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7   I         تقريــر حـول السيـــاسة النقديـــة 

التطورات الدولية

تمهيد
تنص المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.05.38 الصادر في 20 شوال 1426 (23 نونبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 
76.03 المتعلق بالقانون األساسي لبنك المغرب على أنه »ضمانا الستقرار األسعار، يحدد البنك أدوات السياسة 

النقدية الواردة في المادة 25 أدناه ويضعها موضع التطبيق«.

وفقا لهذه المقتضيات، يهدف بنك المغرب من خالل إعداد وتنفيذ السياسة النقدية إلى ضمان استقرار األسعار 
بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير الظروف المالئمة لالستثمار والنمو.

ولتحقيق هذه األهداف، وضع بنك المغرب منظومة للتحليل والتوقع تستند على مقاربة متكاملة تتمحور حول نموذج 
للسياسة النقدية وعدة نماذج فرعية تزوده بالبيانات وتكمله. وتتالءم هذه المنظومة الجديدة مع اإلطار الحالي 
للسياسة النقدية ولنظام سعر الصرف، وكذلك مع االنتقال إلى استهداف التضخم واالعتماد التدريجي لنظام سعر 
صرف أكثر مرونة. وتمكن من توقع التوجه المستقبلي للمجمعات الماكرو اقتصادية، السيما التضخم، واألوضاع 

النقدية وتقييم التأثيرات المترتبة عن تحقق المخاطر المحيطة بالمسار المركزي لهذه التوقعات.

ويتم عرض تقييم الوضعية االقتصادية الوطنية وتوقعاتها على المدى المتوسط في التقرير الفصلي حول السياسة 
النقدية، الذي تعده مصالح بنك المغرب وتقدمه ألعضاء المجلس. وبعد المصادقة عليه من طرف هذا األخير، يتم 

نشر هذا التقرير في نفس يوم انعقاد اجتماع المجلس.

ويتكون تقرير السياسة النقدية من جزأين باإلضافة إلى البالغ الصحفي الذي يوضح األسس التي يرتكز عليها 
قرار السياسة النقدية والنظرة العامة التي تلخص كافة التطورات االقتصادية والنقدية والمالية والتوقعات الماكرو 
اقتصادية. ويتناول الجزء األول، الذي يضم ستة فصول، تحليل تطور المحددات الرئيسية للتضخم، وهي الظرفية 
وأسعار  النقدية  واألوضاع  المالية،  والسياسة  الشغل،  وسوق  والطلب  والعرض  الخارجية،  والحسابات  الدولية، 
األصول، فضال عن التوجه األخير للتضخم. ويستعرض الجزء الثاني آفاق االقتصاد الوطني على المدى المتوسط.

أعضاء مجلس بنك المغرب
الوالي، الرئيس

المدير العام
مندوب الحكومة

مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ممثلة الوزارة المكلفة بالمالية
السيد عبد اللطيف بلمدني

السيد محمد بنعمور
السيدة مريم بن صالح شقرون

السيد بسيم جاي حكيمي
السيد مصطفى مساوي
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البالغ الصحفي
اجتمــاع مجلس بنـك المغـرب

الرباط في 22  مارس 2016

1. عقد مجلس بنك املغرب اجتماعه الفصلي األول برسم سنة 2016 يوم الثالثاء 22 مارس. وخالل هذا االجتماع، تدارس 
اجمللس التطورات األخيرة للوضعية االقتصادية والنقدية واملالية وكذا توقعات التضخم في أفق الفصل الرابع من سنة 

.2017

امليزانية وحتسن  تقلص عجز  واستمرار  الفالحي  غير  النمو  وتيرة  للتضخم وضعف  املركزي  التوقع  االعتبار  في  2. وأخذا 
أجل  2,25% من  إلى  25 نقطة أساس ليصل  الرئيسي مبقدار  الفائدة  قرر اجمللس خفض سعر  الصرف،  احتياطيات 

دعم النشاط االقتصادي. 

3. وسجل اجمللس املنحى التنازلي الذي شهده التضخم في األشهر األخيرة. فبعد نسبة 1,6% في مجموع سنة 2015، 
توقع  مراجعة  2016. ومتت  من  األولني  الشهرين  املتوسط خالل  0,5% في  إلى  أساس سنوي  التضخم على  تراجع 
التضخم بالنسبة جملموع سنة 2016 نحو االنخفاض إلى 0,5%، مع تدني وتيرة التضخم األساسي، بفعل ضعف كل 
من الطلب احمللي ومستوى التضخم في منطقة األورو. وفي سنة 2017، يتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعا إلى %1,4، 
يغطي تسارعا في التضخم األساسي وزيادة في أسعار الوقود وزيوت التشحيم. وال تشمل هذه التوقعات رفع الدعم 

عن السكر الذي مت اإلعالن عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

4. على الصعيد الدولي، متيز النشاط االقتصادي خالل الفصل الرابع بوتيرة منو كانت أقل من التوقعات في البلدان املتقدمة، 
حيث بلغت 1,6% في منطقة األورو و1,9% في الواليات املتحدة األمريكية. وفي البلدان الصاعدة الرئيسية، واصل 
النمو تباطؤه، خاصة في الصني حيث بلغ 6,8%، وهو أدنى مستوى له منذ سنة 2009. وعلى املدى املتوسط، من 
املرتقب أن يواصل النشاط االقتصادي تعافيه في الدول املتقدمة، لكن بوتيرة أضعف مما كان متوقعا في شهر دجنبر، 
كما أن النمو العاملي سيظل متأثرا بجهود موازنة االقتصاد الصيني وبالصعوبات التي تواجهها بلدان صاعدة أخرى، 
السيما البرازيل وروسيا. وفي توقعاته لشهر مارس، راجع البنك املركزي األوروبي نسبة النمو املرتقبة في منطقة األورو 
من 1,7% إلى 1,4% بالنسبة لسنة 2016 ومن 1,9% إلى 1,7% في 2017. وعلى نفس املنوال، خفض االحتياطي 
الفدرالي توقعاته اخلاصة بالواليات املتحدة إلى 2,2% عوض 2,4% وإلى 2,1% بدال من 2,2% على التوالي. وفي 
سوق الشغل، تواصل نسبة البطالة تراجعها مبنطقة األورو مع بقائها في مستوى مرتفع، حيث بلغت 10,3% في 
يناير، بينما ظلت مستقرة في الواليات املتحدة على أساس شهري في نسبة 4,9% في فبراير، مع إحداث عدد هام من 

مناصب الشغل. 

الشهري  ارتفاعها  الرغم من  األساسية في مستويات متدنية نسبيا. فعلى  املواد  أسعار  تزال  ال  السلع،  أسواق  5. وفي 
إذ بلغت  %42 على أساس سنوي،  البرنت على اخلصوص منخفضة بنسبة  5,4% في فبراير، تبقى أسعار  بنسبة 

في املتوسط 33,8 دوالر للبرميل.

6. في ظل هذه الظروف، تواصل منطقة األورو التعرض لضغوط انكماش األسعار، مع انخفاض أسعار االستهالك على 
أساس سنوي بنسبة 0,2% في فبراير بعد ارتفاعات بنسبة 0,3% في يناير و0,2% في املتوسط في 2015. وهكذا، 
راجع البنك املركزي األوروبي في مارس توقعه اخلاص بالتضخم من 1% إلى 0,1% في 2016 ومن 1,6% إلى %1,3 
في 2017. وملواجهة اخملاطر التي تهدد بلوغ هدفه اخلاص بالتضخم، قرر خالل اجتماعه املنعقد في 10 مارس اتخاذ 
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التطورات الدولية

مجموعة من التدابير تشمل خفض أسعار فائدته الرئيسية وتعزيز برنامجه اخلاص بشراء األصول واإلعالن عن إطالق 
أربع عمليات إلعادة التمويل على املدى الطويل. وباملقابل، أبقى الفدرالي األمريكي، خالل اجتماعه املنعقد في 15 و16 
مارس، على النطاق املستهدف لسعر فائدته الرئيسي ما بني 0,25% و0,5%، مع التذكير بأن التعديالت املستقبلية 
لهذا النطاق رهينة بتطور الظروف االقتصادية املتعلقة بأهدافه املتمثلة في حتقيق التشغيل الكامل واستقرار األسعار، 
مبا فيها التطورات املالية والدولية. وعلى إثر هذه القرارات، سجلت عوائد السندات السيادية الرئيسية منحى تنازليا 
وحققت أسواق البورصة الرئيسية أرباحا مع تراجع حدة تقلبها. وبالنسبة لالئتمان البنكي، فقد انتقلت وتيرة منوه 
السنوية في منطقة األورو من 0,7% في دجنبر إلى 0,8% في يناير وتباطأت في الواليات املتحدة األمريكية بشكل 

طفيف من 7,5% إلى 7,4% في فبراير.

7. وعلى الصعيد الوطني، تشير آخر املعطيات املتاحة حول احلسابات الوطنية، الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط 
واحملصورة إلى غاية الفصل الثالث من 2015، إلى تسارع النمو على أساس سنوي من 4,2% في املتوسط في النصف 
األول من السنة إلى 4,6%. وبالنسبة جملموع سنة 2015، ترجح توقعات بنك املغرب ارتفاع الناجت الداخلي اإلجمالي 
بنسبة 4,2%، نتيجة لتزايد القيمة املضافة الفالحية بنسبة 14,6% بفعل اإلنتاج القياسي للحبوب، بينما يرجح 
أال يتجاوز منو الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي 3%. وفي ما يخص اآلفاق، راجع بنك املغرب توقعه اخلاص بالنمو 
70 مليون إلى  إثر تقومي الفرضية املتعلقة بإنتاج احلبوب من  1%، السيما على  2016 نحو االنخفاض إلى  في سنة 
38 مليون قنطار، استنادا إلى املعطيات املناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير. وبالتالي، من املتوقع أن 
تنكمش القيمة املضافة الفالحية بنسبة 13,8% وأن تظل وتيرة منو الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي محدودة في 
نسبة 2,9%. وفي سنة 2017، ومع افتراض موسم فالحي متوسط، يرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,9%، مع ارتفاع 

القيمة املضافة الفالحية بنسبة 10,8% والناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي بنسبة %3,1.

للتخطيط،  السامية  املندوبية  معطيات  حسب   ،2015 سنة  خالل  الشغل  سوق  وضعية  متيزت  السياق،  هذا  في   .8
منصب  ألف   32 عدده  ملا  الفالحة  قطاع  فقدان  تشمل  منصب،  ألف   33 في  احملدثة  الشغل  مناصب  عدد  بانحصار 
شغل، رغم اإلنتاج القياسي من احلبوب، وتزايد املناصب احملدثة مبا قدره 32 ألف منصب في قطاع اخلدمات و18 ألف 
التقليدية. وبالتالي، عرفت  العمومية و15 ألف منصب في الصناعة مبا فيها الصناعة  البناء واألشغال  منصب في 
0,6 نقطة إلى  9,7%، لكن مع انخفاض معدل النشاط مبقدار  0,2 نقطة إلى  نسبة البطالة تراجعا طفيفا قدره 

.%47,4

بلغ  أنه  يرجح  الذي  اجلاري  احلساب  عجز  في  ملموس  بانخفاض   2015 سنة  متيزت  اخلارجية،  احلسابات  مستوى  على   .9
2,3% من الناجت الداخلي اإلجمالي، وذلك نتيجة باألساس النخفاض عجز امليزان التجاري بنسبة 18,6% مع انخفاض 
مع  منوها،  وتيرة  على  باخلارج  املقيمني  املغاربة  حتويالت  وحافظت   .%28,1 بنسبة  اخلصوص  على  الطاقية  الفاتورة 
1,3%. وتشير املعطيات  3%، فيما سجلت عائدات األسفار انخفاضا طفيفا بنسبة  تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 
الطاقية،  الفاتورة  تدني  استمرار  فرغم   .%10,1 بنسبة  التجاري  العجز  ارتفاع  إلى   2016 فبراير  نهاية  إلى  املؤقتة 
االستهالكية  والسلع  التجهيز  سلع  مشتريات  في  الهام  االرتفاع  نتيجة  السيما   ،%4,3 بنسبة  الواردات  تزايدت 
املصنعة. وموازاة مع ذلك، تراجع منو الصادرات إلى 1,2%، حيث إن انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 
8,3% خفف بشكل جزئي من تأثير ارتفاع صادرات قطاع السيارات بنسبة 20,3%. وسجلت عائدات األسفار ارتفاعا 
بعني  قبل. وأخذا  من  املسجل سنة  املستوى  نفس  في  باخلارج  املقيمني  املغاربة  حتويالت  استقرت  فيما   %1,1 قدره 
االعتبار هذه التطورات، ومع افتراض بلوغ النفط سعرا متوسطا قدره 38,4 دوالرا للبرميل في سنة 2016 و44,6 دوالرا 
للبرميل في سنة 2017، وتدفق هبات مجلس التعاون اخلليجي مببلغ 13 مليار و8 ماليير درهم، على التوالي، يرتقب 
أن يتزايد تقلص عجز احلساب اجلاري ليصل إلى 0,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2016 و0,3% سنة 2017. 
وسيمكن هذا التحسن و تواصل التدفقات الهامة من االستثمارات األجنبية املباشرة من تدعيم احتياطيات الصرف 
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بشكل أكبر، التي يرتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع واخلدمات في نهاية 2016 و8 أشهر و15 يوما 
في نهاية 2017، مقابل 6 أشهر و24 يوما في سنة 2015. 

من  ابتداء  فائضا  تسجل  أن  يرتقب  التي  البنكية،  السيولة  مستوى  على  الصرف  احتياطيات  ارتفاع  انعكس  وقد   .10
الفصل الثاني من سنة 2016، بعد أن عرفت حتسنا ملموسا سنة 2015. وباملوازاة مع ذلك، سجلت أسعار الفائدة 
على القروض خالل الفصل الرابع انخفاضا جديدا مبقدار 18 نقطة لتبلغ 5,49% في املتوسط، مع تسجيل انخفاضات 
على اخلصوص في أسعار الفائدة على القروض املمنوحة للمقاوالت مبقدار 17 نقطة أساس بالنسبة لتسهيالت اخلزينة 
و59 نقطة بالنسبة لقروض التجهيز. ورغم هذه الشروط التيسيرية، واصلت القروض البنكية املمنوحة للقطاع غير 
املالي تباطؤها في سياق ضعف األنشطة غير الفالحية. فقد سجلت وتيرة منوها تراجعا إلى 0,4% في سنة 2015، 
يشمل انخفاضا بنسبة 2,2% في القروض املمنوحة للمقاوالت وارتفاعا بنسبة 3,7% في القروض املقدمة لألسر. 
القروض  منو  وتيرة  تصل  أن  يتوقع  البنكي،  القطاع  وترقبات  العناصر  هذه  االعتبار  بعني  وأخذا  باآلفاق،  يتعلق  ما  وفي 
البنكية إلى 2,5% في 2016 و4% في 2017. وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي للدرهم، فقد سجل خالل الفصل 

الرابع من سنة 2015 منوا فصليا بنسبة 0,83% بالقيمة االسمية و0,67% بالقيمة احلقيقية. 

مستوى  وهو  درهم،  مليار  قدره42,7   عجزا   2015 سنة  خالل  امليزانية  تنفيذ  أفرز  العمومية،  املالية  صعيد  وعلى   .11
 14 يتماشى تقريبا مع الهدف احملدد في قانون املالية. فقد أدى التراجع الكبير في نفقات املقاصة، التي انتقلت إلى 
مليارا بدل 22,9 مليار املتوقعة، إلى تعويض تأثير انخفاض هبات مجلس التعاون اخلليجي. وبلغت اإلصدارات اخلاصة 
باالستثمار 58,5 مليار، مرتفعة بنسبة 7,8% من سنة إلى أخرى وبنسبة 18,9% مقارنة باملستوى املبرمج في قانون 
املالية. وتبرز البيانات اخلاصة بشهر يناير 2016 تسجيل فائض في امليزانية، إذ متت تغطية ارتفاع النفقات اإلجمالية 
بنمو طفيف في املداخيل العادية وارتفاع ملموس في الرصيد اإليجابي للحسابات اخلصوصية للخزينة. وفي ما يخص 
التوقعات، فإن عملية تصحيح أوضاع امليزانية، التي تعززت باملستويات املنخفضة ألسعار النفط والعائدات املرتقبة 
برسم هبات البلدان الشريكة في مجلس التعاون اخلليجي، يرتقب أن تتواصل على املدى املتوسط على الرغم من ضعف 
وتيرة األنشطة غير الفالحية. وهكذا، يتوقع أن يناهز عجز امليزانية 3,7% من الناجت الداخلي اإلجمالي في سنة 2016 

و3,1% سنة 2017. 

2015 واملصادقة عليها بعد  التدبير وتوزيع احلصيلة برسم سنة  البنك وتقرير  12. وقام اجمللس كذلك بدراسة حسابات 
االطالع على رأي جلنة االفتحاص.

13. وفي األخير، اطلع اجمللس على البرنامج النقدي لسنة 2016 وصادق عليه.
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نظـــــرة عـــــــامـــة
البلدان  أبرز  تباطؤه في  وواصل  املتقدمة  االقتصادات  النمو معتدال في معظم  2015، ظل  الرابع من سنة  الفصل  خالل 
الصاعدة. فقد تراجعت وتيرة منو الناجت الداخلي اإلجمالي من2,2%  في الفصل الثالث إلى 1,9% في الواليات املتحدة 
1,6% في منطقة األورو. وفي سوق  1,9% في اململكة املتحدة، في حني استقرت في حدود  2,1% إلى  األمريكية ومن 
 %10,3 إلى  يناير  شهر  في  البطالة  نسبة  انخفضت  إذ  األورو،  مبنطقة  التحسن  في  آخذة  الوضعية  تزال  ال  الشغل، 
احملدثة.  الشغل  قوي في عدد مناصب  ارتفاع  فبراير، حيث ُسجل  املتحدة في مستوى4,9%  في  الواليات  في  واستقرت 
وفي البلدان الصاعدة الرئيسية، تقلصت وتيرة النمو في الهند من 7,5% إلى 7,1%، وبلغت 6,8% في الصني، وهو أدنى 
مستوى لها منذ سنة 2009. أما في البرازيل، فقد تواصل انكماش الناجت الداخلي اإلجمالي، بحيث وصل إلى 5,9-% في 

الفصل الرابع مقابل 4,5-%.

إذ  وفبراير،  يناير  شهري  بني  تراجعها  املتقدمة  االقتصادات  في  البورصة  مؤشرات  أهم  واصلت  املالية،  األسواق  وفي 
مؤشر   تراجع  حني  في   ،%0,4 بنسبة  جونز  الداو  مؤشر  انخفض  فقد  األوروبية.  األسواق  في  تقلبها  حدة  تزايدت 
الصاعدة، فقد سجل مؤشر  االقتصادات  6,2%. أما في  5,9% وNIKKEI 225 بواقع  EUROSTOXX50بنسبة 
5,4% مقابل  بنسبة  تركيا  في  اخلصوص تصاعده  يعكس على  مما   ،%0,8 نسبته  بلغت  MSCI EM ارتفاعا طفيفا 
انخفاضه في الصني بواقع 4,1%. وفي أسواق الدين، شهدت أسعار الفائدة تطورات مختلفة من بلد آلخر. فقد تراجعت 
نسب العائد على السندات ألجل 10 سنوات مبقدار 30 نقطة أساس بالنسبة للواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا، في حني 
إلى   ليصل  الدوالر  2,2% مقابل  بنسبة  األورو  ارتفع سعر  الصرف،  أسواق  والصني. وفي  للهند  بالنسبة  ظلت مستقرة 
1,11دوالر في املتوسط خالل شهر فبراير، إثر توقع تأجيل التشديد املرتقب من طرف بنك االحتياطي الفدرالي األمريكي. 
الروبية  الدوالر، في حني تراجعت قيمة  التركية أمام  والليرة  اليوان الصيني  ارتفع  الدول الصاعدة،  أبرز  وبخصوص عمالت 
الهندية وظلت قيمة الريال البرازيلي دون تغيير في مستوى 4 رياالت للدوالر الواحد. ومن جهة أخرى، تباطأت وتيرة النمو 
السنوية للقروض البنكية في الواليات املتحدة األمريكية من 7,5% في يناير إلى 7,4% في فبراير، في حني سجلت ارتفاعا 

طفيفا في منطقة األورو من 0,7% في دجنبر إلى 0,8% في يناير.

وفي أسواق السلع األساسية، توجهت األسعار نحو االنخفاض عموما في فبراير. وبلغ متوسط سعر البرنت 33,8  دوالرا 
للبرميل، مسجال بذلك انخفاضا حادا بنسبة 42% على أساس سنوي وارتفاعا طفيفا بنسبة 5,4% من شهر إلى آخر. 
السنة  من  الشهر  بنفس  مقارنة   %22 بنسبة  األساسية  املعادن  مؤشر  تراجع  الطاقية،  غير  باملنتجات  يتعلق  ما  وفي 
10,2%. وفي ما يخص القمح الصلب على وجه اخلصوص، ال تزال  الزراعية بنسبة  السابقة، وانخفض مؤشر املنتجات 
  176,9 في مستوى  آخر  إلى  شهر  من  استقرارها  مع   ،2015 فبراير  في  عن مستواها   %26,8 بنسبة  متدنية  األسعار 
دوالرا للطن الواحد. وفي ما يتعلق بالفوسفاط، بقيت األسعار دون تغيير على أساس سنوي بالنسبة للفوسفاط اخلام في 
مستوى 115 دوالرا للطن، في حني تراجعت املشتقات، حيث سجل انخفاض بنسبة 26,8% في سعر الفوسفاط ثنائي 
 329 )TSP( ليبلغ  17,8% في ما يخص الفوسفاط الثالثي املمتاز  355 دوالرا للطن وبنسبة  )DAP( ليبلغ  األمونياك 

دوالرا  للطن الواحد.

وفي ظل هذه الظروف، بقي التضخم في مستويات متدنية في معظم البلدان املتقدمة. فحسب التقديرات األولية ملكتب 
اإلحصاء األوروبي لشهر فبراير، انخفض مؤشر األسعار بنسبة 0,2% في منطقة األورو بعد زيادة بنسبة 0,3% في الشهر 
السابق. أما في الواليات املتحدة، فقد تباطأ التضخم من 1,7% إلى 1%. ومن أجل مواجهة اخملاطر التي تهدد بلوغ هدفه 
التدابير. وتشمل  اتخاذ مجموعة من  10 مارس  املنعقد في  األوروبي خالل اجتماعه  املركزي  البنك  بالتضخم، قرر  اخلاص 
هذه اإلجراءات على اخلصوص خفض سعر الفائدة الرئيسي من 0,05% إلى 0% وسعر الفائدة على تسهيالت اإليداع من 
0,30-% إلى 0,40-%، وزيادة مبلغ برنامجه اخلاص بشراء األصول من 60 إلى 80 مليار أورو مع توسيع نطاقه ليشمل 
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املدى  على  التمويل  إلعادة  عمليات  أربع  إطالق  عن  أعلن  املالية. كما  غير  الشركات  عن  الصادرة  االقتراض  بعض سندات 
الطويل ذات هدف محدد. ومن جهته، أبقى بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح 
التعديالت  توقيت وحجم  أن  التأكيد على  إعادة  15 و16 مارس، مع  في  املنعقد  اجتماعه  0,25% و0,5% خالل  بني  ما 
املقبلة لنطاق سعر الفائدة الرئيسي سيرتبطان باإلجنازات والتوقعات اخلاصة بالظروف االقتصادية املتعلقة بأهدافه في ما 

يخص التشغيل الكامل واستقرار األسعار، مبا في ذلك التطورات املالية والدولية.

وعلى املستوى الوطني، وبعد ارتفاع بنسبة 6,6% في سنة 2015، تظهر البيانات اخلاصة بشهر يناير زيادة في الصادرات 
بنسبة 3,2%، مدفوعة بشكل رئيسي مببيعات الفوسفاط ومشتقاته التي منت بوتيرة 37,1%. وسجلت الواردات، التي 
في   %21,6 قدره  تراجعا  باخلصوص  شمل   ،%6 بنسبة  تراجعا   ،%5,6 بنسبة  انخفاض  وقع  على   2015 سنة  أنهت 
في سنة   %18,6 بنسبة  تراجع  وبعد  اجملموع،  وفي  الغذائية.  املواد  في مشتريات   %12,2 بنسبة  وزيادة  الطاقة  فاتورة 
 ،%71,2 السلع  يخص  ما  في  للواردات  الصادرات  تغطية  نسبة  وبلغت   ،%22,9 بنسبة  التجاري  العجز  تقلص   ،2015
في حتسن قدره6,3  نقطة مئوية. أما بالنسبة للبنود الرئيسية األخرى للحساب اجلاري، عرفت حتويالت املغاربة املقيمني 
باخلارج انخفاضا طفيفا بلغ 0,9% بعد ارتفاع بنسبة 3% في 2015، فيما واصلت عائدات األسفار منحاها التنازلي، حيث 
تقلصت بنسبة 4,8% بعد أن تراجعت بوتيرة 1,3% مع نهاية السنة. وفي ظل هذه الظروف، ورغم انخفاض التدفقات 
الصافية برسم االستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 18,9% بعد ارتفاع بنسبة 2,7% سنة 2015، تزايدت احتياطيات 
الصرف بنسبة 25% لتبلغ 229,5 مليار في نهاية شهر يناير، أي ما يعادل 6 أشهر و29 يوما من واردات السلع واخلدمات. 

وقد أدى ارتفاع احتياطيات الصرف إلى حتسن كبير في السيولة البنكية، حيث تقلصت حاجة البنوك من السيولة من33,2  
مليار درهم في الفصل الثالث إلى 21 مليار في املتوسط خالل الفصل الرابع. وهكذا، خفض البنك حجم تدخالته إلى 23 
مليار درهم، مما مكن من اإلبقاء على سعر الفائدة بني البنوك قريبا من سعر الفائدة الرئيسي. وبالنسبة ألسعار الفائدة 
في حني  العموم،  على  كبيرا  تغيرا  اخلاصة  والسندات  اخلزينة  إصدارات سندات  على  املطبقة  النسب  تشهد  لم  األخرى، 
سجلت أسعار الفائدة على القروض البنكية انخفاضا جديدا بلغ 18 نقطة أساس في الفصل الرابع من سنة 2015، وذلك 
5,42%، مع تسجيل هبوط  5,60% إلى  املمنوحة للمقاوالت من  القروض  الفائدة على  لتراجع أسعار  نتيجة باألساس 
في األسعار املطبقة على تسبيقات الصندوق وقروض التجهيز مبقدار 17 و59 نقطة أساس على التوالي. وباإلضافة إلى 
تدني أسعار الفائدة على القروض، متيزت األوضاع النقدية خالل الفصل الرابع بتزايد سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة 
0,67% وضعف وتيرة منو القروض البنكية. فبعد زيادة بنسبة 0,6% على أساس سنوي خالل الفصل الثالث، ظل املبلغ 
املقدمة  القروض  انخفاض  تزايد حدة  بفعل  الرابع،  الفصل  في  املالي شبه مستقر  غير  للقطاع  املقدمة  للقروض  اجلاري 
للمقاوالت، بينما حافظت القروض املقدمة لألسر على وتيرة منو بنسبة 5%، وإن كانت في تباطؤ. وقد عوض ضعف منو 
القروض البنكية وتباطؤ الديون على اإلدارة املركزية تأثير ارتفاع احتياطيات الصرف على اجملمع النقدي م3، الذي استقرت 

وتيرة منوه في مستوى 5,7% خالل الفصلني األخيرين.

2015 عجزا يتوافق مع ما مت تسطيره في قانون املالية  وعلى مستوى املالية العمومية، أفرز تنفيذ امليزانية برسم سنة 
والتوجه نحو تصحيح أوضاع املالية العمومية منذ سنة 2013. فقد انخفض العجز املالي مبقدار2,9  مليار ليبلغ42,7  
البيانات  وتشير  اإلجمالي.  الداخلي  الناجت  من   %4,4 يعادل  ما  أي  البداية،  في  املقرر  مليار   42 مبلغ  مقابل  درهم،  مليار 
والفوائد. وفي  الدعم  تكاليف  تقلص  نتيجة   ،%1 بنسبة  النفقات  انخفاض في  2016 إلى  يناير  اخلاصة بشهر  األخيرة 
موازاة ذلك، ارتفعت املداخيل بنسبة 1,3%، بفعل زيادة اإليرادات الضريبية، على الرغم من تقلص عائدات الضريبة على 
الشركات والضريبة على القيمة املضافة. وبشكل إجمالي، سجلت امليزانية فائضا بقيمة 66 مليون درهم مقارنة مببلغ 
139 مليون في يناير 2015. وأخذا بعني االعتبار تسديد متأخرات األداء البالغة 1,3 مليار، بلغ العجز في التمويل1,2  مليار 
ومتت تغطيته باإلضافة إلى نفقات تسديد الديون الداخلية، التي بلغت 2 مليار، بواسطة اقتراضات خارجية يصل مبلغها 

الصافي إلى 3,3 مليار درهم.
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وفي ظل هذه الظروف، تسارع منو الناجت الداخلي اإلجمالي على أساس سنوي من 4,3% خالل الفصل الثاني إلى 4,6% في 
الفصل الثالث، نتيجة ارتفاع القيمة املضافة الفالحية بنسبة 15,9% مقابل 14,9% والنمو غير الفالحي بنسبة %3,2 
بدال من 3%. وعلى مستوى الطلب، يعكس تسارع النمو زيادة في االستهالك النهائي لألسر بنسبة 3,3% وارتفاعا من 
1,4 إلى 1,8 نقطة مئوية في مساهمة الصادرات الصافية. ومع ذلك، تراجعت وتيرة منو االستثمار من 5,2% إلى %3,8 
وزادت حدة انخفاض استهالك اإلدارات العمومية ليصل إلى 2,1%. وفي سوق الشغل، انحصرت مناصب الشغل احملدثة 
في 29 ألف منصب في الفصل الرابع، نتيجة زيادة 29 ألف منصب شغل في قطاع البناء واألشغال العمومية و23 ألف 
منصب في قطاع اخلدمات و16 ألف منصب في القطاع الصناعي، مقابل فقدان 39 ألف منصب في القطاع الفالحي. 
إلى  ليصل  مئوية  0,9 نقطة  قدره  مبا  انخفض من جديد  التنازلي، حيث  النشاط منحاه  واصل معدل  ذلك،  على  وعالوة 
9,2%. وبالنسبة جملموع  9,7% إلى  أخرى، من  إلى  البطالة، من سنة  تراجعت نسبة  الظروف،  46,9%. وفي ظل هذه 
سنة 2015، وعلى الرغم من أن عدد مناصب الشغل احملدثة لم يتجاوز 33.000 منصب، إال أن نسبة البطالة انخفضت 

مبا قدره 0,2 نقطة مئوية إلى 9,7%، بفعل تدني معدل النشاط مبا قدره 0,6 نقطة مئوية إلى %47,4.

االنخفاضات  بعد  الرابع  الفصل  في   %0,5 بنسبة  طفيف  بشكل  العقارية  األصول  أسعار  ارتفعت  األصول،  سوق  في 
املسجلة في الفصلني األخيرين، بينما منت املبيعات بنسبة 9,8% بعد تدنيها بنسبة 8,6% في الفصل السابق. وعلى 
تغيرات هامة خالل  أي  مازي  لم يشهد مؤشر   ،2015 7,2% في  أداء سلبي نسبته  وبعد  البيضاء،  الدار  بورصة  مستوى 
الشهرين األولني من سنة 2016، بينما ظلت املعامالت ضعيفة، بحجم شهري متوسط قدره 1,8 مليار درهم مقابل 4,3 

مليار في املتوسط طيلة سنة 2015. 

في هذا السياق، وبعد أن بلغ التضخم، الذي يقاس من خالل تغير مؤشر أسعار االستهالك، 1,6% في مجموع سنة 2015 
و1% في الفصل الرابع من نفس السنة، تراجع إلى 0,3% في يناير 2016. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض أثمنة املواد 
الغذائية املتقلبة األسعار بنسبة 3,1% بعد ارتفاعها بواقع 4,3% في الفصل الرابع، وإلى تراجع التضخم األساسي من 
1% إلى 0,8%. وقد أدى االنخفاض الطفيف الذي عرفته أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 3,8%، مقابل %19,3 
من قبل، إلى التخفيف من حدة تراجع التضخم. وتزايدت أسعار املنتجات املقننة بنسبة 1,1% في يناير، أي تقريبا بنفس 

الوتيرة املسجلة خالل الفصل األخير من سنة 2015. 

في ما يخص اآلفاق، من املتوقع أن يتواصل انتعاش النشاط االقتصادي في الدول املتقدمة، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا 
في دجنبر. ويرتقب أن تظل الظرفية االقتصادية الدولية متأثرة بتباطؤ منو االقتصاد الصيني واجلهود املبذولة إلعادة توازنه 
إلى جانب الصعوبات التي تواجهها البرازيل وروسيا. وقد قام صندوق النقد الدولي، في توقعاته الصادرة في يناير 2016، 
اخلصوص،  وجه  على  األورو  منطقة  وفي   .2017 في  و%3,6   2016 في   %3,4 إلى  العاملي  للنمو  توقعاته  بتخفيض 
و2017،   2016 في   %1,7 نسبة  في  للنمو  توقعاته  على  الصندوق  أبقى  الكبير،  النقدي  التيسير  من  الرغم  وعلى 
املتحدة األمريكية،  بلدان املنطقة. وبالنسبة للواليات  أبرز  العاملي على صادرات  النمو  بالتأثيرات السلبية لتباطؤ  ارتباطا 
متت مراجعة توقعات النمو نحو االنخفاض ارتباطا بالشكوك التي ال تزال حتيط باألسواق املالية وبتدني االستثمار، إذ يتوقع 

أن يناهز النمو 2,8% في 2016 و2017 بدال من 2,6% في 2015.

وفي سوق الشغل، تشير توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر إلى استمرار حتسن الوضعية بالواليات املتحدة، مع 
نسبة بطالة قدرها 4,9% في 2016 مقابل 5,3% في 2015. وفي منطقة األورو، من املتوقع أن تواصل نسبة البطالة 
البلدان  ألبرز  وبالنسبة   .2015 في   %11 بعد   2016 في   %10,5 إلى  لتصل  مرتفعة،  في مستويات  بقائها  مع  تدنيها 

الشريكة للمغرب، من املتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 9,9%  في فرنسا و19,9% في إسبانيا.

وفي أسواق السلع األساسية، يرتقب أن تواصل األسعار تطورها على املدى املتوسط في مستويات منخفضة. وبالنسبة 
2017. وتعزى  2016 قبل أن ترتفع في  للنفط باخلصوص، متت مراجعة توقعات األسعار نحو االنخفاض بالنسبة لسنة 
الدول  الدول األعضاء مبنظمة  املتواصل لإلنتاج في  واالرتفاع  العاملي  النمو  وتيرة  تباطؤ  إلى  االنخفاض  املراجعة نحو  هذه 
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املصدرة للنفط. وفي هذه الظروف، من املتوقع أن يظل منو األسعار معتدال في الدول املتقدمة، قبل أن يتسارع في 2017. 
املتحدة  و1,1% بالواليات  األورو  1% مبنطقة  التضخم  2016 بلوغ نسبة  بالنسبة لسنة  الدولي  النقد  ويتوقع صندوق 

األمريكية.  

وبلوغ   2017 في  دوالرا  و44,6   2016 في  للبرميل  دوالرا   38,4 النفط  سعر  بلوغ  الظروف، ومع فرضية1   في ظل هذه 
مداخيل هبات دول مجلس التعاون اخلليجي 13 مليار درهم في 2016 و8 ماليير في 2017، يتوقع أن يصل عجز احلساب 
اجلاري إلى 0,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي في 2016 و0,3% من الناجت الداخلي اإلجمالي في 2017. ومن املرتقب أن 
تواصل الصادرات الوطنية منوها، وإن بوتيرة أبطأ من تلك املسجلة في 2015. ومبوازاة ذلك، من املرتقب أن تستقر الواردات في 
2016 في مستواها املسجل في 2015 وأن تنمو بنسبة 3,6% في 2017، بفعل ارتفاع أسعار املواد الطاقية والتحسن 
أن  املتوقع  من  املباشرة،  األجنبية  االستثمارات  تدفق  مواصلة  فرضية  ومع  الظروف،  هذه  وفي  الداخلي.  للطلب  املتوقع 
تواصل احتياطيات الصرف ارتفاعها لتغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع واخلدمات في 2016 و8 أشهر و15 يوما 

في 2017. 

ومن املتوقع أن يتجلى هذا التحسن على مستوى وضعية السيولة البنكية التي يرتقب أن تفرز فائضا ابتداء من الفصل 
الثاني من 2016. وعلى الرغم من هذا التحسن واستمرار تراجع أسعار الفائدة على القروض، ينتظر أال تتجاوز وتيرة منو 
القروض البنكية 2,5% في 2016 قبل أن ترتفع إلى 4% في 2017. وعلى صعيد املالية العمومية، من املتوقع أن تتواصل 
عملية ضبط أوضاع امليزانية على املدى املتوسط، مدعومة باملستويات املتدنية ألسعار النفط. ومن املرتقب أن يناهز عجز 

امليزانية 3,7% في 2016 و3,1% في 2017. 

في هذا السياق، من املتوقع أن يسجل النمو الوطني تباطؤا أقوى مما كان متوقعا في دجنبر 2015. فقد متت مراجعة توقع 
مع   ،%13,8 بنسبة  املقدر  الفالحية  املضافة  القيمة  بانكماش  اخلصوص  على  ارتباطا   ،%1 إلى  االنخفاض  نحو  النمو 
افتراض إنتاج للحبوب يصل إلى 38 مليون قنطار. ومن احملتمل أن يظل منو الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي ضعيفا 
في 2,9%، نتيجة باخلصوص لتباطؤ استهالك األسر إلى 1,8% بفعل عدة عوامل من بينها ضعف املداخيل في الوسط 
القروي. وفي سنة 2017، وبناء على فرضية تسجيل موسم فالحي عادي، من املتوقع أن يرتفع النمو الوطني إلى %3,9، 
3,1%، بفضل حتسن  إلى  الفالحي  10,8% وتباطؤ طفيف في مكونها غير  الفالحية بنسبة  القيمة املضافة  تزايد  مع 

املداخيل الفالحية وتليني الظروف النقدية.

في هذه الظروف، مت خفض توقع التضخم في 2016 إلى 0,5%، السيما مع تباطؤ منو التضخم األساسي إلى 0,7% بفعل 
تراجع وتيرة منو الطلب الداخلي وضعف التضخم املستورد. وفي 2017، من املتوقع أن يرتفع التضخم إلى 1,4% نتيجة 
لتسارع التضخم األساسي إلى 1,1% وارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم ارتباطا بتزايد األسعار في السوق الدولية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن رفع الدعم عن مادة السكر الذي مت اإلعالن عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016 لم يدخل بعد حيز 

التنفيذ ولم يؤخذ بعني االعتبار عند إعداد هذه التوقعات.

النمو.  أو  للتضخم  بالنسبة  االنخفاض سواء  نحو  ميزان متجه عموما  مع  بعدة مخاطر  التوقعات محاطة  وتظل هذه 
وفي ما يخص النمو، من احملتمل أن يؤثر انتعاش النمو بوتيرة أقل من املتوقع في البلدان الشريكة الرئيسية بشكل سلبي 
على الطلب األجنبي املوجه للمغرب. كما أن إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي من طرف البنك  الفيدرالي 
األمريكي في وقت أقرب مما كان مفترضا في السيناريو األساسي قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية مقارنة باألورو 
وإلى أداء أضعف للصادرات الوطنية. وعلى العكس من ذلك، من احملتمل أن يؤدي انخفاض أقل حملصول احلبوب إلى تسارع 

النمو الوطني. 

1  توقعات �شبكة »منوذج التوقعات العاملية« ال�شادرة يف �شهر فرباير 2016. وهو منوذج لالقت�شاد العاملي يعده �شندوق النقد الدويل ومركز االأبحاث االقت�شادية وتطبيقاتها، لفائدة �شبكة 
من البنوك املركزية واملوؤ�ش�شات الدولية.
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وفي ما يتصل بالتضخم، تهم الشكوك تطور أسعار النفط والقمح في السوق الدولية. وقد يؤدي انخفاض هذه األسعار 
في  تزايد  االرتفاع،  نحو  األسعار  توجه  عن  ينتج  قد  بينما  أدنى،  التضخم مستوى  بلوغ  إلى  متوقعا  كان  مما  أكبر  بشكل 
التضخم. وقد تنجم اخملاطر احمليطة بتوقع التضخم أيضا عن أي ارتفاع لألجور في إطار احلوار االجتماعي. وتهم هذه اخملاطر 

كذلك توقع عجز امليزانية الذي قد يتفاقم في حال ارتفاع نفقات اخلزينة بشكل أكبر مما كان مفترضا.
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1. التطورات الدولية
الرئيسية،  املتقدمة  البلدان  ففي  العاملي.  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  استمرار  إلى  الدولية  الظرفية  بيانات  أحدث  تشير 
تظهر احلسابات الوطنية للفصل الرابع تباطؤ وتيرة النمو عموما، السيما في الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان، 
واستقرار النمو في منطقة األورو. كما تواصل تباطؤ النمو أيضا في البلدان الصاعدة والنامية. وفي سوق الشغل، استقرت 
نسبة البطالة خالل شهر فبراير في الواليات املتحدة مع إحداث عدد كبير من مناصب الشغل اجلديدة وتراجعت تراجعا 
طفيفا في منطقة األورو ولو أنها تظل في مستويات مرتفعة. أما األسواق املالية، فقد متيزت في فبراير باستمرار انكماش 
إلى تطورات متفاوتة في عائدات  املتقدمة وفي بعض األسواق الصاعدة، إضافة  البلدان  الرئيسية في  البورصة  مؤشرات 
السندات السيادية. ومن جهة أخرى، قرر البنك املركزي األوروبي في 10 مارس اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها على 
دينامية  تعزيز  أجل  الكمي، من  التيسير  برنامج  نطاق  0% وتوسيع  إلى  الرئيسي  الفائدة  وجه اخلصوص تخفيض سعر 
انتعاش النشاط االقتصادي وتسريع عودة التضخم إلى نسبة قريبة من %2. وأخيرا وفي أسواق السلع األساسية، بقيت 
أسعار السلع الطاقية وغير الطاقية على وتيرتها التنازلية في شهر فبراير. وفي ظل هذه الظروف، تباطأت نسبة التضخم 
بالواليات املتحدة فيما ال تزال منطقة األورو تعاني من ضغوط انكماش األسعار. وتشير كل هذه العناصر إلى استمرار غياب 

الضغوط التضخمية اخلارجية املصدر.

والتشغيل االقتصادي  1.1 النشاط 

1.1.1 النشاط االقتصادي

تراجعت وتيرة النمو في الفصل الرابع من 2015، السيما في 
استقرت  بينما  واليابان،  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 
الصاعدة  البلدان  في  تباطؤها  وواصلت  األورو،  منطقة  في 

الرئيسية. 

ففي منطقة األورو، ظل النمو دون تغيير في نسبة 1,6% 
على أساس سنوي. وفي البلدان الشريكة الرئيسية، تباطأ 
%1,4 على أساس سنوي،  %1,7 إلى  النمو في أملانيا من 
في حني ارتفع من %1,1 إلى %1,4 في فرنسا، ومن 0,8% 

إلى %1 في إيطاليا، ومن %3,4 إلى %3,5 في إسبانيا.

%1,9 على أساس  إلى  النمو  تراجع  املتحدة،  الواليات  وفي 
تأثير  حتت  السابق،  الفصل  في   2,2% مقابل  سنوي، 
انخفاض الصادرات واستثمارات غير املقيمني. وباملثل، تباطأ 
تقلص  إذ  اليابان،  في  ملحوظ  بشكل  االقتصادي  النشاط 
انحسار  تأثير  حتت  السيما   0,8% إلى   1,7% من  النمو 
الني. وفي  ارتفاع قيمة  والصادرات، بسبب  األسر  استهالك 
اململكة املتحدة، تراجع النمو أيضا إلى %1,9 على أساس 

سنوي مقابل %2,1 في الفصل السابق.

جدول 1.1: النمط الفصلي للنمو )على أساس سنوي(

20142015

ف4ف3ف2ف1         ف4ف3ف2ف1

البلدان املتقدمة

1,72,62,92,52,92,72,21,9الواليات املتحدة 

1,10,70,81,01,31,61,61,6منطقة األورو

0,20,10,10,91,11,11,4-0,7فرنسا

2,31,41,21,51,21,61,71,4أملانيا 

0,50,10,50,81,0-0,4-0,3-0,3-إيطاليا

0,41,21,72,12,73,23,43,5إسبانيا 

2,83,02,82,82,62,42,11,9اململكة املتحدة

1,00,71,70,8-0,9-1,5-0,4-2,4اليابان

البلدان الصاعدة

7,37,47,17,27,07,06,96,8الصني

5,37,48,16,76,17,17,57,1الهند

5,9-4,5-3,0-2,0-0,7-1,1-0,8-3,2البرازيل 

غير متوفر4,52,32,32,62,74,35,3تركيا 

غير متوفر3,7-3,8-2,1-0,8-1,11,40,3روسيا

Datasteam :املصدر

في   %6,8 إلى   %6,9 من  النمو  تراجع  الصاعدة،  البلدان  أبرز  في 
بالنظر  وذلك   ،2009 منذ  الصني  تسجله  مستوى  أدنى  وهو  الصني، 



17   I         تقريــر حـول السيـــاسة النقديـــة  

التطورات الدولية

إلى انخفاض الصادرات وتباطؤ اإلنتاج في القطاع الصناعي. 

وفي الهند، تراجع النمو أيضا من 7,5% في الفصل السابق 
الداخلي اإلجمالي  الناجت  انكمش  البرازيل،  7,1%. وفي  إلى 
مقابل   %-5,9 إلى  ليصل  التوالي،  على  السابع  للشهر 
تشير  روسيا،  وفي  السابق.  الفصل  في  سنويا   %-4,5
حدة  انخفاض  إلى  الثالث  بالفصل  اخلاصة  اإلحصائيات 
 %3,7 نسبة  ليسجل  اإلجمالي،  الداخلي  الناجت  انكماش 

مقابل 3,8% في الفصل السابق.

وتشير أحدث البيانات إلى أن مؤشر مدراء املشتريات املرّكب 
 52,7 إلى  يناير  في  نقطة   53,6 من  تقلص  األورو  ملنطقة 
نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرا. وفي 
بالقطاع  اخلاص  املشتريات  مدراء  مؤشر  استقر  املقابل، 
الصناعي في الواليات املتحدة في أقل من عتبة 50 نقطة 
في شهر فبراير 2015،  بارتفاع من 48,2 إلى 49,5 نقطة، 

مما يعكس انخفاض حدة تراجع النشاط االقتصادي.

رسم بياني 1.1: تطور بعض املؤشرات املرتفعة الوتيرة بالواليات املتحدة 

ومنطقة األورو

Datasteam :املصدر

2.1.1 سوق الشغل

إلى  فبراير  شهر  معطيات  تشير  املتحدة،  الواليات  في 
الشغل  فرص  وارتفاع   %4,9 نسبة  في  البطالة  استقرار 
احملدثة إلى 242.000 مقابل 172.000 في الشهر املاضي. 
األورو  منطقة  في  البطالة  نسبة  انخفضت  يناير،  وفي 
دجنبر،  في   %10,4 مقابل   %10,3 إلى  طفيفا  انخفاضا 
وهو أدنى معدل تسجله منذ غشت 2011. وانخفضت في 
�أملانيا من 4,4% إلى 4,3%، وفي إسبانيا من 20,7% إلى 
وفي   .%11,5 إلى   %11,6 من  إيطاليا  وفي   ،%20,5
10,2% في فرنسا. وفي  10,1% إلى  املقابل، ارتفعت من 

إلى   2015 نونبر  نهاية  معطيات  تشير  املتحدة،  اململكة 
استقرار نسبة البطالة في %5,1.

جدول 2.1: تطور سعر الصرف 

دجنبر2015  2014
 2015

يناير
2016

فبراير 
2016

6,25,35,04,94,9الواليات املتحدة
غير متوفر11,610,910,410,3منطقة األورو 

غير متوفر10,310,410,110,2فرنسا

غير متوفر12,7N.D11,611,5إيطاليا

غير متوفر5,04,64,44,3أملانيا

غير متوفر24,522,120,720,5إسبانيا

غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر6,1اململكة املتحدة

Eurostat :املصدر

واملالية النقدية  2.1 األوضاع 

الرئيسية  املؤشرات  انخفاض  تواصل  البورصة،  أسواق  في 
لالقتصادات املتقدمة. ففي الفترة ما بني يناير وفبراير، تراجع 
والداوجونز   ،%5,9 بنسبة    50EUROSTOXX مؤشر 
بنسبة 0,4%، ومؤشر نيكاي 225 بنسبة 6,2%، ومؤشر 
ارتفع  التقلب،  حيث  ومن   .%0,9 بنسبة   FTSE100
أساس،  نقطة   31,7 إلى   29,3 من   VSTOXX مؤشر 
22,7 نقطة  23,6 إلى  VIX من  في حني انخفض مؤشر 
تصاعد  الصاعدة،  االقتصادات  في  املقابل،  وفي  أساس. 
مؤشر MSCI EM بنسبة 0,8%، وهو ما يشمل ارتفاعا 
في مؤشر تركيا بنسبة 5,4% وانخفاضا في مؤشر الصني 

بنسبة 4,1% ومؤشر الهند بنسبة %5,1.

رسم بياني 2.1: تطور مؤشرات أسواق البورصة الرئيسية في االقتصادات 

املتقدمة 

Datasteam :املصدر
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VSTOXX و VIX رسم بياني 3.1: تطور مؤشري

Datasteam :املصدر

عائد  شهد  االقتراض،  سندات  أسواق  مستوى  وعلى 
تطورات  وفبراير،  يناير  بني  ما  سنوات،   10 ألَجل  السندات 
إلى   %0,5 من  انخفض  وهكذا،  البلدان.  حسب  متباينة 
في  فرنسا،  0,6% في  0,9% إلى  ومن  أملانيا،  0,2% في 
التوالي،  1,7% و1,6%، على  حني ظل مستقرا في نسبة 
من  العائد  هذا  ارتفع  املقابل،  وفي  وإيطاليا.  إسبانيا  في 
9,1% إلى 10,5% في اليونان، ومن 2,7% إلى 3,2% في 
البرتغال. أما عائد سندات اخلزينة األمريكية لنفس األجل، 
فقد بلغ 1,8% في فبراير مقابل 2,1% في الشهر السابق.

وفي ما يتعلق باالقتصادات الصاعدة الرئيسية، فقد استقر 
الصني،  في   %2,9 في  سنوات   10 ألَجل  السندات  عائد 
إلى   %16,3 من  انخفض  في حني  الهند،  في   %7,8 وفي 
15,6% في البرازيل ومن 10,8% إلى 10,5% في تركيا. 

رسم بياني 4.1: تطور عائدات السندات احلكومية ألجل 10 سنوات  

Datasteam :املصدر

البنوك  بني  ما  الفائدة  سعر  بلغ  النقدية،  األسواق  وفي 
األوروبية ألجل ثالثة أشهر )Euribor( %-0,18 في فبراير 

مقارنة مع %-0,15 في الشهر السابق، في حني ظل سعر 
لنفس   )Libor( لندن  سوق  في  البنوك  بني  ما  الفائدة 
فارق  ارتفع  أخرى،  جهة  ومن   .0,62% مستوى  في  األجل 
 23,4 إلى  23,3 نقطة أساس  )Libor-OIS( بالدوالر من 
نقطة أساس. أما االئتمان البنكي، فقد شهدت وتيرة منوه 
إلى  املتحدة  الواليات  في  فبراير  شهر  في  تباطؤا  السنوية 
بينما حتسن حتسنا طفيفا  يناير،  7,5% في  7,4% مقابل 
في   %0,7 مقابل  يناير  في   %0,8 إلى  األورو  منطقة  في 

الشهر السابق.

  Libor-OIS رسم بياني 5.1: تطور فارق

Datasteam :املصدر

�رسم بياني 6.1: تطور االئتمان في الواليات املتحدة ومنطقة األورو 

)على أساس سنوي(  

Datasteam :املصدر

وفي أسواق الصرف، حتسن سعر األورو بنسبة 2,2% مقابل 
اجلنيه  مقابل   %2,9 وبنسبة  دوالر   1,11 ليبلغ  الدوالر 
اإلسترليني. وفي املقابل، خسر 0,9% من قيمته أمام الني 
الصاعدة  البلدان  أبرز  الياباني. وفي ما يخص تطور عمالت 
 %0,3 بنسبة  الصيني  اليوان  حتسن  فقد  الدوالر،  مقابل 
والليرة التركية بنسبة 2,1%، بينما ظل الريال البرازيلي في 
مستواه وهو 4 ريال للدوالر الواحد. ومن جهة أخرى، تراجعت 

الروبية الهندية بنسبة %1,3.
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التطورات الدولية

رسم بياني 7.1: تطور سعر صرف  األورو مقابل الدوالر 

Datasteam :املصدر

الذي  األوروبي  املركزي  البنك  وباستثناء  السياق،  هذا  وفي 
خفض سعر الفائدة الرئيسي، لم تغير باقي البنوك املركزية 
فائدتها  سعر  الصاعدة  والبلدان  املتقدمة  البلدان  ألبرز 
الرئيسي. فقد اتخذ البنك املركزي األوروبي خالل اجتماعه 
املنعقد في مارس مجموعة من التدابير ملواجهة اخملاطر التي 
التضخم. فقد قلص  قد تعيق حتقيق هدفه في ما يخص 
سعر فائدته الرئيسي من 0,05% إلى 0% وسعر الفائدة 
0,4-%. كما رفع  0,3-% إلى  اإليداع من  على تسهيالت 
حجم برنامج  شراء األصول من 60 إلى 80 مليار أورو حيث 
املقاوالت.  تصدرها  التي  السندات  ليشمل  نطاقه   وسع 
كما قرر إجراء أربع عمليات مركزة إلعادة التمويل على املدى 
 16 البنك الفدرالي األمريكي، فقد قرر بتاريخ  الطويل. أما 
 %0,25 بني  ما  الرئيسي  فائدته  سعر  على  اإلبقاء  مارس 
التعديالت  وحجم  توقيت  أن  إلى  اإلشارة  مع  و%0,5، 
املستقبلية في مستوى سعر الفائدة الرئيسي سيتوقفان 
على حصيلة األوضاع االقتصادية احلقيقية واملرتقبة في ما 
يتصل بهدفي بلوغ أكبر مستوى ممكن من التشغيل وبلوغ 
التضخم نسبة %2. أما البنك املركزي إلجنلترا، فقد قرر في 
17 مارس اإلبقاء على سعر فائدته الرئيسي دون تغيير في 

نسبة %0,5. 

 18 في  الروسي  املركزي  البنك  قرر  الصاعدة،  البلدان  وفي 
مارس اإلبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى %11، 
أنه، رغم تسجيل استقرار نسبي لألسواق  مع اإلشارة إلى 
اخملاطر  تبقى  التضخم،  وتباطؤ  األساسية  والسلع  املالية 
التضخمية مرتفعة. كما قرر البنك املركزي الهندي بتاريخ 
مستوى  في  الرئيسي  الفائدة  سعر  على  اإلبقاء  فبراير   2
رغم  معقوال،  كان  الداخلي  النمو  أن  اعتبار  على   ،%6,75
أنه أدنى من املتوقع على املدى املتوسط. وأخيرا، قرر البنك 
الفائدة  2 مارس اإلبقاء على سعر  بتاريخ  البرازيلي  املركزي 

الرئيسي في مستوى %14,25. 

والتضخم األساسية  السلع  3.1 أسعار 
خالل الفصل األول من سنة 2016، استمرت أسعار السلع 
األساسية على وتيرتها التنازلية عموما، مقارنة مع السنة 
البلدان  في  جدا  ضعيفا  ظل  فقد  التضخم،  أما  املاضية. 

املتقدمة، السيما في منطقة األورو.

الطاقية السلع األساسية  1.3.1 أسعار 

سعر  شهد  املتتالية،  االنخفاضات  من  أشهر  ثالثة  بعد 
ليستقر  فبراير،  في   %5,4 بنسبة  شهريا  تراجعا  البرنت 
هذا  تفسير  وميكن  املتوسط.  في  للبرميل  دوالر   33,8 في 
اتفاق مشروط بني أهم  باإلعالن عن  التطور على اخلصوص 
البلدان املنتجة للنفط من أجل جتميد اإلنتاج في مستوى 
يشهد  سنوي،  أساس  وعلى  إيران.  دعمته  قرار  وهو  يناير، 
انخفض من  إذ   ،%42 بنسبة  تراجعا شديدا  البرنت  سعر 

58,3 دوالر إلى 33,8 دوالر للبرميل. 

رسم بياني 8.1: األسعار الدولية للبرنت بالدوالر 

Datasteam :املصدر

الطاقية السلع األساسية غير  2.3.1 أسعار 

الطاقية  غير  املنتجات  أسعار  سجلت  فبراير،  شهر  خالل 
انخفاضا ملحوظا على أساس سنوي. فقد انخفض مؤشر 
يبرز  مما   ،%11,3 بنسبة  بها  اخلاص  الداوجونز-يو-بي-إس 
انخفاض مؤشر أسعار املنتجات الفالحية بنسبة %10,2 
والتراجع الشديد في مؤشر أسعار املعادن األساسية بنسبة 

.%22
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رسم بياني 9.1: تطور مؤشرات Dow Jones- UBS اخلاصة بأسعار السلع 

األساسية غير الطاقية  )2006 =100(

  Datasteam  :املصدر

في  اخلام  الفوسفاط  سعر  انخفض  وفبراير،  يناير  بني  وما 
للطن.  دوالرا   115 ليبلغ   %2,5 بنسبة  العاملية  السوق 
وباملثل، انكمش سعر اليوريا بنسبة 2,3% إلى 209 دوالرا 
 282 2,8% إلى  بنسبة  البوتاسيوم  للطن، وسعر كلورور 
 %7,8 بنسبة  األمونياك  ثنائي  الفوسفاط  وسعر  دوالرا، 
ليصل إلى 355 دوالرا. ومن جهة أخرى، وبعد تسعة أشهر 
الثالثي  الفوسفاط  سعر  تراجع  االستقرار،  من  متتالية 
للطن.  دوالرا   329 إلى  فبراير  في   %13,4 بنسبة  املمتاز 
وعلى أساس سنوي، ظل سعر الفوسفاط اخلام دون تغيير، 
 ،7,5% بنسبة  البوتاسيوم  كلورور  سعر  تراجع  حني  في 
وسعر   ،%17,8 بنسبة  املمتاز  الثالثي  الفوسفاط  وسعر 
الفوسفاط ثنائي األمونياك بنسبة 26,8%، وسعر اليوريا 
بنسبة 29,6%. وأخيرا، استقر سعر القمح الصلب مقارنة 
مع الشهر السابق، مسجال انخفاضا بنسبة 26,8% على 

أساس سنوي.

رسم بياني 10.1: تطور األسعار الدولية للفوسفاط ومشتقاته

املصدر: البنك الدولي 

العالم 3.3.1 التضخم عبر 

في الواليات املتحدة األمريكية، انخفض التضخم من %1,4 
اإلحصاء  أولي ملعهد  تقدير  فبراير. وبناء على  1% في  إلى 
األوروبي بالنسبة لشهر فبراير، انخفض مؤشر األسعار في 
منطقة األورو بنسبة 0,2% بعد ارتفاع بنسبة 0,3% في 
يناير. وحسب البلدان، انخفضت األسعار في أملانيا بنسبة 
بنسبة  إيطاليا  وفي   %0,1 بنسبة  فرنسا  وفي   %0,2
على  و%0,4  و%0,3   %0,4 بنسبة  ارتفاع  بعد   ،%0,2
إلى   %-0,3 من  إسبانيا  في  االنخفاض  وتفاقم  التوالي. 
0,8-%. وفي اليابان، تراجعت أسعار االستهالك في شهر 
0,2% شهرا قبل  ارتفاع بنسبة  0,1% بعد  يناير بنسبة 
ذلك. أما في اململكة املتحدة، فقد سجل التضخم ارتفاعا 

طفيفا من 0,2% إلى %0,3.

رسم بياني 11.1: تطور التضخم في الواليات املتحدة ومنطقة األورو

 Eurostat :املصدر

وفي أبرز البلدان الصاعدة والنامية، ارتفعت نسبة التضخم 
البرازيل  فبراير. وفي  2,3% في  1,8% إلى  الصني من  في 
بشهر  اخلاصة  هي  املتاحة  املعطيات  أحدث  تبقى  وروسيا، 
يناير وتشير إلى استقرار في نسبة 10,7% وانخفاض من 

12,9% إلى 9,8%، على التوالي.

جدول 3.1: التطور األخير للتضخم في أبرز البلدان املتقدمة )على أساس سنوي(

دجنبر20142015
 2015

يناير
فبراير 20162016

1,60,10,71,41,0الواليات املتحدة
0,2-0,40,20,20,3منطقة األورو 

0,2-0,80,20,20,4أملانيا 

0,1-0,60,10,30,3فرنسا

0,8-0,3-0,40,0-0,2-إسبانيا

0,2-0,20,20,10,4إيطاليا

غير متوفر1,50,10,20,3اململكة املتحدة

غير متوفر0,1-2,70,70,2اليابان
Datasteam :املصدر
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2. احلسابات اخلارجية
انخفاضا  الفوسفاط ومشتقاته  باستثناء  الصادرات  األورو، شهدت  في منطقة  النشاط  انتعاش  ببطء  يتميز  في سياق 
37,1% بعد ارتفاع  2016. وفي املقابل، شهدت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة  1,4% في يناير  بنسبة 
بنسبة 15,6% سنة 2015، في سياق انخفاض األسعار في السوق الدولية. وانخفضت الواردات باستثناء الطائرات بنسبة 
2,2%، السيما نتيجة انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 21,6%. وفي ظل هذه الظروف، يتواصل تقلص العجز التجاري 
حيث سجل انخفاضا جديدا بنسبة 22,9%، مما يرفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71,2%، أي أنها حتسنت مبقدار 
6,3 نقط مئوية. وبالنسبة لباقي املكونات األساسية للحساب اجلاري، وبعد أن ارتفعت حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج 
بنسبة 2,8% في السنة املاضية، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0,9%، في حني استمرت الوتيرة التنازلية لعائدات السفر 
حيث سجلت انخفاضا بنسبة 4,8%. وفي ظل هذه الظروف، ورغم انخفاض التدفقات الصافية لالستثمارات األجنبية 
املباشرة بنسبة 18,9%، تعززت احتياطيات الصرف بنسبة 25% لتبلغ 229,5 مليار بنهاية يناير، أي ما يعادل 6 أشهر 

و29 يوما من واردات السلع واخلدمات.

التجاري امليزان  1.2 تطور 

الصادرات 1.1.2 تطور 

بنسبة  السلع  صادرات  ارتفعت   ،2016 يناير  شهر  في 
مما  درهم،  مليار   18,8 لتبلغ  سنوي  أساس  على   %3,2
الفوسفاط  مبيعات  في  هائال  ارتفاعا  خصوصا  يعكس 
ومشتقاته. فقد تزايدت هذه األخيرة بنسبة 37,1% إلى 3 
املصدرة.  الكميات  ارتفاع  إلى  بالنظر  درهم، السيما  ماليير 
 %10,1 بنسبة  اخلام  الفوسفاط  صادرات  تنامت  وبالتالي، 
بفعل ارتفاع الكميات بنسبة 9,6% واستقرار شبه تام في 
األسعار. أما في ما يتصل مبشتقات الفوسفاط، فقد أفرز 
األرجح  على  اخلارجي  الطلب  حفز  الذي  األسعار  انخفاض 
ارتفاعا هائال في الكميات املصدرة من احلمض الفوسفوري 
بنسبة 69% ومن األسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 

.%45,2
رسم بياني 1.2: تطور الصادرات 

)النسبة التراكمية على أساس سنوي(

 املصدر: مكتب الصرف 

جدول 1.2: تطور صادرات الفوسفاط ومشتقاته )على أساس سنوي )%(

يناير 2016/ يناير 2015

سعرعددفيمة

10,19,60,4الفوسفاط اخلام

6,9-35,145,2األسمدة الطبيعية والكيماوية 

4,5-61,369,0احلمض الفوسفوري 

املصدر: مكتب الصرف    

وتواصل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات، ولو بوتيرة متباطئة. 
فقد ارتفعت بنسبة 9,2% لتبلغ 4,5 مليار درهم، ومتيزت 
بنسبة  السيارات  تركيب  صادرات  بارتفاع  اخلصوص  على 

.%18

رسم بياني 2.2: تطور صادرات قطاع السيارات خالل شهر يناير 

مباليير الدراهم  %

املصدر: مكتب الصرف    
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الغذائية  والصناعة  الفالحي  القطاع  صادرات  ارتفعت  ذلك،  مع  وباملوازاة 

بنسبة 4,1%، مدفوعة باألساس بتحسن مبيعات الصناعة 

مبيعات  شهدت  املقابل،  وفي   .%9,3 بنسبة  الغذائية 
قطاع النسيج انخفاضا بنسبة 9,3% لتصل إلى 3 ماليير 
درهم، خاصة حتت تأثير انخفاض الكميات املصدرة، السيما 
بنسبة  انخفضت  التي  الداخلية  واملالبس  اجلاهزة  املالبس 

7,9% و11,7% على التوالي.

2.1.2 تطور الواردات

 %6 بنسبة  انخفاضا  الواردات  شهدت  يناير،  شهر  في 
الطائرات،  واردات  وباستثناء  درهم،  مليار   26,4 إلى  لتصل 
انخفضت بنسبة 2,2%. وقد نتجت هذه الوتيرة على وجه 
21,6%، مما  الفاتورة الطاقية بنسبة  اخلصوص عن تقلص 
غاز  واردات  وانخفاض  اخلام  النفط  مشتريات  غياب  يعكس 
مشتريات  ارتفعت  املقابل،  وفي   .%10,5 بنسبة  البترول 
الغازوال والوقود بنسبة 6,5%، مما يعكس ارتفاع الكميات، 

في حني تدنت األسعار.

رسم بياني 3.2: تطور الواردات 

)النسبة التراكمية منذ بداية السنة على أساس سنوي( %

    املصدر: مكتب الصرف

  

واملنتجات  املصنعة  نصف  املنتجات  مشتريات  عن  النظر  وبغض 

5,2% و12,5% على  اخلام التي شهدت انخفاضا بنسبة 
الطائرات.  واردات  باستثناء  الواردات  باقي  ارتفعت  التوالي، 
وهكذا، ارتفعت مشتريات سلع التجهيز، باستثناء مشتريات 
الغذائية  املنتجات  واردات  وارتفعت   %6 بنسبة  الطائرات، 
القمح  بارتفاع مشتريات  ارتباطا  12,2%، السيما  بنسبة 
االستهالك  سلع  واردات  تزايدت  وباملثل،   .%48,3 بنسبة 
في  هائل  ارتفاع  تسجيل  مع   ،%3,9 بنسبة  املصنعة 

مشتريات املنتجات الصيدلية بنسبة %41,6.

جدول 2.2: تطور الواردات الرئيسية )على أساس سنوي، %(

يناير 2016/ يناير 2015

السعرالعددالقيمة

32,1-6,556,9الغازوال والفيول

15,6-10,56,0-غاز البترول 

---النفط اخلام 

8,8-14,9-22,4-الكبريت اخلام
 املصدر: مكتب الصرف

وعموما، انخفض العجز التجاري بنسبة 22,9% إلى 7,6 
بالصادرات  الواردات  تغطية  نسبة  وحتسنت  درهم  مليار 

مبقدار 6,3 نقط مئوية لتبلغ %71,2.

اجلاري امليزان  بنود  2.2 باقي 
بنسبة  السفر  عائدات  انخفضت  اخلدمات،  مستوى  على 
متأثرة  تزال  ال  حيث  درهم،  مليار   3,8 إلى  لتصل   %4,8
في  املنطقة،  بلدان  بعض  في  األمني  الوضع  بشأن  بالقلق 
جديد  بارتفاع  التصاعدية  وتيرتها  النفقات  واصلت  حني 
بشكل  حتسنت  فقد  النقل  عائدات  أما   .%8,3 بنسبة 
من  النفقات  انخفضت  حني  في   ،%0,3 بنسبة  طفيف 
سجل  الظروف،  هذه  ظل  وفي   .%9 بنسبة  النوع  نفس 
ميزان اخلدمات فائضا مببلغ 4,1 مليار، أي بانخفاض بنسبة 

9,6% مقارنة مع يناير 2015.
جدول 3.2: تطور مبادالت اخلدمات

مباليني الدراهم
التطوريناير

%القيمة20162015
583454513837,0الواردات

9,0-219-22242443خدمات  النقل

10891006838,3األسفار

0,5-52-99269978الصادرات

1873186850,3خدمات  النقل

4,8-191-37853976األسفار

9,6-435-40924527الرصيد

 املصدر: مكتب الصرف

أما حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج، فقد انخفضت بنسبة 
طفيفية بلغت 0,9% لتصل إلى 4,9 مليار، بعد أن تزايدت 

بنسبة 2,8% سنة من قبل.
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احلسابات اخلارجية

رسم بياني 4.2: تطور حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج )النسبة التراكمية 

منذ بداية السنة، على أساس سنوي )%(

 املصدر: مكتب الصرف

املالي 3.2 احلساب 
املالي،  للحساب  الرئيسية  بالعمليات  يتعلق  ما  في 
بنسبة  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  عائدات  انخفضت 
6,2% وارتفعت النفقات من نفس النوع بنسبة %23,5. 
وفي اجملموع، بلغ التدفق الصافي 1,3 مليار درهم، بانخفاض 

بنسبة %18,9.

أما تدفق االستثمارات املباشرة للمقيمني باخلارج، فقد بلغ 
1,1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مقابل 1,8 مليار درهم 

سنة من قبل.

اجلاري،  احلساب  عمليات  أيضا  االعتبار  في  وأخذا  وإجماال، 
ارتفع املبلغ اجلاري لالحتياطيات الدولية بنسبة 25% على 
مليار   229,5 إلى  ليصل   ،2016 يناير  في  سنوي  أساس 
السلع  واردات  من  يوما  و29  أشهر   6 يعادل  ما  أي  درهم، 

واخلدمات.

14,3%، ال سيما نتيجة تراجع واردات القمح، فيما تزايدت 
نصف  واملنتجات   %6,1 بنسبة  التجهيز  سلع  مقتنيات 

املصنعة بنسبة %4,8. 

أما الصادرات، فقد تزايدت بنسبة 6,6% لتصل إلى 214,1 
مليار، مدفوعة باخلصوص باستمرار دينامية قطاع السيارات، 
الذي تزايدت مبيعاته بنسبة 20,7% لتبلغ 48 مليار، وتزايد 
ملموس في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة %15,6 
وباملثل،  الدوالر.  قيمة  بارتفاع  مدفوعة  مليار،   44,2 لتبلغ 
بالنسبة   %13,9 بنسبة  الفالحة  قطاع  صادرات  تزايدت 
الفالحية.  للمنتجات  بالنسبة  و%7  الغذائية  للصناعة 
النسيج  قطاع  صادرات  تقلصت  ذلك،  من  العكس  وعلى 

واجللد بوتيرة 1,5% لتبلغ 33 مليارا. 

منو  وتيرة  استقرت  اجلارية،  العمليات  لباقي  وبالنسبة 
على   ،%3 مستوى  في  باخلارج  املقيمني  املغاربة  حتويالت 
مرتفعة  مستويات  في  البطالة  نسبة  بقاء  من  الرغم 
الرئيسية. وفي املقابل، وبعد أن سجلت  ببلدان االستقبال 
انخفضت   ،2014 سنة   %3 بنسبة  منوا  السفر  عائدات 
بنسبة 1,3% في سياق انعدام األمن الذي مييز بعض بلدان 
املنطقة. وبخصوص الهبات، لم تتجاوز هبات بلدان اخلليج 

3,7 مليار، فيما بلغت 13,1 مليار في سنة 2014. 

برسم  املداخيل  بقيت  املالي،  احلساب  مستوى  وعلى 
االستثمارات األجنبية املباشرة في مستوى مرتفع بلغ 38,7 
مليار مقابل 36,6 مليار سنة 2014، فيما تزايدت النفقات 
من نفس النوع من 1,3 مليار إلى 7,9 مليار. وباملقابل، تشير 
إلى   2015 من  األولى  التسعة  لألشهر  املتاحة  البيانات 
العمومية،  السلفات  رصيد  في  النصف  بحوالي  انخفاض 
حيث انتقلت من 29,8 مليار سنة 2014 إلى 15,2 مليار. 

وعلى وجه العموم، ارتفع املبلغ اجلاري لالحتياطيات الدولية 
ما  أي  درهم،  مليار   224,6 إلى   %23,5 بنسبة  الصافية 

يعادل 6 أشهر و24 يوما من واردات السلع واخلدمات.

إطار 2.1 تطور احلسابات اخلارجية خالل سنة 2015

اخلارجية  احلسابات  تواصل حتسن وضعية   ،2015 في سنة 
احلساب  عجز  انخفض  فقد  التوالي.  على  الثالثة  للسنة 
الداخلي  الناجت  %5,7 من  انتقل من  إذ  اجلاري بشكل أكبر، 
اإلجمالي في سنة  2014 إلى %2,3، ارتباطا بتقلص عجز 

امليزان التجاري. 

 5,6% الواردات، فقد سجلت انخفاضا بنسبة  وبخصوص 
لتصل إلى 366,5 مليار درهم، مما يعكس باألساس تراجعا 
بفعل  الطاقية  املنتجات  مشتريات  في   28,1% بنسبة 
انخفاض األسعار في السوق الدولية. وفي ما يتعلق بباقي 
بنسبة  الغذائية  الفاتورة  تقلصت  االستخدام،  مجموعات 
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3. النقد واالئتمان وسوق األصول
 %0,67 بنسبة  احلقيقية  بالقيمة  الفعلي  الصرف  سعر  بارتفاع  النقدية  األوضاع  متيزت   ،2015 من  الرابع  الفصل  في 
واستمرار ضعف وتيرة منو االئتمان اخملصص للقطاع غير املالي، صاحبه تفاقم انخفاض القروض املمنوحة للمقاوالت إلى 
أسعار  في حني شهدت  ملحوظة عموما،  تغيرات  واخلاص  السيادي  الدين  أسواق  في  الفائدة  أسعار  تشهد  2,6%. ولم 
الفائدة على القروض البنكية انخفاضا متوسطا مبقدار 18 نقطة أساس، مما يعبر على اخلصوص عن تراجع أسعار الفائدة 
املطبقة على القروض املمنوحة للمقاوالت. وفي ظل هذه الظروف، استقرت وتيرة منو الكتلة النقدية في 5,7%، حيث أن 
اعتدال نسبة ارتفاع القروض وتباطؤ وتيرة منو القروض الصافية على احلكومة املركزية عوضا تعزيز االحتياطيات الدولية 

الصافية. 

وفي السوق العقارية شهدت األسعار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,5%، على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0,6% خالل 
الفصل الثالث. وباملوازاة مع ذلك، ارتفعت املبيعات بنسبة 9,8% بعد انخفاض بنسبة 8,6% في الفصل السابق. وفي 
األوليني  الشهرين  في  ملحوظة  تغيرات  يشهد  لم   ،2015 سنة   %7,2 بنسبة  مازي  مؤشر  تراجع  بعد  البورصة،  سوق 
من 2016، في حني ظلت املعامالت ضعيفة بحجم متوسط شهري بلغ 1,8 مليار درهم. وعموما، تؤكد التطورات احلديثة 

اعتدال الضغوط التضخمية الصادرة عن أسواق األصول.

النقدية 1.3 األوضاع 
الفائدة البنكية وأسعار  1.1.3 السيولة 

خالل الفصل الرابع من 2015، انخفضت حاجة البنوك إلى 
السيولة إلى 21 مليار، بعد 33,2 مليار في الفصل الثالث، 
بالنظر السيما إلى تعزيز احتياطيات الصرف. وبالتالي، قلص 
البنك املركزي حجم الضخ، لينخفض من 34,6 مليار درهم 
تسبيقات  شكل  على  مليار   9,2 بينها  من  مليار،   23 إلى 
املضمونة،  القرض  برسم عمليات  و13,7 مليار  7 أيام  ملدة 
املمنوحة في إطار برنامج دعم متويل املقاوالت الصغيرة جدا 
والصغيرة واملتوسطة. وتشير أحدث اإلحصاءات املتاحة ذات 
احلاجة  انخفاض  استمرار  2016  إلى  فبراير  الصلة بشهر 

إلى السيولة، التي بلغت 7,1 مليار درهم. 

املرجح  الفائدة  الظروف، ظل متوسط سعر  وفي ظل هذه 
في السوق بني البنوك متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي 
أسعار  تشهد  لم  األسواق،  باقي  وفي   .%2,52 بنسبة 
ملحوظة  تغيرات  اخلزينة  سندات  على  املطبقة  الفائدة 
مقارنة مع الفصل السابق، سواء تعلق األمر بالسوق األولية 
مستواها  من  أدنى  مستوى  في  وظلت  الثانوية،  السوق  أو 

املسجل في الفترة نفسها من السنة املاضية.

رسم بياني 1.3: تطور سعر الفائدة ما بني البنوك )معطيات يومية(

املصدر: بنك املغرب

جدول 1.3: تطور أسعار الفائدة على سندات اخلزينة في السوق األولية

20142015
ف4ف 3ف 2ف1ف4ف 3ف 2ف1

523,633,253,142,832,532,672,602,60 أسبوعا

3,022,592,862,742,80-4,043,35سنتان

54,623,913,803,332,983,243,173,14 سنوات

3,753,303,663,393,61-105,434,47 سنوات

4,303,894,074,064,05-155,875,15 سنة

املصدر: بنك املغرب
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رسم بياني 2.3: بنية أسعار الفائدة في السوق الثانوية حسب آجال 

االستحقاق

املصدر: بنك املغرب

الفائدة  سعر  متوسط  تراجع  اخلاص،  بالدين  يتعلق  فيما 
 %3,14 من  اإليداع  شهادات  إصدارات  على  املطبق  املرجح 
إلى 2,64% في املتوسط في الفصل الرابع. وشملت هذه 
ذات  السندات  اخلصوص  على  الرابع  الفصل  في  اإلصدارات 
في  شملت  أنها  حني  في  سنة،  من  أقل  استحقاق  أجل 
سنة  بني  ما  استحقاق  أجل  ذات  السندات  الثالث  الفصل 
الودائع، ظل  الفائدة على  وثالث سنوات. وبالنسبة ألسعار 
ألجل  الودائع  على  املطبق  املرجح  الفائدة  سعر  متوسط 
ستة أشهر و12 شهرا على حاله في نسبة 3,66%، وهو 
ألجل  الودائع  على  املطبق  الفائدة  سعر  تراجع  يشمل  ما 
ستة أشهر مبقدار 11 نقطة أساس إلى 3,46%، وارتفاعا 
 12 ألجل  الودائع  على  املطبق  الفائدة  سعر  في  طفيفا 
شهرا مبقدار 4 نقط أساس إلى 3,78%. وفي هذا السياق، 
شهدت كلفة التمويل اإلجمالي  للبنوك انخفاضا طفيفا 
مبقدار 4 نقط أساس في الفصل الرابع مما يعبر أساسا عن 

تسارع منو الودائع حتت الطلب من 5,4% إلى %6,3.

رسم بياني 3.3: تطور تكلفة متويل البنوك

املصدر: بنك املغرب

وفي ظل هذه الظروف، قلصت البنوك بشكل ملحوظ أسعار 
وشهد  لزبائنها.  املمنوحة  القروض  على  املطبقة  الفائدة 

سعر الفائدة على القروض انخفاضا مبقدار 18 نقطة أساس، 
تراجع  الوتيرة على اخلصوص  5,49%. وتعكس هذه  ليبلغ 
 18 املمنوحة للمقاوالت مبقدار  القروض  الفائدة على  سعر 
بالنسبة  17 نقطة أساس  تراجع مبقدار  نقطة أساس، مع 
لقروض  بالنسبة  أساس  نقطة  و59  اخلزينة  لتسهيالت 
التجهيز. وفي املقابل، شهدت أسعار الفائدة املطبقة على 

القروض املمنوحة لألفراد شبه ركود.

جدول 2.3: أسعار الفائدة على الودائع )التوظيفات ألجل(

 20142015
ف 4ف3ف2ف1ف4ف3ف2ف1 

63,513,683,693,713,643,603,563,46 أشهر

123,863,913,863,943,853,833,743,78 شهرا

3,713,813,803,853,763,713,663,66املتوسط املرجح
املصدر: بنك املغرب

رسم بياني 4.3: تطور أسعار الفائدة على القروض

املصدر: بنك املغرب

الصرف 2.1.3 سعر 

 %1,52 بنسبة  األورو  قيمة  ارتفعت  الرابع،  الفصل  خالل 
في  دوالر   1,09 ليصبح  األمريكي  الدوالر  مع  مقارنة 
املتوسط. وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة العملة الوطنية 
مقابل  آخر  إلى  فصل  من   %0,62 بنسبة  املتوسط  في 
الدوالر  مقابل   %0,95 بنسبة  قيمتها  وانخفضت  األورو 
الصاعدة،  البلدان  عمالت  بعض  مع  ومقارنة  األمريكي. 
ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 0,4% مقابل اليوان الصيني 
هذه  ظل  وفي  التركية.  الليرة  مقابل   %0,8 وبنسبة 
 %0,83 بنسبة  الفعلي  الصرف  سعر  ارتفع  الظروف، 
احلقيقية،  بالقيمة   %0,67 وبنسبة  االسمية  بالقيمة 
أخذا في االعتبار نسبة التضخم في املغرب التي ظلت على 
واملنافسة  الشريكة  البلدان  في  نظيرتها  من  أدنى  العموم 

الرئيسية. 
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رسم بياني 5.3: تطور سعر صرف الدرهم

املصدر: بنك املغرب

رسم بياني 6.3: تطور أسعار الصرف الفعلية )أساس 100= 2000(

املصادر: حساب بنك املغرب وصندوق النقد الدولي

للصرف  الصافية  الوضعية  انخفضت  السياق،  هذا  وفي 
لدى البنوك من 4,8 مليار في املتوسط في الفصل الثالث 
إلى 2,2 مليار درهم في الفصل الرابع. وبلغت مبيعات بنك 
مقابل  درهم  مليون   619 البنوك  إلى  العملة  من  املغرب 
البنوك  معامالت  عن  السابق. أما  الفصل  في  112 مليون 
 ،%16,6 بنسبة  حجمها  تراجع  فقد  األجانب،  زبائنها  مع 
لتصل إلى 79,9 مليار. وباملوازاة مع ذلك، ارتفعت املشتريات 
ألجل لزبائن البنوك بنسبة 14,4% لتبلغ 6,3 مليار، بينما 

ارتفعت املبيعات من 2,2 مليار إلى 3,4 مليار درهم.

3.1.3 األوضاع النقدية

الكتلة  ارتفاع  2015، استقرت وتيرة  الرابع من  في الفصل 
النقدية في 5,7%. وعوض اعتدال نسبة ارتفاع االئتمان إلى 
املركزية  احلكومة  على  الصافية  الديون  منو  وتراجع   %1,7
الدولية  االحتياطيات  منو  تسارع   %6,8 إلى   %15,7 من 
الصافية من 18,2% إلى 23,7%. وبالتالي، استقر الفارق 
النقدي للمجمع م3 في مستوى سلبي، مشيرا إلى غياب 

ضغوط تضخمية ذات مصدر نقدي على املدى املتوسط. 

رسم بياني 7.3: الفارق النقدي1 )بالنسبة املئوية من املبلغ اجلاري التوازني 

للمجمعني م3 وم1 بالقيمة احلقيقية(

التوازن.  ومستوى  املسجل  النقد  مخزون  مستوى  بني  الفارَق  احلقيقية  القيمة  حيث  من  احملسوب  النقدي  الفارق  يساوي   :1
احملتمل،  االقتصادي  النشاط  لتطور  احلقيقة  النسبة  للنقود،  الكمية  املعادلة  يتم حتديده على أساس  األخير،الذي  ويساوي هذا 

ناقص متوسط وتيرة تراجع سرعة تداول النقود.

املصدر: بنك املغرب

رسم بياني 8.3: مساهمات املقابالت الرئيسية في تغير الكتلة النقدية، على 

أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب

حتت  الودائع  منو  تباطؤ  إلى  م3  اجملمع  مكونات  حتليل  يشير 
الطلب للشركات غير املالية اخلاصة من 6,2% إلى %3,6، 
إلى   %27 من  ألَجل  الودائع  منو  وتيرة  تسارعت  حني  في 
29,3%، مواصلة بذلك وتيرتها التصاعدية التي بدأت منذ 
الودائع  تعززت  أخرى،  جهة  ومن   .2015 من  الثاني  الفصل 
حتت الطلب اخلاصة باألسر بنسبة 6,5% بعد 4,7% في 
الفصل السابق، في حني تباطأت ودائعهم ألَجل من %8,5 
العملة  ارتفعت  املكونات،  لباقي  وبالنسبة   .%6,2 إلى 
سندات  وارتفعت   ،%6,6 عوض   %7,1 بنسبة  االئتمانية 
النقدية  املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات 
1,6% في الفصل  3,5% بعد أن تقلصت بنسبة  بنسبة 

السابق.
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رسم بياني 9.3: تغير االئتمان على أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب

واصل  النقدي،  لإلنشاء  الرئيسي  باملصدر  يتعلق  وفيما 
من  تباطؤه  املالي  غير  للقطاع  اخملصص  البنكي  االئتمان 
على  التطور  هذا  ويعكس  منعدم.  شبه  منو  إلى   %0,6
 %1,7 من  للمقاوالت  اخملصصة  القروض  تراجع  اخلصوص 
منذ  بدأ  الذي  التنازلي  بذلك منحاها  2,6%، مواصلة  إلى 
قروض  انكماش  إلى  االنخفاض  هذا  ويرجع   .2015 ماي 
التجهيز بنسبة 2% بعد ارتفاع بنسبة 1,6%، مع تفاقم 
اخلاصة  املالية  غير  للشركات  املمنوحة  القروض  انخفاض 
بنسبة  اخلزينة  تسهيالت  انخفاض  وإلى   ،%2,3 بنسبة 
الفصل  في  املسجلة  بتلك  شبيهة  نسبة  وهي   ،%4,3
للمنعشني  املمنوحة  القروض  واصلت  وباملثل،  السابق. 
العقاريني منحاها التنازلي متراجعة بنسبة 7%، بعد 5,2 

%املسجلة في الفصل الثالث.

رسم بياني 10.3: تغير مختلف فئات القروض على أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب

الفصل  في  للشركات  املمنوحة  القروض  انخفاض  وظهر 
للصناعات  املمنوحة  القروض  تدني  خالل  من  الرابع 
لفرع  املمنوحة  والقروض   %5,9 بنسبة  التحويلية 
»البناء  لفرع  املمنوحة  6,2% والقروض  »التجارة« بنسبة 

أن  رغم  املقابل،  5,1%. وفي  العمومية« بنسبة  واألشغال 
و»الكهرباء  واالتصاالت«  »النقل  لفرعي  املمنوحة  القروض 
والغاز واملاء« سجلت تباطؤا مقارنة مع الفصل الثالث، إال 

أنها ارتفعت بنسبة 12,7% و5,2% على التوالي.

بالنسبة للقروض املمنوحة لألسر، وعلى الرغم من تباطؤها 
بالنسبة   %5 في  استقرت  منوها  وتيرة  أن  إال  الطفيف، 

لقروض االستهالك و5,4% بالنسبة لقروض السكن. 

رسم بياني 11.3: مساهمة القطاعات املؤسساتية في تغير االئتمان على 

أساس سنوي

 املصدر: بنك املغرب

وبخصوص الديون املعلقة األداء، فقد انخفضت وتيرة منوها 
 %15,5 من  تباطؤ  مع   ،%9,8 إلى   %10,7 من  السنوية 
إلى 14,6% بالنسبة للشركات غير املالية، ومن 5,1% إلى 
مستقرة  بالتالي  نسبتها  وظلت  لألسر.  بالنسبة   %3,7

في %7,4.

وحسب النتائج األخيرة الستقصاء بنك املغرب حول شروط 
لالئتمان  لوتيرة  املعتدلة  النمو  وتيرة  تعزى  القروض،  منح 
طفيفا  حتسنا  شهد  أنه  رغم  الطلب  ضعف  إلى  البنكي 
خففت  بالعرض،  يتعلق  وفيما  الرابع.  الفصل  في  نسبيا 
حسبما  للمقاوالت،  السيما  القروض  منح  شروط  البنوك 
املطبقة  الفائدة  أسعار  في  الشديد  االنخفاض  من  يتضح 

على قروض هذه املقاوالت.
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رسم بياني 12.3: تطور العرض والطلب )مؤشر االنتشار*(

تطور  إلى  تشير  التي  وتلك  »ارتفاع«(  أو  )»تليني«  إيجابي  تطور  إلى  تشير  التي  اإلجابات  بني  الفارق  االنتشار  مؤشر  *ميثل 
سلبي )»تشديد« أو »انخفاض«(.

املصدر: بنك املغرب

يناير  لشهر  البنكي  االئتمان  عن  املتاحة  البيانات  وتشير 
البنكي،  االئتمان  ارتفاع  وتيرة  اعتدال  استمرار  إلى   2016
1,7% في الفصل الرابع. وارتفعت  1,2% بعد  ليصل إلى 
القروض اخملصصة للقطاع غير املالي بنسبة 0,5% عوض 
القروض  انخفاض  تراجع  باخلصوص  يعكس  مما   ،%0,2
املمنوحة للشركات من 2,6% إلى 1,9% وارتفاع القروض 
بتلك  شبيهة  وتيرة  وهي   ،%3,5 بنسبة  لألسر  املمنوحة 

املسجلة في الفصل السابق.

املالية  الشركات  من  املمنوحة  بالقروض  يتعلق  ما  وفي 
األخرى للوحدات غير املالية والتي ال تندرج ضمن الوضعية 
الرابع،  الفصل  في   %1,9 بنسبة  ارتفعت  فقد  النقدي، 
شتنبر  منذ  بدأت  التي  التنازلية  للوتيرة  حدا  بذلك  لتضع 
2014. ويعزى هذا االرتفاع إلى تسارع القروض التي متنحها 
شركات التمويل من 0,2% إلى 1,9%، بالنظر إلى ارتفاع 
 %0,5 1,2% عوض  القروض املمنوحة للشركات بنسبة  
بعد   %2,7 بنسبة  لألسر  املمنوحة  القروض  ارتفاع  وإلى 
القروض  انخفضت  املقابل،  وفي   .%0,1 بنسبة  تراجعها 
حدة  أقل  وهي   ،%13,6 بنسبة  احلرة  البنوك  متنحها  التي 

من نسبة 26,4% املسجلة في الفصل السابق. 

وفي ما يتعلق بنسبة سيولة االقتصاد، التي تقاس مبجموع 
الداخلي  الناجت  إلى  نسبة  السائلة  والتوظيفات  م3  اجملمع 
مقابل  الرابع،  الفصل  في   %169,2 بلغت  فقد  اإلجمالي، 
%166,5 في الفصل السابق، مما يشير إلى ارتفاع كل من 

اجملمع م3 والتوظيفات السائلة. 

رسم بياني 13.3: التطور السنوي للتوظيفات السائلة والودائع ألجل

املصدر: بنك املغرب

األصول 2.3 أسعار 
العقارية 1.2.3 األصول 

بعد فصلني من االنخفاض، شهدت أسعار األصول العقارية 
األخير  الفصل  في   %0,5 بنسبة  طفيفا  فصليا  ارتفاعا 
2015. وحسب فئات األصول، ارتفعت أسعار العقارات  من 
وأسعار   ،%1,2 بنسبة  التجاري  لالستعمال  املوجهة 
العقارات السكنية بنسبة 0,7%، بينما انخفضت أسعار 

األراضي بنسبة %0,4.

رسم بياني 14.3: تطور مؤشر أسعار األصول العقارية

املصادر: بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح اخلرائطي

بعد   %9,8 بنسبة  املعامالت  ارتفعت  ذلك،  مع  وباملوازاة 
هذا  ويعزى  السابق.  الفصل  في   %8,6 بنسبة  انكماش 
العقارات، السيما  فئات  إلى حتسن مبيعات جميع  االرتفاع 
 ،%18 بنسبة  التجاري  لالستعمال  املوجهة  العقارات 
ومبيعات   %11,2 بنسبة  احلضرية  األراضي  ومبيعات 

العقارات السكنية بنسبة %8,7.
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رسم بياني 15.3: تطور عدد املعامالت العقارية

املصادر: بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح اخلرائطي

وحسب املدن الرئيسية، شهدت األسعار تطورات متفاوتة. 
وفاس،  والرباط  البيضاء  الدار  من  كل  في  ارتفعت  فقد 
ظلت  بينما  والقنيطرة،  ومكناس  مراكش  في  وتراجعت 
فقد  املعامالت،  عن  أما  واجلديدة.  طنجة  في  حالها  على 
باستثناء  الرئيسية،  املدن  في  آخر  إلى  فصل  من  ارتفعت 
و%13,5   %10,9 بنسبة  انخفضت  حيث  ووجدة،  الرباط 

على التوالي.

جدول 3.3: التغير الفصلي ملؤشر أسعار األصول العقارية ولعدد املعامالت 
العقارية في املدن الرئيسية

مؤشر أسعار األصول %
حجم املعامالتالعقارية

ف4 2015ف3 2015ف4 2015ف3 2015

14,819,5-0,62,3-أكادير

16,714,9-5,85,8-الدار البيضاء

0,110,98,5-3,9اجلديدة

10,313,1-0,81,9-فاس

11,77,6-1,1-1,1القنيطرة

27,49,0-0,9-8,1-مراكش

15,339,6-2,4-3,3مكناس

13,5-1,90,827,3وجدة

10,9-6,8-1,93,8-الرباط

0,111,05,2-0,5طنجة

املصادر: بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح اخلرائطي

وعلى طول سنة 2015، وبعد انخفاض بنسبة 0,4% سنة 
2014، ارتفع مؤشر أسعار األصول العقارية بنسبة %0,6. 
سنة   %16 بنسبة  حجمها  ارتفع  أن  فبعد  املعامالت،  أما 
املتوسط  من  أعلى  ظل  وإن   ،%6 بنسبة  تراجع   ،2014
الرئيسية،  املدن  وفي   .2014-2010 الفترة  في  املسجل 

حني  في   ،%4,3 بنسبة  األسعار  تراجع  مراكش  شهدت 
وتيرتها  والرباط  البيضاء  الدار  من  في كل  األسعار  واصلت 
التصاعدية التي بدأت منذ 2012. وانخفضت املعامالت في 
 %10,9 الرباط وطنجة بنسبة  الكبرى، والسيما في  املدن 

و11,9% على التوالي. 

املالية 2.2.3 األصول 

1.2.2.3 األسهم

في الفصل الرابع من سنة 2015، واصل مؤشر مازي منحاه 
التنازلي الذي بدأ منذ مارس 2015، بتراجع بنسبة %2,1. 
قطاع  تراجع  أساسا  الفصلي  االنخفاض  هذا  ويعكس 
»التأمينات«  وقطاع   ،%9,8 بنسبة  البناء«  ومواد  »البناء 
وفي   .5,3% بنسبة  »العقار«  وقطاع   ،%9,4 بنسبة 
املقابل، ارتفع مؤشرا »البنوك« و»االتصاالت« بنسبة %0,5 

و1,5% على التوالي.

رسم بياني 16.3: التطور اليومي ملؤشر مازي

املصدر: بورصة الدارالبيضاء

رسم بياني 17.3: مساهمة املؤشرات القطاعية في منو مازي خالل الفصل 

الرابع من سنة 2015 )بالنسبة املئوية(
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في  مليار   12,8 املركزية  السوق  في  املبادالت  حجم  وبلغ 
الفصل  في  مليار   4,7 مقابل   ،2015 من  الرابع  الفصل 
وهو   ،2015 سنة  مليار   31,4 مجموعه  ما  ليبلغ  السابق، 
مستوى قريب من املتوسط املسجل خالل السنوات الثالث 

األخيرة.

درهم  مليار   453,3 بلغت  فقد  البورصة،  رسملة  عن  أما 
مع  مقارنة   %1,1 بنسبة  بانخفاض  أي   ،2015 بنهاية 
يتغير معامل  لم  الظروف،  هذه  السابق. وفي ظل  الفصل 

السيولة  في السوق املركزية مقارنة مع 2014.

وبالنسبة لباقي مؤشرات تثمني السوق، بلغت نسبة السعر 
إلى األرباح  17,2 في الفصل الرابع من 2015، أي بانخفاض 
مبقدار 113 نقطة أساس مقارنة مع الفصل السابق، بينما 
وتراجعت   ،2,3 الدفترية  القيمة  إلى  السعر  نسبة  بلغت 

بالتالي مبقدار 9 نقط أساس.

وتشير البيانات املتاحة بنهاية فبراير إلى شبه ركود مؤشر 
في   %0,3 بنسبة  انخفاض  بعد  آخر،  إلى  شهر  من  مازي 
مليار   1,4 املركزية  السوق  في  املعامالت  حجم  وبلغ  يناير، 

في املتوسط في الشهرين األوليني من 2016.

وفي مجموع سنة 2015، انكمش مؤشر مازي بنسبة %7,2 
بعد أن بلغ أداؤه 5,6% سنة 2014، نتيجة النخفاض قيم 
»البنوك«  مؤشر  والسيما  الرئيسية،  القطاعية  املؤشرات 
بنسبة 2,7%، و»االتصاالت« بنسبة 1,9%، وقطاع »البناء 
بنسبة  »العقار«  وقطاع   ،%4,2 بنسبة  البناء«  ومواد 
بنسبة  املعامالت  حجم  ارتفع  ذلك،  مع  45,6%. وباملوازاة 
5% ليصل إلى 52 مليار درهم، من بينها 31,4 مليار على 

مستوى السوق املركزية.

2.2.2.3 سندات اخلزينة

في  درهم  مليار   37,6 السيادية  السندات  إصدارات  بلغت 
الفصل  في  مليار   39,7 مقابل   2015 من  الرابع  الفصل 
آجال  اخلزينة  اقتراضات  من   %55 وشملت  السابق. 
االستحقاق املتوسطة ومت إجنازها في حدود 2,8% بالنسبة 
للسندات ملدة سنتني و3,14% بالنسبة للسندات ألجل 5 
سنوات مقابل 2,74% و3,17% في الفصل السابق على 
التوالي. ومثلت اإلصدارات طويلة األجل 33% في املتوسط 
من مبلغ االقتراض. وعلى وجه اخلصوص، بلغ سعر الفائدة 
سنوات   10 ألجل  اخلزينة  سندات  على  املطبق  املتوسط 
في  عليها  املطبق  الفائدة  بسعر  شبيه  وهو   ،%3,61
الفصل الثالث. وبخصوص اآلجال القصيرة، فقد مت إجنازها 

الثالث. وأخذا  الفصل  املسجلة في  تلك  قريبة من  بنسب 
في االعتبار التسديدات مببلغ 29,8 مليار درهم، وصل املبلغ 
أي  الرابع،  الفصل  470,1 مليار في  اخلزينة  اجلاري لسندات 
و%10,3  شتنبر  نهاية  مع  مقارنة   %1,7 بنسبة  بارتفاع 

مقارنة مع دجنبر 2014.

وفي يناير، بلغ مجموع االقتراضات 10,2 مليار درهم مقابل 
ومت   ،2015 سنة  خالل  مليار   12,4 قدره  شهري  متوسط 
إجنازها بأسعار فائدة أدنى من تلك املطبقة في شهر دجنبر، 

السيما بالنسبة آلجال سنتني و5 سنوات.

رسم بياني 18.3: تطور املبلغ اجلاري لسندات اخلزينة

املصدر: بنك املغرب

3.2.2.3 سندات الدين القابلة للتداول

 9,4 األخرى  للتداول  القابلة  الدين  سندات  اكتتابات  بلغت 
مليار درهم في الفصل الرابع، بعد 10,3 مليار في املتوسط 

خالل الفصول الثالثة األولى من 2015.

وبلغت إصدارات شهادات اإليداع 4,5 مليار درهم في الفصل 
وهمت  السابق.  الفصل  في   2,7 مقابل   2015 من  الرابع 
هذه اإلصدارات أساسا اآلجال األقل من سنة، بسعر فائدة 

متوسط بلغ %2,7.

إصدار  إجناز  مت  فقد  التمويل،  شركات  سندات  إصدارات  أما 
مقابل  الرابع،  الفصل  في  درهم  مليون   860 مببلغ  وحيد 
متوسط 1,4 مليار خالل الفصول الثالثة األولى من السنة، 
بسعر فائدة 3,49%، بعد أسعار فائدة تراوحت بني %3,51 

و3,53% في الفصل الثالث.

بلغت  فقد  اخلزينة،  في سندات  باالكتتابات  يتعلق  ما  وفي 
4 ماليير درهم مقابل 3,8 ماليير في املتوسط في الفصول 
الثالثة األولى من 2015، ومت إجنازها بأسعار فائدة تتراوح بني 
بني  تتراوح  فائدة  أسعار  تطبيق  بعد  و%4,44،   %4,38

4,46% و4,75% في الفصل الثالث. 
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وصل  درهم،  مليار   14,5 مبلغ  تسديد  االعتبار  في  وأخذا 
املبلغ اجلاري لسندات الدين القابلة للتداول إلى 57,9 مليار 
درهم، أي بانخفاض بنسبة 7,7% مقارنة مع الفصل املاضي 

وبنسبة 21,1% مقارنة مع نهاية دجنبر 2015. 

رسم بياني 19.3: تطور املبلغ اجلاري لسندات الدين القابلة للتداول

املصدر: بنك املغرب

وفي سوق سندات االقتراض، تشير معطيات الفصل الرابع 
درهم مقابل  3,7 مليار  بلغت  اإلصدارات  أن  2015 إلى  من 
4,2 مليار في الفصل السابق، و11,4 مليار خالل الفصول 
السندية  لالقتراضات  اجلاري  املبلغ  ليصل  األولى،  الثالثة 
101,7 مليار، بارتفاع بنسبة 6,2% مقارنة مع نهاية دجنبر 
بلغت  املصادر،  حسب  اإلصدارات  هذه  توزيع  وعند   .2014
 2015 سنة  درهم  مليار   7,8 املالية  الشركات  إصدارات 
غير  الشركات  وإصدارات   ،2014 سنة  مليار   4,7 مقابل 

املالية 7,3 مليار درهم مقابل 12 مليار درهم سنة 2014.

رسم بياني 20.3: تطور بنية املبلغ اجلاري لسندات االقتراض حسب جهات 

اإلصدار

املصادر: ماروكلير وحسابات بنك املغرب

في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات   4.2.2.3
القيم املنقولة

خالل الفصل الرابع من 2015، بلغت االكتتابات في سندات 
 132,8 املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات 
مليار درهم، وبلغت عمليات إعادة الشراء 111,7 مليار درهم. 
 ،%0,3 ارتفاع مؤشر األداء بنسبة  وأخذا في االعتبار أيضا 
بلغ صافي أصول صناديق مؤسسات التوظيف اجلماعي في 
القيم املنقولة 330,1 مليار درهم بنهاية 2015، أي بارتفاع 
 %9,8 وبنسبة  الثالث،  الفصل  مع  مقارنة   %6 بنسبة 
زيادة  إلى  أساسا  االرتفاع  هذا  ويعزى  سنوي.  أساس  على 
املبلغ اجلاري لهيئات التوظيف في سندات االقتراض بنسبة 
في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات  وجاري   ،%7,6
انكمش  وباملقابل،   .%6 بنسبة  النقدية  املنقولة  القيم 
املبلغ اجلاري لصناديق التوظيف في األسهم بنسبة %5,2 

ارتباطا على اخلصوص بتراجع مؤشر مازي.

رسم بياني 21.3: تطور االكتتابات وعمليات إعادة الشراء اخلاصة بصناديق 

مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة

املصدر: مجلس القيم املنقولة
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4. توجهات السياسة املالية
مت إقفال تنفيذ امليزانية برسم سنة 2015 عموما متاشيا مع قانون املالية، مع تسجيل عجز، دون احتساب مداخيل اخلوصصة، 
بلغ 42,7 مليار بدل 42 مليار املبرمجة. ومقارنة مع سنة 2014، تخفف العجز مببلغ 2,9 مليار درهم، منخرطا بذلك في 
العائدات مقارنة مع تدني  إلى االنخفاض الطفيف في  التحسن  2013. ويعزى هذا  التي بدأت في  امليزانية  عملية تقومي 
العادية نتيجة النكماش تكاليف املقاصة بأكثر من النصف. وباملوازاة مع ذلك، تراجعت  النفقات  التكاليف. وانخفضت 
املوارد العادية، السيما بسبب انخفاض مداخيل هبات مجلس التعاون اخلليجي، لكنها تخففت نوعا ما بتعزيز املداخيل 
ر نسبة الدين العمومي املباشر إلى الناجت الداخلي اإلجمالي في 64% بنهاية 2015، بعد %63,4  الضريبية. وبالتالي، تُقدَّ

بنهاية 2014.

وبالنسبة لتنفيذ قانون املالية لسنة 2016، تشير معطيات اخلزينة لشهر يناير إلى فائض ميزانية مببلغ 66 مليون، مقابل 
باستثناء  الضريبي  العائد  ارتفاع  وتشمل   ،%1,3 بنسبة  العادية  املداخيل  وارتفعت   .2015 يناير  شهر  في  مليون   139
الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة املضافة الداخلية، وانخفاض العائدات غير الضريبية. أما النفقات العادية 
فقد تقلصت بنسبة 1%، تبعا النخفاض الدعومات وفوائد الدين. هكذا، أصبح الرصيد العادي إيجابيا وفي ارتفاع مقارنة 
مع 2015. أما رصيد احلسابات اخلاصة للخزينة، فقد كان إيجابيا حيث بلغ 10,1 مليار، أي بارتفاع مبقدار 2,6 مليار. وبناء 
على تدفقات التمويل الداخلي واخلارجي، قد يكون الدين العمومي املباشر ارتفع بنسبة 1,5% بنهاية يناير 2016 مقارنة 
مبستواه املسجل في نهاية 2015، مع ارتفاع املبلغ اجلاري للدين اخلارجي بنسبة 2,3% واملبلغ اجلاري للدين الداخلي بنسبة 
1,3%. أما عن تكاليف التمويل، ال يزال متويل اخلزينة يتم في ظروف مالئمة مقارنة مع يناير 2015، رغم االرتفاع الطفيف 

املالحظ في متوسط أسعار الفائدة املرجحة عند اإلصدار.

العادية 1.4 املداخيل 
يشير الشهر األول من تنفيذ ميزانية 2016 إلى تطور إيجابي 
حتسنت  فقد   .2015 يناير  مع  مقارنة  العادية  للمداخيل 
بنسبة 1,3%، مع ارتفاع املداخيل الضريبية بنسبة %4,4 
الضريبية  غير  العائدات  وانخفاض  مليار   18,4 إلى  لتصل 
وباستثناء  درهم.  مليون   632 إلى  لتصل   %41,6 بنسبة 
املضافة  القيمة  على  والضريبة  الشركات  على  الضريبة 

الداخلية، ارتفعت جميع فئات الضرائب والرسوم. 

وارتفع عائد الضرائب املباشرة بنسبة 3,3% إلى 5,8 مليار، 
ويشمل على اخلصوص ارتفاع عائدات الضريبة على الدخل 
بنسبة 7,5% إلى 4,2 مليار وتراجع عائدات الضريبة على 
تطور  ويشمل  مليار.   1,5 إلى   %6,2 بنسبة  الشركات 
دخل  على  الضريبة  ارتفاع  خصوصا  الدخل  على  الضريبة 
األرباح العقارية بنسبة 30,5% إلى 355 مليون، وانخفاض 
التي  العام  القطاع  ألجور  بالنسبة  الدخل  على  الضريبة 
إلى   %2,2 بنسبة  للمملكة  العامة  اخلزينة  تقتطعها 
األجور  على  الدخل  فئات  باقي  ارتفعت  بينما  مليون،   721

بنسبة 7,8% إلى 3,2 مليار.

جدول 1.4: تطور املداخيل العادية*

ينا ير  
2015

ينا ير    
2016

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون  املالية 
  2016

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة  املئوية 

18,819,11,3245,97,8املداخيل العادية

17,618,44,4215,58,6املداخيل اجلبائية

5,75,83,385,56,8الضرائب املباشرة

6,244,33,4-1,61,5الضريبة على الشركات
4,04,27,538,611,0الضريبة على الدخل

0,8104,88,3-8,88,7الضرائب غير املباشرة
 الضريبة على القيمة

املضافة
7,26,8-5,179,38,6

 الرسوم الداخلية على
االستهالك

1,61,918,825,57,4

0,60,714,77,99,2الرسوم اجلمركية
2,63,221,917,318,3رسوم التسجيل والتنبر

41,627,22,3-1,10,6املوارد غير اجلبائية

0,00,00,08,30,5االحتكار
43,218,83,1-1,00,6مداخيل أخرى

 هبات مجلس التعاون
0,00,313,02,5اخلليجي

مداخيل بعض 
احلسابات اخلصوصية 

للخزينة

0,10,0-78,13,30,7

الترابية. إلى اجلماعات  يتم حتويلها  التي  القيمة املضافة  الضريبة على  %30 من عائدات  *مبا فيها 

أرقام مباليير الدراهم.

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، إعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة من طرف بنك املغرب.
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ومن جهة أخرى، انخفضت الضرائب غير املباشرة مببلغ 66 
مليون درهم، وإن كان هذا االنخفاض يشمل تطورات متباينة 
حسب فئات الضرائب. وبالتالي، انخفض عائد الضريبة على 
القيمة املضافة بنسبة 5,1% إلى 6,8 ماليير تبعا لتسديد 
مبلغ 453 مليون من الضريبة على القيمة املضافة الداخلية 
2015. وارتفعت عائدات  119 مليون في شهر يناير  مقابل 
الواردات  على  املفروضة  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
انخفاض  يشمل  ما  وهو  مليار،   3,4 إلى   %1,8 بنسبة 
الطاقية  املنتجات  على  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
بنسبة 7,6 % وارتفاع الضريبة على القيمة املضافة على 
الضريبة  مداخيل  وارتفعت   .%3,4 بنسبة  املنتجات  باقي 
مليار،   1,9 إلى   %18,8 بنسبة  لالستهالك  الداخلية 
مدعومة بعائدات الضريبة على التبغ التي ارتفعت بنسبة 
 35,3%. أما الرسوم اجلمركية، فقد ارتفعت بنسبة %14,7

إلى 725 مليون.

بنسبة  تراجعت  التي  الضريبية  غير  للمداخيل  وبالنسبة 
مليون   39 ملبلغ  املغرب  بنك  حتصيل  ميزها  فقد   ،%41,6
للرسوم  بالنسبة  مليون  و118  االحتكار،  برسم  درهم 
أنابيب الغاز و319 مليون القادمة من بلدان  املفروضة على 
مجلس التعاون اخلليجي. وجتدر اإلشارة أيضا إلى االنخفاض 
الهام للمداخيل املترتبة عن تخفيف النفقات، التي انتقلت 
 1,1 مقابل   ،2016 يناير  في  مليون   79 إلى  مليار   1,5 من 

مليار املرتقبة في قانون املالية.

رسم بياني 1.4: إجنازات املداخيل العمومية الرئيسية

القيمة املضافة، وحسابات بنك  الضريبة على  وإعادة معاجلة  واملالية اخلارجية(،  )مديرية اخلزينة  واملالية  املصدر: وزارة االقتصاد 
املغرب

العمومية 2.4 النفقات 
شهدت النفقات عموما ارتفاعا بنسبة 11,1% إلى 29,1 
هذا  ويشمل   .2015 من  نفسه  الشهر  مع  مقارنة  مليار 
التطور تخفيف عبء النفقات العادية بنسبة 1% إلى 17,7 

 11,4 إلى   %37 بنسبة  االستثمار  نفقات  وارتفاع  مليار 
بنسبة  ارتفاعا  واخلدمات  السلع  نفقات  وسجلت  مليار. 
األجور  كتلة  انخفاض  يشمل  مليار،   13,5 إلى   %6,5
األجور  مبلغ  لتدني  نتيجة  مليار   7,7 إلى   %1,8 بنسبة 
السلع  باقي  تكاليف  وارتفاع   ،%43,3 بنسبة  املؤجلة 
تطور  ويشمل  ماليير.   5,9 إلى   %19,7 بنسبة  واخلدمات 
املؤسسات  حتويالت  ارتفاع  اخلصوص  على  التكاليف  هذه 
في  واإليداعات  مليار   1,9 إلى   %90 بنسبة  العمومية 

احلسابات اخلاصة للخزينة بنسبة 2,9% إلى 458 مليون.

جدول 2.4 : تطور وتنفيذ النفقات العمومية*

ينا ير  
2015

ينا ير    
2016

ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون  املالية 
  2016

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة املئوية 

26,229,111,1288,610,1نفقات  إجمالية

1,0235,47,5-17,917,7نفقات  عادية

12,713,56,5167,88,1سلع وخدمات

1,8106,87,2-7,87,7كتلة األجور

4,95,919,761,09,6سلع وخدمات أخرى

33,928,33,9-1,71,1فوائد الدين

24,815,66,5-1,31,0املقاصة

 التحويالت إلى
5,123,88,6-2,22,0اجلماعات الترابية

8,311,437,053,121,5االستثمار

الترابية. إلى اجلماعات  يتم حتويلها  التي  القيمة املضافة  الضريبة على  %30 من عائدات  *مبا فيها 

مباليير الدراهم

)مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، وحسابات بنك  املصادر: وزارة االقتصاد واملالية 
املغرب

رسم بياني 2.4: تنفيذ النفقات مقارنة بقانون املالية

)مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، وحسابات بنك  املصادر: وزارة االقتصاد واملالية 
املغرب. 
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بنسبة  الدين  فوائد  تكاليف  انخفضت  أخرى،  جهة  ومن 
الدين  عبء  انخفاض  يعكس  مما  مليار،   1,1 إلى   %33,9
اخلارجي  والدين  مليون   946 إلى   %37,1 بنسبة  الداخلي 
147 مليون. ويعزى االنخفاض الشديد  1,3% إلى  بنسبة 
وصل  الذي  مليون   423 مبلغ  تسديد  إلى  الدين  فوائد  في 
في  إال  أداؤه  يتم  2016 ولم  30 يناير  في  استحقاقه  أجل 
2016، أي في يوم العمل املوالي. فلو مت تسديد  فاحت فبراير 
هذا الدين في يناير، لم تكن فوائد الدين لتتقلص إال بنسبة 

.%8,3

رسم بياني 3.4: بنية النفقات العادية

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية، وإعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة، وحسابات بنك املغرب

أما في ما يتعلق بنظام دعم األسعار، الذي يهم حاليا غاز 
البوتان والسكر ودقيق القمح الطري، فقد بلغت التكاليف 
املستحقة مليار واحد، أي أنها في تراجع بنسبة %24,8. 
سعر  بتراجع  جزئيا  التكلفة  هذه  انخفاض  تفسير  وميكن 
الغاز على الصعيد الدولي بنسبة 17,2%، حيث انتقل من 
سعر متوسط 375 دوالر للطن في يناير 2015 إلى 310,5 
أثر هذا  2016. وتخفف  الشهر نفسه من  للطن في  دوالر 
التراجع بشكل طفيف بفضل ارتفاع قيمة الدوالر الذي بلغ 

سعره املتوسط 9,9 درهم مقابل 9,4 في يناير 2015.

رسم بياني 4.4: نفقات االستثمار خالل شهر يناير

املصدر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(.

وعلى مستوى نفقات االستثمار، فقد ارتفعت بنسبة %37 
احلسابات  إلى  التحويالت  بارتفاع  ارتباطا  مليار،   11,4 إلى 

برسم  مليار   10,1 إلى   %35,9 بنسبة  للخزينة  اخلاصة 
مخصصات االستثمار ونفقات جتهيز الوزارات بنسبة 69,7 
%إلى 1,1 مليار. وبلغت نفقات االستثمار في يناير 2016 
مستوى قياسيا السيما بالنظر إلى التحويالت في احلسابات 
اخلاصة للخزينة التي مثلت 61% من االئتمانات اخملصصة 
في قانون املالية لهذه الفئة. ومقارنة مع مبلغ 53,1 مليار 
يناير  في  املسجل  التدفق  مّثل  املالية،  قانون  في  املبرمجة 

21,5% منها.

اخلزينة ومتويل  3.4 العجز 
ورصيد  والنفقات  العادية  املداخيل  تطورات  إلى  بالنظر 
فائضا  امليزانية  رصيد  سجل  للخزينة،  اخلاصة  احلسابات 
مببلغ 66 مليون، مقابل 139 مليون في يناير 2015. وبالنظر 
بلغ عجز صندوق  1,3 مليار،  مببلغ  األداء  متأخرات  لتسديد 
اخلزينة 1,2 مليار، أي أنه تفاقم مببلغ 734 مليون من سنة 
إلى أخرى. ومتت تغطية هذه احلاجة وتدفق التمويل الداخلي 
التمويالت  إلى  باللجوء  مليارين  مببلغ  السلبي  الصافي 
التمويالت  وتأتي  مليار.   3,3 مببلغ  الصافية  اخلارجية 
اخلارجية اإلجمالية أساسا من البنك الدولي في حدود 3,5 

مليار وبنك التنمية اإلفريقي مببلغ 760 مليون درهم.

جدول 3.4: متويل العجز*

يناير
2015

يناير  
2016

قانون 
املالية 
2016

فارق القيمة في 
قانون املالية/يناير 

16

1,3-5,43,62,3-رصيد عادي

8,2-15,4-7,2-23,8-رصيد أولي

10,3-42,0-31,7-45,1-رصيد امليزانية

10,2-3,5-تغير متأخرات األداء

42,00,0-42,0-48,5-احلاجة إلى التمويل

23,0-38,643,420,4التمويل الداخلي

1,421,623,0-7,8التمويل اخلارجي

2,00,00,00,0اخلوصصة

الدراهم. *مباليير 

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، وحسابات بنك املغرب
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رسم بياني 5.4: رصيد امليزانية والتمويالت

املصدر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(.

رسم بياني 6.4: رصيد امليزانية خالل شهر يناير من 2010 إلى 2016 

املصدر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(.

شبيهة  الداخلية  السوق  في  اخلزينة  متويل  ظروف  كانت 
في  الفائدة  أسعار  وشهدت   .2015 يناير  بظروف  عموما 
السوق األولية بالنسبة لإلصدارات ألجل 10 سنوات ارتفاعا 
طفيفا، من 3,39% إلى 3,60%. وارتفعت أسعار الفائدة 
مبقدار  أسبوعا   52 ألجل  اخلزينة  سندات  على  املطبقة 
2,57% وسندات اخلزينة ألجل سنتني  إلى  نقطتي أساس 
شهدت  املقابل،  وفي   .%2,69 إلى  أساس  نقط   8 مبقدار 
30 سنة انخفاضا طفيفا  أسعار الفائدة لإلصدارات ألجل 
مبقدار 8 نقط أساس إلى 4,92%. وإجماال، شهد متوسط 
يناير  لشهر  اإلصدارات  على  املطبق  املرجح  الفائدة  سعر 
مقارنة   %3,36 إلى  أساس  نقط   4 مبقدار  ارتفاعا   2016

مع متوسط سعر الفائدة املرجح لشهر يناير 2015.

وبالنسبة للدين العمومي املباشر، تشير التقديرات املبنية 
على تدفقات التمويالت الداخلية واخلارجية إلى أن الدين بلغ 
اإلجمالي  الداخلي  الناجت  من   %64 حوالي   2015 بنهاية 
إلى   %6,8 بنسبة  بارتفاع  أي   ،2014 سنة   %63,4 بعد 
الدين  انخفاض  التطور  هذا  ويشمل  درهم.  مليار   626,6

اخلارجي للخزينة مبقدار 0,9 نقطة أساس من الناجت الداخلي 
حيث  من  املستوى  تراجع  حيث   ،%14,4 إلى  اإلجمالي 
الدين  وارتفاع  مليار،   140,6 إلى   %0,3 بنسبة  القيمة 
الناجت  من   %49,6 إلى  يصل  أن  املتوقع  من  الذي  الداخلي 
أو445,5   %48,2 بعد  مليار   486 أو  اإلجمالي،  الداخلي 

مليار سنة 2014.

جدول 4.4: مديونية اخلزينة*

20112012201320142015
توقعات

أواخر  يناير
 2016
توقعات*

99,6116,9129,8141,1140,6143,9الدين اخلارجي للخزينة

0,32,3-7,817,411,18,7التغير بالنسبة املئوية

 بالنسبة املئوية من الناجت
الداخلي اإلجمالي

12,113,814,415,314,414,5

الدين الداخلي للخزينة 
331,3376,8424,5445,5486,0492,2

13,413,712,65,09,11,3التغير بالنسبة املئوية

 بالنسبة املئوية من الناجت
الداخلي اإلجمالي

40,444,447,148,249,649,5

430,9493,7554,3586,6626,6636,0املبلغ اجلاري للدين املباشر

12,014,612,35,86,81,5التغير بالنسبة املئوية

 بالنسبة املئوية من الناجت
الداخلي اإلجمالي

52,558,261,563,464,064,0

إلى غير ذلك. تتم اإلشارة  الدراهم، ما لم  *مباليير 

 2015 2016. تستند تقديرات  املالية  العمومي، مشروع قانون  الدين  التقرير حول   ،2014 2011 إلى  البيانات: من  مصادر 
و2016 إلى تدفقات التمويالت الداخلية واخلارجية.

للتخطيط،  السامية  املندوبية  تقديرات  في   2014 إلى   2011 من  املعطيات  تتمثل  اإلجمالي،  الداخلي  للناجت  بالنسبة   -
ومعطيات سنتي 2015 و2016 في توقعات بنك املغرب.

أما في يتعلق بالدين بنهاية يناير 2016، فقد ظل عموما في 
نفس مستوى 2015، أي 64% من الناجت الداخلي اإلجمالي. 
وحسب املكونات، ميثل الدين اخلارجي للخزينة 14,5% من 
الناجت الداخلي اإلجمالي، والدين الداخلي 49,5% من الناجت 

الداخلي اإلجمالي. 

رسم بياني 7.4: مديونية اخلزينة

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، وتقديرات وحسابات بنك املغرب.
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إطار 1.4: تنفيذ امليزانية لسنة 2015

تشير تطورات امليزانية لسنة 2015 إلى وجود عجز، دون 
درهم،  مليار   42,7 يبلغ  اخلوصصة،  مداخيل  احتساب 
مرتفعا مببلغ 0,8 مليار درهم مقارنة مع املبلغ املذكور 
في قانون املالية ومنخفضا مببلغ 2,9 مليار مقارنة مع 
2014. ويُعزى التحسن امللحوظ مقارنة مع 2014 إلى 
العادية.  املوارد  تراجع  من  أكبر  بوتيرة  النفقات  تراجع 
نتيجة   ،%3,5 بنسبة  العادية  النفقات  تراجعت  فقد 
لسحب االئتمانات اخملصصة لدعم األسعار. وانخفضت 
املداخيل العادية بنسبة 0,5%، وهو ما يشمل حتسن 
الضريبية.  غير  املداخيل  وانخفاض  الضريبية  املداخيل 
إلى  وصل  حيث  إيجابيا  مستوى  العادي  الرصيد  وبلغ 
2014، مما يسمح  3,2 مليار سنة  10,2 مليار، مقابل 

بتمويل حوالي 17% من نفقات االستثمار.

من   %98,5 بنسبة  الضريبية  املداخيل  تنفيذ  وبعد 
قانون املالية، حتسنت بنسبة 3,8% إلى 205,8 مليار. 
املباشرة  الضرائب  مداخيل  ارتفعت  الفئات،  وحسب 
80,8 مليار، تشمل على اخلصوص  %4,1 إلى  بنسبة 
ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 8,4% إلى 
36,8 مليار وانخفاض مداخيل الضريبة على الشركات 
مداخيل  وارتفعت  مليار.   41,3 إلى   %0,4 بنسبة 
 100,6 إلى   %3,5 بنسبة  املباشرة  غير  الضرائب 
مليار، مما يعكس ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة 
ومداخيل  مليار،   75,3 إلى   %2,5 بنسبة  املضافة 
الضريبة الداخلية لالستهالك بنسبة 6,4% إلى 25,4 
الداخلية  الضريبة  مداخيل  ارتفاع  مع  خاصة  مليار، 
10% إلى  بنسبة  الطاقية  املنتجات  على  لالستهالك 
فقد  املضافة،  القيمة  على  الضريبة  أما  مليار.   15,3
انخفض عائد الضريبة على القيمة املضافة املفروضة 
45,8 مليار، في حني  1,4% إلى  بنسبة  الواردات  على 
الداخلية  املضافة  القيمة  على  الضريبة  عائد  ارتفع 
هذا  تطور  ويشمل  مليار.   29,5 إلى   %9,3 بنسبة 
الرابع(  اجليل  )رخص  مليون   234 مببلغ  مدخول  األخير 
وتسديد مبلغ 5,3 مليار بنهاية دجنبر 2015، أي تقريبا 
نفس املبلغ الذي مت تسديده بنهاية دجنبر 2014. وبعد 
الرسوم  مداخيل  تراجعت   ،2014 سنة  طفيف  حتسن 
7,7 مليار، في حني تزايد  0,3% إلى  اجلمركية بنسبة 

 16,7 إلى   %7 بنسبة  والتنبر  التسجيل  رسوم  عائد 
بتحقيق  املرتبط  األساس  سنة  تأثير  رغم  وذلك  مليار، 

مداخيل استثنائية سنة 2014.

وفيما يتعلق باملداخيل غير الضريبية، يُعزى انخفاضها 
بدرجة كبيرة إلى تقلص الهبات املقدمة من دول مجلس 
مقابل   2015 سنة  مليار   3,7 إلى  اخلليجي  التعاون 
13,1 مليار في السنة املاضية. وبغض النظر عن هذه 
الهبات، ارتفعت املداخيل غير الضريبية بنسبة %3,9، 
السيما بفضل تضاعف »املداخيل املترتبة عن تخفيف 
4,4 مليار. وتراجعت  إلى  بالدين  النفقات« ذات الصلة 
إلى  لتصل   ،%8,4 بنسبة  واحملاصة  االحتكار  مداخيل 

9 ماليير.

ومن جهة أخرى، مت تنفيذ النفقات اإلجمالية في حدود 
 %1,4 بنسبة  وانخفضت  املالية.  قانون  من   %98,2
إلى 282,1 مليار درهم، تشمل ارتفاع نفقات االستثمار 
النفقات  وانخفاض  مليار   58,5 إلى   %7,8 بنسبة 
العادية بنسبة %3,5 إلى 223,5 مليار، نتيجة لتراجع 
إلى  مليار   32,6 من  انخفضت  التي  املقاصة  تكلفة 
النفطية  املنتجات  أسعار  بانخفاض  ارتباطا  14 مليار، 
السلع واخلدمات  العاملية. وارتفعت نفقات  السوق  في 
تزايد  159,7 مليار، وهو ما يعكس  4,9% إلى  بنسبة 
إلى   %12,4 بنسبة  األخرى  واخلدمات  السلع  عبء 
كتلة  وارتفاع  املالية،  قانون  96,6% من  أي  57 مليار، 
 102,7 إلى   1,1% بنسبة  معتدال-   كان  األجور–وإن 
من   %97,3 حدود  في  األخيرة  هذه  تنفيذ  ومت  مليار. 
قانون املالية، ومتثل %10,5 من الناجت الداخلي اإلجمالي 
الدين،  لفوائد  بالنسبة  2014. أما  11% سنة  مقابل 
فقد ارتفعت نفقاتها بنسبة 10,1% إلى 27,3 مليار، 
 %10,7 بنسبة  الداخلي  الدين  فوائد  الرتفاع  نتيجة 
 %6,7 بنسبة  اخلارجي  الدين  وفوائد  مليار   23,3 إلى 

إلى حوالي 4 ماليير. 

 6,9 مببلغ  األداء  متأخرات  تقليص  االعتبار  بعني  وأخذا 
مببلغ  ليتفاقم  مليار،   49,6 الصندوق  عجز  بلغ  مليار، 
1,8 مليار مقارنة مع السنة املالية 2014. ومتت تغطية 
في  الداخلية  املوارد  إلى  باللجوء  أساسا  العجز  هذا 
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شكل  على  مليار   42,9 بينها  من  مليار،   49,5 حدود 
2014. وكان  36,4 مليار سنة  الدين، مقابل  إصدارات 
لتسديد  نتيجة  منعدم،  شبه  اخلارجي  التمويل  تدفق 

8,36 مليار واالقتراض مببلغ 8,42 ماليير.

جدول إ.1.1.4: تنفيذ امليزانية لسنة 2015*

الفوارق 20142015
تنفيذ/ قانون 

املالية بالنسبة 
بالقيمةاملئوية

1,297,3-0,5-234,9233,7املداخيل العادية

198,2205,83,87,698,5املداخيل اجلبائية

77,680,84,13,298,8الضرائب املباشرة

0,296,6-0,4-41,541,3الضريبة على الشركات

34,036,88,42,9100,8الضريبة على الدخل

97,3100,63,53,495,9الضرائب غير املباشرة

 الضريبة على القيمة
73,475,32,51,893,8املضافة

 الرسوم الداخلية على
23,825,46,41,5102,9االستهالك

0,02106,1-0,3-7,77,7الرسوم اجلمركية

15,616,77,01,1112,1رسوم التسجيل والتنبر

8,688,0-25,6-33,625,0املوارد غير اجلبائية

0,894,1-8,4-9,88,9االحتكار

7,885,0-32,7-23,816,0مداخيل أخرى

 هبات مجلس التعاون
9,428,6-71,7-13,13,7اخلليجي

مداخيل بعض احلسابات 
اخلصوصية للخزينة

3,22,9-7,1-0,298,2

3,998,2-1,4-286,0282,1النفقات اإلجمالية

8,294,0-3,5-231,7223,5النفقات العادية

152,3159,74,97,497,2سلع وخدمات 

101,5102,71,11,297,3كتلة األجور

50,857,012,46,396,9سلع وخدمات أخرى

24,827,310,12,5102,7فوائد الدين العمومي

18,761,0-57,2-32,614,0املقاصة

22,022,62,50,693,8حتويالت للجماعات الترابية

3,210,26,9رصيد عادي

54,358,57,84,2118,9استثمار

 رصيد احلسابات اخلصوصية
5,45,60,2للخزينة

42,72,9-45,7-رصيد امليزانية

بالنقط املئوية من الناجت الداخلي 
اإلجمالي

%-4,9%-4,4

15,55,4-20,9-رصيد أولي

6,9-2,1-تغير متأخرات األداء

1,8-49,6-47,8-رصيد التمويل

36,449,513,1متويل داخلي

9,2-9,30,1متويل خارجي

2,00,0خوصصة

الترابية. باجلماعات  القيمة املضافة اخلاصة  الضريبة على  - إعادة معاجلة 

إلى غير ذلك. تتم اإلشارة  الدراهم، ما لم  * أرقام مباليير 

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية.
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2007 سنة األساس، املتعلقة مبكونات الطلب واملنشورة ألول مرة في دجنبر  تشير احلسابات الوطنية الفصلية، باعتبار 
املاضي، إلى ارتفاع االستهالك النهائي لألسر بنسبة 3,3% في الفصل الثالث، وتراجع استهالك اإلدارات العمومية بنسبة 
2,1%، وارتفاع االستثمار بنسبة 3,8%. ويشير التطور احلديث للبيانات املتاحة واملعدة خالل السنة إلى أنه من احملتمل أن 
يكون الطلب الداخلي قد سجل تباِطا في الفصل الرابع من 2015 قد يستمر في الفصل األول من 2016. وبالنظر إلى عدم 
تغير مساهمة الصادرات الصافية في النمو في الفصل الرابع، قد يكون الناجت الداخلي اإلجمالي ارتفع بنسبة 4%. وفي 
سنة 2015 إجماال، قد يكون النمو االقتصادي بلغ 4,2%، أي مبراجعة نحو االنخفاض مقارنة مع توقع 4,5% املنشور في 
تقرير السياسة النقدية لدجنبر 2015، نتيجة على اخلصوص لنمو األنشطة غير الفالحية مبستوى ال يرقى إلى التوقعات.

وجتسدت هذه الوتيرة على مستوى وضعية سوق الشغل التي شهدت إحداث عدد محصور من مناصب الشغل بلغ 29.000 
منصب في الفصل الرابع. إال أن نسبة البطالة، التي تعكس انخفاض معدل النشاط مبقدار 0,9 نقطة، تدنت مبا قدره 0,5 
نقطة مئوية إلى 9,2%. وفيما يتعلق بتكاليف الشغل، التي تعكس جزئيا زيادة احلد األدنى لألجور بنسبة 5% في يوليوز، 
بالقيمة   %4,5 وبنسبة  االسمية  بالقيمة   %5,5 بنسبة  الرابع  الفصل  خالل  اخلاص  القطاع  في  األجور  مؤشر  ارتفع 

احلقيقية. 

وفي ظل هذه الظروف، واصلت فجوة اإلنتاج غير الفالحي تطورها في مستوى دون الصفر، مما يشير إلى غياب أية ضغوط 
تضخمية ناجمة عن الطلب.

5. الطلب والعرض وسوق الشغل

الداخلي 1.5 الطلب 
1.1.5 االستهالك 

سنة   2007 باعتماد  الفصلية،  الوطنية  احلسابات  تشير 
األساس، واملتعلقة مبكونات الطلب والتي نشرتها املندوبية 
السامية للتخطيط ألول مرة في دجنبر املاضي، إلى ارتفاع 
الفصل  في   %3,3 بنسبة  لألسر  النهائي  االستهالك 
الثالث من 2015 بعد 3,6% في السنة املاضية. وبالتالي، 
ارتفعت مساهمته في النمو مبقدار نقطتني مئويتني مقابل 

2,2 نقط في السنة املاضية.

إلى  املتاحة  املؤشرات  تبرز   ،2015 من  الرابع  الفصل  وفي 
في   %2,6 مقابل   %2,9 بنسبة  األسر  استهالك  ارتفاع 
في  يستمر  أن  ويرتقب  املاضية.  السنة  من  الفصل  نفس 
الفالحية،  املداخيل  في  املؤقت  التحسن  من  االستفادة 
الذي  احلبوب االستثنائي  املدعومة على اخلصوص مبحصول 
األدنى  احلد  في  الزيادة  جانب  إلى  قنطار،  مليون   115 بلغ 

لألجور بنسبة 5% في شهر يوليوز.

�جدول 1.5: تطور مكونات الطلب والعرض 
)باألسعار املتسلسلة - 2007 سنة األساس، بالنسبة املئوية(

20152016

ف4 ف3ف2ف1
توقعات

ف1 
توقعات

3,62,43,32,91,7االستهالك النهائي لألسر

2,00,4-2,1-1,2-0,1استهالك اإلدارات العمومية

4,55,23,84,01,8-االستثمار

2,52,33,77,02,4صادرات السلع واخلدمات

1,21,03,7-1,2-5,2-واردات السلع واخلدمات

4,14,34,64,01,1الناجت الداخلي اإلجمالي

8,9-12,014,915,915,4القيمة املضافة الفالحية

3,13,03,22,52,2الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي

 الضرائب على العائدات الصافية من
13,014,412,314,011,0الدعم

2,01,61,61,51,5القيمة املضافة غير الفالحية

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب

األسر حافظ  استهالك  يكون  قد  2015 إجماال،  وفي سنة 
حتسن  بفضل  السيما   ،%3 حوالي  في  منوه  وتيرة  على 

املداخيل الفالحية.
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النهائي  االستهالك  يتأثر  أن  املتوقع  من   ،2016 سنة  وفي 
النمو  ضعف  واستمرار  الفالحية  املداخيل  بتراجع  لألسر 
إمكاناته.  من  أدنى  مستوى  في  يزال  ال  الذي  الفالحي  غير 
 38 يبلغ  أن  يُرتقب  الذي  احلبوب  إنتاج  االعتبار  بعني  وأخذا 
مليون قنطار1 في املوسم احلالي، يتوقع أن ينمو االستهالك 
هذه  من  األول  الفصل  في   %1,7 بنسبة  لألسر  النهائي 

السنة.

أن  فُيرتقب  العمومية،  لإلدارات  النهائي  االستهالك  أما 
من  األول  الفصل  منذ  بدأت  التي  التنازلية  وتيرته  يواصل 
ثالثا على  انخفاضا  أن يشهد  املتوقع  2013. وبالتالي، من 

التوالي في الفصل الرابع من 2015.

رسم بياني 1.5: تطور نفقات االستهالك )بالنسبة املئوية(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب

وفيما يتعلق بتوقعات الفصل األول من السنة احلالية، ومع 
فرضية استمرار االرتفاع املسجل في نفقات تشغيل اخلزينة 
في شهر يناير، يُرتقب أن يرتفع استهالك اإلدارات العمومية 

بنسبة %0,4.

2.1.5 االستثمار

في الفصل الرابع من 2015، من املرجح أن يكون االستثمار 
ارتفع بنسبة 4% مقابل تراجعه بنسبة 1,6% في السنة 
بلغت   2015 سنة  طيلة  منوه  وتيرة  تكون  وقد  املاضية، 
2,1%، وهي وتيرة منخفضة كثيرا عن مستواه التاريخي. 
إلى  منوه  يتباطأ  أن  يرتقب   ،2016 من  األول  الفصل  وفي 

.%1,8

ويتأكد هذا التطور من خالل معطيات االستقصاء الشهري 
املغرب  بنك  ينجزه  الذي  الصناعي  القطاع  في  للظرفية 
يبدو  الذي  لألعمال  العام  املناخ  رغم  أنه  إلى  تشير  والتي 
غير مالئم في الفصل الرابع، ارتفعت نفقات االستثمار في 
انخفضت  الذي  واجللد«  »النسيج  باستثناء  الفروع،  جميع 

النباتي احملصورة في نهاية فبراير. الغطاء  املناخية ومؤشر  املعطيات  محسوب على أساس   1

فيها. 

على  الفائدة  أسعار  تدني  سياق  في  التطورات  هذه  وتأتي 
القروض التي تطبقها البنوك على الزبناء غير املاليني برسم 
التوالي، حيث  اخلامس على  للفصل  وذلك  التجهيز،  قروض 
بلغت 4,76%، أي بتراجع متراكم قدره 125 نقطة أساس. 
سجل  حيث  تباطؤه،  العقاري  القرض  واصل  وباملقابل، 
على  نتيجة  دجنبر،  بنهاية   %1,7 في  محدودا  انخفاضا 
للمنعشني  املمنوحة  القروض  تراجع  الستمرار  اخلصوص 
ثالثة فصول متتالية من  وبعد  ذلك،  إلى  العقاريني. إضافة 
التراجع، عرفت أسعار الفائدة على القروض العقارية ارتفاعا 

طفيفا مبقدار 8 نقط أساس من فصل آلخر.

ارتفاعات بنسبة  أما نفقات استثمار اخلزينة، فقد شهدت 
2016 مقابل  يناير  و37% في  الرابع  الفصل  20,4% في 

5,3% و6,7-% على التوالي في السنة املاضية.

اخلارجي 2.5 الطلب 
2015، يرجح أن تكون املساهمة في  في الفصل الرابع من 
 1,7 في  استقرت  واخلدمات  للسلع  الصافية  الصادرات  منو 
يعكس  ما  التوالي. وهو  الثاني على  للفصل  مئوية  نقطة 

تعزيز الصادرات والواردات على حد سواء.

بالقيمة  واخلدمات  السلع  صادرات  تكون  أن  املرجح  من 
من  الرابع  الفصل  في   %7 بنسبة  ارتفعت  احلقيقية 
وذلك،  اإليجابي،  األساس  تأثير سنة  2015، السيما بفضل 
الثالثة  الفصول  2,8% خالل  بنسبة  ارتفاع متوسط  بعد 
األولى. أما واردات السلع واخلدمات بالقيمة احلقيقية، فقد 
 1% بنسبة  ارتفعت  إذ  الرابع،  الفصل  في  منوها  استأنفت 
الثالثة  الفصول  خالل   %2,5 بلغ  متوسط  انخفاض  بعد 

األولى من 2015.

وفي اجملموع، وأخذا بعني االعتبار مساهمة مكونات الطلب 
الداخلي مبقدار 2,3 نقطة مئوية، يُرجح أن يكون منو الناجت 

الداخلي اإلجمالي بلغ 4% في الفصل الرابع من 2015.

الصادرات  تساهم  أن  يرتقب   ،2016 من  األول  الفصل  وفي 
ارتفاع  تأثير  حتت  االقتصادي،  النمو  في  سلبيا  الصافية 
وبالنظر  الصادرات.  ارتفاع  من  أعلى  كان  الذي  الواردات 
نقطتني  قدره  مبا  النمو  في  الداخلي  الطلب  إلى مساهمة 

مئويتني، يرتقب أن يرتفع النمو بنسبة %1,1.
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اإلجمالي 3.5 الطلب 
تشير التطورات القطاعية للنشاط االقتصادي في الفصل 
الرابع من 2015 إلى تعزيز أنشطة القطاع األولي باملوازاة مع 

تباطؤ أنشطة القطاعني الثانوي والثالث.

ارتفعت  الفالحية  املضافة  القيمة  تكون  أن  املرجح  ومن 
بنسبة 15,4% في الفصل الرابع مقابل انخفاضها بنسبة 
امللموس  التحسن  إلى  األداء  هذا  1,3% قبل سنة. ويعزى 
الذي عرفه مكون احلبوب، نتيجة للمستوى القياسي إلنتاج 

احلبوب الذي بلغ 115 مليون قنطار.

رسم بياني 2.5: مساهمات القطاع األولي والثانوي والثالث في النمو 

اإلجمالي )بالنقط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب

وباملوازاة مع ذلك، يحتمل أن يكون منو األنشطة غير الفالحية 
من  الصافية  الضرائب  تكون  وأن   %1,5 إلى  ليصل  تباطأ 
الدعم على املنتجات ارتفعت بنسبة 14%. وفي ظل هذه 
غير  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  منو  يكون  أن  يرجح  الظروف، 

الفالحي قد بلغ %2,5.

الداخلي  الناجت  أن منو  املرجح  2015، من  وفي مجموع سنة 
التوقعات  مع  مقارنة  بانخفاض  أي   ،%4,2 بلغ  اإلجمالي 
مع  دجنبر،  لشهر  النقدية  السياسة  تقرير  في  املنشورة 
 %14,5 بنسبة  الفالحية  املضافة  القيمة  منو  استمرار 
الداخلي  الناجت  لنمو  االنخفاض  نحو  طفيفة  ومراجعة 

اإلجمالي غير الفالحي من 3,3% إلى %3.

�رسم بياني 3.5: تطور الناجت الداخلي اإلجمالي على أساس سنوي 

)باألسعار املتسلسلة، بالنسبة املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

املضافة  القيمة  تكون  أن  املرجح  اخلصوص، من  وجه  وعلى 
للصناعات التحويلية انكمشت بنسبة 0,8% في الفصل 
الرابع عوض 0,5% في الفصل نفسه من السنة املاضية. 
فقد ظلت نسبة استخدام الطاقات اإلنتاجية على حالها 
 ،%68 في  املاضية  السنة  من  نفسه  بالفصل  مقارنة 
واملتوسط  العالي  اجلهد  ذات  الكهرباء  مبيعات  وشهدت 
 %2,2 بنسبة  ارتفعت  إذ  ألخرى،  سنة  من  التباطؤ  بعض 

مقابل 2,6% في الفصل الرابع من سنة 2014.

�رسم بياني 4.5: نسبة استخدام الطاقات اإلنتاجية في الصناعة 

)بالنسبة املئوية(

املصدر: االستقصاء الشهري للظرفية الصناعية لبنك املغرب.

تكون  أن  املرجح  من  العمومية،  واألشغال  للبناء  وبالنسبة 
 %2,1 بنسبة  نسبيا  حتسنا  شهدت  املضافة  قيمته 
من  نفسه  الفصل  في   %0,9 عوض  الرابع  الفصل  في 
2014. فقد ارتفعت مبيعات اإلسمنت بنسبة 9,9% بعد 
ذلك،  ومع  املاضية.  السنة  في   %4,4 بنسبة  انخفاضها 

واصلت القروض املمنوحة للمنعشني العقاريني تراجعها.
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رسم بياني 5.5: مساهمات فروع النشاط في النمو )بالنقط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

فرع  يكون  أن  يرجح  الثالث،  القطاع  ألنشطة  وبالنسبة 
املاضية،  السنة  وتيرة  أبطأ من  بوتيرة  منا  واالتصاالت  البريد 
املتاحة  املعطيات  وتشير   .%6,2 مقابل   %3 بنسبة  أي 
في الفصل الرابع إلى انخفاض عدد املشتركني في الهاتف 
 ،2004 منذ  حدة  األكثر  وهي   ،%2,3 بنسبة  املتنقل 
الذي  الثابت،  الهاتف  في  املشتركني  عدد  تراجع  واستمرار 

بدأ منذ الفصل الثاني من 2011.

وبالنسبة لألنشطة السياحية، من املرجح أن تكون القيمة 
بنسبة  انخفضت  قد  واملطاعم  الفنادق  لفرع  املضافة 
فقد  سنة.  قبل   %0,3 مقابل  الرابع  الفصل  في   %0,7
 %2,6 مقابل   %2,2 بنسبة  األسفار  عائدات  تراجعت 
السياح  حجم  انخفض  بينما   ،2014 من  ذاته  الفصل  في 
بنسبة  مسبقا  انخفض  أن  بعد   %4,7 بنسبة  الوافدين 
4,6%. ويرتقب أن يواصل هذا الفرع أداءه السلبي، ارتباطا 

على اخلصوص بانعدام األمن في بعض بلدان املنطقة. 

وفي اجملموع، تشير البيانات املتاحة للفصل األول من 2016 
اإلجمالي  الداخلي  الناجت  من   %1,1 في  محدود  منو  إلى 
نتيجة النخفاض القيمة املضافة الفالحية بنسبة %8,9، 
وهو ما يعكس خصوصا تراجعا ملموسا في إنتاج احلبوب، 
إضافة إلى منو محدود للناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي 
الضرائب  11% في  ارتفاعا بنسبة  2,2%، يشمل  بنسبة 
املضافة  القيمة  وركود  الدعم  من  الصافية  املنتجات  على 

غير الفالحية في %1,5.

اإلنتاجية والطاقات  الشغل  4.5 سوق 
1.4.5 النشاط والشغل

بتراجع  الشغل  سوق  متيز   ،2015 من  الرابع  الفصل  خالل 
فوق  فما  سنة   15 العمر  من  البالغة  النشيطة  الساكنة 

ويشمل  شخص.  مليون   11,8 حوالي  إلى   %0,3 بنسبة 
القروية  املناطق  في   %0,7 بنسبة  انخفاضا  التطور  هذا 
االعتبار  بعني  وأخذا  احلضرية.  املناطق  في  ركود  وشبه 
التنازلية  وتيرته  النشاط  معدل  واصل  الدميغرافي،  التطور 
بدرجة أكثر حدة، ليبلغ 46,9% مقابل 47,8% في السنة 
في  املعدل  هذا  انخفض  اإلقامة،  وسط  وحسب  املاضية. 
املناطق  وفي   ،%40,8 إلى   %41,6 من  احلضرية  املناطق 

القروية من 57,4% إلى %56,6.

 29.000 بلغ  إذ  الشغل احملدثة ضعيفا،  وظل عدد مناصب 
منصب جديد، نتيجة إلنشاء 39.000 منصب في املناطق 
احلضرية وفقدان 10.000 منصب في املناطق القروية. وفي 
ظل هذه الظروف، ارتفع عدد السكان النشيطني املشغلني 
التشغيل من  0,3% وتدنت نسبة  ارتفاعا طفيفا بنسبة 
تقلصت  إذ  الوطني،  الصعيد  على   %42,6 إلى   %43,1
املناطق  وفي   ،35% %35,5 إلى  من  احلضرية  املناطق  في 

القروية من 55,1% إلى %54,6.

وحسب القطاعات، يَُعد قطاع البناء واألشغال العمومية أهم 
مشغل بعد أن أحدث 29.000 منصب، يليه قطاع اخلدمات 
مبا مجموعه 23.000 منصب، ثم القطاع الصناعي، مبا في 
منصب.   16.000 مجموعه  مبا  التقليدية،  الصناعة  ذلك 
عدد  واصل  االستثنائي،  احلبوب  رغم محصول  املقابل،  وفي 
مناصب الشغل في القطاع الفالحي نزوله للفصل الثالث 

على التوالي، مع فقدان 39.000 منصب.

رسم بياني 6.5: تطور عدد مناصب الشغل احملدثة حسب القطاعات )باآلالف(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

الناقص والتشغيل  2.4.5 البطالة 

انخفض عدد السكان النشيطني العاطلني عن العمل في 
الفصل الرابع بنسبة 6%، ليصل إلى 1,08 مليون شخص. 
مئوية  نقطة   0,5 مبقدار  بالتالي  البطالة  نسبة  وتقلصت 
إلى  مئوية  نقطة   0,7 ومبقدار  عموما،   %9,2 إلى  لتصل 
لتصل  مئوية  نقطة  و0,5  احلضرية  املناطق  في   %14,1
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الفئة  التطور  هذا  وهم   القروية.  املناطق  في   %3,5 إلى 
العمرية ما بني 35 و44 سنة وفئة 45 سنة فما فوق، اللتني 
تقلصت نسبتاهما من 6,3% إلى 4,9% ومن 3,1% إلى 
2,1% على التوالي. وباملقابل، تفاقمت نسبة البطالة من 
19,7% إلى 20% لدى الشباب ما بني 15 و24 سنة، ومن 
 25 بني  ما  البالغني  األشخاص  لدى   %13,9 إلى   %13,6

و34 سنة.

رسم بياني 7.5: تطور نسبة البطالة )بالنسبة املئوية(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

وفي ما يتعلق بالتشغيل الناقص2، فقد واصل ارتفاعه الذي 
بدأ منذ الفصل الثالث من 2013، من 10,3% إلى %11,1، 
البطالة. وشمل هذا  تفاقم نسبة  تخفيف  مما ساهم في 

االرتفاع الوسطني احلضري والقروي على حد سواء.

�رسم بياني 8.5: تطور نسبة التشغيل الناقص ونسبة البطالة 

)بالنسبة املئوية(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.

وحسب قطاعات النشاط، شهدت اخلدمات أعلى نسبة منو 
في التشغيل الناقص مبقدار 1,2 نقطة مئوية إلى %10,7، 
والصناعة   ،%10,8 إلى  نقطة   0,9 مبقدار  الفالحة  تليها 
البناء  قطاع  ويظل   .%8,2 إلى  مئوية  نقطة   0,5 مبقدار 
واألشغال العمومية أهم معني بهذه الظاهرة إذ شهد في 

املقابل ارتفاعا مبقدار 0,5 نقطة إلى %17,6.

لهم  سبق  الذين  األشخاص  الناقص  التشغيل  وضعية  في  توجد  التي  بالساكنة  يقصد    2
ساعات  للعمل  ِمهلون  لكنهم  ساعة   48 من  أقل  املرجعي  األسبوع  خالل   ‘1’ العمل: 
’2‘ أكثر من السقف احملدد ويبحثون عن عمل آخر أو مستعدون  أو  تكميلية وينتظرون ذلك؛ 

لتغيير العمل ألنه ال يتالءم مع تكوينهم أو مؤهالتهم أو لضعف مستوى األجر املقترح.

من  البطالة  نسبة  تراجعت   ،2015 وبالنسبة جملموع سنة 
النشاط  معدل  انخفاض  سياق  في   %9,7 إلى   %9,9
ملناصب  إنشاء ضعيف  47,4% باملوازاة مع  48 %إلى  من 
هذه  ونتجت  منصب.   33.000 مجموعه  مبا  الشغل 
املناصب اجلديدة عن ارتفاع حجم التشغيل مبقدار 32.000 
منصب في اخلدمات، و18.000 منصب في البناء واألشغال 
ذلك  في  مبا  الصناعة  في  منصب  و15.000  العمومية، 
32.000 منصب في القطاع  التقليدية، وفقدان  الصناعة 

الفالحي.

واألجور 3.4.5 اإلنتاجية 

تباطأت وتيرة منو اإلنتاجية الظاهرة للعمل في األنشطة غير 
بعد   2015 من  الرابع  الفصل  في   %0,4 إلى  الفالحية3 
الضعيفة  الوتيرة  هذه  وتعزى  املاضية.  السنة  في   %0,7
الذي  الفالحي  غير  النشاط  دينامية  غياب  إلى  خصوصا 

يرتقب أن ينحصر منوه 1,5% خالل الفصل ذاته.

رسم بياني 9.5: اإلنتاجية الظاهرة للعمل والقيمة املضافة والتشغيل في 

القطاع غير الفالحي )التغير بالنسبة املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

األجور،  متوسط  مؤشر  ارتفع  األجور،  بتطور  يتعلق  وفيما 
الذي يحسب انطالقا من بيانات الصندوق الوطني للضمان 
وبنسبة  االسمية  بالقيمة   %5,5 بنسبة  االجتماعي، 

4,5% بالقيمة احلقيقية في الفصل الرابع من 2015.

رسم بياني 10.5: مؤشر متوسط األجور في القطاع اخلاص )التغير على 

أساس سنوي بالنسبة املئوية(

املصادر: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب

النشيطة  الساكنة  إلى  الفالحية  غير  املضافة  القيمة  نسبة  خالل  من  حسابها  يتم    3
العاملة في القطاعات غير الفالحة.
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الطلب والعرض وسوق الشغل

احلد  الزيادة في  االرتفاع يعكس جزئيا  يكون هذا  أن  ويرجح 
 13,46 إلى   2015 يوليوز  في   %5 بنسبة  لألجور  األدنى 
درهم للساعة. وبالقيمة احلقيقية، ارتفع احلد األدنى لألجور 
من  الرابع  الفصل  في   %3,8 بنسبة  سنوي  أساس  على 
األول  الفصل  في   %4,2 بنسبة  يتزايد  أن  ويُرتقب   2015

من 2016.

رسم بياني 11.5: احلد األدنى لألجور بالقيمة االسمية واحلقيقية )بالدرهم 

في الساعة(

املصادر: وزارة التشغيل والتكوين املهني وحسابات بنك املغرب.

جدول 2.5: تطور املؤشرات الرئيسية لسوق الشغل

ف 2014-4 ف 2015-4

46,9 47,8 املئوية( معدل النشاط )بالنسبة 

40,8 41,6 الوسط احلضري
56,6 57,4 الوسط القروي
9,2 9,7 املئوية( نسبة البطالة )بالنسبة 

14,1 14,8 الشباب البالغون ما بني 51 و42 سنة

3,5 4,0 الوسط احلضري
20,0 19,7 الشباب البالغون ما بني 51 و42 سنة
38,9 36,7      الوسط القروي
29 42 مناصب الشغل احملدثة )باآلالف(
39 20 الوسط احلضري
-10 22 الوسط القروي

القطاعات
-39 35 الفالحة

16 4 الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية

29 -8 البناء واألشغال العمومية
23 11 اخلدمات

0,4 0,7 �اإلنتاجية الظاهرة للعمل غير الفالحي 
املئوية( بالنسبة  )التغير 

ف 2014-4 ف 2015-4

3,4 3,3 االسمي مؤشر متوسط األجور 

املئوية( بالنسبة  1,6)التغير  3,1 احلقيقي
املصدر: املندوبية السامية للتخطيط.

وفي اجملموع، تطورت فجوة الناجت متاشيا مع التوقعات الواردة 
دجنبر.  لشهر  النقدية  السياسة  حول  األخير  التقرير  في 
فقد ظلت سلبية خالل الفصل الثالث ومن املرتقب، حسب 
سلبية  قيم  تسجيل  في  تستمر  أن  املغرب،  بنك  توقعات 
خالل الفصل الرابع من 2015 وفي الفصل األول من 2016.

رسم بياني 12.5: تطور فجوة الناجت غير الفالحي )التغير بالنسبة املئوية(

املصادر: تقديرات بنك املغرب على أساس معطيات املندوبية السامية للتخطيط.
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التضخم  انخفض  فقد  األخيرة.  األشهر  في  امللحوظة  للتضخم  التنازلية  الوتيرة  القصير  املدى  على  تتواصل  أن  يُرتقب 
تدريجيا من 0,9% في نونبر إلى 0,3% في يناير 2016. ويعزى هذا التباطؤ أساسا إلى تقلص أسعار املنتجات الغذائية 
املتقلبة األسعار بنسبة 3,1% في يناير 2016 بعد تراجع وتيرة منوها من 4,7% في نونبر إلى 1,7% في دجنبر 2015. 
وخفف من وتيرة تدني التضخم انخفاض أقل حدة في أسعار احملروقات وزيوت التشحيم خالل األشهر الثالثة األخيرة، رغم 
التراجع الشديد في أسعار املنتجات النفطية. أما أسعار املنتجات املقننة والتضخم األساسي فقد تباطأ منوها بشكل 

طفيف، دون أن يكون لها تأثير ملحوظ على تطور األسعار. 

ويرتقب أن يتباطأ التضخم مجددا في الفصل األول من 2016؛ حيث يتوقع أن يبلغ 0,5% بدل 1,1% املتوقعة في دجنبر 
2015. وتعكس هذه املراجعة أساسا آثار تأجيل اإلصالح املبرمج في دعم السكر، وإلغاء الزيادات املرتقبة في أسعار توزيع 
املاء في يناير 2016، إضافة إلى أثر االنكماش الذي كان أكثر حدة من املتوقع في أسعار املنتجات النفطية وأسعار املنتجات 

الغذائية املتقلبة األسعار.

6. تطور التضخم في الفترة األخيرة

التضخم 1.6 تطور 
استمرت وتيرة تباطؤ نسبة التضخم التي بدأت منذ غشت 
2015. وهكذا، انخفض من 0,9% في نونبر إلى 0,6% في 
دجنبر قبل أن يستقر في 0,3% في يناير 2016. ويعزى هذا 
التنازلية لتضخم أسعار  الوتيرة  تزايد  إلى  التباطؤ أساسا 
املنتجات الغذائية املتقلبة األسعار، املسجلة منذ النصف 
أقل  انخفاض  بفعل  خّفت  والتي   ،2015 سنة  من  الثاني 
حدة في أسعار احملروقات وزيوت التشحيم خالل هذه األشهر 

الثالثة األخيرة.

األساسي،  والتضخم  املقننة  املنتجات  باقي  أسعار  أما 
فقد تباطأت بشكل طفيف، مما أبقى على مساهمتها في 

التضخم مستقرة ما بني نونبر 2015 ويناير 2016.

رسم بياني 1.6: التضخم والتضخم األساسي )على أساس سنوي(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 

جدول 1.6: تطور التضخم ومكوناته

على أساس شهري بالنسبة املئوية
)%(

على أساس سنوي 
)%(

نونبر 

15

دجنبر 

15

يناير 

16

نونبر 

15

دجنبر 

15

يناير 

16

0,10,90,60,3-0,50,0-التضخم 

املنتجات الغذائية املتقلبة 
األسعار

-3,80,0-1,54,71,7-3,1

3,8-14,3-20,7-2,3-0,9-1,2-احملروقات وزيوت التشحيم

0,10,00,61,21,21,1-املواد املقننة

0,20,00,10,90,80,8التضخم األساسي 

0,00,00,10,70,70,7املنتجات الغذائية 

0,40,40,00,80,81,1األلبسة واألحذية

السكن واملاء والغاز والكهرباء 
ومحروقات أخرى*

0,20,00,01,31,11,1

األثاث واألدوات املنزلية 
والصيانة العادية للمنزل

0,10,00,10,30,40,4

0,21,31,71,2-0,50,4الصحة*

0,20,20,40,30,5-0,1-النقل* 

0,20,00,20,00,0-0,0املواصالت 

0,00,00,10,60,50,6الترفيه والثقافة 

0,00,00,02,12,12,1التعليم 

0,20,30,02,42,72,3مطاعم وفنادق 

0,10,00,10,30,30,4-مواد وخدمات أخرى

املقننة  املنتجات  - باستثناء 
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 
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تطور التضخم في الفترة األخيرة

بالتضخم األساسي املنتجات غير املشمولة  1.1.6 أسعار 

الغذائية  املنتجات  أسعار  تضخم  وتيرة  انعكاس  شكل 
إلى  نونبر  في   %4,7 بنسبة  ارتفاع  من  األسعار  املتقلبة 
انخفاض بنسبة 3,1% في يناير 2016 أهم محدد لتراجع 
هذا  ساهم  فقد  األخيرة.  الثالثة  األشهر  خالل  التضخم 
املكون مبقدار 0,6 نقطة مئوية في التضخم خالل األشهر 
العشرة األخيرة من 2015، لكنه لم يساهم فيه إال مبقدار 
0,2 نقطة مئوية في دجنبر و0,4- نقطة مئوية في يناير. 
بنسبة  الطرية  اخلضر  أسعار  تراجع  إلى  تطوره  ويعزى 
 %1 بنسبة  الطرية  األسماك  وأسعار  يناير  في   %12,4

وأسعار احلبوب غير املعاجلة بنسبة %2,8.

�رسم بياني 2.6: مساهمات أسعار املكونات الرئيسية للتضخم 

)على أساس سنوي(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 

أما أسعار احملروقات وزيوت التشحيم، فقد خّف انكماشها 
إلى 3,8% في يناير بدل 16,1% في املتوسط في 2015. 
ويعكس تراجع االنخفاض، من جهة، تبدد أثر التدني الشهري 
الشديد في أسعار احملروقات في يناير 2015. ومن جهة أخرى، 
األسعار  في  امللحوظ  للتقلص  اجلزئي  االنتقال  إلى  يعزى 
العاملية للبرنت إلى أسعار احملروقات وزيوت التشحيم انطالقا 
املنتجات  ألسعار  الكامل  التحرير  تاريخ   ،2015 دجنبر  من 
في  األسعار كانت ستسجل  تطور  مع  النفطية. فمقارنة 
احملروقات  امللحوظ في أسعار  التراجع  املقايسة، يشير  إطار 
األسعار  لتطور  كامل  غير  انتقال  إلى  التشحيم  وزيوت 

الدولية نحو أسعار البيع في محطات الوقود.

شبه  منو  وتيرة  شهدت  فقد  املقننة،  املنتجات  أسعار  أما 
مستقرة، أي 1,2% في نونبر ودجنبر و1,1% في يناير.

رسم بياني 3.6: تطور األسعار الدولية للبرنت ومؤشر أسعار احملروقات وزيوت 

التشحيم

املصادر: البنك الدولي، املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

إطار 1.6 تطور التضخم في 2015 

شهد التضخم تطورا ملموسا سنة 2015 ليبلغ %1,6 
مقابل 0,4% قبل سنة.  

املنتجات  أسعار  ارتفاع  عن  أساسا  النمو  هذا  ونتج 
الغذائية املتقلبة األسعار بنسبة 4,3% مقابل انخفاض 
بنسبة 5,6%  سنة 2014. كما يعكس أيضا تزايد حدة 
وزيوت  املقننة باستثناء احملروقات  املنتجات  ارتفاع أسعار 

التشحيم من %1,7 إلى %2,9.

باملاء  »التزويد  وخدمات  الكهرباء  أسعار  ارتفعت  فقد 
والتطهير« بنسبة 6,6% و%8,9 مقابل 3% و%6,3 
كما  تسعيرها.  هيكلة  تعديل  إثر  على   ،2014 سنة 
ارتفعت أسعار التبغ أيضا لتصل إلى 4% مقابل %1,7 
في سنة 2014 بعد مراجعتها التي كانت مبرمجة في 
النقل  أسعار  وارتفعت   2013 لسنة  املالية  قانون  إطار 
االرتفاع  مما يعكس   ،%2,3 بنسبة  للمسافرين  الطرقي 
2014 على إثر تزايد أسعار الغازوال  املسجل في أكتوبر 

الذي تال بدوره اإللغاء اجلزئي لدعم هذه املادة.

الدولية  األسعار  انخفاض  انتقال  انعكس  ذلك،  ومع 
خالل  من  الوقود  محطات  في  البيع  أسعار  إلى  للنفط 
تراجع أسعار احملروقات وزيوت التشحيم بنسبة %16,1 

بدل ارتفاع بنسبة 7% في السنة املاضية. 



46

من  طفيف  بشكل  تسارع  فقد  األساسي  التضخم  أما 
السلع  تضخم  ارتفاع  أساسا  وحفزه   ،%1,3 إلى   %1,2
التضخم  1,3%. ويعزى هذا  0,9% إلى  التجارية من  غير 
بنسبة  الطرية«  »اللحوم  أسعار  ارتفاع  إلى  باخلصوص 
أسعار  واستقرار   %0,9 بنسبة  انخفاض  بعد   %0,6
 5,5% بنسبة  تراجع  بعد  والفاكس«  الهاتف  »خدمات 
فقد  التجارية  السلع  أسعار  تضخم  أما  قبل.  من  سنة 
القمح  أسعار  ارتفاع  أثر  عوَّض  حيث   ،%1,4 في  استقر 
الضغوط  استمرار  أثر  احلبوب  منتجات  أسعار  على  الصلب 
نحو تباطؤ التضخم على الصعيد الدولي وانخفاض أسعار 

أهم السلع األساسية.

 إطار 2.6 حترير املنتجات النفطية السائلة وأثره على تركيبة التضخم األساسي

رغم إلغاء دعم املنتجات الطاقية السائلة سنة 2014، ظلت أسعار احملروقات في محطات الوقود خاضعة للمصادقة 
26 دجنبر  بتاريخ  النفطية،  املنتجات  وموزعو  احلكومة  2015. فقد صادقت  األولى من سنة  األحد عشر شهرا  طيلة 
2014، اتفاق املصادقة على أسعار املنتجات النفطية في أفق التحرير الكلي لسوق املنتجات النفطية انطالقا من فاحت 
دجنبر 2015. وينص هذا االتفاق على مجموعة من االلتزامات لكال الطرفني ويهدف في املقام األول إلى مواكبة املهنيني 
في حتديد األسعار مع مواصلة إعالن احلكومة عن أسعار املنتجات النفطية في اليوم األول والسادس عشر من كل شهر 

طيلة الفترة االنتقالية التي متتد من فاحت يناير إلى 30 نونبر 2015.

نظام  تفكيك  أنهى عملية  فعليا حيث  التنفيذ  السائلة حيز  النفطية  املنتجات  أسعار  دخل حترير  الفترة،  وبعد هذه 
مقاصة هذه املنتجات. وبالتالي، يُرتقب أن يعكس تطور األسعار في محطات الوقود، إضافة إلى دينامية األسعار الدولية 

الطاقية ودينامية سعر الصرف، أثر املنافسة بني مختلف املوزعني في القطاع. 

معاجلة املنتجات النفطية على مستوى حتليل التضخم

املقننة. ولن يشكل هذا  املنتجات  أن تكون جزءا من مكون  التشحيم محررة وال ميكنها  وزيوت  احملروقات  تعتبر أسعار 
املكون، الذي كان ميثل 20,9% من مؤشر أسعار االستهالك، سوى 18,4% انطالقا من دجنبر 2015. 

ومع ذلك، يرتقب أن ينطوي تزامنها مع تطورات األسعار الدولية للمنتجات الطاقية على تقلب أكبر في أسعارها، مما 
يشكل العائق األول إلدماجها في التضخم األساسي. وباإلضافة إلى ذلك، وعلى غرار املمارسات املعتمدة في عينة من 
البلدان ذات األسعار الطاقية املقننة، تبقى هذه األخيرة مستثناة من مؤشر التضخم األساسي. وهكذا، أصبحت أسعار 

احملروقات وزيوت التشحيم في إصدارات بنك املغرب حتلل بشكل منفصل دون إدماجها في التضخم األساسي.  

التقسيم احلاليالتقسيم السابق

التضخمالتضخم

املواد الغذائية املتقلبة األسعاراملواد الغذائية املتقلبة األسعار 
املواد املقننةاملواد املقننة

احملروقات وزيوت التشحيمالتضخم األساسي 
التضخم األساسي

رسم بياني إ 1.1.6: املساهمة قي التضخم )بالنقط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 
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2.1.6 التضخم األساسي

ظل التضخم األساسي دون تغيير تقريبا في مستوى 0,8% ما بني نونبر 

السلع  وتضخم  التجارية  السلع  تضخم  استقرار  يعكس  مما  ويناير، 

غير التجارية. إال أن هذا التضخم يشهد تباطؤا مقارنة مع 
األولى من  العشرة  األشهر  1,4% املسجل خالل  متوسط 

.2015
رسم بياني 4.6: تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية وغير التجارية املدرجة 

في مؤشر التضخم األساسي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

ويرتبط هذا التباطؤ بتناقص وتيرة تضخم السلع التجارية 
األشهر  خالل   %1,6 بدل  نونبر  من  انطالقا   %0,4 إلى 
انخفاض  إلى  بدوره  يرجع  الذي   ،2015 من  األولى  العشرة 
أسعار »منتجات احلبوب« بنسبة 0,7% بعد ارتفاع بنسبة 

.%5,9

جدول 2.6: تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية وغير التجارية املدرجة في 
مؤشر التضخم األساسي 

 التطور على أساس

(%) سنوي

 التطور على أساس

(%) شهري

 يناير
16

 دجنبر
15

  نونبر
15

 يناير
16

 دجنبر
15

  نونبر
15

0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 السلع التجارية

0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,2 السلع غير التجارية
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

وانحصرت مساهمة السلع التجارية في التضخم األساسي 
بالتالي في 0,2 نقطة مئوية بدل 0,9 نقطة مئوية ما بني 
نونبر وأكتوبر 2015. أما أسعار السلع غير التجارية فال تزال 
التضخم  في  مساهمتها  جعل  مما   ،%1,2 بحوالي  تنمو 

األساسي تبقى في حدود 0,6 نقطة مئوية.

رسم بياني 5.6: مساهمة السلع التجارية وغير التجارية في التضخم 

األساسي )بالنقط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

القصير املدى  على  التضخم  2.6 آفاق 

يرتقب أن تتواصل الوتيرة التنازلية للتضخم خالل الفصل 
االستهالك  أسعار  مؤشر  ألداء  وبالنظر   .2016 من  األول 
بدل   0,5% التضخم  يبلغ  أن  يُرتقب   ،2016 يناير  لشهر 
التباطؤ  هذا  2015. وسيرتبط  من  الرابع  الفصل  1% في 
بانخفاض أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة بنسبة %0,3 
إلى  يؤدي   أن  يرتقب  والذي   ،2016 من  األول  الفصل  في 
وبالفعل،  التضخم.  في  األسعار  لهذه  منعدمة  مساهمة 
شهر  في  الغذائية  املنتجات  أسعار  في  امللحوظ  فالتراجع 
أسعار  في  املرتقبة  االرتفاعات  تعويض  سيتجاوز  يناير 
املنتجات الغذائية الطرية باجلملة بناء على نظام املعلومات 
ينتج  أن  ويرتقب  الفالحة.  وزارة  أحدثته  الذي  »أسعار« 
املرتقب في التضخم  تباطؤ التضخم أيضا عن االنخفاض 
األساسي من 1% في الفصل الرابع من 2015 إلى %0,8 
في  مساهمته  يجعل  مما   ،2016 من  األول  الفصل  في 
0,7 نقطة في  بدل  0,5 نقطة مئوية  إلى  التضخم تصل 
انخفاض  يتواصل  أن  يرتقب  املقابل،  وفي  السابق.  الفصل 
تطورها  وتيرة  لتصبح  التشحيم،  وزيوت  احملروقات  أسعار 
السنوي 8,2% في الفصل األول من 2016 بدل 19,3-% 
في الفصل السابق. أما أسعار املنتجات املقننة فستتطور 

بوتيرة شبيهة تقريبا بوتيرة الفصل السابق، أي %1,1.



48

رسم بياني 6.6: النسبة املتوقعة للتضخم على املدى القصير والنسبة 

املسجلة

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

التضخم 3.6 توقعات 
تشير نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي الذي 
ينجزه بنك املغرب، واخلاص بشهر يناير 2016، إلى أن %66 
من الفاعلني الصناعيني يتوقعون ركود التضخم في األشهر 
الثالثة املقبلة، في حني يتوقع 27% من أرباب العمل ارتفاع 
األسعار، ويتوقع 6% منهم فقط تراجعها، مما يفرز فارق آراء 

بنسبة %21.

رسم بياني 7.6: توقعات أرباب املقاوالت بشأن تطور التضخم خالل األشهر 

الثالثة األولى

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

عن  املغرب  بنك  استقصاء  نتائج  تشير  أخرى،  جهة  ومن 
خبراء  أن  إلى   2015 من  الرابع  للفصل  التضخم  توقعات 
القطاع املالي يتوقعون ارتفاعا معتدال في التضخم في أفق 

الفصل األول من 2017.

رسم بياني 8.6: توقعات خبراء القطاع املالي بشأن التضخم في أفق 6 

فصول 

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب 

التطورات املستقبلية ألسعار  دور  ويتفق هؤالء اخلبراء على 
للسلع  العاملية  واألسعار  البيع  محطات  في  الوقود 

األساسية في التطور املستقبلي للتضخم.

رسم بياني 9.6: العناصر احملددة للتطور املستقبلي للتضخم حسب توقعات 

خبراء القطاع املالي

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب

واإلنتاج االستيراد  4.6 أسعار 

على أساس سنوي، استمر تقلص أسعار االستيراد باستثناء 
الطاقة الذي بدأ منذ دجنبر 2014، إذ تدنت بنسبة %3,7 

في دجنبر 2015 بعد 4,5% في نونبر.
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رسم بياني 10.6: تطور مؤشر أسعار االستيراد العام وغير الطاقي 

املغرب الصرف وحسابات بنك   املصدر: مكتب 

ويعزى هذا التطور أساسا إلى تراجع انخفاض مؤشر أسعار 
استيراد املنتجات شبه املصنعة من 6,3% إلى 4,9%، مما 
االصطناعية  البالستيكية  املواد  أسعار  انخفاض  يعكس 
بنسبة 4%، بعد انخفاضها بنسبة 8,4% قبل شهر. ومن 
املنتجات املعدنية  تراجع أسعار استيراد  انتقل  جهة أخرى، 
من 7,3% في نونبر إلى 7,5% في دجنبر، بالنظر إلى تزايد 
 .%11,7 9,6% إلى  من  اخلام  الكبريت  أسعار  تراجع  حدة 
أما املنتجات الغذائية، فقد تقلصت وتيرة منوها من %18,9 
3%، السيما بعد تباطؤ ارتفاع أسعار استيراد القمح  إلى 

من 43,7% إلى %6,2.

رسم بياني 11.6: تطور املكونات الرئيسية ملؤشر أسعار استيراد املنتجات 

الغذائية 

املصدر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب 

2015 ككل، شهدت أسعار االستيراد باستثناء  وفي سنة 
 ،%1,8 مقابل   %3,8 بنسبة  انخفاضا  الطاقية  املواد 
ويشمل ذلك تراجع أسعار استيراد املنتجات شبه املصنعة 

الذي جتاوز ارتفاع أسعار املنتجات الغذائية واملعدنية.

الصناعات  في  اإلنتاج  أسعار  شهدت  أخرى،  جهة  ومن 

التحويلية انخفاضا شهريا بنسبة 0,2% في يناير 2016.

رسم بياني 12.6: تطور مؤشرات أسعار اإلنتاج الصناعي )على أساس 

سنوي(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط

وحسب الفروع، يعكس هذا التراجع أساسا تقلص األسعار 
وفي   ،1,3% بنسبة  والتكرير«  »التكويك  صناعة  في 
»الصناعة  وفي   ،%0,6 بنسبة  الكيميائية«  »املنتجات 
أسعار  ارتفاع  جتاوزت  التي   ،%0,2 بنسبة  الغذائية« 
بلغ  سنوي،  أساس  وعلى  والبالستيك«.  املطاط  »منتجات 
بدل  يناير  في   %1,4 الصناعي  اإلنتاج  أسعار  انخفاض 

4,2% في نونبر و3,6% في دجنبر.
رسم بياني 13.6: تطور مؤشرات أسعار إنتاج فرع التكرير واألسعار الدولية 

للبرنت

املصادر: البنك الدولي واملندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 
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 ملخص

2016 و2017 انتعاشا أبطأ من املتوقع في دجنبر. وعلى وجه اخلصوص،  يُرتقب أن يعرف االقتصاد العاملي خالل سنتي 
يتوقع أن يتباطأ النشاط في منطقة األورو خالل سنة 2016 ليتسارع خالل سنة 2017، بالنظر على اخلصوص إلى اآلثار 
اإليجابية لتدابير التيسير النقدي. ومن جهة أخرى، ومع افتراض إبقاء بنك االحتياطي الفدرالي للنطاق املستهدف ألسعار 
األموال الفدرالية مستقرا إلى حدود دجنبر 2016، يرتقب أن يستقر سعر تعادل األورو والدوالر في مستوى 2015 خالل 
مت  التي  األساسية،  السلع  أسعار  مستويات  ضعف  سياق  في  أيضا  املتوسط  املدى  على  التوقعات  وتندرج  التوقع.  أفق 

تخفيضها مجددا، وضعف التضخم في منطقة األورو.

ورغم ضعف الطلب اخلارجي وارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي ، يرتقب أن يظل منو الصادرات الوطنية للسلع مطردا، 
أن تواصل  وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته. ويرتقب  أداء صناعة السيارات  2015، بفضل  رغم تباطؤه مقارنة مع 
2016، ارتباطا بالشكوك املتعلقة بانعدام األمن في بعض بلدان املنطقة، قبل أن تتحسن  عائدات السفر تنازلها سنة 
حتسنا طفيفا سنة 2017. وباملوازاة مع ذلك، يرتقب أن تنتعش واردات السلع تدريجيا، باملوازاة مع تنامي الطلب الداخلي 
مجلس  بلدان  من  الواردة  الهبات  االعتبار  في  وأخذا  الظروف  هذه  ظل  وفي  الطاقية.  الفاتورة  انخفاض  حدة  وتقلص 
التعاون اخلليجي طبقا لبرمجة قانون املالية لسنة 2016، يرتقب أن يتواصل تقلص عجز احلساب اجلاري إلى 0,1% من 
الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2016 و0,3% سنة 2017. وأخذا في االعتبار هذه التطورات ومع افتراض استمرار تدفق 
االستثمارات األجنبية املباشرة، يرتقب أن تتعزز االحتياطيات الدولية الصافية لتضمن تغطية 7 أشهر و21 يوما من واردات 

السلع واخلدمات سنة 2016 و8 أشهر و15 يوما سنة 2017.

الثاني  البنكية، التي تعكس حتسن احتياطيات الصرف، فائضا انطالقا من الفصل  ويرتقب أن تسجل وضعية السيولة 
من السنة احلالية. ورغم هذا التحسن وانخفاض أسعار الفائدة بالقيمة اإلسمية، يرتقب أن يظل تطور القروض البنكية 
املمنوحة للقطاع غير املالي محدودا في سنة 2016، إال أنه سيتسارع تدريجيا في  سنة 2017، السيما بالنظر إلى انتعاش 
الطلب الداخلي. ويتوقع أن تُخفف الوتيرة املعتدلة لالئتمان البنكي، وما صاحبها من انخفاض في الديون الصافية على 
اإلدارة املركزية، تأثير تعزيز االحتياطيات الدولية الصافية على الكتلة النقدية، التي يرتقب أن تستقر نسبة منوها في %7 
خالل سنتي 2016 و2017. أما في ما يتعلق بباقي مؤشرات األوضاع النقدية، فيتوقع أن يتحسن سعر الصرف الفعلي 
احلقيقي على امتداد أفق التوقعات، بالنظر إلى انخفاض قيمة عمالت البلدان الشريكة خارج منطقة األورو. ومن املرتقب 

أن يؤدي هذا التطور إلى تضييق األوضاع النقدية بالقيمة احلقيقية. 

وفي ما يتعلق باملالية العمومية، ينتظر أن يتواصل تقلص عجز امليزانية ليبلغ 3,7% من الناجت الداخلي اإلجمالي في سنة 
2016 و3,1% في سنة 2017، مع افتراض تواصل التوجه احلالي لسياسة امليزانية.

وفي ظل هذه الظروف، وبعد تسجيل 4,2% سنة 2015 بفعل تظافر عوامل مؤقتة إيجابية، السيما املوسم الفالحي 
اجليد وانخفاض كلفة الطاقة، يرتقب أن يشهد النمو الوطني تباطؤا ملحوظا سنة 2016 قبل أن ينتعش من جديد سنة 
2017. وقد مت تخفيض توقعات النمو لسنة 2016 إلى 1% بدل 2,1% املعلنة في دجنبر، بعد تعديل إنتاج احلبوب املتوقع 
نحو االنخفاض، حيث يرتقب أن يبلغ اآلن 38 مليون قنطار1  بدل 70 مليون قنطار في دجنبر. وفي سنة 2017، يتوقع أن 
األورو  النشاط في منطقة  الطبيعي وحتسن  إلى مستواه  الفالحي  املوسم  افتراض عودة  3,9%، مع  إلى  النمو  يتسارع 

وتليني األوضاع النقدية التي يرتقب أن تدعم الطلب الداخلي.

وأدى التباطؤ األكبر في الطلب الداخلي، إضافة إلى املستوى املنخفض ألسعار السلع األساسية وإلغاء الزيادة املرتقبة في 
أسعار خدمات املاء والصرف الصحي في يناير 2016، إلى تعديل توقعات التضخم لسنة 2016 نحو االنخفاض. وهكذا، 

.2016 النباتي في نهاية فبراير  الغطاء  بالتساقطات املطرية ووضعية  البيانات اخلاصة  إعداده على أساس  1   توقع مت 

7.اآلفاق على املدى املتوسط 
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يتوقع أن يبلغ نسبة 0,5% بدل 1,2% املعلن عنها في دجنبر فيما يرتقب أن يبلغ التضخم األساسي 0,7%. وفي سنة 
الداخلي  وانتعاش الطلب  النقدية  املرتقب في األوضاع  التليني  1,4% بفعل  إلى  التضخم  يرتفع معدل  أن  2017، يتوقع 

وارتفاع األسعار الدولية للنفط.

األساسية 1.7 الفرضيات 
العاملي االقتصاد  انتعاش  1.1.7 تباطؤ 

يفترض السيناريو املركزي للتوقعات تباطؤ انتعاش النشاط االقتصادي العاملي الذي يعزى على وجه اخلصوص إلى تضاؤل 
النشاط في البلدان الصاعدة، السيما الصني، إضافة إلى التقييد التدريجي لألوضاع النقدية في الواليات املتحدة ارتباطا 
بارتفاع قيمة الدوالر. ونتيجة لذلك ورغم تدابير التليني النقدي، فالنمو في منطقة األورو سيكون أبطأ من املتوقع خالل 
سنة 2016 ليبلغ حوالي 1,4% بدل 1,6% كما كان متوقعا في دجنبر. وفي سنة 2017، يرتقب أن يبلغ 1,9% بالنظر إلى 
األثر اإليجابي لألوضاع النقدية التيسيرية ونفقات امليزانية اإلضافية املرتبطة خصوصا بالالجئني. وباملثل، يُتوقع أن تؤدي 
الزيادة املرتقبة في أسعار الفائدة على األموال الفدرالية لبنك االحتياطي الفدرالي إلى انخفاض النمو في الواليات املتحدة 
مقارنة مع شهر دجنبر، ليبلغ 2,1% سنة 2016 و2,3% سنة 2017. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن يتواصل منو الطلب 

اخلارجي املوجه إلى املغرب، لكن بوتيرة أكثر اعتداال.

رسم بياني 2.7 : توقعات سعر الفائدة الرئيسي للبنك املركزي األوروبي رسم بياني 1.7: توقعات التضخم في منطقة األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية  لفبراير 2016 والبنك املركزي األوروبي وحسابات بنك املغرب.

رسم بياني 3.7 : توقعات سعر صرف الدوالر مقابل األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية لفبراير 2016 وحسابات بنك املغرب
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 2016 2.1.7 إبقاء البنك الفدرالي األمريكي على النطاق املستهدف ألسعار الفائدة على األموال الفدرالية دون تغيير في سنة 
واستقرار شبه تام في سعر تعادل األورو والدوالر خالل أفق التوقع

على مستوى األوضاع النقدية، يفترض السيناريو الرئيسي للتوقعات أن بنك االحتياطي الفدرالي لن يغير النطاق املستهدف 
ألسعار الفائدة على األموال الفدرالية حتى دجنبر 2016. أما البنك املركزي األوروبي فقد خفض في 10 مارس 2016 سعر 
فائدته الرئيسي من 0,05% إلى 0%، ويرتقب أن يحافظ عليه في هذا املستوى خالل أفق التوقع. وباملوازاة مع ذلك، من 
املرتقب أن يواصل تطبيق برنامج التيسير الكمي مع توسيع نطاقه. وفي ظل هذه الظروف، يتنظر أن يظل سعر تعادل األورو 

والدوالر شبه مستقر خالل أفق التوقع بعد ارتفاع ملحوظ للدوالر خالل سنة 2015.

والتضخم األساسية  السلع  ألسعار  منخفضة  3.1.7 مستويات 

في  الطاقية  السلع  أسعار  تبقى  أن  يرتقب  الصاعدة،  البلدان  في  السيما  العاملي،  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  سياق  في 
مستوى منخفض خالل سنة 2016. وعلى وجه اخلصوص، ينتظر أن يبلغ سعر النفط اخلام 38,4 دوالر للبرميل سنة 2016 
وأن يرتفع ارتفاعا طفيفا ليبلغ 44,6 دوالر للبرميل سنة 22017. وباملثل، يرتقب أن يستمر تطور األسعار العاملية للسلع 
األساسية الغذائية في مستوى منخفض على امتداد أفق التوقعات. وفي ظل هذه الظروف، من املتوقع أن يظل التضخم 
ضعيفا في منطقة األورو3 وفي الواليات املتحدة خالل سنة 2016 وأن يرتفع من جديد بشكل طفيف سنة 2017، لكن 

مع استثناء الطاقة، ويرتقب أن تواصل أسعار االستهالك التطور بوتيرة معتدلة.

رسم بياني 5.7 : توقعات األسعار الدولية للنفط اخلام )صندوق النقد الدولي( رسم بياني 4.7: توقعات مؤشر أسعار السلع األساسية الغذائية

املصدر: منوذج التوقعات العاملية لفبراير 2016 وحسابات بنك املغرب

رسم بياني 6.7 : التضخم في منطقة األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية لفبراير 2016 وحسابات بنك املغرب

2  منوذج التوقعات العاملية لفبراير. وعلى سبيل املقارنة، وحسب توقعات يناير، يتوقع صندوق النقد الدولي سعرا متوسطا للنفط في حدود 42 دوالرا للبرميل سنة 2016 و48,2 دوالر للبرميل 
سنة 2017، في حني يتوقع البنك الدولي 37 دوالرا للبرميل و48 دوالرا للبرميل على التوالي.

التوالي. %1,1 و%1,3 على  الطاقية  املنتجات  التضخم باستثناء  يبلغ  وأن   ،2017 2016 و%1,3 في سنة  %0,1 في سنة  التضخم نسبة  يبلغ  أن  األوروبي  املركزي  البنك  3  يتوقع 
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امليزانية 4.1.7 استمرار تخفيف عجز 

التي كانت تستند في السابق  التوقعات  العمومية، متت مراجعة فرضيات  باملالية  الوطني، وفي ما يتصل  على الصعيد 
إلى قانون املالية 2016 بشكل طفيف، ليصبح عجز امليزانية 3,7% من الناجت الداخلي اإلجمالي، بدل توقع أولي بنسبة 
3,6%. ويأتي هذا التعديل أساسا بعد مراجعة املداخيل الضريبية نحو االنخفاض، ارتباطا بتباطؤ األنشطة غير الفالحية 
مقارنة بسياق اقتصادي كلي أكثر تفاؤال في قانون مالية 2016. وفي ما يتعلق بالهبات القادمة من بلدان مجلس التعاون 
2016. وفي ما يخص النفقات، يرتقب أن تتقلص  13 مليار درهم املبرمج في قانون مالية  اخلليجي، مت اإلبقاء على مبلغ 

نفقات املقاصة ارتباطا بتخفيض أسعار غاز البوتان على الصعيد الدولي.

وفي سنة 2017، يتوقع أن يتواصل تقلص عجز امليزانية إلى 3,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي، مع افتراض اإلبقاء على 
التوجه احلالي لسياسة امليزانية املرتكزة أساسا على استقرار نفقات املقاصة والتحكم في النفقات برسم باقي السلع 
واخلدمات. ومع ذلك، يرتقب أن يؤدي إصالح التقاعد إلى نفقات إضافية على مستوى تكاليف املستخدمني. أما بخصوص 
التعاون  بلدان مجلس  القادمة من  الهبات  8 ماليير درهم برسم  اعتماد فرضية تسجيل مداخيل مببلغ  النفقات، فقد مت 

اخلليجي خالل سنة 2017.

2016-2015 الفالحي  املوسم  املتوسط برسم  أدنى بكثير من  إنتاج احلبوب  إلى كون  املتاحة  املعطيات  5.1.7 تشير 

بعد إنتاج قياسي من احلبوب بلغ 115 مليون قنطار سنة 2015، يستند السيناريو املركزي للتوقع إلى إنتاج مبقدار 38 مليون 
قنطار برسم املوسم الفالحي 2016-2015، بدل فرضية 70 مليون املتوقعة في دجنبر. ويرتكز هذا التقدير على املعطيات 
املناخية واملعطيات اخلاصة بالغطاء النباتي في نهاية فبراير. ويرتقب أن تساهم التساقطات األخيرة املسجلة منذ فبراير 

مساهمة كبيرة في حتسن إنتاج الزراعات الربيعية وأشجار الفواكه واخلضر والرعي.

وفي سنة 2017، يقترح السيناريو املركزي عودة املوسم الفالحي إلى مستواه العادي بإنتاج حبوب يبلغ 70 مليون قنطار.

الكلية االقتصادية  2.7 التوقعات 

استمرار تخفيف عجز احلساب اجلاري وحتسن االحتياطيات الدولية الصافية
رغم التباطؤ املسجل مقارنة مع سنة 2015، يرتقب أن يدعم أداء صناعة السيارات واستمرار ارتفاع مبيعات الفوسفاط 
ومشتقاته منو صادرات السلع، ليبلغ بالقيمة اإلسمية 6,1% في سنة 2016 و5,9% في سنة 2017. أما واردات السلع 
فيرتقب أن تنمو بنسبة طفيفة تبلغ 0,2% سنة 2016، وتشمل ارتفاع واردات القمح وتراجع الفاتورة الطاقية. وفي سنة 
2017، يرتقب أن تتسارع وتيرتها بنسبة 3,6%، باملوازاة مع تصاعد األسعار العاملية للمنتجات الطاقية وحتسن الطلب 
الداخلي. وفي ما يتعلق بعائدات السفر، يرتقب أن تنخفض بنسبة 1% سنة 2016، بسبب الشكوك املرتبطة بانعدام 

األمن في بعض بلدان املنطقة، قبل أن تشهد حتسنا طفيفا بنسبة 1% سنة 2017.

وأخذا في االعتبار مداخيل الهبات القادمة من بلدان مجلس التعاون اخلليجي والتي يرتقب أن تبلغ 13 مليار درهم سنة 
امليزان  انخفاض عجز  يتواصل  أن  يرتقب  باخلارج،  املقيمني  املغاربة  ارتفاع حتويالت  2017 واستمرار  2016 و8 ماليير سنة 
ومع  الظروف،  هذه  وفي ظل   .2017 سنة  و%0,3   2016 اإلجمالي سنة  الداخلي  الناجت  %0,1 من  إلى  ليصل  التجاري 
 7 الدولية الصافية لتضمن تغطية  أن تتعزز االحتياطيات  يرتقب  املباشرة،  افتراض استمرار تدفق االستثمارات األجنبية 

أشهر و21 يوما من واردات السلع واخلدمات سنة 2016 و8 أشهر و15 يوما سنة 2017.
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جدول 1.7 : التوقعات اخلاصة مبكونات ميزان األداءات

الفارق )مارس/دجنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة 

201220132014201520162017201520162017

0,8-13,44,69,27,46,15,91,00,2صادرات السلع )التغير%( 

2,4-3,7-6,20,23,61,3-11,40,60,9واردات السلع )التغير%(

2,5-0,40,0-1,01,0-1,3-0,43,0-1,8-عائدات األسفار )التغير%(

1,10,5-1,5-3,53,42,73,03,35,5التحويالت اخلاصة )التغير%(

0,10,91,3-0,3-0,1-2,3-5,7-7,9-9,5-رصيد احلساب اجلاري )% من الناجت الداخلي اإلجمالي(

0,20,1-4,14,45,36,87,78,50,0االحتياطيات الدولية الصافية بعدد األشهر من واردات السلع واخلدمات
املصادر: مكتب الصرف وتوقعات بنك املغرب.

حتسن السيولة واعتدال تطور االئتمان البنكي

في ما يتعلق بالسيولة البنكية، يرتقب أن تتحسن بوتيرة ملحوظة لتنتقل من عجز متوسط بقيمة 16,5 مليار درهم 
سنة 2015 إلى فائض متوسط مبقدار 20,9 مليار سنة 2016 و47,1 مليار سنة 2017. ورغم هذا التحسن وتدني أسعار 
2016 بالنظر  الفائدة بالقيمة اإلسمية، يرتقب أن تشهد األوضاع النقدية بالقيمة احلقيقية بعض التقييد خالل سنة 
إلى ارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي. وسيكون هذا االرتفاع مرتبطا خصوصا بانخفاض قيمة عمالت البلدان الشريكة 
باستثناء األورو، وذلك رغم أن مستوى التضخم املتوقع أدنى منه لدى الشركاء التجاريني. وفي سنة 2017، يرتقب أن تصبح 
األوضاع النقدية بالقيمة احلقيقية أكثر تيسيرا، مما يعكس بشكل جزئي االنخفاض الطفيف في سعر الصرف بالقيمة 

الفعلية احلقيقية. 

وبسبب ضعف طلب املقاوالت، يرتقب أن تظل وتيرة تطور االئتمان البنكي اخملصص للقطاع غير املالي ضعيفة في حوالي 
2,5% سنة 2016 لتنتقل إلى 4 %سنة 2017. ويرتقب أن تساهم الوتيرة املعتدلة لالئتمان البنكي، مصحوبة بانخفاض 
التي من  النقدية،  الكتلة  الصافية على  الدولية  تزايد االحتياطيات  أثر  املركزية، في تخفيف  اإلدارة  الصافية على  الديون 

املتوقع أن تستقر وتيرة منوها في حوالي 7% سنة 2016 و2017.

جدول 2.7: توقعات منو الكتلة النقدية واالئتمان البنكي

الفارق )مارس/دجنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة 

20122013201420152016201720162017

--5,81,74,40,42,54,0القروض البنكية للقطاع غير املالي )التغير%(

4,53,16,25,76,87,00,80,0اجملمع م3 )التغير%(

16,520,947,14,98,6-40,6-68,4-64,5-فائض أو عجز السيولة، مباليير الدراهم
املصدر: بنك املغرب

تباطؤ ملحوظ في النمو الوطني في سنة 2016 وانتعاش نسبي في سنة 2017

من املنتظر أن يتسارع النمو الوطني ليبلغ 4,2% سنة 2015 مقابل 2,4% سنة 2014، مدفوعا باخلصوص بتزامن عوامل 
مؤقتة إيجابية، السيما املوسم الفالحي اجليد وانخفاض كلفة الطاقة.

2,1% املرتقبة في دجنبر.  1% بدل  إلى  النمو  تباطؤا ملحوظا، مع تقلص  النشاط  أن يشهد  يرتقب   ،2016 وفي سنة 
ويعكس هذا التباطؤ الشديد مقارنة مع 2015 على وجه اخلصوص انخفاض القيمة املضافة الفالحية بنسبة %13,8، 
أن  يرتقب  ذلك،  إلى  دجنبر. وإضافة  املتوقعة في  70 مليون  بدل  38 مليون قنطار  الذي سيبلغ  احلبوب  إنتاج  إلى  بالنظر 

يظل النمو غير الفالحي مستقرا في نسبة 2,9% مقابل توقع أولي مبقدار %2,7.

وبخصوص الطلب، من املنتظر أن يتأثر النمو في سنة 2016 بتباطؤ االستهالك النهائي لألسر، السيما بفعل انخفاض 
املداخيل الفالحية. ومن جهة أخرى، يرتقب أن تتباطأ وتيرة منو االستثمار، كما يتضح من تباطؤ االئتمان اخملصص للقطاع 
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غير املالي، مما يعكس ترقب الفاعلني اخلواص بالنظر إلى الشكوك التي حتيط بآفاق االقتصاد الوطني، إلى جانب غياب حيوية 
االستهالك اخلاص. ومن جهة أخرى، يتوقع أن ينتعش االستهالك النهائي لإلدارات العمومية ببطء، بعد االنخفاض املرتقب 
الصادرات  تساهم  أن  يرتقب  أخرى،  جهة  ومن   .2015 بسنة  مقارنة  املقاصة  نفقات  في  أقل  تراجع  نتيجة   ،2015 سنة 
الصافية سلبا في النمو، مما يعكس انتعاش واردات السلع واخلدمات، بعد االنخفاض املرتقب سنة 2015، وتباطؤ وتيرة ارتفاع 

الصادرات، السيما حتت تأثير استمرار منو سعر الصرف الفعلي احلقيقي واالنتعاش البطيء في الطلب اخلارجي.

وفي سنة 2017، يرتقب أن يبلغ النمو 3,9%، وهو ما يشمل ارتفاع القيمة املضافة الفالحية بنسبة 10,8%، مع افتراض 
جانب  من  أما   .%3,1 بنسبة  الفالحي  غير  النمو  في  الطفيف  واالنتعاش  متوسط  ملستوى  الفالحي   املوسم  تسجيل 
انتعاش الطلب الداخلي، مع تزايد االستهالك النهائي لألسر، الذي يدعمه حتسن املداخيل  الطلب، فيشمل هذا االرتفاع 
القروية وحتويالت املغاربة املقيمني باخلارج، وتليني األوضاع النقدية، التي يرتقب أن حتفز االستثمار أيضا. وإضافة إلى ذلك، من 
املرتقب أن تتواصل الوتيرة التصاعدية الستهالك اإلدارات العمومية، مما يعكس على اخلصوص ارتفاع نفقات املستخدمني 
إلى الصادرات، بفعل حتسن  املقابل، ورغم عودة احليوية  2016. وفي  النفط على املقاصة سنة  أثر انخفاض أسعار  وتبدد 
النشاط في منطقة األورو، يرتقب أن تظل مساهمة الصادرات الصافية في النمو الوطني سلبية، وذلك بالنظر إلى تسارع 

وتيرة ارتفاع واردات السلع واخلدمات.

رسم بياني 7.7 : توقعات النمو )ف2016-4 / ف4-2017(*

يرتفع  %10 و%90 واحتمال  بني  ما  تتراوح  ثقة  فواصل  مع  املركزي  بالتوقع  احمليطة  الشكوك  إلى  البياني  الرسم  هذا  *يشير 
بنسبة %10 ما بني كل فاصل وآخر. 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب 

جدول 3.7 : منو النتاج الداخلي اإلجمالي ومكوناته )%(

الفارق )مارس/دجنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة 

201220132014201520162017201520162017

1,10,5-0,3-3,04,72,44,21,03,9النمو الوطني

9,58,3-13,810,80,0-2,514,6-9,117,9-القيمة املضافة الفالحية

0,7-0,30,2-4,73,03,13,02,93,1الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي
املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب 

وعموما، يرتقب أن يكون مستوى النشاط الوطني أدنى من إمكاناته سنة 2016، مما سيؤدي إلى غياب الضغوط التضخمية. 
من  العديد  تزامن  بفعل  التوقع،  أفق  نهاية  في  لتختفي  تدريجيا  ستتقلص  أنها  إال  سلبية  الناجت  فجوة  تظل  أن  ويتوقع 
العوامل املواتية السيما منها تسجيل موسم فالحي متوسط وحتسن النشاط في منطقة األورو وتليني األوضاع النقدية. 

وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن ينخفض التضخم بشكل ملموس سنة 2016 ويبلغ مستوى معتدال سنة 2017.

يرتقب أن يبلغ التضخم 0,9% في املتوسط في أفق ثمانية فصول، أي بني الفصل األول من 2016 والفصل الرابع من 2017. 
توقعه  إذ متت مراجعة   ،2016 0,5% سنة  إلى  التضخم  أن ينخفض  يرتقب   ،2015 1,6% املسجلة سنة  فبعد نسبة 
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نحو االنخفاض مقارنة مع نسبة 1,2% املعلن عنها في تقرير السياسة النقدية لدجنبر 2015. وتعزى هذه املراجعة إلى 
استمرار ركود الطلب الداخلي، ومستويات أسعار السلع األساسية التي كانت أدنى من املتوقع، وإلغاء الزيادة التي كانت 
مرتقبة شهر يناير 2016 في أسعار املاء والصرف الصحي. كما أن إلغاء دعم السكر ابتداء من يناير 2016 لم يتحقق. وفي 
سنة 2017، يرتقب أن يتحسن النمو لكنه سيظل في مستوى معتدل، أي 1,4%. ويفسر هذا التطور أساسا بتحسن 

الطلب الداخلي واالرتفاع املرتقب في أسعار النفط. 

رسم بياني 8.7 : توقعات التضخم )ف1–2016/ف4–2017(*

10% و90% واحتمال  بني  ما  تتراوح  ثقة  فواصل  مع  املركزي  بالتوقع  احمليطة  الشكوك  إلى  البياني  الرسم  هذا  *يشير 
يرتفع بنسبة 10% ما بني كل فاصل وآخر. 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب 

جدول 4.7 : توقعات التضخم ومكوناته )على أساس سنوي(

الفارق )مارس/النسب املتوقعةالنسب املسجلة
دجنبر(

2015
20162017

20162017أفق 8 فصول20162017

ف 4ف 3ف 2ف1ف 4ف 3ف 2ف1

-0,7-1,60,50,30,30,71,11,31,41,70,51,40,9التضخم

1,30,80,60,50,70,80,91,21,50,71,10,9التضخم األساسي 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب

يرتبط تباطؤ التضخم سنة 2016 بشكل كبير مبكونه األساسي؛ حيث يتوقع أن ينخفض التضخم األساسي، الذي تأثر 
بتضاؤل الطلب الداخلي وضعف التضخم املستورد، من 1,3% سنة 2015 إلى 0,7% سنة 2016. ومن جهة أخرى، يُتوقع 
أن تنكمش أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األسعار بشكل طفيف سنة 2016 بعد ارتفاع بنسبة 4,3% سنة 2015. 
املرتقب في  التزايد  إلى  التضخم األساسي إضافة  بتنامي  التضخم  املرتقب في  االرتفاع اجلديد  2017، يفسر  وفي سنة 

أسعار احملروقات وزيوت التشحيم ارتباطا بتطور األسعار العاملية للنفط.

رسم بياني 10.7 : توقعات التضخم األساسي )ف2016-1/ف4-2017( رسم بياني 9.7 : تطور التضخم األساسي وفجوة الناجت

*يشير هذا الرسم البياني إلى الشكوك احمليطة بالتوقع املركزي مع فواصل ثقة تتراوح ما بني 10% و90% واحتمال يرتفع 
بنسبة 10% ما بني كل فاصل وآخر.
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اخملاطر 3.7 ميزان 

حتيط العديد من اخملاطر بالسيناريو املركزي للتوقعات التي ستؤثر، في حال حتققها، على التوقع املركزي. ويبدو ميزان اخملاطر 
عموما متجها نحو االنخفاض سواء تعلق األمر بالنمو أو بالتضخم.

ففي ما يتعلق بالنمو، ميثل تباطؤ النشاط االقتصادي العاملي، نتيجة تباطؤ نشاط االقتصادات الصاعدة، السيما الصني، 
خطرا قد يُضعف النشاط في البلدان الشريكة، ومن متّ النمو الوطني من خالل الطلب اخلارجي. وفي سوق الصرف، ميكن أن 
يؤدي خطر ارتفاع قيمة الدرهم بحدة أكبر مقارنة مع األورو، ارتباطا بالتزايد احملتمل في أسعار الفائدة على األموال الفدرالية 

لبنك االحتياطي الفدرالي قبل الوقت املتوقع، إلى تقليص أداء الصادرات املغربية. 

وعلى العكس، يرتقب أن ينجم عن انتعاش الطلب اخلارجي بشكل أكبر، حتت تأثير جتسد أسرع ألثر تدابير التيسير التي 
يعتمدها البنك املركزي األوروبي، إلى ارتفاع أكثر أهمية في النمو. وإضافة إلى ذلك، من املتوقع أن ينتج عن انخفاض أقل في 
إنتاج احلبوب وبالتالي القيمة املضافة الفالحية ارتفاع في الطلب الداخلي، السيما استهالك األسر، وانخفاض في واردات 

القمح، مما سيساهم إيجابا في النمو. 

التوقعات  إلى تعديل  الغذائية  واملنتجات  العاملية للنفط  انخفاض األسعار  يؤدي استمرار  أن  يرتقب  وبالنسبة للتضخم، 
املركزية بالتخفيض. وفي املقابل، سيمثل انعكاس توجه األسعار العاملية للنفط واملنتجات الغذائية أو االرتفاع احملتمل في 

األجور، في إطار احلوار االجتماعي، خطرا نحو االرتفاع.

وسياق  والدوليني  الوطنيني  اخلواص  الفاعلني  ثقة  استعادة  وبدرجة  اجليوسياسية،  الضغوط  بارتفاع  اخملاطر  باقي  وترتبط 
انعدام األمن الدولي.
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