد سجلت ربيحات السندات 
في  نسبتها  متباينة. واستقرت  تطورات  ألجل 10 سنوات 
و7,8% في الهند، في حين ارتفعت في  الصين  3,5% في 
من 9,3% إلى  تركيا  البرازيل من 12,8% إلى 13,7% وفي 

.%9,8

البنوك  بين  ما  الفائدة  سعر  بلغ  النقدية،  األسواق   وفي 
مقابل  غشت  في  أشهر 0,03-%  ألجل 3   )Euribor(
0,02-% في الشهر الذي قبله، فيما ارتفع سعر الفائدة ما 
بين البنوك )Libor( لنفس األجل من 0,29% إلى %0,32. 
من جهة أخرى، انتقل فارق )Libor-OIS( بالدوالر من12,9 
نقطة أساس إلى 11,9 نقطة. وبخصوص االئتمان البنكي، 
استقرت وتيرة تطوره السنوي في الواليات المتحدة األمريكية 
في نسبة 7,3% شهر غشت، في حين ارتفعت في منطقة 
األورو بنسبة 0,9% في يوليوز، مقابل 0,6% في الشهر الذي 

قبله.

أبرز  أمام  األورو  سعر  تنامى  الصرف،  بأسواق  يتعلق  ما  في 
الدوالر  مقابل   %1,2 بنسبة  ارتفع  إذ  األجنبية،  العمالت 
اإلسترليني، و0,9% مقابل  الجنيه  وبنسبة 1,1% مقابل 
الين الياباني. أما بخصوص تطور أسعار أبرز الدول الصاعدة 
مقارنة بالدوالر، فقد تراجع سعر الريال البرازيلي بنسبة %8,9 
والروبية الهندية بنسبة 2,4% والليرة التركية بنسبة %5,8. 
من جهة أخرى، تدنى اليوان الصيني بواقع 2,1% ليبلغ، بتاريخ 
أدنى مستوى له  الواحد، وهو  للدوالر  12 غشت، 6,4 يوان 

منذ 2011.

في هذا السياق، عمدت البنوك المركزية ألبرز الدول المتقدمة 
إلى عدم تغيير سعر فائدتها الرئيسي. فقد قرر البنك الفيدرالي 
األمريكي، يوم 17 شتنبر، اإلبقاء على سعر الفائدة بين %0 
و0,25%، مع إعادة التأكيد على أن هذا النطاق مالئم لدعم 
التطور المستمر نحو بلوغ الحد األقصى للتشغيل ونسبة 
تضخم في 2%. من جهة أخرى، قرر البنك المركزي األوروبي، 
خالل اجتماعه يوم 3 شتنبر، اإلبقاء على سعر فائدته الرئيسي 
في حدود 0,05%، ونفس القرار اتخذه البنك المركزي إلنجلترا 
بتاريخ 10 شتنبر، حيث أبقى على سعر فائدته الرئيسي في 

.%0,5

رسم بياني4.3: تطور مؤشر MSCI EM ومؤشر مازي

 Datastream :املصدر

رسم بياني 6.3 : تطور االئتمان في الواليات املتحدة األمريكية وفي منطقة األورو،

على أساس سنوي

Datastream :املصدر

VSTOXX و VIX رسم بياني 5.3 : تطور مؤشر

 Datastream :املصدر
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وبخصوص البلدان الصاعدة، قام البنك المركزي الصيني، يوم 
25 غشت، بتقليص سعر فائدته الرئيسي بواقع 25 نقطة 
أساس إلى 4,6%، وهو خامس تقليص له منذ نونبر 2014. 
وعمل البنك أيضا ثالث مرات، بين 11 و13 غشت، على تقليص 
قيمة اليوان مقابل الدوالر. أما البنك المركزي الروسي، فقد 
قرر خالل اجتماعه بتاريخ 11 شتنبر اإلبقاء على سعر فائدته 
الرئيسي في حدود 10%. من جهة أخرى، قرر البنك المركزي 
الرئيسي،  للبرازيل، يوم 2 شتنبر، عدم تغيير سعر فائدته 
وتركه في 14,25%، كما قرر البنك المركزي الهندي، بتاريخ 
4 غشت، اإلبقاء على سعر فائدته في 7,25%، مشيرا أنه من 
الحذر عدم تغيير الوضع الحالي في هذه الظروف، مع الحفاظ 

على التوجه المرن للسياسة النقدية.

إطار 1.3: تطور بورصة شنغهاي في الفترة األخيرة

بعد أن بلغت نسبة أدائه 53% سنة 2014، وبعد ارتفاعه 
السنة،  من  األولى  اخلمس  األشهر  خالل   %42 بنسبة 
بنسبة  تراجع  إذ  تنازليا  منحى  شانغهاي  مؤشر  سجل 
غشت.  و31  يونيو   12 بني  املمتدة  الفترة  في   %37,9
وبتاريخ 24 غشت على اخلصوص، عرف املؤشر تراجعا يوميا 
املشتريات1  ملدراء  املؤقت  املؤشر  نشر  بعد  بنسبة %8,5 
اخلاص بالقطاع الصناعي لشهر غشت، والذي بلغ 47,1، 

وهو أدنى مستوى له منذ سنة 2009.

ويحتمل أن يكون هذا التدني مرتبطا بالشكوك التي حتيط 
نسبة  بلغت  أن  فبعد  الصني.  في  االقتصادي  النمو  بآفاق 
الدولي  النقد  صندوق  يتوقع   ،2014 سنة   %7,4 النمو 
تتراجع إلى 6,8% سنة 2015 و6,3% سنة 2016.  أن 
التراجع  هذا  يعزى  للصندوق،  االقتصاديني  اخلبراء  وحسب 
إلى تباطؤ االستثمار، وذلك في سياق االنتقال إلى منوذج منو 
التي  املفرطة  االرتفاعات  ذلك، فإن  على  توازنا. عالوة  أكثر 
شهدها مؤشر شانغهاي بني نونبر 2014 ويونيو 2015 لم 
تكن تعكس أسس االقتصاد، بل إنها تأتي باألحرى نتيجة 
لإلجراءات التي اتخذنها احلكومة إلعادة توجيه توفير األسر 
لباقي  السماح  مع  املالية،  السوق  نحو  العقار  سوق  من 
املفروضة  القيود  ورفع بعض  السوق  إلى  بالولوج  الوحدات 

على االستثمار في البورصة.

التحويلية  ال�صناعات  العاملة يف قطاع  Markit Economics لدى مدراء امل�صرتيات يف املقاوالت  ا�صتق�صاءات �صهرية جتريها موؤ�ص�صة   1 يتم ح�صاب موؤ�رش مدراء امل�صرتيات انطالقا من 
واخلدمات. ومنذ مار�س 2015، يتطور هذا املوؤ�رش يف م�صتوى اأدنى من 50 نقطة، الذي ي�صاوي تطورا �صهريا منعدما.

جدول 1.3: التطور الفصلي للنمو،على أساس سنوي

201320142015
2ف1ف4ف3ف2ف1ف4ف3ف

1,52,51,72,62,92,52,92,7الواليات املتحدة
0,10,61,10,70,80,91,21,5- منطقة األورو

0,20,20,10,91,0-0,81,00,7فرنسا
0,51,32,31,41,21,51,11,6أملانيا

0,40,10,7-0,5-0,3-0,2-0,9-1,4-إيطاليا
1,00,00,61,21,62,02,73,1-إسبانيا 

1,62,42,73,03,03,42,92,6اململكة املتحدة
0,80,9-0,8-1,4-0,5-2,42,32,1اليابان
7,97,67,37,47,27,27,07,0الصني
7,56,65,37,48,46,86,17,1الهند

2,6-1,6-0,2-0,6-1,2-2,42,12,7البرازيل
4,44,74,52,22,32,62,64,2تركيا

4,6-2,2-1,32,10,60,70,90,4روسيا

Datastream :املصدر

رسم بياني إ 1.1.3: تطور مؤشر بورصة شنغهاي

Datastream :املصدر

رسم بياني إ2.1.3: النمو االقتصادي في الصني )%(

املصدر: Datastream وتوقعات صندوق النقد الدولي.
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رسم بياني 7.3: تغير النمو في البلدان املتقدمة )%(

املصدر:. صندوق.النقد.الدولي)توقعات يوليوز 2015(.

رسم بياني 8.3: تغير النمو في البلدان الصاعدة )%(

املصدر:. صندوق.النقد.الدولي)توقعات يوليوز 2015(.

2.1.3 النشاط االقتصادي عبر العالم

الوضعية  سنة 2015، سجلت  من  الثاني  الفصل  خالل 
في  سنوي  أساس  على  للنمو  طفيفا  تباطؤا  االقتصادية 
الواليات المتحدة األمريكية وفي المملكة المتحدة، مقابل 
تحسنه في بلدان منطقة األورو وتراجعه في الدول الصاعدة.

بلغ  المعتدل، إذ  انتعاشه  النمو  األورو، واصل  في منطقة 
1,5% عوض 1,2% في الفصل السابق. وتسارع النمو في 
إسبانيا من 2,7% إلى 3,1% وفي ألمانيا من 1,1% إلى 
ارتفع  إيطاليا من 0,1% إلى 0,7%، في حين  1,6% وفي 
انتقل من 0,9% إلى  النمو بشكل طفيف في فرنسا، إذ 
الواليات المتحدة األمريكية، تدّنت نسبة النمو  1%. وفي 
بالتراجع  سنوي، متأثرة  أساس  من 2,9% إلى 2,7% على 
القوي لالستثمار الخاص. كما انخفضت هذه النسبة في 
تباطؤ  نتيجة  المتحدة من 2,9% إلى %2,6،  المملكة 
أنشطة البناء والخدمات. أما في اليابان، فقد تنامى الناتج 
الداخلي اإلجمالي بنسبة 0,9% على أساس سنوي بعد أربع 
فصول متتالية من االنكماش، في حين يتبين أن هذه النسبة 

في تراجع ملحوظ بنسبة 0,3% من فصل آخر.

من  زادت  إذ  البلدان  من  العديد  في  األسواق  على  تأثير  شنغهاي  بورصة  عرفتها  التي  األخيرة  لالنخفاضات  كان  وقد 
تخوفات املستثمرين بخصوص ضعف الطلب الصيني وتأثيره على  منو بلدهم وعلى أسعار املواد األولية، خاصة النفط. 
في  و%6,4  تايوان  في  و%5,7  اليابان  في  خالل شهر غشت، %8,2  التراجع،  نسب  بلغت  اآلسيوية،  األسواق  وفي 
تراجع مؤشر NASDAQ بنسبة 6,9%، ومؤشر CAC40 بنسبة  املتقدمة، فقد  البلدان  أسواق  ماليزيا. أما في 

8,5% وFTSE 100 بنسبة %6,7.

في هذا السياق، اتخذ البنك املركزي الصيني مجموعة من القرارات بهدف إعطاء دفعة للطلبات على القروض، خاصة 
بتخفيض سعر  السنة،  هذه  الرابعة  وللمرة  املركزي، بتاريخ 27 غشت،  البنك  قام  لالستهالك. فقد  منها  املوجهة 
فائدته الرئيسي مبقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4,60%. كما عمل على تقليص نسبة االحتياطي اإللزامي بواقع 0,5 
نقطة أساس بالنسبة للبنوك التقليدية وبنقطة أساس واحدة للبنوك وتعاونيات االئتمان القروية، وذلك من أجل دعم 
القطاع الفالحي، وبواقع 3,5 نقطة ملقاوالت القروض اإليجارية وشركات متويل شراء السيارات، من أجل ضمان انتعاش 

االستهالك.

على مستوى سياسة الصرف، أصدر البنك املركزي الصيني، 
يوم 11 غشت، قرارا بتخفيض قيمة العملة الوطنية عن 
طريق تغيير طريقة حساب القيمة املرجعية لليوان مقابل 
تدخل  التي  اجلديدة،  املقاربة  هذه  إن  األمريكي.  الدوالر 
السوق، تأخذ في  اقتصاد  إلى  التدريجي  االنتقال  إطار  في 
االعتبار العرض والطلب على اليوان في سوق الصرف وكذا 
املركزي  البنك  األخرى. وقد كان  العمالت  تغير بعض  مدى 
الصيني قد فّسر اتخاذ هذا اإلجراء باملستوى املرتفع لليوان، 

الناجت عن الفائض الكبير للميزان التجاري للصني. 

رسم بياني إ3.1.3: تطور قيمة اليوان مقابل الدوالر األمريكي

 
املصادر: Datastream وتوقعات بنك املغرب
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على مستوى أبرز الدول الصاعدة، استقرت نسبة النمو في 
في  ارتفاعها  الثاني، مقابل  الفصل  خالل  الصين  7% في 
الهند من 6,1% إلى 7,1%. وفي البرازيل وروسيا، تزايدت حدة 
انكماش الناتج الداخلي اإلجمالي لتصل بالتوالي إلى 2,6-% 
قبل.  الذي  الفصل  و4,6-% مقابل 1,6-% و2,2-% في 
وفي تركيا، تشير المعطيات إلى تحسن وتيرة النمو السنوي 
للناتج الداخلي اإلجمالي إلى 4,2% في الفصل الثاني عوض 

األول.  الفصل  2,6% في 

مدراء  مؤشر  عرف  التردد،  العالية  المؤشرات  وبخصوص 
المشتريات المركب لمنطقة األورو ارتفاعا ملحوظا من 53,9 
نقطة في يوليوز إلى 54,1  نقطة في غشت. في المقابل، 
انخفض مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالقطاع الصناعي 

في الواليات المتحدة من 52,7 إلى 51,1 نقطة.

ومن حيث اآلفاق، قام صندوق النقد الدولي في شهر يوليوز 
بواقع 0,2  بخفض توقعاته للنمو العالمي لسنة 2015 
توقعاته  على  أبقى  حين  في   %3,3 إلى  لتصل  نقطة 
لسنة 2016 دون تغيير في 3,8%. ومن المتوقع أن يصل 
النمو في الدول المتقدمة إلى 2,1% سنة 2015 و%2,4 
الصادرة  التوقعات  في  وارد  هو  ما  بخالف   ،2016 سنة 
في شهر أبريل. بذلك، يرتقب أن تصل نسبة ارتفاع الناتج 
الداخلي اإلجمالي، بين سنتي 2015 و2016 على التوالي 
إلى 2,5% و3% في الواليات المتحدة و0,8% و1,2% في 
اليابان و1,5% و1,7% في منطقة األورو. وقد أظهرت توقعات 
البنك المركزي األوروبي، الصادرة في 3 شتنبر، أن نسبة النمو 
في هذه المنطقة ستصل إلى 1,4% سنة 2015 و%1,7 

سنة 2016 و1,8% سنة 2017.

وفي االقتصادات الصاعدة والنامية، يرتقب أن يرتفع الناتج 
الداخلي اإلجمالي بنسبة 4,2% سنة 2015 و4,7% سنة 
بتوقعات شهر أبريل. في  مقارنة  يذكر  تغير  دون  2016، أي 
إلى  النمو  نسبة  تصل  أن  المنتظر  من  و2016،   2015
6,8% ثم 6,3% في الصين، مقابل 7,5% في الهند، فيما 
يتوقع أن ينكمش بنسبة 3,4% في روسيا قبل أن يتنامى 

بواقع %0,2.

رسم بياني 9.3: تغير بعض املؤشرات العالية التردد بالواليات املتحدة وفي 

منطقةاألورو

Datastream :املصدر

جدول 2.3: آفاق النمو في العالم

التوقعات %

اللجنة االوروبية
 صندوق

 النقد الدولي
منظمةالتعاون

االقتصادي والتنمية

201520162015201620152016
الناجت الداخلي 

اإلجمالي 
العاملي

3,53,93,33,83,03,6

3,132,53,02,42,6الواليات املتحدة
1,51,91,51,71,61,9منطقة األورو

1,921,61,71,62,0أملانيا
1,11,71,21,51,01,4فرنسا

0,61,40,71,20,71,3إيطاليا
غير متوفرغير متوفر2,82,63,12,5اسبانيا

2,62,42,42,22,42,3اململكة املتحدة 
1,11,40,81,20,61,2اليابان
76,86,86,36,76,5الصني
7,67,97,57,57,27,3الهند

0,7-2,8-1,50,7-0,91,3-البرازيل
غير متوفرغير متوفر3,23,73,13,6تركيا

غير متوفرغير متوفر3,40,2-3,50,2-روسيا
املصادر: اللجنة األوروبية )ماي 2015(و صندوق النقد الدولي )يوليوز 2015( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)شتنبر 2015(.
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رسم بياني 10.3 : األسعار العاملية للبرنت بالدوالر

Datastream :املصدر

وتبقى آفاق النمو محاطة بالمخاطر، خاصة منها الضغوط 
على األسواق المالية، وتراجع النمو المحتمل، وتدني أسعار 

المواد األساسية واستمرار ارتفاع سعر الدوالر.

3.1.3 سوق الشغل

البطالة  في شهر غشت من سنة 2015، تراجعت نسبة 
بلغت  أن  إلى 5,1%، بعد  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
أبريل  منذ  مستوى  أدنى  قبله، وهو  الذي  الشهر  5,3% في 
2008. وفي منطقة األورو، تشير المعطيات الخاصة بشهر 
يوليوز إلى تدني نسبة البطالة من 11,1% إلى 10,9%، وهو 
أقل مستوى عرفته منذ شهر مارس 2012. وعلى مستوى 
البلدان الشريكة، ارتفعت نسبة البطالة في فرنسا لتصل إلى 
في  تغيير  دون  وظلت  يونيو،  في  مقابل %10,3   %10,4
ألمانيا في حدود 4,7%. في المقابل، تراجعت هذه النسبة 
من 12,5% إلى 12% في إيطاليا ومن 22,4% إلى %22,2 
في إسبانيا. أما في المملكة المتحدة، فتشير المعطيات 
المتوفرة الخاصة بشهر ماي إلى استقرار نسبة البطالة في 

5,6% مقارنة بالشهر السابق.

بالدول  الخاصة  األمد  القصيرة  التوقعات  مستوى  على 
المتقدمة، فإن تقديرات اللجنة األوربية، الصادرة في شهر ماي، 
تتماشى على العموم مع توقعات صندوق النقد الدولي لشهر 
أبريل. ذلك أنها تترقب، لسنتي 2015 و2016 على التوالي، 
المتحدة  الواليات  في  و%5  أن تبلغ نسبة البطالة %5,4 
الدول  وفي  األورو.  منطقة  في  األمريكية و11% و%10,5 
الشريكة، من المنتظر أن تتراجع هذه النسبة على التوالي 
إلى 10,3% و10% في فرنسا، وإلى 4,6% و4,4% في ألمانيا، 
وإلى 22,4% و20,5% في إسبانيا، في حين يتوقع أن تستقر 

في 12,4% في إيطاليا. 

2.3 أسعار السلع األساسية والتضخم

خالل األشهر الثالثة األخيرة، انخرطت أسعار السلع األساسية 
على العموم في انخفاض على أساس سنوي. وارتفع التضخم 
في الواليات المتحدة في شهر يوليوز، بينما يشير التقدير األول 

لشهر غشت إلى استقراره بمنطقة األورو.

جدول 3.3: تطور نسبة البطالة بالواليات املتحدة ومنطقة األورو و البلدان 

الشريكة 

ماي20132014
 2015

يونيو
2015

يوليوز
2015

غشت
2015

7,46,25,45,35,35,1الواليات املتحدة
غير متوفر12,011,611,111,110,9منطقة األورو 

غير متوفر10,310,310,310,310,4  فرنسا
غير متوفر12,112,712,412,512,0إيطاليا

غير متوفر5,25,04,74,74,7أملانيا
غير متوفر26,124,522,522,422,2إسبانيا

غير متوفرغير متوفرغير متوفر7,66,15,6اململكة املتحدة

Eurostat املصدر: مكتب اإلحصاءات األوروبي
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أسعار السلع األساسية الطاقية 	1.2.3

انخفاضا شهريا بنسبة 16,4% في  البرنت  عرف سعر 
للبرميل،  إلى 47,5 دوالر  المتوسط  في  غشت، ليصل 
مقابل 56,8 دوالر في الشهر السابق. ويعزى هذا التطور 
على الخصوص إلى الفائض في العرض وتباطؤ نمو النشاط 
االقتصادي في أبرز البلدان الصاعدة، السيما الصين، أكبر 
ثاني مستهلك للنفط. وعلى أساس سنوي، انخفض سعر 
للبرميل  البرنت بنسبة 53,6%، لينتقل من 102,4 دوالر 

إلى 47,5 دوالر.

وفي ما يتعلق بآفاق تطور سعر النفط، راجع البنك الدولي، 
في يوليوز، تقديراته نحو االرتفاع إلى 57,5 و61,2 دوالر 
للبرميل في 2015 و2016، على التوالي. وبالمثل، يتوقع 
االقتصاد  آفاق  تقرير  تحيين  في  الدولي  النقد  صندوق 
العالمي لشهر يوليوز بلوغ سعر البرميل 58,9 دوالر في 
بسنة 2016 نحو  الخاص  تقديره  راجع  2015 ، بينما 

االنخفاض من 65,6 إلى 64,2 دوالر.

وبخصوص سعر البرنت، راجعت اللجنة األوروبية في ماي 
توقعاتها نحو االرتفاع إلى 59,4 دوالر للبرميل في 2015 
دوالر  و61,5  دوالر   53 مقابل   ،2016 في  دوالر  و66 

المتوقعة سابقا.

أسعار السلع األساسية غير الطاقية  2.2.3

على  انخفاضا  الطاقية  غير  المنتجات  أسعار  سجلت 
أساس سنوي خالل شهر غشت. هكذا، تراجع مؤشر داو 
لتدني مؤشر  بنسبة 17,5%، نتيجة  بها  الخاص  جونز 
أسعار المعادن األساسية بنسبة 27,2% ومؤشر أسعار 

المنتجات الفالحية بنسبة %12,8.

وفي ما يتعلق بالسوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته، 
بلغ سعر الخام 115 دوالر للطن في غشت، أي أنه بقي 
دون تغيير للشهر الحادي عشر على التوالي. كما بقيت 
أسعار الفوسفاط الثالثي الممتاز  )TSP( واليوريا مستقرة 
عند 380 و273 دوالر للطن. أما سعر كلورور البوتاسيوم، 
فقد سجل تراجعا شهريا بنسبة 0,7% في غشت. وفي 
 DAP األمونياك ثنائي  الفوسفاط  سعر  بلغ  المقابل، 

رسم بياني 12.3 : تطور األسعار العاملية للفوسفاط ومشتقاته

املصدر: البنك الدولي 

رسم بياني 11.3 : تطور مؤشر داوجونز- يو.بي. إس ألسعار السلع األساسية غير

الطاقية )أساس 100 = 2006(

Datastream :املصدر

رسم بياني 13.3 : آفاق تطور مؤشرات أسعار السلع األساسية 

املصدر: البنك الدولي 
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طفيف بنسبة %1,1  بشكل  للطن، منخفضا  464 دوالر 
من شهر إلى آخر. وعلى أساس سنوي، ارتفع سعر كل من 
الفوسفاط الخام و كلورور البوتاسيوم بنسبة 4,5% و%5,6 
ثنائي  الفوسفاط  أسعار  التوالي. وبالمقابل، تراجعت  على 
الثالثي  والفوسفاط   %8,1 بنسبة   )DAP( األمونياك 
الممتاز  )TSP( بنسبة 9%، واليوريا بنسبة 15,2%. وفي ما 
يتصل بسعر القمح الصلب، فقد انخفض بنسبة 8,9% على 

أساس شهري و31,7% من سنة إلى أخرى. 

التضخم عبر العالم  3.2.3

في الواليات المتحدة، استقر التضخم في غشت في %0,2،  
بينما انخفض بشكل طفيف في اليابان من 0,4% إلى %0,3 
ما بين شهري يونيو ويوليوز. وبمنطقة األورو، انخفض التضخم 
في غشت من 0,2% إلى 0,1%. وفي أبرز البلدان الشريكة، 
إيطاليا، واستقر  التضخم من 0,3% إلى 0,4% في  ارتفع 
في 0,1% في ألمانيا، بينما تراجع من 0,2% إلى 0,1% في 
فرنسا ومن 0,1% إلى 0% في المملكة المتحدة. ومن جهته، 
تدنى مؤشر األسعار بنسبة 0,5% في إسبانيا بعد فترة ركود 
في الشهر السابق. وعلى صعيد البلدان الصاعدة والنامية 
الرئيسية، انتقلت نسبة التضخم من 1,6% في يوليوز إلى %2 
في غشت في الصين، ومن 9,6% إلى 9,5% بالبرازيل، بينما 
بلغت في روسيا 15,6% في يوليوز مقابل 15,3% في الشهر 

السابق.

وحسب توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في إطار تحيين 
أن يكون  يوليوز، يرتقب  العالمي لشهر  االقتصاد  آفاق  نشرة 
يناهز 1,2% في 2016  في 2015، وأن  منعدما  التضخم 
الصاعدة  البلدان  المتقدمة. وعلى مستوى  االقتصادات  في 
والنامية، من المتوقع أن يصل إلى 5,5% في 2015، قبل أن 
ينزل إلى 4,8% سنة 2016. وتراهن منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، من جهتها، في توقعاتها لشهر يونيو أن يصل معدل 
التضخم إلى 0,6% في 2015 و1% في 2016 بمنطقة 
األورو، بينما يرتقب أن يبلغ هذا المعدل 1,4% في 2015، قبل 

أن يتسارع إلى 2% في 2016.

رسم بياني 14.3 : تطور التضخم لدى أبرز البلدان الشريكة

 .Eurostat املصدر: مكتب اإلحصاءات األوروبي

جدول 5.3: آفاق التضخم في العالم، على أساس سنوي

منظمةالتعاون
االقتصادي 

والتنمية
اللجنة االوروبية

صندوق
 النقد الدولي

201520162015201620152016
1,42,00,42,20,11,5الواليات املتحدة

0,61,00,11,50,11,0منطقة األورو
1,21,70,31,80,21,3أملانيا

0,50,90,01,00,10,8فرنسا
0,70,7-0,61,1-0,10,5اسبانيا
0,00,60,21,80,00,8إيطاليا

1,82,10,41,60,11,7اململكة املتحدة 
1,81,60,50,91,00,9اليابان

املصادر: صندوق النقد الدولي )ابريل 2015( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )يونيو 2015( و اللجنة األوروبية 
)ماي 2015(.

جدول 4.3: تطور التضخم في العالم، على أساس سنوي

بالنسبة املؤية
2015201520152015

غشتيوليوزيونيوماي
0,00,10,20,2الواليات املتحدة

0,30,20,20,1منطقة األورو
0,70,10,10,1أملانيا

0,30,30,20,1فرنسا
0,5-0,30,00,0-اسبانيا
0,20,20,30,4إيطاليا

0,10,00,10,0اململكة املتحدة 
غير متوفر0,50,40,3اليابان

Datastream و Eurostat  املصادر: مكتب اإلحصاءات األوروبي
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رسم بياني 15.3 : مؤشر أسعار استيراد املواد غير الطاقية على أساس فصلي

)أساس: 1996(

املصادر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب.

رسم بياني 16.3 : مؤشر أسعار استيراد املواد الغير الطاقية على أساس سنوي

)أساس: 1996(

املصادر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب.

3.3 مؤشر قيم الوحدات عند االستيراد بالمغرب

على أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار استيراد المواد غير 
الطاقية انخفاضا بنسبة 0,9% في الفصل الثاني من 2015 
بعد ارتفاعه بنسبة 0,5% في الفصل السابق. ويشمل هذا 
االنخفاض تراجع مؤشر أسعار استيراد المنتجات المعدنية 
الغذائية  المنتجات  أسعار  مؤشري  وارتفاع  بنسبة %2,9 
والمواد نصف المصنعة بنسبة 0,5% و0,2% على التوالي.

إلى  جهة  من  المعدنية  المنتجات  أسعار  تراجع  ويعزى 
الوحدة عند  الذي سجله متوسط سعر  الجديد  االنخفاض 
استيراد الحديد والصلب بنسبة 6,9%، ومن جهة أخرى، إلى 
تراجع متوسط سعر الكبريت بعد ارتفاعه بنسبة 4,2% في 

الفصل األول من سنة 2015. 

وفي ما يخص المنتجات الغذائية، يعزى تطور مؤشر أسعار 
عند  الوحدة  سعر  متوسط  ارتفاع  إلى  باألساس  االستيراد 
استيراد القمح بنسبة 4,7% مقابل 21,9% في الفصل األول 
من سنة 2015. وعلى العكس من ذلك، انخفض متوسط 
سعر الوحدة عند استيراد الذرة بنسبة 4,5%، في حين كان 

قد تزايد بنسبة 11,8% في الفصل السابق.

وحدة  سعر  ارتفع  المصنعة،  نصف  المنتجات  وبخصوص 
األسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 20,8% بعد تراجعه 
المرققة من  المواد  وحدة  تدنى سعر  بنسبة 3,7%، بينما 
الحديد والصلب بنسبة 6,9%، مسجال انخفاضا أقوى من 

في الفصل السابق. 1,8% المسجلة 

األسعار  مؤشر  ارتفع  الطاقية،  بالمنتجات  يتعلق  ما  وفي 
بعد   ،2015 سنة  من  الثاني  الفصل  في   %10 بنسبة 
سلسلة من االنخفاضات بدأت في الفصل الثالث من سنة 
2014. ويعكس هذا االرتفاع تزايد سعر وحدة النفط الخام 
بنسبة 16,6%، بعد انخفاضه بنسبة 32,9% وتصاعد سعر 
الغازوال والفيول بنسبة 2,6% بعد تراجعه بنسبة %21,4 

في الفصل األول من سنة 2015.

على أساس سنوي، انخفض من جديد مؤشر أسعار االستيراد 
باستثناء الطاقة بنسبة 4,4% في الفصل الثاني من سنة 

 جدول 6.3 : تطور مؤشر أسعار االستيراد

التغير السنوي %التغير الفصلي %

ف4 
2014

ف1 

2015
ف2 
2015

ف4 
2014

ف1
2015

ف2
2015

30,5-35,9-13,2-27,610,0-11,9-مؤشر أسعار استيراد املواد الطاقية

متوسط السعر األحادي للنفط 
اخلام*

-14,4-32,916,6-14,1-40,5-33,6

متوسط السعر األحادي للغازوال 
والفيول

-9,9-21,42,6-12,5-30,9-26,3

28,1-31,2-14,5-10,2-17,0-4,0-متوسط السعر األحادي لغاز البترول

مؤشر أسعار استيراد املواد غير 
الطاقية

-1,40,5-0,90,7-2,9-4,4

مؤشر أسعار استيراد املواد 
3,2-12,92,1-8,213,60,5-الغدائية

2,7-23,02,0-15,221,94,7-متوسط السعر األحادي للقمح

8,5-0,5-4,0-4,5-3,711,8-متوسط السعر األحادي للذرة

0,2-2,933,520,8-0,21,7-مؤشر أسعار استيراد املواد املعدنية

0,368,544,010,1-4,04,2متوسط السعر األحادي للكبريت

متوسط السعر األحادي للحديد 
والصلب

-5,6-1,8-6,93,4-2,6-13,4

مؤشر أسعار استيراد املواد نصف 
املصنعة

-1,4-1,60,27,4-3,7-4,7

متوسط السعر األحادي لألسمدة 
12,018,3-3,720,86,1-12,7الطبيعية والكيماوية

متوسط السعر األحادي للمواد 
13,4-1,6-6,913,3-1,8-5,6-املرققة باحلديد والصلب

ملحوظة: يتم حساب املؤشرات على أساس األسعار األحادية بالدرهم. 
* متوسط البيع األحادي

املصادر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب.
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�رسم بياني 17.3 : مؤشر أسعار استيراد املواد الطاقية على أساس فصلي

)أساس: 1996(

املصادر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب.

رسم بياني 18.3 : مؤشر أسعار استيراد املواد الطاقية على أساس سنوي

)أساس: 1996(

املصادر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب

نصف  المواد  مؤشر  تدني  لتفاقم  نتيجة  وذلك   ،2015
متوسط  انخفاض  إثر  المصنعة من 3,7% إلى 4,7%، على 
الحديد والصلب بنسبة %13,4،  المرققة من  المواد  سعر 

بعد تراجع قدره 1,6% في الفصل األول من سنة 2015. 

ومن جهته، سجل مؤشر أسعار استيراد المنتجات المعدنية 
انخفاضا طفيفا بنسبة 0,2%، يشمل تراجع متوسط سعر 
وحدة الحديد والصلب بنسبة 13,4% ونمو متوسط سعر 

وحدة الكبريت بنسبة %10,1.

وبالمثل، انخفض مؤشر أسعار استيراد المنتجات الغذائية 
ارتفاعه  الثاني من 2015، بعد  الفصل  بنسبة 3,2% في 
بنسبة 2,1%، بفعل تدني سعر وحدة القمح بنسبة %2,7، 
عوض تزايده بنسبة 2% في الفصل األول من سنة 2015. 
أما الذرة، فقد تراجع متوسط سعر وحدتها بنسبة 8,5% في 
الفصل  في  مقابل %0,5  الفصل الثاني من سنة 2015 

السابق.

خالل  التنازلي  منحاها  خف  فقد  النفطية،  المنتجات  أما 
الفصل الثاني من سنة 2015، حيث سجلت انكماشا بنسبة 
30,5% بدل 35,9%. وهمَّ هذا التطور المنتجات الرئيسية، 
السيما النفط الخام الذي بلغ انخفاض متوسط سعر وحدته 
من 2015، عوض 40,5% في  الثاني  الفصل  33,6% في 

الفصل السابق.
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1.4 األوضاع النقدية

1.1.4 أسعار الفائدة

في  المنعقد  اجتماعه  في  المغرب،  بنك  مجلس  قرر 
الرئيسي  الفائدة  سعر  16 يونيو 2015، اإلبقاء على 
عند2,5%. وبذلك، بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح ما 
أبريل وغشت  بين  ما  المتوسط  بين البنوك 2,51% في 

2015، ليبقى مالئما لسعر الفائدة الرئيسي.

وفي ما يخص أسعار الفائدة على القروض، واصل متوسط 
سعر الفائدة المرجح على الودائع من 6 إلى 12 شهرا 
مقابل  يوليوز،  في  إلى %3,68  ليصل  التنازلي  منحاه 
آجال  وحسب  من 2015.  الثاني  الفصل  في   %3,71
بما  لمدة 6 أشهر  الودائع  ربحية  االستحقاق، تراجعت 
الفائدة  أسعار  قدره 6 نقط أساس إلى 3,54% وانتقلت 

على الودائع لمدة سنة من 3,83% إلى %3,80.

وفي ما يتصل بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج 
االستقصاء الذي أنجزه بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل 

4. األوضاع النقدية وأسعار األصول
في يوليوز 2015، تباطأت وتيرة منو اجملمع م3 لتنتقل من 6,2% في املتوسط في الفصل الثاني إلى 5,3%، ليبقى بذلك الفارق النقدي في 
مستوى سلبي. وبخصوص االئتمان البنكي، الذي يعتبر املصدر الرئيسي لإلنشاء النقدي، لم تعرف نسبة منوه السنوي تغيرا هاما، حيث 
بلغت 2,3%. ويشمل هذا التطور، حسب الغرض، تفاقم انخفاض تسهيالت اخلزينة، وتباطؤ منو قروض االستهالك والتجهيز وتسارع 
القروض العقارية. وفي ما يتصل باألوضاع النقدية، ظل سعر الفائدة ما بني البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ 
2,51% في املتوسط خالل شهري أبريل وغشت 2015. وعلى مستوى أسعار الفائدة على الودائع، بلغ متوسط سعر الفائدة املرجح على 
الثاني من سنة 2015. وبالنسبة  بالفصل  مقارنة  أساس  بثالث )3( نقط  يوليوز، منخفضا  الودائع من 6 إلى 12 شهرا 3,68% في 
بذلك  أساس، ليصل  ألسعار الفائدة على القروض، تشير املعطيات األخيرة إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة املرجح مبا قدره 12 نقطة 
إلى 5,93% في املتوسط في الفصل الثاني من 2015، نتيجة لتزايد سعر الفائدة املطبق على تسهيالت اخلزينة مبا قدره 18 نقطة 
أساس. وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقد تدنى في الفصل الثاني من سنة 2015 بنسبة 0,76% بالقيمة االسمية 

وبنسبة 1,89% بالقيمة احلقيقية نظرا لفارق التضخم الذي كان مالئما للمغرب.

وفي سوق األصول، انخفض مؤشر أسعار األصول العقارية بنسبة 0,4% من فصل إلى آخر، نتيجة لتدني أسعار العقارات السكنية 
بنسبة 0,9%، وارتفاع أسعار األراضي احلضرية بنسبة 1,4% وشبه استقرار أسعار العقارات املوجهة لالستعمال التجاري. ومبوازاة ذلك، 
سجل عدد املعامالت انخفاضا بنسبة 0,5% من فصل إلى آخر نتيجة لتراجع مبيعات األصول اخملصصة لالستعمال التجاري بنسبة 
9,2%. وفي ما يخص باقي األصول، فقد ارتفعت املعامالت بنسبة 0,3% بالنسبة لألمالك السكنية وبنسبة 0,2% بالنسبة لألراضي 
احلضرية. وفي سوق البورصة، سجل املؤشر املرجعي لبورصة الدار البيضاء انخفاضات جديدة خالل شهري يوليوز وغشت، حيث وصل 
أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 2,9%. وبالنسبة حلجم املعامالت، فقد بلغ 26,3 مليار درهم منذ بداية السنة مقابل 25,8 مليار 

خالل نفس الفترة من السنة املاضية.

وفي اجملموع، تشير هذه التطورات إلى غياب أية ضغوط تضخمية على املدى املتوسط ناجمة عن األوضاع النقدية وعن أسعار األصول 
العقارية.

رسم بياني 1.4:  تطور سعر الفائدة ما بني البنوك*

 )معطيات يومية( 

)*(مت حصر هذه املعطيات في 31 غشت 2015.
املصدر: بنك املغرب

رسم بياني 2.4: تطور أسعار الفائدة على القروض 
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الثاني من سنة 2015، إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة 
اإلجمالي بما قدره 12 نقطة أساس إلى 5,93%، نتيجة 
لتزايد سعر الفائدة المطبق على تسهيالت الخزينة بما 
قدره 18 نقطة أساس. وبالمقابل، سجلت أسعار الفائدة 
المطبقة على فئات القروض األخرى انخفاضات بما قدره 
لقروض التجهيز إلى %5,04،  بالنسبة  أساس   7 نقط 
و6 نقط بالنسبة للقروض العقارية إلى 5,92% و9 نقط 

بالنسبة لقروض االستهالك إلى %7,18.

وبخصوص سندات الخزينة، انخرطت أسعار الفائدة في 
السوق األولية إجماال في التدني خالل الفصل الثالث، مع 
انخفاضات بلغت 9 نقط أساس بالنسبة للسندات ألجل 
لسنتين،  للسندات  بالنسبة  52 أسبوعا، و14 نقطة 
و9 نقط بالنسبة للسندات ألجل 5 سنوات، و27 نقطة 
بالنسبة ألسعار الفائدة المطبقة على سندات الخزينة 
ألجل 10 سنوات. وقد لوحظ نفس التطور على مستوى 

السوق الثانوية، خاصة بالنسبة لآلجال المتوسطة.

2.1.4 النقد واالئتمان والتوظيفات السائلة

تطور المجمع م3

تشير المعطيات الخاصة بشهر يوليوز 2015 إلى تباطؤ 
الفارق  النقدية. هكذا، ظل  للكتلة  السنوي  النمو  وتيرة 
النقدي في مستوى سلبي، مما يشير إلى غياب ضغوط 

تضخمية ذات مصدر نقدي على المدى المتوسط. 

وتراجع النمو السنوي للمجمع م3 من 6,2% في المتوسط 
في الفصل الثاني إلى 5,3% في يوليوز 2015، نتيجة على 
الخصوص للتأثير السلبي لتسارع نسبة نمو الموارد ذات 
نسبة  تعرف  الطابع النقدي1 من 4,9% إلى 8,7%. ولم 
البنكي أي تغير هام حيث بلغت  النمو السنوي لالئتمان 
الصافية  الدولية  االحتياطيات  2,3%. وبالمقابل، تزايدت 
بنسبة 15,6% عوض 14,8%، وتعززت الديون الصافية على 

اإلدارة المركزية بنسبة 19,1% بعد %5,1. 

1  ت�صمل امل�صادر غري النقدية التي يوؤثر ارتفاعها �صلبيا على الكتلة النقدية، الراأ�صمال واحتياطيات 
الودائع املقننة  االإيداع االأخرى، خا�صة  النقدية ملوؤ�ص�صات  االإيداع وااللتزامات غري  موؤ�ص�صات 

وودائع ال�صمان، والقرو�س التابعة و�صهادات  االإيداع التي تفوق مدتها املتبقية �صنتني، وكذا 

ال�صندات .  

رسم بياني 4.4: تغير اجملمع م 3 على أساس سنوي

املصدر : بنك املغرب

رسم بياني 3.4:  بنية أسعار الفائدة املطبقة على سندات اخلزينة في السوق

الثانوية، حسب آجال االستحقاق

اليومي للمعطيات اخلاصة بالفترة من فاحت يوليوز إلى 2 شتنبر  الثالت من سنة 2015 املتوسط  )*( يطابق الفصل 
.2015

جدول 1.4: أسعار الفائدة على الودائع )التوظيفات ألجل()%(

 201320142015
يوليوزف2ف1ف4ف3ف2ف1ف4ف3 

63,553,593,513,683,693,713,643,63,54 أشهر  

123,833,923,863,913,863,943,853,833,8 شهرا  

3,733,793,713,813,83,853,763,713,68املتوسط املرجح 
املصدر: بنك املغرب

جدول 2.4: تطور عائدات سندات اخلزينة في السوق األولية )%(

201320142015
ف3*ف2ف1ف4ف3ف2ف1ف4

133,483,303,082,972,682,482,542,52 أسبوع
-2,792,502,56-263,743,453,15 أسبوع
524,133,633,253,142,832,532,672,56 أسبوع

3,022,592,862,67-4,694,043,35سنتان
55,084,623,913,803,332,983,243,14 سنوات

3,753,303,663,17-105,605,434,47 سنوات
4,303,894,074,05-155,855,875,15 سنة
4,45-5,965,665,574,604,20-20 سنة
5,695,05,015,00----30 سنة

)*( يطابق الفصل الثالت من سنة 2015 متوسط املعطيات اخلاصة بشهر يوليوز وغشت 2015.
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إطار 1.4 : السيولة وتطبيق السياسة النقدية

خالل الفصل الثاني من سنة 2015، أثرت العوامل املستقلة إيجابيا على سيولة البنوك بواقع 9,5 مليار درهم، نتيجة  للعمليات  
اخلاصة باملوجودات اخلارجية.

وبالفعل، أدت هذه األخيرة إلى ضخ سيولة مببلغ 15,5 مليار درهم، ناجتة باخلصوص عن إصدار املكتب الشريف للفوسفاط لسندات 
اقتراض في األسواق الدولية، مببلغ مليار دوالر.

وقد خفف تزايد تداول العملة االئتمانية وعمليات اخلزينة من التأثير التوسعي للعمليات على املوجودات اخلارجية الصافية.

فقد بلغت السحوبات الصافية للعملة االئتمانية 6,4 مليار درهم.

وباإلضافة إلى ذلك، كان لعمليات اخلزينة تأثير تضييقي على السيولة مببلغ 1,6 مليار درهم نتيجة باخلصوص للفرق بني :

من جهة، اكتتابات البنوك في سندات اخلزينة باملزايدة )32,4 مليار درهم( وعائدات منح التراخيص اخلاصة باستغالل تكنولوجيا 	 
4G البالغة 2 مليار درهم، والربحية املؤداة من طرف اتصاالت املغرب )1,5 مليار درهم( والعائدات الضريبية والرسوم اجلمركية؛ 

ومن جهة أخرى، تسديد مستحقات الدين الداخلي لفائدة النظام البنكي )27,4 مليار درهم(، وأداء أجور املوظفني )16,5 	 
مليار درهم(، ومعاشات املتقاعدين )5,7 مليار درهم(، وتسديد نفقات املقاصة )1,8 مليار درهم( .

ومن جهة أخرى، كان للعمليات املنجزة من طرف زبناء بنك املغرب، باستثناء اخلزينة، تأثير إيجابي على السيولة مببلغ يناهز ملياري 
درهم.

رسم بياني إ2.1.4 : التطور الشهري لثأثير العوامل املستقلة للسيولة

البنكية

رسم بياني إ1.1.4 : التطور الفصلي لثأثير العوامل املستقلة للسيولة البنكية 

)مباليير الدراهم(

رسم بياني إ4.1.4 :تدخالت بنك املغرب في السوق النقدية )مباليير الدراهم(رسم بياني إ3.1.4 : تغير االحتياطيات اإللزامية )مباليني الدراهم(
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اخلاصة  العمليات  بتأثير  دائما  ارتباطا  درهم  مليار   3,3 مببلغ  البنوك  سيولة  حتسنت   ،*2015 سنة  من  الثالث  الفصل  وخالل 
باملوجودات اخلارجية الصافية. 

وساهمت مبيعات األوراق البنكية األجنبية، التي تسارعت وتيرتها خالل فترة الصيف، بشكل كبير في حتسن السيولة مببلغ 
12,1 مليار درهم. 

وعلى غرار الفصل السابق، قلص التزايد الهام في تداول العملة االئتمانية مببلغ 9,8 مليار درهم من التأثير التوسعي للعمليات 
اخلاصة باملوجودات اخلارجية.

ومن جهتها، لم يكن لعمليات اخلزينة تأثير ملموس على السيولة )تأثير تقييدي مببلغ يناهز 400 مليون درهم( نتيجة للتعويض 
شبه التام بني: 

اكتتابات البنوك في سندات اخلزينة باملزايدة )20,3 مليار درهم( والعائدات الضريبية واجلمركية؛ 	 

ومن جهة أخرى، تسديد مستحقات الدين الداخلي لفائدة النظام البنكي )18,3 مليار درهم)، وأداء أجور املوظفني )5,7 مليار 	 
درهم(، وتسديد معاشات املتقاعدين )3,9 مليار درهم(، ونفقات املقاصة )3,7 مليار درهم( .

وأخيرا، ساهمت العوامل األخرى في حتسن السيولة البنكية مببلغ 1,4 مليار درهم.

املستقلة  للعوامل  التوسعي  التأثير  االعتبار  بعني  وأخذا 
املالحظ طيلة الفصل الثالث، بلغ املبلغ اجلاري لتدخالت بنك 
املغرب 34 مليار درهم في نهاية غشت، منخفضا مبا قدره 4 

ماليير مقارنة بنهاية الفصل السابق. 

وهم هذا االنخفاض املبلغ اجلاري للتسبيقات ملدة 7أيام، التي 
لعمليات  اجلاري  املبلغ  استقرار  مقابل  مليار،   18 إلى  وصلت 

القروض املضمونة لسنة في 16 مليار درهم.

وظل متوسط سعر الفائدة اليومي املرجح ما بني البنوك في 
في   %2,51 أي  الرئيسي،  الفائدة  سعر  من  قريبة  مستويات 

املتوسط، مع تقلب محدود في نقطة أساس واحدة.

*يشمل الفصل الثالث من سنة 2015 فقط الفترة املمتدة من 1 يوليوز إلى 27 غشت 2015.

رسم بياني إ5.1.4 :  تطور معدل سعر الفائدة املتوسط املرجح في السوق القائمة 

بني البنوك وانحرافه املعياري
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رسم بياني 7.4 : التغير السنوي ملكونات اجملمع م 3

املصدر : بنك املغرب

رسم بياني 8.4: تغير القروض على أساس سنوي

املصدر : بنك املغرب

وعلى مستوى المكونات الرئيسية للمجمع م3، تقلصت 
نسبة النمو السنوي للودائع ألجل من 10,6% في الفصل 
الثاني إلى 8,3% في يوليوز ونسبة نمو الودائع تحت الطلب 
من 7,2% إلى 6,8%. وفي الوقت نفسه، عرفت سندات 
مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية 
بنسبة  مقارنة  أقوى  تراجع  انخفاضا بنسبة 6,5%، وهو 
1,5% في الفصل الثاني. وفي المقابل، سجلت الودائع تحت 
الطلب لدى البنوك زيادة بنسبة 5,2% بدال من 4,8%، في 
حين أن العملة االئتمانية تزايدت بوتيرة مماثلة تقريبا لتلك 

المسجلة في الفصل السابق وهي %5,2.

حسب  الرئيسية  النقدية  األصول  توزيع  تحليل  ويشير 
القطاعات المؤسسية إلى تباطؤ من 10,6% إلى %8,9 
في وتيرة نمو ودائع األسر ألجل ومن 4,1% إلى 3,2% في نمو 
المالية  بالنسبة للشركات غير  ودائعها تحت الطلب. أما 
الخاصة، وعلى الرغم من انخفاض شهري بواقع 3%، عرفت 
ودائعها تحت الطلب زيادة سنوية بنسبة 12,8% بدال من 
من 17,1% إلى  ألجل  ودائعها  نمو  تسارع  فيما   %6,6
18,6%، مما يعني استمرار التحسن المسجل منذ بداية 
انخفاض  العام، ورغم  القطاع  سنة 2015. وعلى صعيد 
شهري بنسبة 4,1%، نمت الودائع تحت الطلب بنسبة %16 
على أساس سنوي مقابل 13,2%، في حين أن الودائع ألجل 
قد انكمشت بنسبة 15,6% مقابل زيادة بنسبة 4% في 

الفصل السابق.

االئتمـان

تشير البيانات الخاصة بشهر يوليوز 2015 إلى غياب أي 
تغير ملموس في المعدل السنوي لنمو االئتمان البنكي 
النمو  بلغ متوسط نسبة  الثاني، حيث  بالفصل  مقارنة 

 .%2,3

وحسب الغرض االقتصادي، تزايد انخفاض تسهيالت الخزينة 
ليصل إلى 3,9-% مقابل 2,1-% في الفصل السابق. وفي 
نفس الوقت، تراجع النمو السنوي لقروض التجهيز من %2,3 
إلى 1,6% فيما تباطأ نمو قروض االستهالك من %12,7 

رسم بياني 6.4:  مساهمات املقابالت الرئيسية في منو الكتلة النقدية، على

أساس سنوي 

املصدر : بنك املغرب

رسم بياني 5.4: الفارق النقدي1 )كنسبة مئوية من املبلغ اجلاري التوازني 

للمجمعني م3 وم1 بالقيمة احلقيقية(

)1( يساوي الفارق النقدي بالقيمة احلقيقية الفارَق بني مستوى مخزون النقد املسجل ومستوى التوازن ويساوي هذا 
األخير،الذي يتم حتديده على أ سا س املعادلة الكمية للنقود،النسبة احلقيقة لتطور النشاط االقتصادي احملتمل بالقيمة 

احلقيقية، ناقص متوسط وتيرة تراجع سرعة تداول النقود 
املصدر : بنك املغرب
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رسم بياني 9.4: النمو السنوي خملتلف فئات القروض

املصدر : بنك املغرب

العقارية  القروض  تزايدت  المقابل،  وفي  إلى1%5,7. 
بنسبة 3% مقابل 2,6%، وهذا التطور يشمل تقلصا 
في انخفاض القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين 
من 7,6% إلى 4,9% وتباطؤا في قروض السكن من 
الرغم من  المالية، وعلى  القروض  6,2% إلى 6%. أما 
انخفاضها بنسبة 5,1% من شهر آلخر، فقد تعززت 
بنسبة 12,5% على أساس سنوي، مقابل 3,3% في 
الفصل الثاني. وبخصوص الديون المعلقة األداء، فقد 
تقلصت وتيرة نموها من 15,2% في الفصل الثاني إلى 
في  البنكي  االئتمان  إلى  نسبتها  10,9% واستقرت 

مستوى %7,2.

وحسب القطاعات المؤسسية، وبعد تسجيل زيادة قدرها 
المقدمة  القروض  الثاني، استقرت  الفصل  1,7% في 
يوليوز 2014.  في  بمستواها  مقارنة  الخاص  للقطاع 
ويعكس هذا التطور تزايدا في انخفاض القروض الممنوحة 
للشركات غير المالية الخاصة من 1% إلى 2,7% وتباطؤا 
في نمو القروض الممنوحة لألسر من 5% إلى 3,5%. وفي 
المقابل، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العام زيادة 
قدرها 11% على أساس سنوي، مقابل 8,2%، فيما تعززت 
القروض الممنوحة للمؤسسات المالية بنسبة %14,5 

بدال من 4,9% في الفصل الثاني.

المتعلقة  البيانات  تشير  النشاط،  قطاعات  وحسب 
القروض  نمو  في  أكبر  انخفاض  إلى  الثاني  بالفصل 
المخصصة للصناعات التحويلية من 4,6-% إلى 9,3-% 
وتلك الموجهة لقطاع “البناء واألشغال العامة” من 
1-% إلى 5,3-%. وفي الوقت نفسه، سجلت القروض 
المقدمة لقطاع “التجارة وتصليح السيارات واألدوات 
المنزلية “ تراجعا بنسبة 2,8% بعد زيادة قدرها %4,7 
في الفصل السابق فيما تقلصت نسبة نمو القروض 
الموجهة لفرع “الكهرباء والغاز والماء” من %24,6 
إلى 12,2%. وفي المقابل، سجلت القروض الممنوحة 
قدرها 10,4% مقابل  المالية” زيادة  “لألنشطة 
1 يفسر هذا التطور أساسا بتبدد أثر عملية االندماج والضم التي 
في  املتخصص في قروض االستهالك  البنوك لفرعه  قام بها أحد 

يوليوز 2014.

رسم بياني 10.4: مساهمة مختلف القطاعات املؤسساتية في تطور القروض،

على أساس سنوي

املصدر : بنك املغرب
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رسم بياني 12.4 : التطور السنوي للتوظيفات السائلة والودائع ألجل

املصدر : بنك املغرب

2,1% وتلك المخصصة لقطاع “النقل واالتصاالت” 
ارتفاعا بنسبة 17,3% مقابل 6,4% في الفصل األول 

من سنة 2015.

بـاقـي مصـادر اإلنشـاء النقـدي

بالنسبة لالحتياطيات الدولية الصافية، وبعد ارتفاعها 
بنسبة 14,8% في الفصل الثاني، تزايدت بنسبة %15,6 
يعادل  ما  أو  درهم  إلى 198,8 مليار  يوليوز، لتصل   في 

السلع والخدمات. واردات  و28 يوما من  5 أشهر 

الحكومة  على  الصافية  بالديون  يتعلق  ما  وفي 
المركزية، فقد تنامت بنسبة 19,1% في يوليوز مقابل 
الثاني، مما يعكس بالخصوص األثر  الفصل  5,1% في 
األساس المرتبط باالنخفاض الحاد المسجل في السنة 
محافظ  ارتفعت  الحائزة،  الجهة  وحسب  السابقة. 
 %0,1 بنسبة  الخزينة  سندات  من  المكونة  البنوك 
الثاني.  الفصل  خالل   %3,2 بواقع  انخفاض  مقابل 
النقدية،  التوظيف الجماعي  بالنسبة لمؤسسات  أما 
حوزتها  في  الموجودة  الخزينة  سندات  ارتفعت  فقد 
بنسبة 76,7% مقابل 88,6%. وفي ما يخص التزامات 
الجاري  األخرى، فقد تقلص مبلغها  اإليداع  مؤسسات 
إلى15,5 مليار. المتوسط  في  درهم  من 14,9 مليار 

التـوظـيـفـات السـائلـة

في يوليوز 2015، بقيت نسبة النمو السنوي لمجمعات 
بالفصل  دون تغيير تقريبا مقارنة  السائلة  التوظيفات 
التطور  هذا  ويغطي   .%13,6 مستوى  في  الثاني، 
نمو  في  تسارعا في نسبة نمو مجمع ت.س.1 وتباطؤ 

الفئتين األخريين من التوظيفات السائلة.

ت.س.1  مجمع  في  المدرجة  السندات  سجلت  فقد 
في  من %10  بدال  يوليوز،  في  زيادة بنسبة %10,3 
المبلغ  نمو  وتيرة  السابق، بالتزامن مع تسارع  الفصل 
 .%9,2 إلى   %8,6 من  الخزينة  لسندات  الجاري 
مؤسسات  سندات  نمو  نسبة  تراجعت  ذلك،  ومقابل 
التوظيف الجماعي في سندات االقتراض المدرجة في 
وبالنسبة  إلى %20,2  من %21,5  مجمع ت.س.2 

رسم بياني 11.4:  النمو السنوي لالحتياطات الدولية الصافية

املصدر : بنك املغرب
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األسهم  في  الجماعي  التوظيف  مؤسسات  لسندات 
وسندات االقتراض من 16% إلى %15,8.

سـعـر الـصـرف

السابق،  بالفصل  ومقارنة  الثالث1  الفصل  نهاية  في 
مقابل  تقريبا  تغيير  دون  الوطنية  العملة  قيمة  ظلت 

األورو والدوالر األمريكي.

أما بالنسبة لسعر الصرف الفعلي للدرهم2، فقد تقلص 
سنة 2015 بنسبة %0,76  من  الثاني  الفصل  خالل 
حيث  من   %1,89 وبواقع  االسمية  القيمة  حيث  من 

القيمة الحقيقية بسبب فارق التضخم في المغرب.

2.4	أسـعـار األصـول
1.2.4 األصـول العـقـاريـة

العقارية  األصول  من فصل آلخر، انخفض مؤشر أسعار 
العقارات  أسعار  لتقلص  باألساس  بنسبة 0,4% نتيجة 
األراضي  أسعار  أن  حين  في  بنسبة %0,9،  السكنية 
المعدة  للعقارات  بالنسبة  أما  بواقع %1,4.  ارتفعت 
لالستخدام المهني،  فلم تعرف أسعارها تغيرات تذكر.

من  وبخصوص المعامالت، فقد تراجعت بنسبة %0,5 
المعامالت  فصل آلخر ارتباطا بانخفاض بوتيرة 9,2% في 
المهني.  لالستخدام  المعدة  بالعقارات  المتعلقة 
المتعلقة  المبيعات  نمو  نسبة  تزايدت  المقابل،  وفي 
الحضرية من 0,3% إلى  واألراضي  السكنية  بالعقارات 

0,2%، على التوالي. 

انخفاضات  األسعار  سجلت  الرئيسية،  المدن  وحسب 
بنسبة 7,6% في الجديدة و2,5% في مكناس و1,6% في 
الدار البيضاء بينما سجلت زيادات بنسبة 1,4% و1%في 
المبيعات، فقد  حيث  الرباط وطنجة، على التوالي. ومن 
شهدت تراجعا بوتيرة 30,2% في طنجة و8,8% بالدار 
البيضاء و5,1% في مراكش فيما تزايدت بنسبة %8,9 

بمكناس و8% بالجديدة و2,8% بأكادير. 
1   يطابق الفصل الثالث من السنة املعدل احلسابي للبيانات اخلاصة بالفترة املمتدة من 

1 يوليوز إلى 26 غشت 2015.
2  محسوبا انطالقا من أسعار الصرف الثنائية مقابل أبرز شركاء ومنافسي املغرب. 

 

رسم بياني 14.4: تطور سعر الصرف الفعلي اإلسمى واحلقيقي للدرهم

)100=2000 سنة أساس(

املصادر: صندوق النقد الدولي وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 13.4: تطور سعر صرف الدرهم

 26 إلى  يوليوز  فاحت  من  بالفترة  اخلاصة  للمعطيات  العددي  املتوسط   2015 سنة  من  الثالت  الفصل  يطابق   )*(
غشت 2015.

املصدر : بنك املغرب

رسم بياني 15.4 : تغير مؤشر أسعار األصول العقارية ، )على أساس فصلي(
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2.2.4. األصـول المالية

1.2.2.4 األسـهـم

بعد تراجع بنسبة 6,7% في الفصل الثاني، سجل مؤشر 
مازي انخفاضا بوتيرة 2,4% في نهاية غشت 2015، مما 
إلى 2,9%. ويعزى  يصل  العام  بداية  منذ  تقلصه  جعل 
القطاعية  المؤشرات  تراجع  إلى  بالخصوص  التدني  هذا 
الخاصة بقطاع “العقار” بنسبة 16,7% و"المعادن" 
بنسبة 8,2% والبنوك بنسبة 3,4%. وفي المقابل، تصاعد 
بالفصل  مقارنة  مؤشر “االتصاالت” بنسبة %3,2 

السابق. 

األرباح  في  إلى  السعر  نسبة  الظروف، بلغت  هذه  وفي 
  2014 دجنبر  أواخر  نهاية غشت18,2 مقابل18,5 في 
الدفترية لتصل  القيمة  إلى  فيما تقلصت نسبة السعر 

إلى2,27. 

مليار   3,3 بلغ  فقد  للمعامالت،  الشهري  الحجم  أما 
وهو  وغشت،  يوليوز  شهري  خالل  المتوسط  في  درهم 
األول  النصف  المسجل خالل  مستوى مماثل للمتوسط 
الحجم  نفسها، بلغ متوسط  الفترة  السنة. وخالل  من 
 1,8 المركزية  السوق  في  المنجزة  للعمليات  الشهري 
مليار درهم، في انخفاض بنسبة 11% مقارنة مع الفصل 
 252,3 الكتل  سوق  في  المبادالت  بلغت  فيما  السابق 

مليون.

بوتيرة 2,1% في  انخفضت  البورصة، فقد  رسملة  أما 
الفترة من يوليوز إلى غشت لتصل إلى 476,6 درهم.

2.2.2.4 سنـدات الـخزينة

الخزينة 14  إصدارات  السيادية، بلغت  الديون  سوق  في 
وغشت  يوليوز  شهري  خالل  المتوسط  في  درهم  مليار 
األول  النصف  مقابل11,9 مليار كمتوسط شهري خالل 
ت نسبة 65% من اإلصدارات اآلجال  من السنة. وقد همَّ
عليها  المطبقة  الفائدة  نسبة  وبلغت  المتوسطة 
3,04% في المتوسط مقابل 3,0% خالل النصف األول 

رسم بياني 16.4 : التطور اليومي ملؤشر مازي

املصدر: بورصة الدار البيضاء.

رسم بياني 17.4: مساهمة املؤشرات القطاعية في منو مازي منذ بداية 

السنة)بالنسبة املئوية(

املصدر: بورصة الدار البيضاء
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من  مثلت %31  فقد  الطويلة،  اآلجال  أما  السنة.  من 
المطبق  الفائدة  اقتراضات الخزينة وبلغ متوسط  سعر 
أساس  نقطة   13 بواقع  انخفاض  في   ،%4,14 عليها 
بعين  وأخذا  السنة.  من  األولى  الستة  باألشهر  مقارنة 
االعتبار التسديدات التي تمت خالل شهري يوليوز وغشت، 
الجاري  المبلغ  وصل  درهم،  مليار   19,2 بلغت  والتي 
لسندات الخزينة إلى 459,3 مليار في نهاية غشت، في 

ارتفاع بواقع 7,8% مقارنة بنهاية دجنبر. 

3.2.2.4 سـنـدات  الدين األخرى 

بلغ مجموع إصدارات سندات الدين القابلة للتداول 3,7 مليار 
خالل  مليار  درهم في يوليوز مقابل متوسط بقيمة 4,2 
اإليداع، التي هّمت  السنة. أما شهادات  األول من  النصف 
على الخصوص المدى القصير، فقد وصلت إلى 1,5 مليار 
درهم مقابل متوسط يبلغ 2,3 مليار خالل النصف السابق 
من السنة، وطبقت عليها أسعار فائدة تتراوح بين %3,09 
و%3,75   %2,52 بين  ما  يتراوح  نطاق  مقابل  و%3,50 
ستة أشهر من قبل. وفي ما يخص إصدارات سندات شركات 
التمويل، فقد بلغ مجموعها 675 مليون درهم بعد معدل 
السابقة  الستة  األشهر  خالل  دوالر  مليون  بقيمة 466 
وكانت مصحوبة بأسعار فائدة تراوحت معدالتها بين %3,53 

و3,85% مقابل نسب تراوحت بين 3,31% و%4,32.

بلغت  فقد  الخزينة،  أوراق  في  باالكتتابات  يتعلق  ما  وفي 
1,6 مليار مقابل متوسط بقيمة 1,4 مليار خالل النصف 
األول من السنة فيما تراوحت أسعار الفائدة المتوسطة ما 
بين 3,85% و4,50% مقابل نطاق يتراوح ما بين %3,75 
و5,75%. وأخذا بعين االعتبار التسديدات البالغة قيمتها 
5,7 مليار درهم، وصل المبلغ الجاري لسندات الدين القابلة 
للتداول إلى 64,6 مليار درهم، في انخفاض بنسبة %12 

مقارنة بنهاية دجنبر. 

وفي سوق سندات االقتراض، بلغت اإلصدارات خالل شهري 
يوليوز وغشت 4,2 مليار درهم، وأنجز 76% منها من قبل 
الشركات غير المالية التي مثلت الشركات الخاصة %53 
منها. ووصل مبلغ االقتراضات المنجزة منذ بداية السنة 

رسم بياني 19.4: تطور املبلغ اجلاري لسندات الدين القابلة للتداول

املصدر : بنك املغرب

رسم بياني 20.4: تطور بنية املبلغ اجلاري لسندات االقتراض حسب جهة

اإلصدار، )بالنسبة املئوية(

املصادر : Maroclear وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 18.4: تطور املبلغ اجلاري ألذينات اخلزينة

املصدر : بنك املغرب
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إلى 11,4 مقابل 9,7 مليار خالل نفس الفترة من سنة 
السندية  لالقتراضات  الجاري  المبلغ  2014، مما جعل 
يصل إلى 99,1 مليار، في ارتفاع بنسبة 3,5% مقارنة 

بنهاية دجنبر. 

الجماعي في  التوظيف  4.2.2.4 سـنـدات مؤسسات 

القيم المنقولة

في  االكتتابات  بلغت  وغشت،  يوليوز  شهري  بين  ما 
المنقولة  القيم  في  الجماعي  التوظيف  مؤسسات 
65,4 مليار درهم كمتوسط شهري مقابل59,6  مليار 
األول من سنة 2015. وموازاة مع  النصف  درهم خالل 
مليار   68,5 الشراء  إعادة  عمليات  مجموع  بلغ  ذلك، 
الظروف، تقلص  هذه  درهم. وفي  مقابل 56,1 مليار 
مؤشر األداء الخاص بمؤسسات التوظيف الجماعي في 
بلغت 0,2% مقارنة  طفيفة  بنسبة  المنقولة  القيم 

بالنصف األول من سنة 2015. 

التوظيف  مؤسسات  أصول  صافي  المجموع، بلغ  وفي 
الجماعي في القيم المنقولة حتى نهاية غشت311,8   
بمستواه  مقارنة   %1,5 قدره  بانخفاض  درهم،  مليار 
المؤسسات،  هذه  نوعية  وحسب  يونيو.  نهاية  في 
بالنسبة   %10,5 بواقع  األصول  صافي  انخفض 
االقتراض  سندات  في  الجماعي  التوظيف  لمؤسسات 
التوظيف  لمؤسسات  القصيرة األجل و8,9% بالنسبة 
لمؤسسات  بالنسبة  و%2,2  النقدية  الجماعي 
التوظيف الجماعي في األسهم. وفي المقابل، تحسن 
المبلغ الجاري لسندات االقتراض المتوسطة والطويلة 
األجل بنسبة 4,8% فيما تزايد هذا المبلغ بواقع %1,3 
األسهم  في  الجماعي  التوظيف  لمؤسسات  بالنسبة 

وسندات االقتراض.

رسم بياني 21.4: تطور االكتتابات وعمليات إعادة  الشراء اخلاصة بسندات 

صناديق مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة )مباليير الدراهم(

املصدر: مجلس القيم املنقولة.
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5. تطور التضخم في الفترة األخيرة
منذ  واضحا  تسارعا  التضخم  النقدية، سجل  السياسة  األخير حول  التقرير  في  املنشورة  والتوقعات  التحليالت  مع  متاشيا 
التبغ.  رفع أسعار  زاد من حدته  املتقلبة، الذي  ذات األسعار  الغذائية  املنتجات  لتنامي أسعار  باألساس  السنة، نتيجة  بداية 
وهكذا، فقد انتقل التضخم من 1,5% في الفصل األول من سنة 2015 إلى 2% في الفصل الثاني و2,4% في يوليوز. ومن 
السنة، قبل أن يتراجع إلى  من  والثاني  األول  الفصلني  بني  جهة أخرى، انتقل التضخم األساسي من 1,3% إلى 1,5% ما 
همَّ هذا التطور تضخم السلع التجارية وكذا السلع غير التجارية. فقد انتقل تضخم السلع غير  يوليوز. وقد  1,4% في 
التجارية من 1,1% في الفصل األول إلى 1,3% في الفصل الثاني وفي يوليوز. أما تضخم السلع التجارية، فقد ارتفع من 

أن يتدنى إلى 1,6% في يوليوز.  1,6% إلى 1,7% قبل 
ومن جهة أخرى، تزايدت حدة تراجع أسعار »احملروقات وزيوت التشحيم« من 10,6% في ماي ويونيو إلى 13,7% في يوليوز، مما 
يعكس تقلص األسعار الدولية للمنتجات النفطية. كما انعكس هذا التطور أيضا على مستوى أسعار اإلنتاج في صناعة 
الصناعات التحويلية  في  اإلنتاج  أسعار  مؤشر  لذلك، تراجع  يوليوز. ونتيجة  »التكويك والتكرير« التي تدنت بنسبة 4% في 
سنوي، تزايدت حدة تدني  أساس  يونيو. وعلى  و0,2% في  ماي  بنسبة 0,6% في يوليوز مقابل ارتفاعات بوتيرة 0,6% في 

أسعار اإلنتاج الصناعي من 2,7% في يونيو إلى 3,7% في يوليوز. 

1.5 تطور التضخم 

منذ  المسجل  لألسعار  التصاعدي  التوجه  تأكد 
بداية السنة بشكل أكبر خالل األشهر األخيرة. فقد 
مقابل 1,5% في  يوليوز  التضخم 2,4% في  بلغ 
هذا  الثاني. ويعزى  الفصل  و2% في  األول  الفصل 
ذات  الغذائية  المواد  على مستوى  تزايد  إلى  التوجه 
أسعار  أقل، رفع  وكذلك، بدرجة  المتقلبة  األسعار 
وزيوت  المحروقات  باستثناء  المقننة  المواد  بعض 
انخفاض أسعار  التشحيم. وبالمقابل، تزايدت حدة 
المحروقات وزيوت التشحيم في يوليوز مما يعكس 
بالنسبة  أما  النفطية.  المنتجات  أسعار  تقلص 
طفيفا  تسارعا  سجل  فقد  األساسي،  للتضخم 
الثاني قبل أن ينخفض في يوليوز إلى  خالل الفصل 
الفصل  في  المسجل  المستوى  من  قريب  مستوى 

األول. 

ذات  الغذائية  المنتجات  ارتفاع أسعار  وهكذا، انتقل 
إلى %7,6  يونيو  من 2,8% في  المتقلبة  األسعار 
الحوامض  أسعار  بتزايد  ارتباطا  يوليوز، ال سيما  في 
جهة  يونيو. ومن  بنسبة 64,1% مقابل 28,1% في 
باستثناء  المقننة  المنتجات  أسعار  سجلت  أخرى، 
في  واضحا  تسارعا  التشحيم  وزيوت  المحروقات 
إلى %4,9  انتقل من 3,5% في ماي  الذي  ارتفاعها 

رسم بياني 1.5: التضخم والتضخم األساسي، على أساس سنوي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

جدول 1.5: تطور التضخم ومكوناته
على أساس سنوي )%(على أساس شهري )%(

ماي
15

يونيو
15

يوليوز
15

ماي
15

يونيو
15

يوليوز
15

0,20,10,52,02,02,4التضخم

0,2-0,73,75,12,87,6 -املواد الغذائية املتقلبة األسعار

13,7-10,6-10,6-0,4-5,10,9-الوقود وزيوت التشحيم
-املواد املقننة باستثناء الوقود وزيوت 

التشحيم
0,00,40,13,54,94,8

0,40,30,21,61,51,4التضخم األساسي

0,20,10,12,32,32,0-املواد الغذائية

0,10,00,40,80,70,6-األلبسة واألحذية

- السكن، واملاء، والغاز، والكهرباء، 
ومحروقات أخرى*

0,10,10,01,11,01,0

والصيانة  البيت  ولوازم  - األثاث 
اجلارية للبيت

-0,10,00,00,20,10,1

0,20,90,60,6-0,10,0-الصحة*

0,10,00,00,10,00,1-النقل*

0,00,20,00,00,20,2-االتصاالت

0,50,00,00,40,40,5-الترفيه والثقافة

0,00,00,03,23,23,2-التعليم

0,20,50,02,32,72,4-الفنادق و املطاعم

0,20,00,00,80,70,7-سلع وخدمات متنوعة
)*(باستثناء املواد املقننة

املصادر : املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب
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رسم بياني 2.5 : مساهمة أسعار أبرز املكونات في التضخم، على أساس 

سنوي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

التبغ على إثر اعتماد منتجات جديدة في  أسعار  تنامي  إلى  التسارع  هذا  يوليوز. ويعزى  في يونيو و4,8% في 
بداية يونيو وتبدد أثر تقليص أسعار بعض األدوية خالل سنة 2014.

نتيجة  يوليوز  وبالمقابل، احتد تراجع أسعار »المحروقات وزيوت التشحيم« من 10,6% في يونيو إلى 13,7% في 
تقلص األسعار الدولية للمنتجات النفطية. 

التضخم  سجل  المقننة،  األسعار  ذات  والمنتجات  المتقلبة  األسعار  ذات  النفطية  المنتجات  وباستثناء 
األساسي انخفاضا طفيفا، حيث انتقل من 1,6% في ماي إلى 1,5% في يونيو ثم 1,4% في يوليوز، مما يعكس 

على الخصوص تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ال سيما المصنوعة من الحبوب.

رسم بياني 3.5: تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية* والسلع غير التجارية* 

املدرجة في التضخم األساسي، على أساس سنوي

)*(باسثناء املواد الغذائية املتقلبة واملواد املقننة.
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

2.5 السلع التجارية وغير التجارية

يظهر تحليل تطور أسعار السلع بعد تقسيمها إلى تجارية وغير تجارية أن التباطؤ الطفيف في التضخم األساسي 
خالل األشهر الثالثة األخيرة من السنة همَّ فئتين اثنتين. فقد تراجع تضخم السلع التجارية من 1,8% في ماي 
إلى 1,6% في يونيو ويوليوز، نتيجة بالخصوص النخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المصنوعة من 
الحبوب. وتقلصت مساهمتها في التضخم األساسي من 1 نقطة مئوية في ماي إلى 0,8 نقطة مئوية في 
يوليوز. ومن جهة أخرى، تراجعت الوتيرة السنوية لنمو أسعار السلع غير التجارية من 1,4% في يونيو إلى %1,3 
في  مساهمتها  في يوليوز، ال سيما على إثر تقلص ارتفاع أسعار اللحوم الطرية من 0,7% إلى 0,5%. وبقيت 

مئوية.  التضخم األساسي مستقرة في 0,6 نقطة 

جدول 2.5: أسعار بيع املنتجات النفطية

ابتداء من

 16يونيواملنتجات )درهم/لتر(
15

 1يوليوز
15

16يوليوز
15

 1غشت
15

 16غشت
15

 1شتنبر 
15

11,111,1211,2410,8810,539,78الوقود املمتاز

9,109,038,848,558,207,90غازوال 50 

الفيول الصناعي 

)درهم/طن(
4133,624085,43926,593723,963368,22889,59

املصدر: وزارة الطاقة واملعادن

جدول 3.5 : تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية والسلع غير التجارية املدرجة 
في مؤشر أسعار األستهالك

التطور على أساس 
شهري)%( 

التطور على أساس 
سنوي)%( 

ماي
15

يونيو
15

يوليوز
15

ماي
15

يونيو
15

يوليوز
15

السلع التجارية )مؤشر أسعار 
استهالك السلع التجارية(

0,2-0,10,01,81,61,6

السلع غير التجارية )مؤشر 
0,10,20,21,41,41,3أسعار استهالك السلع غير التجارية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب
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3.5 السلع والخدمات

يشير توزيع السلة المعتمدة في حساب مؤشر أسعار 
االستهالك إلى سلع وخدمات إلى أن تسارع التضخم 
خالل الشهرين األخيرين يعود باألساس إلى السلع غير 
إلى  يونيو  في   %2 من  تزايدها  انتقل  التي  المحولة 
في  مساهمتها  انتقلت  وهكذا  يوليوز.  في   %4,5
التضخم من 0,4 نقطة مئوية إلى 1 نقطة مئوية. 
المواد  أسعار  ارتفاع  نسب  بقيت  أخرى،  جهة  ومن 
المحولة والخدمات شبه مستقرة في مستوى %1,8 
أسعار  واصلت  وبالمقابل،  التوالي.  على  و%3,1، 
منذ  بدأ  الذي  تراجعها  التشحيم  وزيوت  المحروقات 

دجنبر 2014 بوتيرة 13,7-% في يوليوز. 

4.5 مؤشر أسعار اإلنتاج الصناعي

عرفت أسعار اإلنتاج في الصناعات التحويلية انخفاضا 
شهريا بنسبة 0,6% خالل شهر يوليوز، بعد االرتفاعات 

رسم بياني 4.5: مساهمة السلع التجارية* والسلع غير التجارية* في التضخم 

األساسي 

)*(باسثناء املواد الغذائية املتقلبة واملواد املقننة
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

رسم بياني  5.5: تطور أسعار السلع التجارية* والسلع غير التجارية* ، على 

أساس سنوي

)*( باستثناء املواد الغذائية املتقلبة واملقننة
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 6.5 : تطور تضخم السلع التجارية*، والتضخم لدى شركاء املغرب 

التجاريني، على أساس سنوي

)*(باسثناء املواد الغذائية السريعة التقلب واملواد املقننة
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط ونشرة اإلحصاءات الدولية وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 7.5 : مساهمة أسعار السلع واخلدمات في التضخم، على أساس 

سنوي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

جدول 4.5: مؤشر أسعار السلع التجارية  والسلع غير التجارية باستثناء املواد 
املتقلبة واملقننة

املساهمة في التضخم 
حسب التغير الشهري

املساهمة في التضخم 
على أساس سنوي

يونيو
15

يوليوز
15

يونيو
15

يوليوز
15

املنتجات املستثناة من مؤشر 
0,00,50,91,4التضخم األساسي

0,10,50,41,0-املنتجات الغذائية املتقلبة

0,10,00,60,5املنتجات املقننة

0,00,00,60,6السلع التجارية*

0,10,10,40,4السلع غير التجارية*
)*(باسثناء املواد الغذائية املتقلبة واملواد املقننة

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

جدول 5.5 : مؤشرات أسعار السلع واخلدمات

التطور على أساس شهري 
)%(

التطور على أساس سنوي 
)%(

ماي
15

يونيو
15

يوليوز
15

ماي
15

يونيو
15

يوليوز
15

0,10,20,01,31,71,8السلع احملولة *

0,10,10,03,23,23,1اخلدمات

السلع غير احملولة وسلع 
أخرى

0,2-0,32,43,22,04,5

13,7-10,6-10,6-0,4-5,10,9الوقود وزيوت التشحيم

)*( باستثناء الوقود وزيوت التشحيم
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب
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 تطور التضخم في الفترة األخيرة

 %0,6 بلغت  بنسب  ويونيو،  ماي  في  سجلت  التي 
بالخصوص  التطور  هذا  ويعزى  التوالي.  على  و%0,2، 
بنسبة  والتكرير«  »التكويك  فرع  أسعار  انخفاض  إلى 
تراجع األسعار الدولية للنفط الخام.  يعكس  4%، مما 

وعلى أساس سنوي، احتد تدني أسعار اإلنتاج الصناعي 
خالل الشهرين األخيرين، حيث انتقل من2,7%  في يونيو 
إلى 3,7% في يوليوز، نتيجة انخفاض بنسبة 32% في 
مقابل 27,5% شهرا  والتكرير«  فرع »التكويك  أسعار 
الصناعات  أسعار  أقل، تقلص  وكذلك، بدرجة  قبل  من 
يونيو.  في   %0,6 مقابل   %1,7 بنسبة   الغذائية 
الكهربائية  المعدات  إنتاج  أسعار  تزايدت  وبالمقابل، 
بنسبة 1,9% مقابل تراجع بوتيرة 0,3% شهرا من قبل. 
وشبه  والمقطورات  محرك  ذات  العربات  أسعار  نمو  أما 

المقطورات، فقد تسارع من 1% إلى %1,9.

5.5 توقعات التضخم
الصناعي  القطاع  في  استقصاء الظرفية  نتائج  تظهر 
الذي يعده بنك المغرب والخاص بشهر يوليوز 2015 أن 
أرباب المقاوالت الصناعية يتوقعون انخفاضا طفيفا في 
أسعار المنتجات الصناعية خالل األشهر الثالثة المقبلة. 
تراجع  يرتقبون  المقاوالت  أرباب  وبالفعل، فإن 20% من 
األسعار، فيما 5% فقط منهم يتوقعون ارتفاعها )رسم 
استقصاؤهم، أن  تم  الذين  بياني 9.5(. ويرى 58% من 

أسعار هذه المنتجات لن تعرف تغييرات كبرى.

الثالثة  األشهر  خالل  التضخم  بتوقعات  يتعلق  ما  وفي 
المستوى  توجه  االستقصاء إلى  نتائج  المقبلة، تشير 
العام لألسعار نحو االرتفاع. بالفعل، فقد بلغت النسبة 
وتيرة  تسارع  يتوقعون  الذين  المقاوالت  ألرباب  المئوية 
الذين  منهم   %4 مقابل  يوليوز،  في   %25 التضخم 
يتوقعون تباطؤه  خالل نفس الفترة )رسم بياني 10.5(.

رسم بياني 8.5 : تطور مؤشرات أسعار اإلنتاج الصناعي، على أساس سنوي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 9.5 : تطور أسعار املواد الصناعية خالل األشهر الثالثة املقبلة

)فارق اآلراء حسب استقصاء بنك املغرب(

)*( ابتداء من شتنبر 2014، مت إدراج بند جديد إلى في االستمارة : »عدم وضوح الرؤية«
املصدر: االستقصاء الشهري حول الظرفية – بنك املغرب

رسم بياني 10.5: توقعات أرباب املقاوالت حول التضخم خالل األشهر الثالثة 

املقبلة

املصدر: االستقصاء الشهري حول الظرفية – بنك املغرب
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6. آفاق التضخم 
الرئيسية  يبرز اخملاطر  املقبلة، كما  املركزي( خالل الفصول الستة  يعرض هذا اجلزء التطور األكثر احتماال للتضخم )التوقع 
املتغيرات  من  جملموعة  بالنسبة  املرتقبة  والتطورات  بالفرضيات  رهني  املركزي  التوقع  اخملاطر(. فسيناريو  به )ميزان  املرتبطة 
األدنى لألجور بنسبة 5% الذي  احلد  رفع  باالعتبار  السيناريو  التضخم. ويأخذ هذا  االقتصادي وعلى  النشاط  تؤثر على  التي 
االجتماعي، والطرق  احلوار  إطار  في  احلكومة  اتخذتها  التي  للقرارات  يوليوز 2015 وفقا  ابتداء من شهر  التنفيذ  حيز  دخل 
اجلديدة للفوترة وللمقتضيات اخلاصة بتسعيرة الكهرباء واملاء الصالح للشرب والتطهير السائل املنصوص عليها في اجلريدة 
متوسط  يبلغ  أن  املرتقب  مت حتديدها، من  التي  اخملاطر  عوامل  أهم  حتقق  عدم  افتراض  ومع  مكرر.  عدد 6275  الرسمية 
التضخم في أفق الفصول الستة املقبلة حوالي 1,5%، وهو مستوى قريب من املتوسط املتوقع في إطار التقرير األخير حول 
بنسبة  املتوسط  في  االستهالك  عند  األسعار  مؤشر  يرتفع  أن  ينتظر  سنة2015،  وخالل  النقدية )%1,4(.  السياسة 
مقارنة مع التوقعات الصادرة في مارس. أما بالنسبة لسنة 2016، فمن املتوقع تسجيل نسبة  طفيفا  بارتفاع  1,8%، أي 
إلى الشكوك  بالنظر  التقرير، فإن ميزان اخملاطر مستقر إجماال  للتوقعات اخلاصة بهذا  متوسطة قدرها 1,3%.  وبالنسبة 

احمليطة بسرعة تعافي النشاط االقتصادي لدى أبرز البلدان الشريكة وبتطور أسعار السلع األساسية الطاقية.

1.6 فرضيات السيناريو األساسي

1.1.6 المحيط الدولي

معتدلة.  بوتيرة  ينمو  العالمي  االقتصاد  يزال  ال 
البلدان  لدن  من  قوتها  الدينامية  هذه  وتستمد 
فتورا  االقتصادي  النشاط  يعرف  فيما   المتقدمة 
وفي  الصاعدة.  البلدان  من  العديد  في  تدريجيا 
شلت  التي  البرد  موجة  ورغم  المتحدة،  الواليات 
قيمة  وارتفاع  السنة  بداية  مع  الكبرى  المدن  بعض 
مدعوما  اإليجابي  نموه  يواصل  االنتاج  فإن  الدوالر، 
الشغل.  لسوق  الجيد  واألداء  الداخلي  الطلب  بقوة 
وفي منطقة األورو، وبالرغم من تجدد المخاوف بشأن 
للنشاط  التدريجي  التعافي  فإن  اليونانية،  األزمة 
السياسة  دعم  من  االستفادة  يواصل  االقتصادي 
بإصالح  يتعلق  ما  في  المحرز  والتقدم  النقدية، 
أسعار  في  الهام  وباالعتدال  العمومية،  الميزانية 

الطاقة وكذا انخفاض قيمة األورو.

كون  من  وبالرغم  الصاعدة،  بالبلدان  يتعلق  وفيما 
إيجابية،  نمو  نسب  يسجل  يزال  ال  الصيني  االقتصاد 
وأصبحت  تزايدت  اقتصادها  نمو  تباطؤ  مخاطر  أن  إال 
جانب  وإلى  المالية.  األسواق  على  بظاللها  تلقي 
األخرى  الصاعدة  البلدان  من  العديد  سجلت  ذلك، 
تشديد  نتيجة  اقتصادياتها  مستوى  على  تباطؤا 
المواد  أسعار  وانخفاض  الخارجية،  المالية  األوضاع 

المصدرة  البلدان  مداخيل  على  وتأثيره  األولية 
الجيوسياسية  التوترات  وأخيرا،  المنتجات،  لهذه 
المناطق. تتزايد في بعض  والتي ما فتئت  المستمرة 

النمو  نسبة  الدقيقة، بلغت  بالتحليالت  يتعلق  وفيما 
االقتصادي في منطقة األورو 1,5% خالل الفصل الثاني 
من  األول  بالفصل  مقارنة  طفيف  من 2015، بارتفاع 
نفس السنة )1,2%(. وتعزى هذه الدينامية إلى تسارع 
وتيرة النمو االقتصادي في إسبانيا )3,1% في الفصل 
األول(، والتطور  الفصل  الثاني 2015 مقابل 2,7% في 
اإليجابي للنشاط في ألمانيا )1,6% في الفصل الثاني 
مقابل 1,1% في الفصل األول( وفي فرنسا )1% في 
وكذا  األول(،  الفصل  الثاني مقابل 0,9% في  الفصل 
التوجه اإليجابي للنمو في إيطاليا )0,7% في الفصل 

الثاني مقابل 0,2% في الفصل األول(.

األورو  منطقة  في  االقتصادي  النشاط  انتعاش  ويعزى 
إلى األداء الجيد لالستهالك واالستثمار. وبالفعل، خالل 
الفصل الثاني من 2015، سجلت ارتفاعات على مستوى 
تجارة التجزئة والتسجيالت الجديدة للسيارات. وعلى 
الصناعي  اإلنتاج  انخفاض  كون  ورغم  المنوال،  نفس 
عدا البناء يعكس الطابع التدريجي للتعافي االقتصادي 
المؤشرات  فإن  الضعف،  مناحي  بعض  واستمرار 
لسلع  الصناعي  باإلنتاج  والمتعلقة  مؤخرا  الصادرة 
التجهيز تشير إلى دينامية إيجابية لالستثمار. وتؤكد 
هذه التطورات النتائج األخيرة للمؤشر المركب لمدراء 
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 آفاق التضخم

 )ESI( المشتريات والمؤشر الخاص بالمناخ االقتصادي
أخيرا،  الثاني.  الفصل  خالل  تحسنا  شهدت  التي 
واصلت صادرات منطقة األورو نموها في الفصل الثاني 
من 2015 بفضل دينامية الطلب في الواليات المتحدة 
والبلدان المتقدمة األخرى التي عوضت اعتدال الطلب 

القادم من البلدان الصاعدة.

وفيما يتعلق بسوق الشغل، ورغم االنخفاض الطفيف 
لمعدل البطالة إلى 10,9% خالل شهر يوليوز مقابل 
مستوى  في  المؤشر  هذا  يظل  مارس،  في   %11,2
آلخر.  بلد  من  تفاوتات  تسجيل  استمرار  مع  مرتفع 
)من  إسبانيا  في  البطالة  تراجعت  فقد  وبالفعل، 
إلى 22,2% في يوليوز( وفي إيطاليا  22,9% في مارس 
شبه استقرار خالل  )من 12,6% إلى 12%( وسجلت 
وفي  ألمانيا )من 4,8% إلى %4,7(  الفترة في  نفس 

فرنسا )من 10,3% إلى %10,4(.

في  مستقرا  األورو  منطقة  في  التضخم  يزال  وال 
سلبية  األرقام  كانت  أن  فبعد  منخفضة.  مستويات 
في بداية السنة، استقرت نسبة التضخم في %0,2 
ويوليوز، وبلغت 0,1% في غشت.  يونيو  خالل شهري 
الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  التطور  هذا  ويعزى 
)1,3%( والخدمات )1,2%( التي عوضت تراجع أسعار 

المنتجات الطاقية )7,2-%(.

وفيما يتعلق باالقتصاد األمريكي، وبعد بلوغ نسبة النمو 
الحركات  من 2015 رغم  األول  الفصل  خالل   %2,9
ظل  البرد،  وموجة  البالد  غرب  موانئ  في  االجتماعية 
النشاط االقتصادي متماسكا في الفصل الثاني حيث 
ذلك  يتوقع أن تصل نسبة النمو فيه إلى 2,7%. ويعزى 
إلى حيوية االستهالك الخاص واألداء الجيد للصادرات 
التباطؤ  البناء اللذان عوضا  ولالستثمار عدا في قطاع 
المخزونات  تشكيل  إعادة  مستوى  على  المسجل 

واالستثمار في قطاع العقار.

في  األمريكي  لالقتصاد  الجيدة  النتائج  وتستمر 
االنعكاس إيجابا على سوق الشغل حيث استقر معدل 
البطالة في 5,1% شهر غشت مقابل 5,5% في مارس 

هذا  السابقة، واكب  للسنة  وخالفا  أنه  2015. غير 
االنخفاض تحسن في المؤشرات األخرى لسوق الشغل 
العاطلين  العاملين  تراجعت بشكل كبير نسبة  حيث 
في  المشاركة  نسبة  مجددا  منذ 6 أشهر، وارتفعت 
المحدثة  الشغل  مناصب  عدد  واستمر  الشغل  سوق 

في النمو ليقترب من مستواه ما قبل األزمة.

تتجه  التضخم  نسبة  بدأت  األخيرة،  األشهر  وبخالف 
من  انتقلت  حيث  المتحدة  الواليات  في  االرتفاع  نحو 
شهري  خالل   %0,2 إلى  مارس 2015  في   %-0,1
يوليوز وغشت. ويعكس هذا التوجه نمو أسعار المواد 
عوض  الذي   )%2,6( والخدمات   )%1,6( الغذائية 

بشكل كبير تراجع أسعار المواد الطاقية )15-%(.

توقعات  آخر  تراهن  التطورات،  هذه  لمجموع  وبالنظر 
بلوغ  على  يوليوز،  في  الصادرة  الدولي،  النقد  صندوق 
نسبة النمو في منطقة األورو 1,5% في 2015 و%1,7 
يتوقع  المتحدة،  بالواليات  يتعلق  وفيما  في 2016. 
صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو إلى %2,5 
الواردة  بالنسب  في 2015 و3% في 2016. ومقارنة 
في التقرير حول السياسة النقدية لشهر يونيو، تمت 
مراجعة توقعات نمو االقتصاد األمريكي نحو االنخفاض 
التوقعات تشير إلى 3,1% في 2015 و2016(،  )كانت 
فيما لم تعرف التوقعات الخاصة بمنطقة األورو تغيرات 
 2015 في   %1,5 إلى  تشير  التوقعات  كبرى )كانت 

و1,6% في 2016(.

االقتصادي  النشاط  بتطور  المحيطة  الشكوك  وظلت 
نحو  إجماال  ومتوجهة  تقريبا  تغيير  دون  العالمي 
ارتفاع  إلى  متزايد  بشكل  االنخفاض. وبالفعل، ينظر 
المخاطر  أبرز  كأحد  المالية  األسواق  في  التقلب 
تباطؤ  شأن  جهة، من  النمو. فمن  آفاق  على  المؤثرة 
من  المزيد  إلى  يؤدي  أن  الصين  في  االقتصادي  النمو 
تنتقل  وأن  الصينية  المالية  السوق  في  االضطرابات 
عدواه إلى أسواق مالية دولية أخرى. ومن ناحية أخرى، 
آثار محدودة  لها  اليونانية كانت  األزمة  أن  وبالرغم من 
إعادة  إلى  بالنظر  األورو  منطقة  في  أخرى  بلدان  على 
جدولة ديونها وإلى اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسات 



52

تقريــر حـول السيـــاسة النقديـــة

األوروبية وصندوق النقد الدولي، فإن االرتفاع المسجل 
منطقة  بلدان  لبعض  السيادية  السندات  عائدات  في 
أكبر  انتعاش  احتماالت حدوث  إضعاف  من شأنه  األورو 
عودة  سياق  ذلك، وفي  إلى  االقتصاديات. إضافة  لهذه 
أعلى  ارتفاعا  فإن  طبيعتها،  إلى  النقدية  السياسة 
من التوقعات في أسعار الفائدة األمريكية على المدى 
اعتدال أقساط  إلى تغير عكسي في  يؤدي  الطويل قد 
المخاطر، خاصة في البلدان الصاعدة. وفي نفس اإلطار، 
وآفاق  النقدية،  السياسة  مستوى  على  التباينات  فإن 
النمو االقتصادي وتطور الوضعيات الخارجية من شأنها 
زيادة حدة التقلبات في أسواق الصرف. أخيرا، فإن حاالت 
عدم االستقرار الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا وفي 
الشرق األوسط وبعض البلدان في إفريقيا قد تؤدي إلى 
مستوى  على  كبيرة  اضطرابات  وإلى  التوترات  تزايد 

التجارة واألسواق المالية.

اعتماد  تم  التوقع،  هذا  إطار  وفي  السياق،  هذا  وفي 
الشركاء   ألبرز  بالنسبة  مرجح  متوسط  نمو  معدل 
وإيطاليا  وفرنسا  وإسبانيا  )ألمانيا  التجاريين 
والمملكة المتحدة( في حدود 1,6% بالنسبة لسنة 
التقرير  مع  2015 و1,9% لسنة 2016. وبالمقارنة 
مراجعة  تمت  يونيو،  لشهر  النقدية  السياسة  حول 
التوقعات الخاصة بنسبة 2016 نحو االرتفاع بالنظر 
إلى آفاق النمو األكثر إيجابية في منطقة األورو( حيث 
اإلشارة  وتجدر  المتوقعة(.  هي  نسبة %1,7  كانت 
يتم على أساس متوسط  النسب  أن حساب هذه  إلى 
تجارتنا  في  البلدان  هذه  من  بلد  كل  بحصص  مرجح 

الخارجية.

االحتياطي  توقع  التضخم،  بتوقعات  يتعلق  ما  وفي 
الفدرالي، في تقريره األخير حول السياسة النقدية في 
بين %0,6  ما  التضخم  نسب  تتراوح  يوليوز، أن  شهر 
بين 1,6% و1,9% في2016  و0,8% في 2015 ، وما 
مارس.  تقرير  في  الواردة  لتلك  مماثلة  نسب  وهي 
توقعاته  في  األوروبي،  المركزي  البنك  أورد  جهته،  من 
نسبة  األورو، بلوغ  لمنطقة  األخيرة  اقتصادية  الماكرو 

،ما   2016 في  التضخم 0,1% في2015 ، و%1,1 
عنها  المعلن  المستويات  مع  مقارنة  انخفاضا  يمثل 
في السابق )كانت التوقعات تشير إلى 0,3% و%1,5(.  
المتعلقة  المخاطر  ترتبط  المتوسط،  المدى  وعلى 
بتطور التضخم في منطقة األورو بالشكوك المحيطة 
األساسية  السلع  وبأسعار  االقتصادي،  بالنشاط 

الطاقية وكذا بتطورات سعر الصرف.

األخيرة  التوقعات  مع  الظروف، وتماشيا  هذه  وفي ظل 
للمؤسسات المالية الدولية، من المتوقع أن تعرف أسعار 
استيراد المواد غير الطاقية انخفاضا سنة2015 ، يليه 
التطور  هذا  سنة 2016. ويعزى  خالل  استقرار  شبه 
إلى استقرار العرض على الصعيد الدولي واعتدال آفاق 
مستورد  أهم  تعتبر  التي  الصاعدة  البلدان  في  النمو 

للمواد األساسية غير الطاقية.

2.1.6 المحيط الوطني

انسجاما مع التوقعات الواردة في التقرير حول السياسة 
النقدية الصادر في يونيو، تظل آفاق نمو االقتصاد الوطني 
لسنة 2015 مواتية إجماال. ويعكس هذا التوجه على 
الخصوص األداء االستثنائي للقطاع الفالحي إلى جانب 

التحسن الطفيف لألنشطة غير الفالحية.

أنه سيتم  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة   وقد صرحت 
تحقيق إنتاج استثنائي من الحبوب سنة 2015 حيث 
من 110  قنطار، بدال  المحصول 115 مليون  سيبلغ 
مليون قنطار التي تم اإلعالن عنها في السابق في إطار 
هذا  ويعزى  النقدية.  السياسة  حول  األخير  التقرير 
التي  المواتية  المناخية  الظروف  إلى  باألساس  األداء 
جيد  بشكل  وموزعة  هامة  مطرية  بتساقطات  تميزت 
أن  السياق، يتنظر  هذا  من حيث الزمان والمكان. وفي 
في   %15 بنسبة  الفالحية  المضافة  القيمة  ترتفع 
سنة 2015 ، بعد انكماشها بواقع 2,5% في السنة 
المنصرمة. أما بالنسبة لسنة 2016 ، فقد تم اإلبقاء 
فالحي  موسم  فرضية  على  المركزي  السيناريو  ضمن 
متوسط بإنتاج من الحبوب يصل إلى 70 مليون قنطار.
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وبدورها، ينتظر أن تعرف وتيرة نمو النشاط غير الفالحي 
في سنة 2015 تحسنا طفيفا مقارنة بسنة 2014. 
للنشاط  المعتدل  االنتعاش  إلى  التطور  هذا  ويعزى 
للمملكة،  الشريكة  البلدان  أبرز  في  االقتصادي 
الطاقية  األولية  المواد  أسعار  في  الهام  واالنخفاض 

والدينامية المواتية للطلب الداخلي. 

تطورا  لألسر  النهائي  االستهالك  يسجل  أن  ويرتقب 
إيجابيا كما يتضح من خالل تنامي قروض االستهالك 
المغاربة  تحويالت  يوليوز( وانتعاش  متم  )5,7% مع 
وقد  غشت(.  متم  مع   %5,5( بالخارج  المقيمين 
التطور أيضا االرتفاع المتوقع في المداخيل  دعم هذا 
نتيجة  الشرائية  القدرة  على  والحفاظ  الفالحية 
المنتجات  أسعار  والسيما  لألسعار  المعتدل  للتطور 

الطاقية.

وفي ما يتعلق باالستثمار الخاص، وأخذا يعين االعتبار 
المؤشرات المتقدمة، يتوقع أن ييسجل استقرارا نسبيا 
االستثمارات  تدفقات  السنة. وبالفعل، فإن  خالل هذه 
غشت( وواردات  متم  المباشرة )21,1% مع  األجنبية 
سلع التجهيز عدا المشتريات من الطائرات )1,7%  مع 
متم غشت( تشير إلى انتعاش طفيف. غير أن استمرار 
العقاريين  للمنعشين  الممنوحة  القروض  انخفاض 
السنوي  النمو  وتيرة  يوليوز( وتراجع  متم  )4,9-% مع 
لقروض التجهيز )1,6% مع متم يوليوز( ال تزال تذكي 
الخاص.   االستثمار  انتعاش  قوة  مدى  حول  الشكوك 
أما بالنسبة لالستثمار العمومي، وبالنظر إلى الغالف 
اإلجمالي  الداخلي  الناتج  المبرمج )5,2% من  المالي 
يوليوز )57%(، فيرتقب  متم  مع  التنفيذ  نسبة  )وإلى 
الكلي  االستثمار  دينامية  في  مساهمته  تظل  أن 

محدودة.

وبناء على مجموع هذه التطورات، يرتقب أن تبلغ نسبة 
الفالحي 3,3%، ما  اإلجمالي غير  الداخلي  الناتج  نمو 
يعني مراجعة التوقعات الواردة في التقرير السابق حول 
االنخفاض.  نحو  طفيف  بشكل  النقدية  السياسة 
حيوية  ضعف  إلى  باألساس  المراجعة  هذه  وتعزى 

من  األول  الفصل  خالل  والسياحة  المعادن  قطاعات 
سنة  اإلجمالي  بالنمو  يتعلق  وفيما  الجارية.  السنة 
األخير 4,6%. وفي  هذا  يبلغ  أن  المتوقع  2015، من 
فالحي  موسم  تحقيق  افتراض   ومع   ،2016 سنة 
غير  المضافة  القيمة  في  طفيف  وتحسن  متوسط 
الفالحية، من المرجح أن يبلغ النمو 2,4%. وترتبط أهم 
الخصوص  على  التوقعات  بهذه  المحيطة  الشكوك 
بمدى انتعاش الطلب الخارجي وبالتطورات المستقبلية 

ألسعار المواد األولية ال سيما الطاقية. 

إلى  األرقام  أحدث  وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تشير 
الوطني حيث  المستوى  البطالة على  انخفاض معدل 
انتقل من 9,3% في الفصل الثاني من سنة 2014 إلى 
8,7% في الفصل الثاني من سنة 2015، مما يعكس 
تراجعه من 14,2% إلى 13,4% في الوسط الحضري 
ومن 3,6% إلى 3,3% في الوسط القروي. وتشمل هذه 
إحداث 38.000 منصب شغل جدية همت  التطورات 
)والبناء  منصب   66.000( الخدمات  قطاع  باألساس 
واألشغال العمومية )16.000( والصناعة )14.000( 
والصيد  والغابة  الفالحة  قطاعات  سجلت  فيما 

البحري خسارة 58.000 منصب.

الستقصاء  األخيرة  للنتائج  ووفقا  أخرى،  جهة  ومن 
الظرفية الذي ينجزه بنك المغرب، يتوقع أرباب المقاوالت 
في  المستخدمين  عدد  في  طفيفا  تحسنا  الصناعية 
جميع الفروع الصناعية خالل الفصل الجاري، باستثناء 
تتوقع  التي  الكيماوية  وشبه  الكيماوية  الصناعات 
الذي  والجلد  النسيج  وفرع  استقرار  شبه  تسجيل 
هذه  ظل  وفي  فيه.  العاملين  عدد  انخفاض  يترقب 
األدنى  الحد  في  الزيادة  االعتبار  بعين  وأخذا  الظروف، 
يوليوز 2015،  يعتمد  شهر  بنسبة 5% في  لألجور 
السيناريو المركزي لهذا التوقع فرضية أن يظل مستوى 

الحد األدنى لألجور في 13,46 درهم للساعة.

تشير  التزال  النفط  سعر  توقعات  فإن  األخير،  وفي   
سنتي 2015  خالل  معتدلة  مستويات  في  بقائه  إلى 
نشرته  في  الدولي،  البنك  يتوقع  وبالفعل،  و2016. 
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الصادرة في يوليوز، أن يصل سعر البرميل إلى 57,5 
وبدروه،   .2016 في  دوالر  دوالر سنة 2015 و61,2 
المحينة  نشرته  في  الدولي  النقد  صندوق  يتوقع 
في  النفط 58,87 دوالر  سعر  يبلغ  أن  يوليوز  شهر 
الشكوك  في 2016. وترتبط  2015 و64,22 دوالر 
العرض  بتعديل  إجماال  التوقعات  بهذه  المحيطة 
لدى أهم البلدان المنتجة، وبانتعاش الطلب العالمي 
تأجج  باحتمال  متوقعا، وكذا  كان  مما  أقوى  بشكل 

التوترات الجيوسياسية.

وبناء عليه، وأخذا بعين االعتبار هذه التطورات ، يتوقع 
معتدال  الوقود  بمحطات  الغازوال  سعر  يظل  أن 

خالل ما تبقى من أفق التوقع.

2.6 توقع التضخم وميزان المخاطر

ظلت التوقعات الخاصة بالتضخم في أفق الفصول 
الواردة  بتلك  مقارنة  مستقرة  شبه  القادمة  الستة 
وعلى  يونيو.  لشهر  النقدية  السياسة  تقرير  في 
المدى القصير، تم إجراء تعديل طفيف نحو االرتفاع، 
النصف  التضخم 1,8% خالل  يبلغ  أن  ينتظر  حيث 
الثاني من سنة 2015، مقابل 1,4% المتوقعة في 
سنة  لمجموع  وبالنسبة  السابق.  التقرير  إطار 
إلى  التضخم  نسبة  تصل  أن  يرتقب   ،2015
عنها  من 1,5% المعلن  بدال  المتوسط  1,8% في 
أن  بسنة 2016، يتوقع  يتعلق  السابق. وفيما  في 
حوالي %1,3.  إلى  التضخم  نسبة  متوسط  يصل 
أخيرا،  من المنتظر أن يبلغ التوقع المركزي في أفق 
قريبة  نسبة  الفصول الستة المقبلة 1,5%، وهي 

من تلك المتوقعة في الفصل السابق )%1,4(.

الفرضيات  أساس  على  التوقعات  هذه  إنجاز  تم  وقد 
مصادر  عدة  وجود  ينفي  ال  هذا  احتماال. لكن  األكثر 
شك ناجمة سواء عن التطور المستقبلي للمتغيرات 
التوقع،  في  المستعملة  النماذج  عن  أو  الخارجية 
والتي قد تؤثر على مستوى التضخم المتوقع إما نحو 
االرتفاع أو االنخفاض. ويمكن تحليل ميزان المخاطر 

رسم بياني 1.6 : توقع التضخم من ف 3 من سنة 2015 إلى ف 4 من سنة 2016
)معطيات فصلية على أساس سنوي(

)*(ميثل هذا الرسم البياني منطقة الثقة املتعلقة بتوقع التضخم املنبثق عن السيناريو األساسي )أحمر داكن(، كما يبرز 
التوقع  جانبي  من  جانب  كل  إلى  اللون،  نفس  من  منطقة  أضيفت  فكلما  و%90.  بني %10   تتأرجح  التي  الثقة  مناطق 
املناطق. فمثال، إذا  الذي حتدده هذه  النطاق  يوجد ضمن  التضخم مستوى  بلوغ  بنسبة 10% احتمال  ارتفع  املركزي، كلما 
أخذنا بعني االعتبار النطاق الذي حتدده املنطقة اخلامسة حول التوقع املركزي، فهذا يعني أن احتمال حتقق التوقع احملدد في 

هذا النطاق يعادل %50.

جدول 1.6 : توقع التضخم من ف 3 من سنة 2015 إلى ف 4 من سنة 2016

 

 

املتوسط20152016
أفق التوقع 

20152016ف4ف3ف2ف1ف4ف3

التوقع 
2,01,61,51,31,21,21,81,31,5املركزي)%(

)معطيات فصلية على أساس سنوي(

من استنباط نطاق توقعات ممثل على شكل رسم بياني 
مروحي. ويتعلق األمر بتقييم احتمالي لمناطق الشكوك 

المحيطة بالتوقع المركزي )انظر الرسم البياني 1.6(. 

تبدو المخاطر المحيطة بالسيناريو المركزي لهذا التوقع 

معتدلة إجماال نتيجة الشكوك المحيطة بقوة االنتعاش 
أسعار  وتطور  الرئيسية  الشريكة  البلدان  لدى  االقتصادي 
أو عدد من  أحد  الطاقية. ومن شأن تحقق  األولية  السلع 
هذه المخاطر أن يؤدي إلى انحراف مستوى التضخم مقارنة 
بالتوقع المركزي، مع قيمة متضمنة )باحتمال90%( داخل 

نطاق التوقعات الممثل في الرسم البياني المروحي.
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