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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 19  دجنبر 2017

19 دجنبر. الثالثاء  يوم  السنة  لهذه  األخير  الفصلي  اجتماعه  املغرب  بنك  مجلس  عقد   .1

التي  اقتصادية  املاكرو  والتوقعات  االقتصادية  الظرفية  شهدتها  التي  األخيرة  التطورات  االجتماع  هذا  خالل  وتدارس   .2
أعدها البنك في أفق السنتني املقبلتني.

يزال مالئما  2,25% ال  في  احملدد  الرئيسي  الفائدة  احلالي لسعر  املستوى  أن  اجمللس  اعتبر  التحليالت،  وبناء على هذه   .3
وقرر إبقاءه دون تغيير.

غشت،  شهر  منذ  انقلب  السنة  من  األولى  األشهر  خالل  التضخم  عرفه  الذي  التنازلي  املنحى  أن  اجمللس  وسجل   .4
متوسط  يصل  أن  املتوقع  األثمنة. ومن  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  أسعار  انخفاض  حدة  لتراجع  باخلصوص  نتيجة 
الذي يقيس  أن يتسارع مكونه األساسي،  يرتقب  بينما   ،2016 1,6% في  0,7% بعد  إلى  السنة  التضخم في متم 
في  يظل  وأن  التضخم  يرتفع  أن  يتوقع  املتوسط،  املدى  وعلى   .%1,3 إلى   %0,8 من  لألسعار،  األساسي  التوجه 
مستويات معتدلة تصل إلى 1,5% في 2018 و1,6% في 2019. ونظرا لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم 
و%1,9   2018 في   1,5% إلى  ليصل  تصاعديا  منحى  أيضا  األساسي  التضخم  يسجل  أن  املرتقب  من  املستورد، 

في 2019.

األوضاع  جانب  إلى  االقتصاديني  الفاعلني  ثقة  حتسن  بفضل  انتعاشه  العاملي  االقتصاد  واصل  الدولي،  الصعيد  على   .5
النقدية التيسيرية السائدة في البلدان املتقدمة الرئيسية. وبالتالي، من املتوقع أن يتسارع النمو مع نهاية السنة 
املتحدة األمريكية،  الواليات  2019. وفي  2018 و1,6% في  1,8% في  إلى  يتباطأ  أن  األورو، قبل  2,3% مبنطقة  إلى 
أسواق  أوضاع  2018 و2019. وتواصل  2,3% في  في  يستقر  أن  2017 قبل  2,2% في  إلى  النمو  يصل  أن  يرتقب 
 2018 8,8% في  2017 إلى  9,1% في  من  األورو  مبنطقة  البطالة  نسبة  تنتقل  أن  يتوقع  حيث  حتسنها،  الشغل 
لالقتصادات  وبالنسبة   .%4,3 حوالي  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  تستقر  وأن   ،2019 في   %8,6 إلى  ثم 

الصاعدة الرئيسية، يتوقع أن يستمر ارتفاع النمو، مستفيدا على اخلصوص من حتسن الطلب من الدول املتقدمة.

 52,8 إلى  املتوسط  في  تصل  أن  يرتقب  إذ  التصاعدي،  منحاها  النفط  أسعار  واصلت  األساسية،  السلع  سوق  وفي   .6
دوالرا للبرميل في 2017 مقابل 42,8 دوالرا للبرميل في 2016. وعلى املدى املتوسط، من املنتظر أن تصل هذه األسعار 
إلى مستويات أعلى نسبيا من تلك املرتقبة في شتنبر، ارتباطا بتحسن توقعات النمو العاملي والضغوط اجليوسياسية 
وجتديد اتفاقية خفض اإلنتاج. وبالتالي، يرتقب أن تناهز األسعار 57,8 دوالر ا للبرميل في 2018، قبل أن تعود إلى 55,3 
دوالرا للبرميل في 2019. وفي ما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، فقد انخفضت أسعار الطن املتري خالل شهر نونبر 
14,6% إلى  بنسبة  ارتفعت  فيما  الصخري  للفوسفاط  بالنسبة  80 دوالرا  إلى  23,1% على أساس سنوي  بنسبة 
املمتاز.  الثالثي  للفوسفاط  بالنسبة  278 دوالر  3% إلى  وبنسبة  األمونياك  ثنائي  للفوسفاط  بالنسبة  370 دوالرا 

وعلى املدى املتوسط، من املرتقب أن تواصل تطورها قريبا من هذه املستويات، في سياق وفرة العرض. 

االحتياطي  طرف  من  املستهدفة  النسب  نحو  تدريجيا  التضخم  يتجه  أن  املتوقع  من  الظروف،  هذه  ظل  في   .7
وليناهز   ،2017 سنة  جملموع  1,5% بالنسبة  إلى  األورو  مبنطقة  ليصل  األوروبي،  املركزي  والبنك  األمريكي  الفيدرالي 
االستهالك  ينهي مؤشر أسعار  أن  املتوقع  األمريكية، من  املتحدة  الواليات  2019. وفي  2018 و1,7% في  1,2% في 
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التطورات الدولية

السنة بارتفاع قدره 2,1% وأن يتزايد بنسبة 2,2% في 2018 وبنسبة 2,4% في 2019.

فائدته  سعر  على  اإلبقاء  دجنبر   14 في  األوروبي  املركزي  البنك  قرر  النقدية،  السياسة  قرارات  يخص  ما  وفي   .8
الرئيسي دون تغيير في 0%، مع اإلشارة إلى أنه ال يزال يتوقع استمرار أسعار فائدته في مستوياتها احلالية على مدى 
فترة طويلة تتجاوز بكثير األفق الزمني احملدد لبرنامج شراء األصول. وأكد البنك املركزي األوروبي استمرار هذا البرنامج 
إلى غاية نهاية شتنبر 2018 مع تقليص مبلغه من 60 مليار أورو إلى 30 مليارا ابتداء من يناير املقبل. ومن جهته، 
رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي في 13 دجنبر، للمرة الثالثة خالل هذه السنة، النطاق املستهدف لسعر الفائدة 
الرئيسي إلى ما بني 1,25% و1,5%. وأعاد التأكيد أن سياسته النقدية تظل تيسيرية، داعمة لسوق الشغل ولبلوغ 

نسبة التضخم هدف %2. 

موسم  حتقيق  بفضل  وذلك  الثاني،  الفصل  خالل   %4,2 النمو  نسبة  بلغت  فقد  الوطني،  الصعيد  على  أما   .9
القيمة  انتعاش  4,1% نتيجة  إلى  السنة  جملموع  بالنسبة  النمو  معدل  يصل  أن  املغرب  بنك  جيد. ويتوقع  فالحي 
لألنشطة  املضافة  القيمة  وحتسن   ،2016 في   %12,8 بنسبة  تراجعها  مقابل   ،%14,7 بواقع  الفالحية  املضافة 
وإن  املتوسط،  املدى  على  حتسنها  األخيرة  هذه  تواصل  أن  ويتوقع   .%2,2 من  بدال   %2,7 بنسبة  الفالحية  غير 
ينتظر  متوسط،  2019. وبافتراض حتقيق موسم فالحي  2018 و3,6% في  3,4% في  بنسبة  لترتفع  أبطأ،  بوتيرة 
يتوقع  الطلب،  جانب  ومن   .2019 في   %3,6 إلى  يتسارع  أن  قبل   2018 في   %3 إلى  اإلجمالي  النمو  يتباطأ  أن 
أن يتعزز مكونه الداخلي ال سيما بفضل انتعاش االستثمارات، فيما ستكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو 

سلبية نسبيا. 

بنفس  مقارنة  نسبي   حتسن  إلى  الثالث  بالفصل  اخلاصة  املعطيات  تشير  الشغل،  سوق  وضعية  يخص  ما  10. وفي 
الفالحي. مبوازاة  القطاع  أزيد من نصفها في  89 ألف منصب شغل جديد،  إحداث  2016، حيث مت  الفترة من سنة 
ذلك، بلغ العدد الصافي للوافدين اجلدد الباحثني عن العمل 131 ألف شخص، مع تسجيل انخفاض جديد في معدل 
10,6% على  10,4% إلى  من  طفيف  بشكل  البطالة  معدل  ارتفع  45,5%. وبالتالي،  % 0,3 إلى  بواقع  النشاط 

الصعيد الوطني ومن 14,5% إلى 14,9% في الوسط احلضري.

تسارع  إلى  السنة  من  األولى  عشر  األحد  باألشهر  اخلاصة  املعطيات  تشير  اخلارجية،  احلسابات  مستوى  11. وعلى 
الفوسفاط  مبيعات  في  ملحوظ  بتحسن  اخلصوص  على  مدفوعة   ،%9,4 بلغت  بنسبة  الصادرات  منو  في  ملموس 
نتيجة   ،%6,7 بنسبة  الواردات  ارتفعت  ذلك،  مبوازاة  الغذائية.  والصناعة  الزراعية  املنتجات  وصادرات  ومشتقاته 
باألساس الرتفاع الفاتورة الطاقية بواقع 28,6%. وارتفعت عائدات األسفار وحتويالت املغاربة املقيمني باخلارج بنسبة 
6,5% و3,0% على التوالي. وباحتساب التوصل مببلغ يناهز 8 ماليير درهم برسم هبات دول مجلس التعاون اخلليجي، 
يتوقع أن يصل عجز احلساب اجلاري مع متم السنة إلى 3,6% من الناجت الداخلي اإلجمالي، بدال من 4,4% في 2016، 
املتوسط،  املدى  الواردات. وعلى  من  و24 يوما  5 أشهر  يعادل  ما  أي  درهم،  239 مليار  الصرف  احتياطيات  تبلغ  وأن 
يرتقب أن حتافظ الصادرات على دينامية منوها وأن تظل وتيرة الواردات قريبة من مستواها احلالي. ومع احتساب هبات 
الناجت  3,6% من  في  اجلاري  احلساب  2019، سيظل عجز  في  2018 و2,5 مليار  في  7 مليار  بواقع  التعاون  مجلس 
استمرار  وبافتراض  الظروف،  هذه  ظل  وفي   .2019 في   %3,3 إلى  يتقلص  أن  قبل   2018 في  اإلجمالي  الداخلي 
تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة مببلغ سنوي يعادل 3,5% من الناجت الداخلي اإلجمالي، يتوقع أن تستقر احتياطيات 

الصرف في مستوى ميكن من تغطية 5 أشهر ونصف من واردات السلع واخلدمات.

املدى  على  تيسيريا  توجهها  يظل  أن  ويتوقع  الثالث  الفصل  في  تليينا  عرفت  فقد  النقدية،  لألوضاع  بالنسبة  12. أما 
املتوسط، مع تسجيل تراجع في سعر الصرف الفعلي احلقيقي. وبعد انخفاض قدره 22 نقطة أساس خالل الفصل 
الثاني، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض بواقع 34 نقطة خالل الفصل الثالث إلى 5,6%، لتعكس باألساس ارتفاع 
األسعار اخلاصة بتسهيالت الصندوق لفائدة  املقاوالت. واستمر اإلقراض البنكي للقطاع غير املالي في التحسن بشكل 
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أكتوبر  5,2% مع متم  وتيرته  اخلاصة. وبلغت  للمقاوالت  املمنوحة  القروض  معتدل، مع تسجيل حتسن طفيف في 
ويتوقع أن يصل بنهاية السنة إلى 4,5%. وخالل السنتني القادمتني، وأخذا بعني االعتبار التحسن املتوقع لألنشطة 
غير الفالحية والتدابير التي اتخذها بنك املغرب، يرتقب أن تبلغ وتيرة منو اإلقراض البنكي للقطاع غير املالي حوالي %5.

قدره  بانخفاض  عجزا  السنة  من  األولى  العشرة  األشهر  في  امليزانية  تنفيذ  أفرز  العمومية،  املالية  مستوى  13. وعلى 
 %4,1 بنسبة  املداخيل  حتسنت  30,4 مليار. فقد  بلغ  2016 حيث  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  درهم  5,1 مليار 
النفقات  منو  يتجاوز  لم  فيما   ،%13,7 بنسبة  الشركات  على  الضريبة  عائدات  في  الهام  لالرتفاع  باخلصوص  نتيجة 
يبلغ  أن  املتوقع  من  التطورات،  هذه  االعتبار  بعني  وأخذا   .%31,1 بنسبة  املقاصة  تكاليف  ارتفاع  رغم   %2,2
عجز امليزانية حوالي 3,5% من الناجت الداخلي اإلجمالي بنهاية 2017. وخالل السنتني القادمتني، يرتقب أن تتواصل 
عملية ضبط أوضاع امليزانية انسجاما مع أهداف احلكومة، ليتراجع العجز إلى مستوى يناهز 3% من الناجت الداخلي 

اإلجمالي.

و18 دجنبر.  و25 شتنبر  و19 يونيو  20 مارس  2018 في  سنة  برسم  األربع  اجتماعاته  تواريخ  اجمللس  حدد  وقد   .14
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نظـــــرة عـــــــامـــة
تؤكد معطيات الظرفية الدولية اخلاصة بالفصل الثالث من سنة 2017 انتعاش االقتصاد العاملي. وبالفعل، تسارع النمو 
1,7% في اليابان.  1,5% إلى  2,3% في الواليات املتحدة، ومن  2,2% إلى  2,5% في منطقة األورو، ومن  2,3% إلى  من 
الشكوك  باستمرار  يتسم  سياق  في  املتحدة،  اململكة  في   %1,5 عند  مستقرا  النمو  ظل  ذلك،  من  العكس  وعلى 
املرتبطة باملفاوضات حول خروج اململكة املتحدة من أوروبا. وعلى مستوى البلدان الصاعدة الرئيسية، تباطأ النمو بشكل 
6,1% في الهند. ومن جهة أخرى، بعد جتاوزها األزمة، تواصل اقتصادات  6,8% في الصني، بينما حتسن إلى  طفيف إلى 

البرازيل وروسيا انتعاشها مع تسجيل تسارع تدريجي للنمو. 

وفي سوق الشغل، تواصل األوضاع حتسنها، فقد بلغت نسبة البطالة 4,1% في شهر نونبر في الواليات املتحدة مع خلق 
يناير  منذ  لها  مستوى  أدنى  وهو  أكتوبر،  شهر  8,8% في  إلى  األورو  منطقة  في  وانخفضت  شغل،  منصب  228 ألف 
بقيت  فيما  فرنسا،  9,4% في  إلى  مئوية  0,1 نقطة  بواقع  البطالة  نسبة  انخفضت  املنطقة،  بلدان  أبرز  2009. وفي 

مستقرة عند 16,7% في إسبانيا، و11,1% في إيطاليا، و3,6% في أملانيا.

وفي أسواق البورصة، متيزت التطورات ما بني أكتوبر ونونبر في البلدان املتقدمة بتوجهات متباينة، مع تسجيل ارتفاعات 
مستوى  EUROSTOXX. وعلى  وملؤشر   ،FTSE 100 ملؤشر  بالنسبة  وانخفاضات   ،225 نيكاي  ومؤشر  للداوجونز 
االقتصادات الصاعدة، تزايد مؤشر MSCI EM  بنسبة 2%، ليعكس باخلصوص ارتفاع مؤشرات كل من الصني والهند، 
وتراجع مؤشر تركيا. وفي أسواق الدين السيادي، انخفضت عائدات السندات ألجل 10 سنوات في كل من فرنسا وإسبانيا 

وإيطاليا، بينما ظلت مستقرة في الواليات املتحدة وأملانيا. 

وعلى مستوى أسواق الصرف، انخفضت قيمة األورو بنسبة 0,1% ما بني أكتوبر ونونبر، مقابل الدوالر، وتراجعت بشكل 
الصاعدة  البلدان  عمالت  لتطور  بالنسبة  اإلسترليني. أما  اجلنيه  مقابل  مستقرة  وبقيت  الياباني،  الني  مقابل  طفيف 
الرئيسية، فقد متيزت بانخفاض ملموس لقيمة الليرة التركية، مع تسجيل تراجع قدره 5,4% مقابل الدوالر، بينما ارتفعت 
البنكي،  باالئتمان  6,6 يوان/دوالر. وفي ما يتعلق  اليوان الصيني مستقرا في  0,7% وبقي  الهندية مبقدار  الروبية  قيمة 
املتحدة،  الواليات  في  أكتوبر  في   %3,1 إلى  شتنبر  في   %3,2 من  طفيفا  تباطؤا  السنوي  تطوره  وتيرة  سجلت  فقد 

فيما تسارعت من 2,5% إلى 2,7% في منطقة األورو.

وفي أسواق السلع األساسية، واصل سعر النفط منحاه التصاعدي الذي بدأ منذ شهر يوليوز، ليبلغ في شهر نونبر 60 
إلى  باخلصوص  التطور  أساس سنوي. ويعزى هذا  و27,9% على  آخر  إلى  9,2% من شهر  قدره  بتزايد  أي  للبرميل،  دوالرا 
2018، وإلى الضغوط اجليوسياسية. وبالنسبة  إلى غاية دجنبر  باتفاق حتدبد اإلنتاج  توقعات السوق بشأن متديد العمل 
للمنتجات غير الطاقية، تزايد مؤشر الداوجونز-UBS بنسبة 5,2% على أساس سنوي، مع ارتفاع كبير بنسبة %22,1 
5,1%. وبالنسبة للفوسفاط ومشتقاته بشكل  ألسعار املعادن األساسية، وانخفاض أسعار املنتجات الفالحية بنسبة 
خاص، انخفضت أسعار الفوسفاط اخلام بنسبة 23,1%، بينما ارتفعت أسعار الفوسفاط ثنائي األمونياك والفوسفاط 

الثالثي املمتاز بواقع 14,6% و3% على التوالي. 

وفي ظل هذه الظروف، تسارع التضخم في منطقة األورو من 1,4% في أكتوبر إلى 1,5% في نونبر وفي الواليات املتحدة 
من 2,0% إلى %2,2.  

الرئيسي  فائدته  على سعر  اإلبقاء  14 دجنبر  في  األوروبي  املركزي  البنك  قرر  النقدية،  السياسة  بقرارات  يتعلق  ما   وفي 
مدى  على  احلالية  مستوياتها  في  أسعاره  مجموع  استمرار  يتوقع  اليزال  أنه  إلى  اإلشارة  مع   ،%0 نسبة  في  تغيير  دون 
غاية  إلى  برنامجه  استمرار  أيضا  األصول. وأكد  بشراء  اخلاص  لبرنامجه  احملدد  الزمني  األفق  بكثير  تتجاوز  طويلة  فترة 
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نهاية شتنبر 2018 مع تقليص مبلغه إلى 30 مليار أورو ابتداء من يناير 2018. كما قرر االحتياطي االفيدرالي األمريكي 
في 13 دجنبر ، للمرة الثالثة خالل هذه السنة، رفع النطاق املستهدف ألسعار الفائدة على األموال الفيدرالية إلى ما بني 
1,25% و 1,5%، وذلك اعتبارا لألوضاع احلالية واملتوقعة على مستوى سوق الشغل والتضخم.  وأعاد التأكيد أن سياسته 

النقدية تظل تيسيرية، داعمة لتحسن الوضع في سوق الشغل ولبلوغ نسبة التضخم هدف %2. 

وعلى الصعيد الوطني، تشير بيانات احلسابات اخلارجية املتعلقة باألشهر اإلحدى عشر األولى من السنة إلى تسارع وتيرة 
تزايد الصادرات التي سجلت منوا إلى 9,4%، خاصة مع ارتفاعات قدرها 12,2% بالنسبة للفوسفاط ومشتقاته، و%8,5 
يعكس  مما   ،%6,7 بواقع  الواردات  تزايدت  ذلك،  السيارات. ومبوازاة  لقطاع  و6,9% بالنسبة  الغذائية،  للصناعة  بالنسبة 
4,9%. وارتفعت مشتريات سلع  28,6% ومشتريات سلع االستهالك بنسبة  الطاقية بنسبة  الفاتورة  ارتفاع  باألساس 
5,6 مليار  2016. وبذلك تفاقم العجز التجاري مبا قدره  3,4% بعد االرتفاع الكبير الذي سجلته سنة  التجهيز بنسبة 
درهم إلى 172,7 مليار، وحتسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات مبقدار 1,4 نقطة مئوية لتبلغ 56,4%. ومن جانبها، 
االعتبار هذه  في  التوالي. وأخذا  6,5% و3% على  بنسبة  اخلارج  في  املقيمني  املغاربة  وحتويالت  األسفار  عائدات  ارتفعت 
الهبات  برسم  درهم  و8 ماليير  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  برسم  درهم  27 مليار  مببلغ  مداخيل  وحتصيل  التطورات، 
اخلارج،  للمغاربة في  املباشرة  االستثمارات  برسم  اخلارج  نحو  وتدفقات مهمة  اخلليجي،  التعاون  دول مجلس  الصادرة عن 
مدفوعة أساسا بعملية شراء كبيرة، فقد تعززت االحتياطيات الدولية الصافية لتصل إلى 238,4 مليار درهم في نهاية 

نونبر، أي ما يعادل 5 أشهر و23 يوما من واردات السلع واخلدمات.  

وقد انعكس هذا التطور على السيولة البنكية، فقد حتسن العجز من 69 مليار في نهاية يوليوز إلى 43,5 مليار في متم 
نونبر. وبذلك، عدل بنك املغرب حجم تدخالته إلى 43,2 مليار، ليضمن بذلك اإلبقاء على متوسط سعر الفائدة املرجح في 
السوق القائمة ما بني البنوك منسجما مع سعر الفائدة الرئيسي. وفي ظل هذه الظروف، لم تشهد أسعار الفائدة على 
الفصل  34 نقطة أساس خالل  بواقع  القروض  الفائدة على  ارتفعت أسعار  بينما  تغيرات ملحوظة،  السيادية  السندات 
اإلقراض  املقاوالت. وواصل  لفائدة  الصندوق  تسبيقات  على  املطبقة  الفائدة  أسعار  ارتفاع  باخلصوص  يعكس  مما  الثالث، 
و3,6% في  الثالث  الفصل  4,3% في  بعد  أكتوبر،  5,2% في  بنسبة  منوا  بتسجيله  املالي حتسنه  غير  للقطاع  البنكي 

الفصل الثاني.

30,4 مليار،  مببلغ  عجزا  السنة  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  امليزانية  تنفيذ  أفرز  العمومية،  باملالية  يتعلق  ما  وفي 
2016. ويعزى هذا التحسن باخلصوص إلى ارتفاع العائدات  5,1 مليار مقارنة بنفس الفترة من سنة  أي بانخفاض قدره 
القيمة  13,7% بالنسبة للضريبة على الشركات و6,7% بالنسبة للضريبة على  ارتفاعا بواقع  التي سجلت  الضريبية 
بنسبة  املقاصة  تكاليف  ارتفاع  باخلصوص  تشمل   ،%2,2 بنسبة  اإلجمالية  النفقات  ارتفعت  ذلك،  ومبوازاة  املضافة. 
في  1%. وأخذا  بواقع  واالستثمار   ،%6,7 بنسبة  الترابية  اجلماعات  لفائدة  والتحويالت  12,8 مليار،  إلى  31,1% لتصل 
االعتبار تقلص متأخرات األداء مبقدار 6 مليارات، ارتفع عجز الصندوق إلى 36,3 مليار. وقد متت تغطية هذه احلاجة وكذا 

التدفق الصافي اخلارجي السلبي البالغ 1,2 مليار بواسطة موارد داخلية. 

وفي هذا السياق، وبفضل حتقيق موسم فالحي جيد، بلغ النمو االقتصادي 4,2% في الفصل الثاني عوض 1% في نفس 
الفصل من سنة 2016. وعرفت القيمة املضافة الفالحية انتعاشا بنسبة 17,5% مقابل انخفاضها بواقع 12,8%، بينما 
تسارع  التحسن  هذا  يعكس  للطلب،  1,7%. وبالنسبة  من  2,8% بدال  الفالحية  غير  لألنشطة  املضافة  القيمة  بلغت 
ارتفاع املداخيل الفالحية وحتسن أوضاع سوق  4,9%، السيما بفضل  2,9% إلى  وتيرة منو االستهالك النهائي لألسر من 
الشغل، وبفضل املساهمة اإليجابية في النمو للصادرات الصافية مبقدار 0,9 نقطة عوض 3,8- نقطة. وعلى العكس 
بنسبة  العمومية  لإلدارات  النهائي  االستهالك  وارتفع   ،%8,5 % 0,9 بدل  إلى  تباطؤا  االستثمار  وتيرة  ذلك، سجلت  من 

   .%2,4 0,6% بعد 

وفي سوق الشغل، تشير البيانات املتعلقة بالفصل الثالث إلى حتسن طفيف ألوضاع سوق الشغل. فقد بلغ عدد مناصب 
الشغل التي مت إحداثها 89 ألف منصب، 47 ألف منصب منها في القطاع الفالحي، و20 ألف في قطاع اخلدمات، و15 ألف 
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في القطاع الصناعي، و7 آالف في قطاع البناء واألشغال العمومية. مبوازاة ذلك، بلغ العدد الصافي للوافدين اجلدد الباحثني 
عن العمل 131 ألف شخص، مع تسجيل انخفاض نسبة النشاط بواقع 0,3 نقطة مئوية إلى 45,5%. وبالتالي، ارتفعت 
الوسط  14,9% في  14,5% إلى  ومن  الوطني  الصعيد  10,6% على  10,4% إلى  من  طفيف  بشكل  البطالة  نسبة 

احلضري. 

وبالنسبة لسوق العقار، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الفصل الثاني، ارتفع مؤشر أسعار األصول على أساس فصلي بواقع 
0,6% خالل الفصل الثالث، مع تسجيل ارتفاع أسعار األراضي، واستقرار أسعار الشقق وانخفاض أسعار احملالت التجارية. 
1,4%، ما يعكس باخلصوص انخفاض مبيعات الشقق. وفي سوق البورصة، يبقى  ومبوازاة ذلك، تقلصت املعامالت بواقع 
إلى  السنوي  أداؤه  ليصل  السابق،  الفصل  في   %5,6 1% بعد  بنسبة  ارتفاعا  مـازي  مؤشر  سجل  إذ  إيجابيا،  التوجه 
الفصلني  خالل  14,5 مليار  املتوسط  في  سجل  أن  بعد  درهم  11,9 مليار  املعامالت  حجم  بلغ  جانبه،  4,3%. ومن 

األولني من سنة 2017. 

وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد تزايد إلى 0,6% في أكتوبر بعد أن عرف منحى تنازليا منذ الفصل األخير من سنة 2016. 
ويعكس هذا التسارع تراجع حدة انخفاض أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمان من 6,3% في املتوسط خالل الفصل 
وزيوت  احملروقات  1,3%، ومنو أسعار  1,2% إلى  التضخم األساسي من  أقل، تسارع  وبدرجة  3,8% في أكتوبر،  إلى  الثالث 
االرتفاعات  تأثير  بفعل   ،%1 بنسبة  أسعارها  ارتفعت  فقد  املقننة،  للسلع  5,5%. وبالنسبة  4,2% إلى  من  التشحيم 

السابقة ألسعار "الكهرباء" و"التبغ". 

وفي ما يخص اآلفاق، يتأكد انتعاش النشاط االقتصادي العاملي، مدفوعا باألساس بتسارع التضخم في البلدان املتقدمة 
بشكل أكبر مما كان متوقعا. وفي منطقة األورو، بعد نسبة 1,8% سنة 2016، يرتقب أن يحقق النمو مع متم هذه السنة 
انتعاشا قدره 2,3%، بفضل قوة الطلب الداخلي واألوضاع النقدية املالئمة. كما يتوقع أن يتباطأ إلى 1,8% سنة 2018 
أوروبا. وفي  من  املتحدة  اململكة  خروج  تنفيذ  بطرق  احمليطة  بالشكوك  اخلصوص  على  ارتباطا   ،2019 1,6% سنة  وإلى 
املعلن  الضريبية  باإلصالحات  اخلصوص  على  ارتباطا  االقتصاديني  الفاعلني  ثقة  حتسن  يؤدي  أن  يرتقب  املتحدة،  الواليات 
عنها وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية، إلى انتعاش النشاط االقتصادي على املدى املتوسط. حيث ينتظر أن يتسارع 
النمو من 1,6% سنة 2016 إلى 2,2% سنة 2017، قبل أن يصل إلى 2,3% سنتي 2018 و2019. وفي ظل هذه الظروف، 
من املتوقع أن تعرف نسبة البطالة تراجعا واضحا في في الواليات املتحدة لتصل مع نهاية سنة 2017 إلى 4,4% بعد 
في  الشغل  سوق  أوضاع  تواصل  أن  يرتقب  2018 و2019. كما  4,3% سنتي  في  تستقر  أن  قبل   ،2016 4,8% سنة 
تبلغ  أن  قبل   ،2017 9,1% سنة  2016 إلى  10% سنة  من  البطالة  نسبة  تتراجع  أن  يرجح  إذ  األورو حتسنها،   منطقة 

  .2019 2018 و8,6% سنة  8,8% سنة 

متديد  وكذا  اجليوسياسية،  والضغوط  العاملية،  االقتصادية  اآلفاق  االعتبار حتسن  في  أخذا  األساسية،  السلع  أسواق  وفي 
العمل باتفاق حتديد اإلنتاج إلى غاية دجنبر 2018، متت مراجعة التوقعات اخلاصة  بأسعار النفط نحو االرتفاع. وبالفعل، بعد 
أن بلغ سعر النفط 42,8 دوالر للبرميل سنة 2016، يرتقب أن يصل هذا السعر مع متم السنة إلى متوسط قدره 52,8 
2019. أما  للبرميل سنة  55,3 دوالر  إلى  يتراجع  أن  قبل   ،2018 للبرميل سنة  57,8 دوالر  إلى  يرتفع  وأن  للبرميل  دوالر 
تظل  أن  املرجح  من  اإلنتاجية،  الطاقات  في  بفائض  اخلصوص  على  يتسم  سياق  وفي  ومشتقاته،  للفوسفاط  بالنسبة 

األسعار في املتوسط في مستوى قريب من مستوياتها احلالية.

األوروبي  املركزي  البنك  املستهدفة من طرف  النسب  تدريجيا نحو  التضخم  يتجه  أن  املتوقع  الظروف، من  وفي ظل هذه 
إلى  يصل  2017 وأن  سنة  جملموع  1,5% بالنسبة  األورو  منطقة  في  يبلغ  أن  األمريكي. وينتظر  الفيدرالي  واالحتياطي 
إلى  السنة  متم  مع  التضخم  يتسارع  ان  املتوقع  من  املتحدة،  الواليات  2019. وفي  2018 و1,7% سنة  1,2% سنة 

 .2019 2018 و2,4% سنة  2,2% سنة  إلى  يرتفع  2,1% وأن 

وعلى الصعيد الوطني، متت مراجعة عجز احلساب اجلاري خالل سنة 2017 نحو االنخفاض  بواقع 0,3 نقطة إلى %3,6 
املدى  األخيرة. وعلى  األشهر  خالل  مالحظته  متت  الذي  للصادرات  الواضح  للتسارع  نتيجة  اإلجمالي،  الداخلي  الناجت  من 
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املتوسط، يرجح أن تتواصل دينامية الصادرات، خاصة مع استمرار ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومع االرتفاع الكبير 
ملبيعات قطاع صناعة السيارات سنة 2019، حسب املعطيات املعلن عنها بخصوص بدء اإلنتاج في معمل بوجو. ومبوازاة 
سلع  مقتنيات  وانتعاش  الطاقية  املنتجات  مشتريات  تباطؤ  مع   ،%5 تناهز  قارة  بوتيرة  الواردات  تنمو  أن  يرتقب  ذلك، 
يتسارع منو حتويالت  وأن  ديناميتها  تواصل عائدات األسفار  أن  يرتقب  آخر،  2018. ومن جانب  التجهيز، خاصة خالل سنة 
3,5% خالل السنتني املقبلتني. وأخذا في االعتبار كذلك هبات مجلس التعاون  املغاربة املقيمني في اخلارج لتبلغ حوالي 
اخلليجي مببلغ 7 ماليير درهم سنة 2018 و2,5 مليار درهم سنة 2019، من املتوقع أن يبلغ عجز احلساب اجلاري 3,6% من 
تدفق  دينامية  استمرار  وبافتراض  2019. وإجماال،  3,3% سنة  إلى  يتحسن  2018 وأن  سنة  اإلجمالي  الداخلي  الناجت 
االستثمارات األجنبية املباشرة، متت مراجعة توقعات االحتياطيات نحو االرتفاع إلى 239 مليار درهم أو ما يعادل 5 أشهر 
و24 يوما من واردات السلع واخلدمات سنة 2017. وبالنسبة للسنتني املقبلتني، من املرجح أن تستقر احتياطيات الصرف 

في نفس الوتيرة املسجلة سنة 2017، لتضمن بذلك تغطية 5 أشهر و15 يوما من واردات السلع واخلدمات.   

البنكية مع متم  السيولة  يبلغ عجز  أن  املتوقع  الدولية، من  االحتياطيات  تطور  املرتقب في  التحسن  االعتبار  في  وأخذا 
السنة 38,8 مليار درهم، وأن يتفاقم إلى 50,6 مليار في نهاية سنة 2018 و62,7 مليار مع نهاية سنة 2019، متأثرا 
التوقع،  أفق  داخل  مرنة  أن تصبح  فيرتقب  النقدية،  األوضاع  املتداول. أما  النقد  التصاعدي حلجم  بالتوجه  بشكل خاص 
نتيجة لالنخفاض املتوقع لسعر الصرف الفعلي احلقيقي. وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في االعتبار أيضا توقعات النمو، مت 
اإلبقاء على التوقع املتعلق باإلقراض البنكي للقطاع غير املالي دون تغيير مقارنة بالتوقع اخلاص بشهر شتنبر، عند %4,5 

في نهاية 2017 و5% سنتي 2018 و2019. 

وعلى مستوى املالية العمومية، يرتقب أن يفرز تنفيذ امليزانية برسم 2017 عجزا قدره 3,5% من الناجت الداخلي اإلجمالي. 
دول  من  املتوقعة  الهبات  وحتصيل  النفقات  في  والتحكم  املداخيل،  تعبئة  استمرار  افتراض  ومع  املتوسط،  املدى  وعلى 

مجلس التعاون اخلليجي، يرتقب أن يتواصل ضبط أوضاع امليزانية، مما سيؤدي إلى حتسن العجز إلى حوالي %3. 

وبالنسبة للحسابات الوطنية، مت تعديل التوقعات بشكل طفيف مقارنة بالتوقع اخلاص بشتنبر، أخذا في االعتبار باخلصوص 
إجنازا أقل مما كان متوقعا خالل الفصل الثاني. من املتوقع أن يبلغ النمو  4,1% خالل سنة 2017، مع ارتفاع القيمة املضافة 
من  املضافة  قيمتها  تتسارع  أن  يرتقب  التي  الفالحية  غير  لألنشطة  بطيئا،  كان  وإن  14,7% وانتعاش،  بواقع  الفالحية 
بفعل  الداخلي  الطلب  يتعزز  وأن  الصافية  الصادرات  تنتعش  أن  املرجح  من  الطلب،  وبخصوص   .%2,7 إلى   %2,2
تأثير حتسن استهالك األسر، غير أنه يتوقع أن يتباطأ االستثمار مع نهاية السنة. وعلى املدى املتوسط، ومع فرضية حتقيق 
موسمني فالحيني متوسطني، من املتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3% سنة 2018، قبل أن يتسارع إلى 3,6% سنة 2019. 
 2018 3,4% سنة  بنسة  املضافة  قيمتها  منو  مع  أبطأ،  بوتيرة  وإن  حتسنها،  الفالحية  غير  األنشطة  تواصل  أن  وينتظر 
أن  يرجح  بينما  االستثمار،  انتعاش  مع  النمو، السيما  دعم  الداخلي  الطلب  يواصل  أن  ينتظر  2019. كما  و3,6% سنة 
تسجل الصادرات الصافية مساهمة سلبية في النمو خالل سنة 2018 من املنتظر أن تخف حدتها سنة 2019، ارتباطا 

ببدء اإلنتاج املرتقب في معمل بوجو.

وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد مت تعديل التوقعات مقارنة بتلك التي أعدت في شتنبر بشكل طفيف، أخذا في االعتبار تراجع 
حدة انخفاض أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمان الذي متت مالحظته خالل األشهر األخيرة، وكذا مراجعة الفرضيات 
اخلاصة بأسعار النفط. ويتوقع أن يبلغ التضخم مع نهاية السنة مستوى ضعيفا نسبيا قدره 0,7%. وفي املقابل، يرجح 
أن يرتفع مكونه األساسي إلى 1,3% وأن تعرف أسعار احملروقات وزيوت التشحيم منوا أكبر مما كان متوقعا في شهر شتنبر. 
 .2019 2018 و1,6% سنة  1,5% سنة  ليبلغ  معتدل  مستوى  إلى  النمو  يعود  أن  املتوقع  من  املتوسط،  املدى  وعلى 
نتيجة   ،2019 1,9% سنة  2018 ويبلغ  1,5% سنة  ليناهز  تصاعديا  منحى  األساسي  مكونه  يعرف  أن  يرتقب  كما 
تسجل  أن  فينتظر  التشحيم،  وزيوت  احملروقات  أسعار  املستورد. أما  التضخم  ومنو  الداخلي  الطلب  لتسارع  باخلصوص 

خالل سنة 2018 ارتفاعا أقل حدة من سنة 2017، قبل أن تتراجع بشكل طفيف سنة 2019.  
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ويبقى السيناريو املركزي لتوقعات بنك املغرب بشأن النمو محاطا بعدة مخاطر، مع ميزان مخاطر متجه نحو االنخفاض 
اجليوسياسية في  التوترات  تؤثر  أن  املتوقع  بالنمو، من  يتعلق  ما  للتضخم. ففي  بالنسبة  االرتفاع  ونحو  للنمو  بالنسبة 
الشرق األوسط، واألزمة السياسية في إسبانيا، وتنفيذ سياسات تقييدية في مجال التجارة والهجرة في الواليات املتحدة 
األمريكية، على الطلب املوجه للمغرب خالل سنة 2018. كما يتوقع أن تؤثر الظروف املناخية على النمو خالل 2018. وفي 
العاملي  النمو  إنعاش  إلى  املتحدة  الواليات  في  املالية  القيود  وإلغاء  توسعية  نقدية  سياسة  اعتماد  يؤدي  قد  املقابل 
بشكل أكبر. وبالنسبة للتضخم، يرتقب أن تؤدي اخملاطر املالحظة إلى تضخم أكبر مما كان متوقعا، وتتعلق هذه اخملاطر 
أكبر  وبتزايد  األمطار،  بتأخر  ارتباطا  منتظرا،  كان  مما  أكبر  بشكل  الطرية  الغذائية  املنتجات  أسعار  بارتفاع  باخلصوص 

ألسعار املنتجات الطاقية نتيجة للتوترات اجليوسياسية.
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1. التطورات الدولية
تواصل حتسن االقتصاد العاملي خالل الفصل الثالث، ففي االقتصادات املتقدمة الرئيسية، باستثناء اململكة املتحدة حيث 
ظل النشاط االقتصادي مستقرا، واصل النمو تسارعه التدريجي في الواليات املتحدة وفي منطقة األورو وفي اليابان. ورافق 
املتحدة، مع تدني عدد مناصب الشغل  الواليات  البطالة خالل شهر نونبر في  حتسَن األوضاع االقتصادية استقرارُ نسبة 
التي مت إحداثها مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت نسبة البطالة في منطقة األورو خالل شهر أكتوبر. أما في الدول 
الصاعدة الرئيسية، وباستثناء الصني التي تباطأ فيها النمو، ُسجل تسارع هذا األخير في كل من الهند والبرازيل وروسيا. 
وعلى صعيد األسواق املالية، شهدت أسعار الفائدة على السندات السيادية خالل شهر نونبر تراجعا شبه عام، بينما عرفت 
مؤشرات البورصة في االقتصادات املتقدمة تطورات متباينة. ففيما يتعلق بأسعار السلع األساسية في األسواق العاملية، 
املنتجات  أسعار  وتراجع  األساسية،  واملعادن  الطاقية  املنتجات  أسعار  ارتفاع  يعكس  مما  االرتفاع،  نحو  إجماال  اجتهت  فقد 
إلى  النقدية  للسياسات  احلذرة  العودة  تأثير  بفعل  فيها السيما  تبقى متحكما  التضخمية  الضغوط  أن  الفالحية. غير 

طبيعتها.

وإجماال، تشير كافة هذه التطورات إلى استمرار اعتدال الضغوط التضخمية اخلارجية املصدر خالل الفصول املقبلة. 

والتشغيل االقتصادي  1.1 النشاط 

1.1.1 النشاط االقتصادي

ظل معدل البطالة مستقرا في الواليات املتحدة في %4,1 
في شهر نونبر، مع تراجع عدد املناصب احملدثة إلى 228.000 
السابق. وفي  الشهر  في  244.000 منصب  بعد  منصب 
 %8,8 لتبلغ  النسبة  هذه  انخفضت  األورو،  منطقة 
يناير  منذ  سجلت  نسبة  أضعف  وهي  أكتوبر،  شهر  في 
البطالة من شهر  تراجعت نسبة  البلدان،  2009. وحسب 
9,4%، وبقيت مستقرة  9,5% إلى  إلى آخر في فرنسا من 
و%16,7  أملانيا،  3,6% في  وعند  إيطاليا،  11,1% في  عند 
اخلاصة  األرقام  تشير  املتحدة،  اململكة  وفي  إسبانيا.  في 

بشهر غشت إلى استقرار نسبة البطالة في %4,2.   

ومن جهة أخرى، بقي النمو مستقرا في اململكة املتحدة في 
ارتباطا   ،%1,7 1,5% إلى  من  اليابان  في  وتسارع   ،%1,5

على اخلصوص بارتفاع الصادرات. 

وفي البلدان الصاعدة الرئيسية، تباطأ النمو بشكل طفيف 
في الصني إلى 6,8% خالل الفصل الثالث، وذلك في سياق 
)اإلطار  للبلد  املالي  باالستقرار  احمليطة  الشكوك  تنامي 
 %6,1 5,6% إلى  ارتفع من  ذلك،  العكس من  1.1(. وعلى 
في الهند، ومن 0,4% إلى 1,4% في البرازيل. وفي روسيا، 
إلى   الثاني،  بالفصل  املتاحة، واخلاصة  البيانات  تشير أحدث 

تسارع النمو من 0,5% إلى %2,5.

مؤشر  سجل  الوتيرة،  املرتفعة  باملؤشرات  يتعلق  ما  وفي 
ارتفاعا في منطقة األورو في شهر نونبر  مديري املشتريات 

2017، حيث بلغ 57,5 نقطة بعد 56,0 نقطة في الشهر 
السابق، وهو أعلى مستوى له منذ 79 شهرا. وعلى العكس 
من ذلك، انخفض مؤشر مديري املشتريات اخلاص بالقطاع 
الصناعي في الواليات املتحدة إلى 58,2 نقطة خالل شهر 

نونبر، بعد 58,7 نقطة في شهر أكتوبر.

جدول 1.1: النمط الفصلي للنمو )على أساس سنوي(

201520162017
ف3ف2ف1ف4         ف3ف2ف1ف4

البلدان املتقدمة

2,01,41,21,51,82,02,22,3الواليات املتحدة 

2,01,71,81,71,92,02,32,5منطقة األورو

1,01,21,20,91,21,11,82,2فرنسا

1,31,81,91,91,92,12,32,8أملانيا 

1,21,310,91,01,31,51,7إيطاليا

3,83,53,43,23,033,13,1إسبانيا 

2,11,91,81,81,71,81,51,5اململكة املتحدة

1,10,41,01,01,71,41,51,7اليابان

البلدان الصاعدة

6,86,76,76,76,86,96,96,8الصني

7,38,77,66,86,75,65,66,1الهند

2,50,00,41,4-2,7-3,4-5,2-5,6-البرازيل 

غير متوفر0,84,25,25,1-7,54,84,9تركيا 

غير متوفر0,40,30,52,5-0,5-0,4-3,2-روسيا

Thomson Reuters Eikon  :املصدر
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رسم بياني 1.1: تطور بعض املؤشرات املرتفعة الوتيرة بالواليات املتحدة 
ومنطقة األورو

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

2.1.1 سوق الشغل

انخفض معدل البطالة في الواليات املتحدة إلى 4,1% في 
عدد  ارتفاع  مع  شتنبر،  في   %4,2 مقابل  أكتوبر  شهر 
مقابل  منصب،   261.000 إلى  احملدثة  الشغل  مناصب 
في  املعدل  هذه  تراجع  السابق. كما  الشهر  18.000 في 
مستوى  أدنى  وهو  أكتوبر،  8,8% في  ليبلغ  األورو  منطقة 
معدل  تراجع  البلدان،  وحسب   .2009 يناير  منذ   له 
البطالة من شهر إلى آخر في فرنسا من 9,5% إلى %9,4، 
11,1% في إيطاليا، و3,6% في أملانيا،  وبقي مستقرا عند 
األرقام  تشير  املتحدة،  اململكة  إسبانيا. وفي  و16,7% في 
اخلاصة بشهر غشت إلى استقرار هذا املعدل في %4,2. 

جدول 2.1: تطور سعر الصرف )%(

2015  2016
2017

نونبرأكتوبرشتنبر
5,34,94,24,14,1الواليات املتحدة

غير متوفر10,910,08,98,8منطقة األورو 

غير متوفر10,410,19,59,4فرنسا

غير متوفر11,911,711,111,1إيطاليا

غير متوفر4,64,13,63,6أملانيا

غير متوفر22,119,616,716,7إسبانيا
غير متوفرغير متوفرغير متوفر5,34,8اململكة املتحدة

املصادر: Eurostat واملكتب األمريكي إلحصائيات الشغل

واملالية النقدية  2.1 األوضاع 

مؤشرات  أهم  اجتهت  البورصة،  أسواق  مستوى  على 
االقتصادات املتقدمة ما بني أكتوبر ونونبر نحو االرتفاع في 
الواليات املتحدة واليابان، ونحو االنخفاض في منطقة األورو 

واململكة املتحدة، مع ارتفاع طفيف في نسبة التقلب. 

رسم بياني 2.1: تطور مؤشرات أسواق البورصة الرئيسية في 
االقتصادات املتقدمة 

Thomson Reuters Eikon  :املصدر
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إطار 2.1 : تنامي اخملـاطـر الـمـالـية في الصـيـن

بعد أن بلغ النمو في الصني ذروته سنة 2007 بتسجيله 14,2%، شهد تراجعا تدريجيا خالل السنوات األخيرة، حيث 
يرتكز  الذي  الصيني  النموذج  تعثر  التباطؤ  هذا  الدولي. ويعكس  النقد  صندوق  2016 حسب  6,5% سنة  إلى  وصل 
على الصادرات واالستثمار. وقد صاحب هذا التباطَؤ منٌو ضعيٌف لإلنتاجية، نتيجة لتخصيص غير كاف للعوامل وقدرات 

االستثمار املفرطة، مما دفع السلطات إلى االنتقال إلى منوذج أكثر استدامة يقوم على االستهالك واخلدمات.

األخيرة  االقتصادية  األداءات  أن  الدولي  النقد  اعتبر صندوق   ،VI املادة  2017 برسم  اخلاص بسنة  املشاورات   تقرير  وفي 
للصني رافقها تنام متزايد للمخطار املالية، لكن هذا لم مينع، حسب التقرير، من تقدم البلد، وإن ببطء، في عملية إعادة 
خالل  املتوسط  6,9% في  بلغ  2016 إذ  سنة  نهاية  منذ  النمو  تباطؤ  توقف  فقد  االقتصادي. وبالفعل،  منوذجه  توازن 
سنة  من  األول  الفصل  63,4% في  النمو  في  االستهالك  مساهمة  2017. وبلغت  سنة  من  األولى  الثالثة  الفصول 
منو  يفوق  اخلدمات  منو  أن  كما  التوسعية،  النقدية  السياسة  )1,4%( ومن  التضخم  ضعف  من  مستفيدة   ،2017

قطاع الصناعات التحويلية الذي ميثل 54,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي.

رسم بياني إ1.1.1: : تطور منو الناجت الداخلي اإلجمالي  ومكوناته

غير أن العديد من االختالالت التزال قائمة، يعود سببها، على الصعيدين الداخلي واخلارجي، إلى االدخار، الذي يعتبر األعلى 
عامليا من حيث القيمة.  ففي املقام األول، فإن االدخار املفرط، الذي يعكس الفائض اجلاري، يعزز االدخار العاملي ويشكل 
اخملصص  لالدخار  ازدياد  أي  فإن  الداخلي،  الصعيد  على  العاملية. أما  الفائدة  أسعار  على  االنخفاض  نحو  بذلك ضغوطا 

للبقاء داخل البالد، غالبا ما يوجه نحو النظام املالي، ليعزز بشكل خاص عرض القروض.   

في الوقت الراهن، وحسب صندوق النقد الدولي، يتواصل تراجع فائض احلساب اجلاري، إال أن الهشاشات الداخلية تزداد 
حدة. ولذلك، عبر صندوق النقد الدولي، في تقريره األخير املتعلق بتقييم استقرار النظام املالي الصيني، عن قلقه بشأن 
مستوى املديونية وتأثيره على االستقرار املالي. فقد جتاوز منو القروض منو الناجت الداخلي اإلجمالي، وبلغت نسبة القروض 
60 نقطة مئوية  النسبة مبقدار  2016. وحسب تقديرات الصندوق، قد تتسارع هذه  235% سنة  االداخلي  الناجت  إلى 
لتفوق 290% من الناجت الداخلي اإلجمالي في أفق 2022. وبخصوص املقاوالت غير املالية، فقد ارتفعت مديونيتها إلى 
165% من الناجت الداخلي اإلجمالي خالل سنة 2016، إذ متلك املقاوالت العمومية جزءا مهم منها، يعادل 70% حسب 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و57% حسب صندوق النقد الدولي. ويرجع سبب تباين اإلحصائيات إلى غموض طرق 
التمويل التي تزايد حجمها منذ سنة 2008. وبشكل خاص، ميثل "Shadow Banking" )البنك املوازي(1، الذي يعتبر 

طريقة التمويل األكثر انتشارا، 83% من الناجت الداخلي اإلجمالي في متم سنة 22016.
لالقتصاد. البنكي  غير  التمويل  في  يساهمون  الذين  والفاعلني  األنشطة  املوازي( جميع  "Shadow Banking" )البنك  بـ  1 يقصد 

.2017 BBVA  غشت  الصني. أبحاث  في  املوازية  البنوك  قكاع  ل, تامني،  وكسيا  ب.،  وهوانغ  ج،  2 دونغ 
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�رسم بياني إ2.1.1: تطور القروض البنكية وتوزيعها 
الداخلي اإلجمالي( الناجت  )% من 

جلنة  عقدت  الكبرى. وقد  أولوياتها  ضمن  املالي  االستقرار  على  احملافظة  مسألة  السلطات  وضعت  السياق،  هذا  في 
أول  املالي،  االستقرار  السهر على  تتمثل في  وحيدة  بها مهمة  وأنيطت  أحدثت مؤخرا  التي  والتنمية،  املالي  االستقرار 
اجتماع لها في بداية شهر نونبر. ومن جهة أخرى، مت إجراء إصالحات بشأن ارتفاع املديونية، السيما مديونية املقاوالت 
العمومية، إال أن صندوق النقد الدولي يرى أـنه من الضروري اإلسراع أكثر في هذه اإلصالحات، إذ يعتبر أن إصالح امللكية 
املشتركة اليزال في مراحله األولى وأن محيط األعمال والتجارة يحتاج إلى مزيد من التحسني. كما سجل الصندوق أن 
املقاوالت  أن  إلى  منه  تلميحا  عادل،  بشكل  دائما  تتم  ال  املعاملة  وكذا  املوارد  إلى  الوصول  وأن  قائمة  التزال  احلواجز 
وبالتالي،  العقارات...(،  تفضيلية،  بشروط  القروض  من  العمومية ما تزال تستفيد من دعم ضمني كبير3 )االستفادة 
يوصي صندوق النقد الدولي السلطات بالتصدي في املقام االول للشركات " احلية امليتة"4، التي متثل مظهرا كبيرا من 

مظاهر الهشاشة بالنسبة الستدانة الشركات غير املالية وانخفاض االنتاجية.

وفي اجململ، وحسب صندوق النقد الدولي، فإن السلطات الصينية تواجه حتدي التوفيق بني منو مرتفع على األمد القصير 
وحتقيق منو مستدام على األمد الطويل. ويضيف صندوق النقد الدولي أن التحكم في اخملاطر املالية قد يقتضي خفض 
األهداف املسطرة في ما يتعلق بالنمو، خاصة الهدف املتمثل في مضاعفة الناجت الداخلي اإلجمالي لسنة 2010 في أفق 

سنة 2020.

.2017 Lam&Schipe سنة  أجنزها  دراسة  حسب  اإلجمالي،  الداخلي  الناجت  %3 من  بـ  3 يقدر 

"احلية امليتة" هي الشركة التي تعرضت لثالث سنوات متتالية من اخلسائر، والتي جتد صعوبة في االستجابة للمعايير البيئية والتكنولوجية، وال  4 حسب مجلس الدولة الصيني، فإن الشركة 

تتماشى مع السياسات الصناعية الوطنية، والتي تعتمد إلى حد كبير على دعم الدولة والبنوك لكي تظل مستمرة.
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VSTOXX و VIX رسم بياني 3.1: تطور مؤشري

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

 MSCI EM وبالنسبة لالقتصادات الصاعدة، سجل مؤشر
ارتفاعا بنسبة 2% ما بني أكتوبر ونونبر، ما يعكيشمل على 
اخلصوص ارتفاعات في الصني والهند، وانخفاضه في تركيا. 

والواليات  أملانيا  فباستثناء  السندات،  أسواق  وبخصوص 
سنوات   10 ألجل  السندات  عائد  فيها  ظل  التي  املتحدة 
مستقرا، اتخذ هذا العائد منحى تنازليا ما بني أكتوبر ونونبر 

في االقتصادات املتقدمة الرئيسية. 

وعلى مستوى االقتصادات الصاعدة الرئيسية، سجل عائد 
السندات ألجل عشر سنوات ما بني أكتوبر ونونبر ارتفاعات 
و100  والهند،  الصني  في  أساس  20 نقطة  بني  ما  تتراوح 

نقطة أساس في تركيا. 

البنوك  بني  ما  الفائدة  سعر  بقي  النقدية،  األسواق  وفي 
األوروبية ألجل 3 أشهر )Euribor( مستقرا ما بني أكتوبر 
بني  ما  الفائدة  مؤشر  سجل  بينما   ،%-0,33 عند  ونونبر 
إلى  ارتفاعا  األجل  )Libor( لنفس  لندن  في سوق  البنوك 
منوه  وتيرة  شهدت  فقد   البنكي،  االئتمان  أما   .%1,43
السنوي ما بني شتنبر وأكتوبر تباطؤا طفيفا من 3,2% إلى 
2,5% إلى  من  تسارع  فيما  املتحدة،  الواليات  3,1% في 

األورو. منطقة  2,7% في 
 

رسم بياني 4.1: تطور عائدات السندات احلكومية ألجل 10 سنوات  

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

�رسم بياني 5.1: تطور االئتمان في الواليات املتحدة ومنطقة األورو 
)على أساس سنوي(  

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

الدوالر  مقابل  األورو  قيمة  انخفضت  الصرف،  أسواق  وفي 
ونونبر،  أكتوبر  بني  0,1% ما  نسبته  بلغت  بشكل طفيف 
الني  مقابل  قيمته  تراجعت  كما  دوالر.   1,17 بلغ  حيث 
الياباني في حني بقيت مستقرة مقابل اجلنيه اإلسترليني. 
وبخصوص تطور عمالت أبرز البلدان الصاعدة مقابل الدوالر، 
فقد متيزت بتراجع كبير لليرة التركية بنسبة 5,4%، خاصة 
املتحدة.  الواليات  مع  الدبلوماسية  التوثرات  تنامي  بفعل 

رسم بياني 6.1: تطور سعر صرف  األورو مقابل الدوالر 

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

االحتياطي  قام  النقدية،  السياسة  بقرارات  يتعلق  ما  وفي 
خالل  الثالثة  وللمرة  دجنبر،   13 يوم  األمريكي  الفيدرالي 
بواقع  الفائدة  لسعر  املستهدف  النطاق  برفع  السنة،  هذه 
ربع نقطة مئوية ليتراوح بني 1,25% و1,50%، وذلك اعتبارا 
الشغل  سوق  مستوى  على  واملتوقعة  احلالية  لألوضاع 
والتضخم. كما أكد أن سياسته النقدية تظل تيسيرية ، 
مما من شأنه دعم األوضاع اإليجابية لسوق الشغل وحتقيق 

عودة مستدامة لنسبة التضخم إلى %2.
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ومن جانبه، قرر البنك املركزي األوروبي في 14 دجنبر، اإلبقاء 
أنه  إلى  اإلشارة  مع   ،%0 في  الرئيسي  فائدته  سعر  على 
اليزال يتوقع استمرار أسعار فائدته في مستوياتها احلالية 
احملدد  الزمني  األفق  بكثير  تتجاوز  طويلة  فترة  مدى  على 
لبرنامج شراء األصول. وأكد البنك املركزي األوروبي أيضا نيته 
 2018 يناير  من  ابتداء  الصافية  األصول  مواصلة شراء  في 
برسم برنامج شراء األصول، بوتيرة شهرية قدرها 30 مليار 
إذا لزم  أو إلى أفق أبعد،   ،2018 أورو إلى غاية نهاية شتنبر 
مستداما  تعديال  يالحظ  أن  إلى  األحوال،  جميع  وفي  األمر، 
اآلفاق  أصبحت  وإذا  احملدد.  لهدفه  طبقا  التضخم  لتطور 
أي  بإحراز  املالية  األوضاع  تسمح  لم  إذا  أو  مالءمة  أقل 
تقدم نحو بلوغ تعديل مستدام لتطور التضخم، فإن البنك 
برنامج  للرفع من حجم  األوروبي سيكون مستعدا  املركزي 

شراء األصول و/أو متديده.  

سعر  على  اإلبقاء  14 دجنبر،  بتاريخ  إجنلترا،  بنك  قرر  كما 
على  واإلبقاء   .%0,5 عند  تغيير  دون  الرئيسي  فائدته 
 "investment-grade" االستثمار  سندات  شراء  مخزون 
جنيه  ماليير   10 مبلغ  في  بريطانية  مالية  غير  لشركات 
في  البريطانية  احلكومة  ومخزون شراء سندات  استرليني، 

مبلغ 435 مليار جنيه استرليني.
للبرازيل،  املركزي  البنك  قرر  الصاعدة،  الدول  وعلى مستوى 
 0,5 مبقدار  الرئيسي  الفائدة  سعر  تقليص  دجنبر،   6 في 
النشاط  أن مجموع مؤشرات  مبرزا   ،%7 إلى  مئوية  نقطة 
البرازيلي.  لالقتصاد  تدريجيا  انتعاشا  تظهر  االقتصادي 
تقليص  15 دجنبر،  بتاريخ  املركزي،  روسيا  بنك  قرر  وباملثل، 
سعر الفائدة الرئيسي مبقدار 50 نقطة أساس إلى %7,75. 
على  اإلبقاء  6 دجنبر  في  قرر  فقد  املركزي،  الهند  بنك  أما 

سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند %6. 

والتضخم األساسية  السلع  3.1 أسعار 
انخفاضا طفيفا،  التي عرفت  الفالحية  املنتجات  باستثناء 
شهر  خالل  االرتفاع  نحو  إجماال  األساسية  السلع  اجتهت 
اإلجمالي  إس  بي  جونز- يو  الداو  مؤشر  تزايد  نونبر. فقد 
أساس  على  و%10,6  شهري  أساس  على   %2,8 بنسبة 

سنوي. 

الطاقيـة السلـع األساسيـة  1.3.1 أسـعـار 

بالرغم من االضطراب الذي شهدته األسواق العاملية خالل 
خفض  اتفاق  جتديد  بشأن  التكهنات  بسبب  نونبر  شهر 

اإلنتاج ونشر توقعات الوكالة الدولية للطاقة – التي تراهن 
2018 و2019،  العاملي خالل سنتي  الطلب  انخفاض  على 
املاضي،  يوليوز  منذ  بدأ  الذي  ارتفاعه  النفط  سعر  واصل 
حيث بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من سنتني، إذ وصل إلى 
60 دوالر في املتوسط، أي بزيادة قدرها 27,9% على أساس 
أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  آخر.  إلى  شهر  من  و9,2%  سنوي 
منظمة الدول املصدرة للنفط وبعض البلدان غير األعضاء 
في املنظمة قررت متديد العمل باتفاق حتديد اإلنتاج إلى غاية 
دجنبر 2018. غير أنه بالنظر إلى الشكوك احمليطة بالعرض، 
االتفاق  املتوقع مراجعة هذا  أقل، من  بالطلب، بدرجة  وكذا 
التعديالت عليه.  إدخال بعض  في شهر يونيو املقبل قصد 
ومن جانبه، تراجع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 1% ما بني 
 ،mBTU1 لـ  6,02 دوالر  إلى  ليصل  ونونبر  أكتوبر  شهري 
إال أنه سجل ارتفاعا بواقع 22,6% على أساس سنوي.    

رسم بياني 7.1: األسعار الدولية للنفط بالدوالر 

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

الطاقية السلع األساسية غير  2.3.1 أسعار 

نونبر.  شهر  خالل  الطاقية  غير  املنتجات  أسعار  ارتفعت 
بها بنسبة  الداوجونز-يو-بي-إس اخلاص  تزايد مؤشر  فقد 
الطفرة  التطور  هذا  سنوي. ويشمل  أساس  5,2% على 
من   ،%22,1 بنسبة  األساسية  املعادن  ألسعار  الكبيرة 
جهة، وتقلص مؤشر أسعار املنتجات الفالحية بواقع %5,1 

من جهة أخرى.  

بريطانية.  mBTU 1 : مليون وحدة حرارية 
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رسم بياني 8.1: تطور مؤشرات Dow Jones- UBS اخلاصة بأسعار 
السلع األساسية غير الطاقية  )2006 =100(

Thomson Reuters Eikon  :املصدر

وفي السوق العاملية لألسمدة، ظلت أسعار الفوسفاط اخلام 
وكلورور البوتاسيوم دون تغيير خالل شهر نونبر في 80 دوالرا 
اليوريا  تراجع سعر  املقابل،  التولي. وفي  و222 دوالرا، على 
بواقع %6,5 إلى 246 دوالرا، بينما تزايدت أسعار الفوسفاط 
 %7,6 بنسبة  املمتاز  الثالثي  والفوسفاط  األمونياك  ثنائي 
إلى 370 دوالرا، و0,7% إلى 278 دوالر، على التوالي. وعلى 
انخفضت  الذي  اخلام  الفوسفاط  وباستثناء  أساس سنوي، 
قدرها  ارتفاعات  األسعار  سجلت   ،%23,1 بنسبة  أسعاره 
و3,3% بالنسبة  املمتاز،  الثالثي  للفوسفاط  3% بالنسبة 
ثنائي  للفوسفاط  و14,6% بالنسبة  البوتاسيوم،  لكلورور 
القمح  سعر  أما  لليوريا.  بالنسبة  و%16,6  األمونياك، 
و%19,3  آخر  إلى  2,3% من شهر  فارتفع بنسبة  الصلب، 

على أساس سنوي. 
رسم بياني 9.1: تطور األسعار الدولية للفوسفاط ومشتقاته

املصدر: البنك الدولي 

3.3.1 التضخم

حسب املعهد األوروبي لإلحصاء، بلغ التضخم في منطقة 
الشهر  في   %1,4 مقابل  نونبر،  شهر  في   %1,5 األورو 
السابق. ويعكس هذا التطور جزئيا ارتفاع األسعار في أملانيا 
فقد  املنطقة،  دول  لباقي  وبالنسبة   .%1,8 إلى  وإسبانيا 
شهدت استقرار األسعار عند 1,2% في فرنسا، و1,1% في 
األخرى،  املتقدمة  االقتصادات  بأبرز  يتعلق  ما  إيطاليا. وفي 
املتحدة  الواليات  في   %2,2 إلى  ارتفاعه  التضخم  واصل 
فتشير  اليابان،  في  أما  املتحدة.  اململكة  في   %3,1 وإلى 
التضخم  تراجع  إلى  أكتوبر  بشهر  اخلاصة  اإلحصاءات  آخر 
0,2%. وعلى مستوى البلدان الصاعدة، تسارع ارتفاع  إلى 
إلى  البرازيل  في  أقل  وبدجة  الهند  4,9% في  إلى  األسعار 
 %2,5 وإلى  الصني،  في   1,7% إلى  تباطأ  بينما  2,8%؛ 

في روسيا.

رسم بياني 10.1: تطور التضخم في الواليات املتحدة ومنطقة األورو

املصادر: Eurostat واملكتب األمريكي إلحصائيات الشغل

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

20152016
2017/2016

نونبرأكتوبرشتنبر

0,11,32,12,02,2الواليات املتحدة
0,00,21,51,41,5منطقة األورو 

0,10,41,81,51,8أملانيا 

0,10,31,11,21,2فرنسا

0,21,81,71,8-0,5-إسبانيا

0,11,31,11,1-0,1إيطاليا

0,10,63,03,03,1اململكة املتحدة

غير متوفر0,10,70,2-0,8اليابان

املصادر:  Thomson Reuters Eikon وصندوق النقد الدولي
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2. احلسابات اخلارجية
خالل األشهر التسعة األولى من سنة 2017، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,8%، نتيجة باألساس لألداء اجليد ملبيعات 
قطاعي »الفالحة والصناعة الفالحية الغذائية« و«الفوسفاط ومشتقاته«. ومبوازاة ذلك، سجلت الواردات منوا بواقع %6، 
مدفوعة باألساس بارتفاع الفاتورة الطاقية. وبذلك تفاقم رصيد امليزان التجاري مببلغ 3,4 مليار مقارنة بنفس الفترة من 
السنة املاضية، ليصل إلى 139,9 مليار، غير أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات حتسنت مبقدار 1,5 نقطة مئوية لتصل 

لى %56,2. 

وبخصوص عائدات األسفار وحتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج، فقد سجلت ارتفاعات بنسبة 4,6% و1,5% على التوالي. 
وعلى صعيد احلساب املالي، تزايد التدفق الصافي لالستثمارات األجنبية املباشرة بنسبة 32%، ارتباطا بتقلص تفويتات 
االستثمارات بنسبة 51,6%، بينما حتسنت املداخيل بواقع 1,7%. وباملوازاة مع ذلك، تنامى تدفق استثمارات املغاربة في 
اخلارج من سنة إلى أخرى من 3,3 مليار درهم إلى 8 ماليير درهم، مع تزايد التدفق نحو اخلارج مببلغ 5,3 مليار درهم. وإجماال، 
وأخذا في االعتبار تطور باقي بنود حساب األداءات، بلغت االحتياطيات الدولية الصافية 223,3 مليار درهم في نهاية شتنبر، 

أي ما يعادل 5 أشهر و20 يوما من واردات السلع واخلدمات.

التجاري امليزان  1.2 تطور 

1.1.2 الصادرات

من  األولى  التسعة  الشهور  خالل  الصادرات  حتسن  يعزى 
الفالحة  قطاع  مبيعات  ارتفاع  إلى  باألساس،   ،2017 سنة 
إلى  لتصل   %10 بنسبة  الغذائية  الفالحية  والصناعة 
38,1 مليار درهم، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 
تزايدت  املنتجات،  وحسب  مليار.   32,6 لتبلغ   %10,1
وصادرات   ،%9,3 بنسبة  الفوسفاط  مشتقات  صادرات 
الفوسفاط اخلام بواقع 13,4%، مما يعكس باألساس ارتفاع 
هذه  مجموع  أسعار  انخفضت  حيث  املصدرة،  الكميات 

املنتجات. 

وفي نفس املنحى، تزايدت مبيعات قطاع صناعة السيارات 
مليار   41,9 إلى   %4,6 بنسبة  واجللد  النسيج  وقطاع 

و6,9% إلى 28,2 مليار،على التوالي. 

جدول 1.2: تطور الصادرات

 يناير-شتنبرالقطاعات
2017

يناير-
  شتنبر
2016

التغيرات

%االقيمة

 الصادرات )خالص مصاريف
5498,8 81614 365164 179الشحن(

8334,6 0881 92140 41صناعة السيارات 

الفالحة  والصناعات 
الزراعية

38 13134 6803 45110,0

98210,1 6662 64829 32الفوسفاط  ومشتقاته

8196,9 3441 16326 28النسيج واجللد

03615,4 7191 7556 7صناعة الطيران

5232323,6 7556 6قطاع  اإللكترونيك

857787708,9صناعة األدوية

12615,6 0093 13520 23صناعات أخرى

 املصدر: مكتب الصرف 

جدول 2.2: تطور صادرات الفوسفاط ومشتقاته )على أساس سنوي )%(

يناير-شتنبر 2017/ يناير-شتنبر 2016

السعرالعددالقيمة

19,7-13,441,3الفوسفاط اخلام

4,6-16,522,2األسمدة الطبيعية والكيماوية 

10,8-4,27,4-احلمض الفوسفوري 

املصدر: مكتب الصرف    
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رسم بياني 1.2: تطور صادرات قطاع السيارات إلى نهاية شتنبر

املصدر: مكتب الصرف    

2.1.2 الواردات

يعزى ارتفاع الواردات في معظمه إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 
بتزايد  باألساس  مدفوعة  درهم،  مليار   50,5 إلى  لتصل   %28,4
األسعار. ومنت مشتريات الغازوال والفيول بواقع 33,7% ومشتريات غاز 

النفط بنسبة %25. 

كما ارتفعت مقتنيات سلع االستهالك بنسبة 4,4% إلى 74,8 مليار، 
70,9 مليار.  2,8% إلى  بواقع  املصنعة  نصف  املنتجات  ومشتريات 
إلى   %14 بنسبة  اخلام  املنتجات  واردات  تزايدت  السياق،  نفس  وفي 
مقتنيات  سجلت  أن  وبعد  ذلك،  من  العكس  وعلى  مليار.   15,1
تتزايد  لم   ،2016 سنة  في   %8,2 بنسبة  ارتفاعا  التجهيز  سلع 
تراجعت  فيما  مليار،   75,8 إلى   %0,7 بنسبة  سوى  املقتنيات  هذه 
نتيجة  31,9 مليار،  2,2% إلى  بنسبة  الغذائية  املنتجات  مشتريات 

باخلصوص النخفاض مشتريات القمح والشعير. 

وإجماال، ارتفع العجز التجاري إلى 139,9 مليار درهم، أي بتفاقم قدره 
2,5% على أساس سنوي أو 3,4 مليار، وانتقلت نسبة تغطية الواردات 

بالصادرات من 54,7% إلى 56,2% مع نهاية شتنبر 2017.  

جدول 3.2: تطور الواردات

 يناير-شتنبرمجموعات املنتجات
2017

  يناير-شتنبر
2016

التغيرات

%االقيمة

 الواردات )مع احتساب
9986,0 24217 240301 319التكلفة والتأمني و الشحن(

16628,4 33111 49739 50املتوجات الطاقية 

2715310,7 80275 75سلع التجهيز

86114,0 2731 13413 15املنتجات اخلامة

1734,4 5993 77271 74املنتجات االستهالكية

9052,8 0461 95169 70املنتجات شبه املصنعة

2,2-720-699 97932 31املنتجات الغدائية

 املصدر: مكتب الصرف 

جدول 4.2: تطور الواردات الرئيسية على أساس سنوي )%(

يناير-شتنبر 2017/ يناير-شتنبر 2016

سعرعددفيمة

36,414,7-27,1-القمح

33,77,424,5الغاز والفيول 

0,425,5-25,0غاز البترول واحملروقات األخرى

6,4-0,37,1الكبريت اخلام وغير املكرر

املصدر: مكتب الصرف    

املـعـامـالت اجلارية بـنـود مـيـزان  2.2 بـاقـي 

في ما يتعلق مبيزان اخلدمات، تزايدت عائدات األسفار بنسبة 
4,6% إلى 53,7 مليار، وارتفعت النفقات املرتبطة بها بواقع 
18,7% لتبلغ 13,1 مليار. أما بخصوص خدمة النقل، فقد 
ونفقاتها  مليار   21,1 إلى   %16,6 بنسبة  عائداتها  منت 
مبقدار 16,6% إلى 27,4 مليار درهم. وفي اجململ، أفرز ميزان 
بارتفاع بنسبة  أي  درهم،  437 مليون  اخلدمات فائضا قدره 

 .2016 سنة  من  الفترة  بنفس  0,8% مقارنة 

وبعد  اخلارج،  املقيمني في  املغاربة  بتحويالت  وفي ما يتصل 
األولى من  التسعة  % 5,3 خالل األشهر  بنسبة  ارتفاعها 
 49,4 1,5% لتبلغ  بنسبة  سوى  تتزايد  فلم   ،2016 سنة 

مليار درهم. 

جدول 5.2: تطور مبادالت اخلدمات

مباليني الدراهم
 يناير-شتنبر

2017
 يناير-شتنبر

2017
التطور

%القيمة

7329,2 2975 02962 68الواردات

91016,6 5373 44723 27خدمات  النقل

06418,7 0392 10311 13األسفار

1695,3 5436 712115 121الصادرات

07810,9 0002 07819 21خدمات  النقل

3714,6 3732 74451 53األسفار

2464370,8 68353 53الرصيد

 املصدر: مكتب الصرف
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رسم بياني 2.2: تطور حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج 

 املصدر: مكتب الصرف

املالي 3.2 احلساب 
املباشرة  األجنبية  لالستثمارات  الصافي  التدفق  سجل 
في  تراجعا  باألساس  يعكس  درهم،  مليار   4,7 مبقدار  منوا 
خفض االستثمارات مببلغ 4,3 مليار. أما تدفق استثمارات 
ارتفاع  يعكس  4,7 مليار،  مببلغ  فارتفع  اخلارج  في  املغاربة 
استثماراتهم في اخلارج مبا قدره 5,3 مليار درهم. وأخذا في 
االعتبار هذه التطورات وتلك اخلاصة بباقي العمليات املالية، 
بنسبة  الصافية  الدولية  لالحتياطيات  اجلاري  املبلغ  تقلص 
درهم  مليار   223,3 ليبلغ  سنوي،  أساس  على   %10,4
في نهاية شتنبر 2017، أي ما يعادل 5 أشهر و20 يوما من 

واردات السلع واخلدمات.

وتشير البيانات اخلاصة بشهر نونبر إلى منو الواردات من حيث 
االرتفاع املسجل  24,8 مليار، متجاوزة بذلك  القيمة مببلغ 

في الصادرات، والذي بلغ 19,3 مليار. 

وباستثناء مشتريات السلع الغذائية التي سجلت انخفاضا، 
عرفت باقي البنود ارتفاعا. ومن جهة أخرى، تنامت املبيعات، 
ومشتقاته  االفوسفاط  صادرات  تزايد  تسجيل  مع  خاصة 
تسجيله  مت  الذي  النمو  وتيرة  تسارع  بعد   ،%12,2 بواقع 
منذ شهر غشت من السنة اجلارية. وبالنسبة لباقي بنود 
املغاربة  وحتويالت  األسفار  عائدات  ارتفعت  اجلاري،  احلساب 
املقيمني في اخلارج في نهاية نونبر بنسبة 6,5% و3% على 
ارتفع  املالي،  احلساب  بعمليات  يتصل  ما  وفي  التوالي. 
بواقع  املباشرة  األجنبية  لالستثمارات  الصافي  التدفق 
بنسبة  االستثمارات  تفويتات  بتقلص  ارتباطا   ،%14,6
بنود  باقي  تطور  االعتبار  في  وأخذا  اجململ،  62,5%. وفي 
الصافية  الدولية  االحتياطيات  تراجعت  األداءات،  ميزان 

أي  نونبر،  متم  في  درهم  238,4 مليار  3,5% إلى  بنسبة 
ما يعادل 5 أشهر و23 يوما من واردات السلع واخلدمات.  
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3. النقد واالئتمان وسوق األصول
خالل الفصل الثالث من سنة 2017، شهدت األوضاع النقدية انخفاض قيمة سعر الصرف الفعلي احلقيقي وارتفاع أسعار 
الفائدة املطبقة على القروض. وواصلت القروض املمنوحة للقطاع غير املالي حتسنها، لتعكس باخلصوص تسارع القروض 
املمنوحة للمقاوالت. أما في باقي مقابالت الكتلة النقدية، فقد انخفضت االحتياطيات الدولية الصافية، بينما واصلت 
الديون الصافية على اإلدارة املركزية حتسنها الذي بدأ منذ بداية السنة. وإجماال، ظلت وتيرة منو الكتلة النقدية دون تغيير 

مقارنة مع املستوى املسجل في الفصل السابق والبالغ 5,2%، وظل الفارق النقدي سلبيا.  

وفي سوق العقارات، وبعد انخفاضه بنسبة 1% في الفصل الثاني، سجل مؤشر أسعار األصول العقارية ارتفاعا فصليا 
آخر،  جانب  ومن  التجارية.  احملالت  أسعار  وانخفاض  الشقق،  أسعار  واستقرار  األراضي  أسعار  منو  شمل   ،%0,6 بنسبة 
مؤشر  تزايد  البورصة،  وفي سوق  بالشقق.  اخلاصة  املعامالت  تراجع  باخلصوص  تشمل   %1,4 بواقع  املعامالت  انخفضت 
مازي بنسبة 1% خالل الفصل الثالث، بعد 5,6% في الفصل السابق، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى %4,3. 
ومبوازاة ذلك، تراجح حجم املعامالت إلى 11,9 مليار في الفصل الثالث، مقابل 14,5 مليار في املتوسط الذي سجل خالل 

الفصلني األولني من السنة.  

وعموما، ال تشير التطورات احلديثة للظروف النقدية واملالية إلى وجود ضغوط تضخمية.

النقدية 1.3 األوضاع 
الفائدة البنكية وأسعار  1.1.3 السيولة 

خالل الفصل الثالث من سنة 2017، تزايدت حاجة البنوك 
املتوسط.  في  درهم  67,3 مليار  إلى  لتصل  السيولة  إلى 
ويعكس هذا التطور باألساس انخفاض احتياطيات الصرف، 
النقدي. نتيجة لذلك، جلأ بنك  التداول  ارتفاع  أقل،  وبدرجة 
املغرب إلى ضخ سيولة أكبر بلغت 67,8 مليار، منها 62,9 
برسم  و4,5 مليار  7 أيام  ملدة  مليار على شكل تسبيقات 
عمليات القروض املضمونة املمنوحة في إطار برنامج دعم 

متويل املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة. 

وتشير آخر البيانات املتوفرة واخلاصة بشهري أكتوبر ونونبر، 
إلى حتسن عجز السيولة إلى 51,8 مليار في املتوسط. 

بشكل  البنوك  بني  الفائدة  سعر  ارتفع  السياق،  هذا  وفي 
يتراجع  أن  قبل  الثالث  الفصل  في   %2,30 إلى  طفيف 
ونونبر.وفي  أكتوبر  املتوسط خالل شهري  %2,27 في  إلى 
تغيرات  الفائدة  أسعار  تشهد  لم  اخلزينة،  سندات  أسواق 

تذكر سواء في السوق األولي أو الثانوي.

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

201520162017
أكتوبرف3ف 2ف 1ف4ف 3ف 2ف1ف4

522,62,571,932,332,32,322,262,362,28 أسبوعا

632,052,482,442,522,412,492,42, 2,82سنتان

53,142,922,32,712,692,832,782,832,77 سنوات

103,613,482,873,223,083,273,273,323,27 سنوات

3,873,873,873,76--154,053,773,22 سنة
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رسم بياني 2.3: بنية أسعار الفائدة في السوق الثانوية حسب آجال 
االستحقاق

املصدر: بنك املغرب

على  املطبقة  األسعار  تعرف  لم  األسواق،  باقي  وفي   
الفصل  خالل  ملحوظة  تغييرات  اإليداع  شهادات  إصدارات 
الودائع شبه مستقرة  على  الفائدة  أسعار  الثالث. وبقيت 
و%3,09  واحدة،  سنة  ألجل  للودائع  2,81% بالنسبة  في 
الظروف،  هذه  ظل  وفي  أشهر.   6 ألجل  للودائع  بالنسبة 
مع  باملقارنة  طفيفا  ارتفاعا  البنوك  متويل1  كلفة  عرفت 

الفصل السابق. 

رسم بياني 3.3: تطور تكلفة متويل البنوك

املصدر: بنك املغرب

متوسط  تراجع  القروض،  على  الفائدة  ألسعار  وبالنسبة 
سعر الفائدة املرجح مبقدار 34 نقطة أساس خالل الفصل 
5,60%. ويعكس  إلى  2017، حيث وصل  الثالث من سنة 
هذا التطور باألساس ارتفاع أسعار فائدة القروض املمنوحة 
باخلصوص  ارتفاع  مع  أساس،  نقطة   39 بواقع  للمقاوالت 
 46 قدره  اخلزينة  تسهيالت  على  املطبقة  الفائدة  ألسعار 
نقطة، وأسعار الفائدة املطبقة على قروض التجهيز مبا قدره 
الفائدة  أسعار  عرفت  ذلك،  من  العكس  22 نقطة. وعلى 
7 نقط،  بواقع  انخفاضا  للخواص  املمنوحة  القروض  على 

البنوك. التمويل كمتوسط مرجح تكلفات مصادر  1 حتتسب تكلفة 

الفائدة على قروض السكن وعلى  يعكس انخفاض أسعار 
قروض االستهالك. 

جدول 2.3: تطور أسعار الفائدة على القروض

التغير بالنقط املئوية20162017

ف2-17/ف3-17ف3ف2ف1ف4ف3 

5,085,175,485,265,6034السعر االجمالي

7-5,785,715,885,765,69األفراد

7-4,944,834,884,754,68القروض العقارية

7-6,646,646,716,676,60قروض االستهالك

4,985,085,415,175,5639املقاوالت

4,945,195,445,195,6546تسبيقات الصندوق

4,874,404,764,875,0922قروض التجهيز

5,735,695,865,785,824القروض العقارية

6,897,448,087,828,1432املقاولون األفراد

املصدر: بنك املغرب

جدول 3.3: أسعار الفائدة على الودائع

201520162017
ف3ف2ف1ف 4ف3ف2ف1ف4ف3ف2ف1 

63,643,63,563,463,313,182,942,92,862,82,81 أشهر

123,853,833,743,783,673,553,333,33,23,13,09 شهرا

املصدر: بنك املغرب

الصرف 2.1.3 سعر 

األورو  قيمة  ارتفعت   ،2017 الثالث من سنة  الفصل  خالل 
 1,17 7,06% مقابل الدوالر األمريكي، حيث بلغت  بنسبة 
الوطنية  العملة  قيمة  انخفضت  وبذلك،  املتوسط.  في 
بنسبة 2,74% مقابل األورو، وارتفعت بواقع 4,13% مقابل 
الدوالر األمريكي. ومقارنة مع عمالت أبرز البلدان الصاعدة، 
الريال  مقابل   %2,50 بنسبة  الدرهم  قيمة  ارتفعت 
بينما  الهندية،  الروبية  مقابل   %3,85 وبنسبة  البرازيلي، 
الصيني.  اليوان  4,24% مقابل  بنسبة  قيمته  انخفضت 
آخر  إلى  فصل  من  الفعلي  الصرف  سعر  انخفض  وعليه، 
0,2% بالقيمة  وبنسبة  اإلسمية  0,4% بالقيمة  بنسبة 

احلقيقية.  
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رسم بياني 4.3: تطور سعر صرف الدرهم

املصدر: بنك املغرب

رسم بياني 5.3: تطور أسعار الصرف الفعلية اإلسمية واحلقيقية 
)2010 =100 )أساس 

املصدر: بنك املغرب

البنوك  مبيعات  حجم  سجل  العمالت،  صرف  سوق  وفي 
 27 1,7% إلى  بواقع  انخفاضا  الثالث  الفصل  في  للزبناء 
مبقدار  وارتفعت  بالناجز،  للعمليات  بالنسبة  درهم  مليار 
ألجل.  للمعامالت  بالنسبة  درهم  13,9 مليار  6,7% إلى 
أما املشتريات، فقد ارتفعت بنسبة 3,1% إلى 23,4 مليار 
 %35,3 بنسبة  وانخفضت  بالناجز  للمعامالت  بالنسبة 
درهم.  3 ماليير  إلى  لتنخفض  ألجل  للمعامالت  بالنسبة 
بلغت  فقد  املغرب،  بنك  مع  البنوك  لعمليات  بالنسبة  أما 
املشتريات في املتوسط 555 مليون درهم بعد أن وصلت إلى 
14,9 مليار في الفصل الثاني. وفي ظل هذه الظروف، بلغت 
الوضعية الصافية للصرف لدى البنوك 4,7 مليار في متم 

شتنبر بعد أن كانت 1,6 مليار في نهاية يونيو.  

الـنـقـديـة 3.1.3 األوضــاع 

خالل الفصل الثالث من سنة 2017، ظلت وتيرة منو الكتلة 
في  املسجل  باملستوى  مقارنة  تقريبا  تغيير  دون  النقدية 
مكونات  حتليل  ويظهر   .%5,2 والبالغ  السابق  الفصل 

 ،%7,6 إلى  الطلب  الودائع حتت  وتيرة منو  الكتلة م3 تباطؤ 
يشمل تسارع ودائع املقاوالت اخلاصة من 5,8% إلى %10,3، 
وتباطؤا ودائع األسر حتت الطلب من %7 إلى %6,1، وودائع 
القطاع العام من 32,9% إلى 21,8%. ومبوازاة ذلك، تزايدت 
نتيجة   ،%7,8 7,3% إلى  من  ألجل  الودائع  انخفاض  حدة 
باخلصوص النخفاض ودائع األسر بنسبة 6,6% عوض %5,7، 
3,8%. وبالنسبة  9,9% بعد  بواقع  العام  القطاع  وودائع 
 %7,9 بنسبة  االئتمانية  العملة  تزايدت  املكونات،  لباقي 
التوظيف  بينما سجلت سندات مؤسسات   ،%6,5 مقابل 
بالعمالت  والودائع  النقدية  املنقولة  القيم  في  اجلماعي 
 %2,3 بواقع  ارتفاعات  بعد  4,1% و%5،  بنسبة  األجنبية 

و1,2% على التوالي خالل الفصل الثاني. 

الديون  م3 تسارع  الكتلة  تطور  يعكس  املقابالت،  وحسب 
 ،%10,9 إلى   %10,2 من  املركزية  اإلدارة  على  الصافية 
من  الصافية  الدولية  االحتياطيات  انخفاض  حدة  وتزايد 
 %5,5 من  البنكي  االئتمان  وتباطؤ   ،%12,4 إلى   %6,3

إلى %5,1. 

اجلاري  املبلغ  املئوية من  رسم بياني 6.3: الفارق النقدي1 )بالنسبة 
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 7.3: مساهمات املقابالت الرئيسية في تغير الكتلة النقدية، 
على أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب
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رسم بياني 8.3: تغير االئتمان على أساس سنوي

املصدر: بنك املغرب

املالي،  غير  للقطاع  املوجهة  القروض  منو  وتيرة  وتسارعت 
4,3%، مما يعكس باخلصوص  3,6% إلى  بشكل خاص، من 

تسارع القروض املمنوحة للمقاوالت العمومية.

وقد ُسجلت هذه التطورات في سياق يتسم بتحسن شروط 
العرض لدى املقاوالت وتشددها بالنسبة للخواص. وحسب 
أجنزه  الذي  القروض  منح  شروط  حول  االستقصاء  نتائج 
قد   ،2017 سنة  من  الثالث  الفصل  برسم  املغرب  بنك 
يؤدي  قد  كما  البنوك،  بني  املنافسة  إلى  التليني  هذا  يعزى 
بالضمانات.  املرتبطة  الشروط  تراجع  إلى  خاص  بشكل 
ومن جانب آخر، من املرجح أن الطلب ظل مستقرا باملقارنة 

مع الفصل السابق. 

رسم بياني 9.3: تطور العرض والطلب )مؤشر االنتشار(

املصدر: بنك املغرب

وهكذا، سجل جاري القروض املمنوحة للمقاوالت العمومية 
9,8%، مستفيدا من  22,5% عوض  ارتفاعا كبيرا بنسبة 
 ،%9,8 بعد   %32 بواقع  التجهيز  قروض  منو  وتيرة  تسارع 
 %3,9 بنسبة  انخفاضا  اخلزينة  تسهيالت  شهدت  بينما 

أما  السابق.  الفصل  في   %6,2 بنسبة  ارتفاعها  مقابل 
منوها  وتيرة  فبقيت  اخلاصة،  للمقاوالت  املمنوحة  القروض 
التجهيز  قروض  تسارع  تشمل   ،%2,3 في  مستقرة  شبه 
من 3,6% إلى 5,9%، والقروض اخملصصة لإلنعاش العقاري 
انخفاض تسهيالت  تزايد حدة  3,7%، وكذا  2,7% إلى  من 
اخلزينة من 0,4% إلى 2,4%. ومن جانبها، تراجعت وتيرة منو 
 ،%2,4 6,3% إلى  األفراد من  للمقاولني  املمنوحة  القروض 
 ،%14,9 إلى   %30,9 من  التجهيز  قروض  لتباطؤ  نتيجة 
بنسبة  العقاري  لإلنعاش  اخملصصة  القروض  وانخفاض 
والبالغة  السابق  بالفصل  مقارنة  أكبر  بوتيرة  أي   ،%8,6

 .%6,8

املمنوحة  القروض  حتسن  يعكس  النشاط،  قطاع  وحسب 
للشركات تسارع القروض املوجهة لقطاع "التجارة، وإصالح 
السيارات واألدوات املنزلية" وارتفاع القروض اخملصصة لقطاع 
بواقع  تراجعها  0,8% مقابل  واملطاعم" بنسبة  "الفنادق 
املمنوحة  القروض  تباطأت  ذلك،  من  العكس  3,2%. وعلى 
  %0,4 3,8% إلى  "البناء واألشغال العمومية" من  لقطاع 
بنسبة  التحويلية"  "الصناعات  لقطاع  اخملولة  والقروض 
السابق.  الفصل  0,4% في  بنسبة  ارتفاعها  0,7% بعد 

وبالنسبة للقروض املمنوحة للخواص، فقد تسارعت وتيرة 
منوها بشكل طفيف من 4,2% إلى 4,6%. وتنامت قروض 
االستهالك  وقروض   %4,7 بعد   %4,9 بنسبة  السكن 

بواقع 4,6% بدل %4,4. 

 
رسم بياني 10.3: مساهمة القطاعات املؤسساتية في تغير االئتمان 

على أساس سنوي

 املصدر: بنك املغرب

وبخصوص الديون املعلقة األداء، فقد تزايدت بنسبة %3,2 
إلى  نسبتها  وبقيت  السابق،  الفصل  في   %3,4 مقابل 
وتراجعت   .%7,6 في  مستقرة  شبه  البنكي  االئتمان 
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نسبة الديون املعلقة اخلاصة بالشركات غير املالية اخلاصة 
الفصل  في   %1,8 بنسبة  انخفاضها  بعد   %0,3 بواقع 
 %10,4 السابق، بينما ارتفعت تلك اخلاصة باألسر بنسبة 

عوض %11,6. 

أكتوبر  بشهر  واخلاصة  املتوفرة،  املعطيات  أحدث  وتشير 
في  البنكي  االئتمان  منو  وتيرة  استقرار  شبه  إلى   ،2017
املالي  غير  للقطاع  اخملولة  القروض   تسارعت  5,2%. فقد 
نتيجة  الثالث،  الفصل  في   %4,3 مقابل   %5,2 بنسبة 
نفس  خالل  املسجل  االنخفاض  أثر  لتالشي  باخلصوص 

الفترة من السنة السابقة. 

طرف  من  املالي  غير  للقطاع  املمنوحة  للقروض  وبالنسبة 
بنسبة  تزايدت  فقد  البنوك،  غير  املالية  الشركات  باقي 
هذا  ويعكس  السابق.  الفصل  في   %5,4 بعد   %3,5
التطور انخفاض القروض اخملولة من طرف البنوك احلرة بواقع 
%9,7 بعد ارتفاعها بنسبة 10%، ومنو القروض املقدمة من 

طرف شركات التمويل بنسبة 5,6% بدال من %5,1.

تزايدت  السائلة، فقد  التوظيفات  يتعلق مبجمعات  ما  وفي 
الفصل  4% في  عوض  الثالث  الفصل  5,7% في  بنسبة 
الثاني، بفعل تسارع نسبة منو سندات مؤسسات التوظيف 
اجلماعي في سندات االقتراض من 1,1% إلى 6,1%، ونسبة 
األسهم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات  منو 
 .%47,8 إلى   %33,9 من  املتنوعة  املنقولة  والقيم 
اخلزينة  لسندات  السنوي  النمو  نسبة  تراجعت  وبالعكس، 

من 3,1% إلى %1,2. 

رسم بياني 11.3: التطور السنوي للتوظيفات السائلة والودائع ألجل

املصدر: بنك املغرب

األصول 2.3 أسعار 
العقارية 1.2.3 األصول 

أسعار  مؤشر  ارتفع   ،2017 من سنة  الثالث  الفصل  خالل 
 %1 بواقع  انخفاضه  0,6% بعد  بنسبة  العقارية  األصول 
أسعار  تزايد  التطور  هذا  ويعكس  السابق.  الفصل  في 
التجارية  احملالت  أسعار  وتراجع   %1,3 بنسبة  األراضي 
من  مستقرة  الشقق  أسعار  ظلت  فيما   ،%0,4 بنسبة 

فصل إلى آخر.  

وباملوازاة مع ذلك، انخفض عدد املعامالت بنسبة 1,4% على 
هذا  هم  2,9%. وقد  بواقع  ارتفاعه  بعد  الوطني  الصعيد 
املهنية  2,4% واحملالت  بنسبة  الشقق  باخلصوص  التراجع 
فارتفعت   باألراضي،  اخلاصة  املعامالت  أما   .%3,3 بنسبة 

بنسبة %3,5. 

الرباط،  3,6% في  ارتفعت األسعار بنسبة  وفي أهم املدن، 
الدار  و0,1% في  و0,2% في طنجة،  و0,5% في مراكش، 
 %1,2 بنسبة  األسعار  انخفضت  املقابل،  في  البيضاء. 
باملعامالت،  يتعلق  ما  فاس. وفي  و0,4% في  مكناس  في 
املعامالت  عدد  فيها  ارتفع  التي  اجلديدة  مدينة  وباستثناء 
املدن  باقي  في  تراجعا  عرفت  فقد   ،%27,6 بنسبة 
 %32 الرئيسية األخرى مع تسجيل نسبة انخفاض قدرها 
طنجة،  في  و%8,2  مراكش،  في  و%14,1  الرباط،  في 

و4,6% في مكناس، و4,4% في الدارالبيضاء.  

رسم بياني 12.3: تطور مؤشر أسعار األصول العقارية و عدد املعامالت 
العقارية

املصادر: بنك املغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح اخلرائطي
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املالية  2.2.3 األصول 

1.2.2.3 األسهم

خالل الفصل الثالث من السنة، سجل مؤشر مازي ارتفاعا 
فصليا قدره 1% بعد منوه بواقع 5,6% في الفصل السابق، 

ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى %4,3. 

رسم بياني 13.3: التطور اليومي ملؤشر مازي

املصدر: بورصة الدارالبيضاء

رسم بياني 14.3: تطور املؤشرات القطاعية في الفصل الثالث من سنة 
)%( 2017

املصدر: بورصة الدارالبيضاء

ويعزى هذا األداء باالساس إلى منو مؤشرات قطاعات "البنوك" 
و"الصناعات   ،%19,1 بنسبة  و"املعادن"   ،%3,2 بنسبة 
سجلت  املقابل،  وفي   .%5 بواقع  الغذائية"  الفالحية 
مؤشرات باقي القطاعات الرئيسية انخفاضات قدرها %2,4 
لقطاع  بالنسبة  و%6,5  "االتصاالت"،  لقطاع  بالنسبة 
"العقار".   لقطاع  و7,6% بالنسبة  البناء"،  ومواد  "البناء 

وبالنسبة حلجم املعامالت، فقد تراجع إلى 11,9 مليار درهم 
في  املتوسط  في  مليار   14,5 مقابل  الثالث  الفصل  في 
الفصلني األولني، و18,2 مليار درهم في املتوسط الفصلي 

خالل سنة 2016.  وظلت املعامالت تهيمن عليها املعامالت 
املنجزة في السوق املركزية لألسهم، بحجم يبلغ 8,4 مليار 
من  األولني  الفصلني  خالل  املتوسط  في  مليار   11 مقابل 

السنة.  

ارتفاعا  البورصة  رسملة  سجلت  الظروف،  هذه  ظل  وفي 
مقابل   ، درهم  مليون   615,7 إلى   %1,7 بنسبة  فصليا 

 .2016 سنة  متم  مع  583,4 مليار 

ملؤشر  شهري  ارتفاع  إلى  املتاحة  املعطيات  أحدث  وتشير 
مازي بنسبة 1,6% في نهاية نونبر، وتزايد حجم املعامالت 

إلى 4,5 مليار، عوض 3,2 مليار في شهر أكتوبر. 

السيادي الدين  2.2.2.3 سوق 

الفصل  خالل  الداخلية  السوق  في  اخلزينة  إصدارات  بلغت 
الثالث من سنة 2017، 33,2 مليار درهم، أي بنمو فصلي 
في  الطويلة  االستحقاق  آجال  همت  وقد   .%38,8 قدره 
واآلجال   ،%56 حدود  في  املتوسطة  واآلجال   ،%22 حدود 
اإلصدارات  هذه  أجنزت  وقد   .22% حدود  في  القصيرة 

بأسعار فائدة مرتفعة بشكل طفيف.

2,9 مليار  اخلزينة  إصدارات  تتجاوز  لم  نونبر،  شهر  وخالل 
درهم مقابل 9,7 مليار في املتوسط خالل األشهر العشرة 
78% السندات آلجال  السنة. وهمت في حدود  األولى من 
منخفضة  فائدة  بأسعار  اإلصدارات  هذه  ومتت  طويلة، 
االعتبار  في  وأخذا  أكتوبر.  بشهر  مقارنة  طفيف  بشكل 
مبلغ التسديدات البالغ 6,8 مليار درهم، وصل املبلغ اجلاري 
أي  نونبر،  نهاية  في  مليار   512,4 إلى  اخلزينة  لسندات 

بارتفاع بواقع 4,6% باملقارنة مع نهاية دجنبر 2016.  

رسم بياني 15.3: تطور املبلغ اجلاري لسندات اخلزينة

املصدر: بنك املغرب
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اخلاص الدين  3.2.2.3 سوق 

مليار   15 حوالي  اخلاص  الدين  سوق  في  اإلصدارات  بلغت 
درهم بعد 24,9 مليار في الفصل الثاني، وأجنزت في حدود 

للتداول.  القابلة  الدين  سندات  سوق  98% في 

وفي ما يتعلق بإصدارات املؤسسات غير املالية، فقد بلغت 
خالل  املتوسط  في  درهم  5,4 مليار  بعد  درهم  1,3 مليار 
الفصلني األولني من السنة. وأجنزت هذه اإلصدارات حصريا 

في سوق أوراق اخلزينة. 

أما بالنسبة إلصدارات البنوك، فقد هّمت أساسا شهادات 
اإليداع ألجل قصير مببلغ يناهز 10,6 مليار درهم مقابل ما 
متوسطه 8,2 مليار خالل الفصلني األولني من السنة. أما 

شركات التمويل، فبلغت إصداراتها 1,3 مليار درهم. 

وفي شهر نونبر 2017، بلغت إصدارات سندات الدين اخلاص 
على  البنوك  عن  صادرة  2,4 مليار  منها  درهم،  2,7 مليار 
شكل شهادات اإليداع. وأخذا في االعتبار التسديدات، فقد 
173,6 مليار، أي بارتفاع  وصل املبلغ اجلاري لهذه السندات 

قدره %8 مقارنة مع دجنبر 2016. 

رسم بياني 16.3: تطور املبلغ اجلاري لسندات االقتراض حسب جهات 
اإلصدار )مباليني الدراهم(

املصادر: ماروكلير وحسابات بنك املغرب

القيم  التوظيف اجلماعي في  4.2.2.3 سندات مؤسسات 
املنقولة2

خالل الفصل الثالث من سنة 2017، تراجعت االكتتابات في 
املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  سندات 
الشراء  إعادة  بلغت عمليات  درهم، فيما  166,9 مليار  إلى 
156,5 مليار، مما يعني اكتتابات صافية قدرها 10,4 مليار. 
بنسبة  األداء  ملؤشر  الفصلي  االرتفاع  االعتبار  في  وأخذا 
1,3%، فقد بلغ صافي أصول صناديق مؤسسات التوظيف 

 2017 17 نونبر  2 معطيات حصرت في 

اجلماعي في القيم املنقولة 392,2 مليار درهم في الفصل 
الثاني. وقد  بالفصل  5% مقارنة  قدره  بارتفاع  أي  الثالث، 
صافي  وسجل  األصول.  فئات  جميع  االرتفاع  هذا  هّم 
املنقولة  القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  أصول 
8,3% بالنسبة  13% مقابل  بنسبة  ارتفاعا  األسهم  في 
القيم  في  اجلماعي  التوظيف  مؤسسات  أصول  لصافي 
التوظيف  ملؤسسات  بالنسبة  و%8,9  اخملتلفة،  املنقولة 
و3,5% للسندات  األجل،  القصيرة  السندات  في  اجلماعي 
لصناديق  بالنسبة  و%3,6  األجل،  والطويلة  املتوسطة 
مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة النقدية.

وتشير آخر البيانات املتوفرة، واحملصورة في 17 نونبر 2017، 
إلى اكتتابات صافية قدرها 15,5 مليار درهم وإلى أداء قدره 
أصول  صافي  بذلك  ليصل  شتنبر،  بنهاية  1,1% مقارنة 
 410,4 إلى  املنقولة  القيم  التوظيف اجلماعي في  صناديق 
4,6% باملقارنة مع الفصل  بارتفاع نسبته  مليار درهم، أي 

الثالث.

رسم بياني 17.3: تطور االكتتابات وعمليات إعادة الشراء اخلاصة 
بصناديق مؤسسات التوظيف اجلماعي في القيم املنقولة )مباليير 

الدراهم(

املصدر:الهيئة املغربية لسوق الرساميل
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4. توجهات السياسة املالية
باستثناء مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية لالستهالك التي سجلت نسب إجناز تفوق الوتيرة العادية، 
تراجعت العائدات الضريبية برسم األشهر العشرة األولى من سنة 2017 مقارنة مع قانون املالية. وبقيت املداخيل غير 
التعاون  مجلس  ولهبات  االحتكار  ملداخيل  احملدود  للتحصيل  باألساس  نتيجة  جدا،  ضعيف  إجناز  مستوى  في  الضريبية 
اخلليجي. وبالنسبة للنفقات، بلغت وتيرة إجناز االستثمارات وفوائد الدين والدعم مستويات مرتفعة، بينما عرفت نفقات 

السلع واخلدمات بعض التأخير مقارنة باملستويات املبرمجة. 

ومن سنة إلى أخرى، تسجل املالية العمومية تطورا إيجابيا، مع حتسن العجز مببلغ 5,1 مليار إلى 30,4 مليار. وهذا التطور 
ناجت عن منو العائدات بشكل أكبر من منو النفقات، وعن حتسن الرصيد اإليجابي للحسابات اخلاصة للخزينة مببلغ 2,3 مليار، 
ليصل إلى 6,3 مليار. وقد حتسنت املداخيل العادية، دون احتساب مداخيل اخلوصصة، بنسبة %4,1، تشمل منو العائدات 
%8، نتيجة باألساس لتحسن عائدات  بواقع  املباشرة  ارتفعت الضرائب  العائدات غير الضريبية. فقد  الضريبية وتقلص 
النفقات  تفاقمت  املقابل،  أقل. وفي  بوتيرة  وإن  املباشرة، من جانبها،  الضرائب غير  تزايدت  فيما  الشركات،  الضريبة على 
اإلجمالية بنسبة %2,2، ارتباطا باخلصوص بنمو تكاليف املقاصة بنسبة %31,1، والتحويالت لفائدة اجلماعات الترابية 

بواقع %6,7، بينما شهدت كتلة األجور انخفاضا طفيفا. 

وخالل األشهر العشرة األولى من سنة 2017، قلصت اخلزينة مخزون نفقاتها قيد اإلجناز مببلغ قدره 6 مليارات، مما رفع عجز 
اخلزينة إلى 36,3 مليار، حيث تفاقم بواقع 1,5 مليار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وقد متت تغطية هذه احلاجة 
إلى التمويل والتدفق الصافي اخلارجي السلبي البالغ 1,2 مليار بواسطة موارد داخلية مببلغ صاف قدره 37,6 مليار. وبذلك، 
 .2016 دجنبر  نهاية  في  %3,6 مقارنة مبستواه  بنسبة  ارتفع  قد  املباشر  العمومي  للدين  اجلاري  املبلغ  يكون  أن  يحتمل 
وبخصوص تكلفة التمويل في سوق سندات اخلزينة، فقد عرف متوسط أسعار الفائدة املرجح ارتفاعا طفيفا في املتوسط.

العادية 1.4 املداخيل 
سنة  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  امليزانية  تنفيذ  أفرز 
مداخيل  احتساب  دون  العادية  املداخيل  حتسن   2017
درهم،  202,3 مليار  إلى  لتصل   ،%4,1 بنسبة  اخلوصصة 
 184,1 5,8% إلى  بنسبة  الضريبية  العائدات  منو  تشمل 
 %12,3 بنسبة  الضريبية  غير  العائدات  وانخفاض  مليار 
التطور اإليجابي للناجت الضريبي  15,8 مليار. ويعكس  إلى 
على  والضريبة  الشركات  على  الضريبة  عائدات  ارتفاع 
القيمة املضافة، وبدرجة أقل، منو عائدات الضريبة الداخلية 

لالستهالك والضريبة على الدخل. 

 %8 بنسبة  املباشرة  الضرائب  عائدات  ارتفعت  وبالفعل، 
74,1 مليار، مما يعكس باألساس منو مداخيل الضريبة  إلى 
على الشركات بنسبة 13,7% إلى 39,6 مليار. كما حققت 
بنمو  أي  32,7 مليار،  مبلغ  الدخل  على  الضريبة  مداخيل 
الدخل  الضريبة على  تراجع عائدات  2,3%، لكن مع  بواقع 
مليار،   3,3 إلى   %6,3 بنسبة  العقارية  األرباح  برسم 
من  املؤداة  باألجور  اخلاصة  الدخل  على  الضريبة  ومداخيل 

 6,9 7,3% إلى  بنسبة  املستخدمني  نفقات  مديرية  طرف 
مليار.  

ومن جانبها، سجلت الضرائب غير املباشرة ارتفاعا بنسبة 
عائدات  بنمو  باخلصوص  ارتباطا  مليار،   89,3 إلى   %5,9
 66,8 إلى   %6,7 بنسبة  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  ناجت  تزايد  كما  مليار. 
لتسديد  اعتبارا  مليار،   24,2 إلى   %7 بنسبة  الداخلية 
مبلغ 5,7 مليار مقابل 6,7 مليار في نهاية أكتوبر 2016. 
كما حتسنت عائدات الضريبة على القيمة املضافة املفروضة 
ارتفاع  42,5 مليار، تعكس  6,6% إلى  بواقع  الواردات  على 
املنتجات  على  املفروضة  املضافة  القيمة  على  الضريبة 
املضافة  القيمة  على  والضريبة   %19,5 بنسبة  الطاقية 

املفروضة على باقي املنتجات بنسبة %4,4. 
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جدول 1.4: تطور املداخيل العادية )مباليير الدراهم(

ينا ير

أكتوبر

2016

ينا ير 
أكتوبر   
2017

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون  املالية 
  2017

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة لقانون 

املالية )%(

194,4202,34,1251,480,5املداخيل العادية

174,1184,15,8225,881,5املداخيل اجلبائية

68,674,18,089,482,9الضرائب املباشرة

34,839,613,745,686,9الضريبة على الشركات

32,032,72,340,980,0الضريبة على الدخل

84,389,35,9109,481,6الضرائب غير املباشرة

الضريبة على القيمة 

املضافة*
62,666,86,782,880,6

الرسوم الداخلية على 
االستهالك

21,822,63,626,684,8

6,48,980,1-7,67,2الرسوم اجلمركية

13,513,60,518,175,1رسوم التسجيل والتنبر

12,322,370,9-18,015,8املوارد غير اجلبائية*

6,19,174,9-7,26,8االحتكار

16,413,268,1-10,89,0مداخيل أخرى

 هبات مجلس التعاون
اخلليجي

3,34,640,38,057,4

مداخيل بعض 
احلسابات 

اخلصوصية للخزينة
2,32,43,43,373,0

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

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، إعادة معاجلة الضريبة على القيمة املضافة من طرف بنك املغرب.

ما  جهتها،  من  لالستهالك،  الداخلية  الضريبة  وحققت 
وارتفعت   .%3,6 قدره  بارتفاع  أي  مليار،   22,6 مجموعه 
على  املفروضة  لالستهالك  الداخلية  الضريبة  مداخيل 
13 مليار، ومداخيل  2,2% إلى  الطاقية بنسبة  ااملنتجات 
الضريبة الداخلية لالستهالك املفروضة على التبغ بنسبة 
تراجعت  ذلك،  من  العكس  8,2 مليار. وعلى  4,9% إلى 
مليار،   7,2 إلى   %6,4 بنسبة  اجلمركية  الرسوم  عائدات 
 %0,5 قدره  مبا  والتنبر  التسجيل  واجبات  حتسنت  فيما 

إلى 13,6 مليار.

رسم بياني 1.4: إجنازات املداخيل العمومية الرئيسية بالنسبة لقانون 
املالية

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

بانخفاض  أي  15,8 مليار،  الضريبية  غير  املداخيل  وبلغت 
دول  هبات  ارتفاع  التطور  هذا  ويشمل   .%12,3 قدره 
4,6 مليار،  40,3% إلى  بنسبة  اخلليجي  التعاون  مجلس 
مقابل توقع بلغ 8 ماليير في قانون املالية، وتراجع املداخيل 
6,8 مليار. وتتأتى هذه  6,1% إلى  برسم االحتكار بنسبة 
العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  من  أساسا  األخيرة 
مليار،   1,4 مببلغ  املغرب  واتصاالت  مليار،   1,5 حدود  في 
واملكتب الشريف للفوسفاط مببلغ 1,3 مليار، وبنك املغرب 

في حدود 488 مليون.

2.4 النفقات
بلغت النفقات اإلجمالية في نهاية أكتوبر 2017، ما قدره 
نهاية  مع  2,2% مقارنة  قدره  منوا  محققة  238,9 مليار، 
العادية  النفقات  تزايد  التطور  2016. ويعكس هذا  أكتوبر 
بنسبة 2,5% إلى 191,1 مليار، ونفقات االستثمار بنسبة 
واخلدمات  السلع  نفقات  وارتفعت  مليار.   47,8 إلى   %1
نفقات  تراجع  تشمل  مليار،   133,2 لتبلغ   %0,1 بواقع 
بنود  وارتفاع  87,3 مليار  0,5% إلى  بنسبة  املستخدمني 
باقي السلع واخلدمات بواقع 1,4% إلى 46 مليار. وتشمل 
للتقاعد  املغربي  الصندوق  لفائدة  التحويالت  األخيرة  هذه 
 ،2016 سنة  مع  مقارنة  تغيير  دون  أي  10,5 مليار،  مببلغ 
العمومية  املؤسسات  مختلف  لفائدة  التحويالت  وارتفاع 
بنسبة 3,2% إلى 15,9 مليار، وانخفاض التحويالت لفائدة 
احلسابات اخلاصة للخزينة بنسبة 31,7% إلى 2,8 مليار. 

جدول 2.4 : تطور وتنفيذ النفقات العمومية)مباليير الدراهم(*

ينا ير

 أكتوبر
2016

ينا ير 
أكتوبر   
2017

�ا لتغير 
بالنسبة 

املئوية

قانون  املالية 
  2017

نسبة  التنفيذ 
بالنسبة لقانون 

املالية )%(

233,8238,92,2290,482,3نفقات  إجمالية

186,5191,12,5234,881,4نفقات  عادية

133,1133,20,1167,879,4سلع وخدمات

0,5106,781,8-87,787,3كتلة األجور

45,346,01,461,175,2سلع وخدمات أخرى

24,925,00,627,591,1فوائد الدين

9,812,831,114,787,6املقاصة

 التحويالت إلى
18,820,06,724,980,6اجلماعات الترابية

47,347,81,055,686,0االستثمار

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

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

وباإلضافة إلى ذلك، شهدت تكاليف فوائد الدين، املنفذة في 
نتيجة  25 مليار،  0,6% إلى  بواقع  ارتفاعا   ،%91,1 حدود 
 21,9 إلى   %0,8 بنسبة  الداخلي  الدين  فوائد  لتزايد 
 %0,4 بنسبة  اخلارجي  الدين  فوائد  تراجعت  بينما  مليار، 

إلى 3,1 مليار. 

رسم بياني 3.4: بنية النفقات العادية

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

وفي ما يتعلق بتكاليف املقاصة، فقد تزايدت بنسبة %31,1 
لتصل إلى 12,8 مليار. وحسب املعطيات اخلاصة بصندوق 
التي  القفزة  إلى  معظمه  في  االرتفاع  هذا  يعزى  املقاصة، 
8,1 مليار.  49,9% إلى  بنسبة  البوتان  غاز  دعم  سجلها 
 ،%2,8 الغاز املستهلكة بنسبة  ارتفاع كميات  وفضال عن 
يعود سبب هذا االرتفاع إلى تزايد أسعار الغاز في األسواق 
العاملية، بحيث انتقل من 303,9 دوالر للطن في املتوسط 
 416,8 2016 إلى  سنة  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل 
دوالر للطن في املتوسط خالل نفس الفترة من سنة 2017، 

أي بنمو قدره %37,2. 

رسم بياني 4.4: نفقات االستثمار املتراكمةمن يناير إلى أكتوبر

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

47,8 مليار،  1% لتبلغ  بنسبة  االستثمار  نفقات  وتزايدت 
املالية.  قانون  مع  مقارنة   %86 قدرها  إجناز  بنسبة  أي 
 %7,9 بنسبة  الوزارات  نفقات  ارتفاع  التطور  هذا  ويشمل 
بواقع  املشتركة  التكاليف  وانخفاض  مليار،   30,1 إلى 
ارتفع  الشهرية،  الدينامية  17,1 مليار. ومن حيث  5% إلى 
58,8% مقارنة  بنسبة  أكتوبر  شهر  في  املسجل  التدفق 

بالتدفق اخلاص بأكتوبر 2016. 

اخلزينة ومتويل  3.4 العجز 
أخذا في االعتبار تطور املداخيل، والنفقات ورصيد احلسابات 
 6,3 57,6% إلى  بنسبة  منوا  حقق  الذي  للخزينة  اخلاصة 
 30,4 إلى  مليار   5,1 مببلغ  امليزانية  عجز  حتسن  مليار، 
اخلزينة مخزون  2017. وقد قلصت  أكتوبر  نهاية  مليار في 
النفقات قيد اإلجناز مببلغ 6 ماليير، مما رفع عجز اخلزينة إلى 
36,3 مليار، أي بتفاقم قدره 4,4% مقارنة مع نهاية أكتوبر 

  .2016

رسم بياني 5.4: رصيد امليزانية والتمويالت

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

وكان تدفق التمويل الصافي اخلارجي سلبيا مببلغ 1,2 مليار، 
مقابل تدفق إيجابي قدره 2,4 مليار سنة 2016. وقد متت 
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التمويل  إلى  احلاجة  وكذلك  اخلارجي  التدفق  هذا  تغطية 
أي  مليار،   37,6 قدره  صاف  مببلغ  داخلية  موارد  بواسطة 
سنة  من  الفترة  بنفس  مقارنة  مليار   5,8 مببلغ  بارتفاع 
في  الداخلي  االقتراض  إلى  اللجوء  إلى  2016. وباإلضافة 
أكتوبر  نهاية  في  مليار   16,2 مقابل  مليار،   24,9 حدود 
12,7 مليار،  ذاتية مببلغ  2016، استفادت اخلزينة من موارد 

عوض 15,6 مليار في السنة السابقة.  

جدول 3.4: متويل العجز )مباليير الدراهم(

ينا ير

 أكتوبر
2016

ينا ير 
أكتوبر   
2017

قانون 
املالية 
2017

الفارق املطلق لقانون 
املالية/يناير- أكتوبر 

2017

7,911,216,65,4الرصيد عادي

 رصيد رسوم
التسجيل والتنبر

4,06,36,0-0,3

0,2-5,5-5,3-10,6-الرصيد األولي

2,6-33,0-30,4-35,4-رصيد امليزانية

6,00,0-0,6تغير متأخرات األداء

33,03,4-36,3-34,8-احلاجة إلى التمويل

17,1-31,837,620,5التمويل الداخلي

1,212,513,7-2,4التمويل اخلارجي

0,60,00,00,0اخلوصصة

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، وحسابات بنك املغرب

قدره  باملزايدة مبلغا صافيا  األذينات  إلى سوق  اللجوء  وهم 
26,3 مليار، مقابل 12,2 مليار في السنة السابقة. وأجنزت 
االكتتابات الصافية بواسطة سندات ألجل 5 سنوات وألجل 
وسندات  األجلني،  لكال  10,6 مليار  حدود  في  52 أسبوعا، 
ألجل 10 سنوات مببلغ 6,9 مليار، وسندات ألجل 15 سنة 
الصافية  التسديدات  همت  ذلك،  3,1 مليار. ومبوازاة  مببلغ 
السندات ألجل 26 أسبوعا مببلغ 5,9 مليار، والسندات ألجل 

سنتني مببلغ 1,5 مليار.

رسم بياني 6.4: رصيد امليزانية املتراكمةمن يناير إلى أكتوبر 

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

وفي ما يتعلق بظروف متويل اخلزينة في سوق السندات، فقد 
الفائدة  سعر  متوسط  يرتفع  لم  إذ  إجماال،  مواتية  ظلت 
إلى  يناير  شهر  من  الصادرة  السندات  على  املطبق  املرجح 
غاية شهر أكتوبر 2017 سوى مبقدار 7 نقط أساس ليبلغ 
املطبقة  الفائدة  أسعار  االرتفاعات  أقوى  3,06%. وهمت 
أساس،  نقطة   30 مبقدار  سنة   15 ألجل  السندات  على 
تليها أسعار الفائدة املطبقة على السندات ألجل 5 سنوات 
وألجل 10 سنوات مبقدار 13 نقطة أساس و12 نقطة أساس 
على التوالي. وفي املقابل، تراجعت أسعار الفائدة املطبقة 
على سندات اخلزينة ألجل 30 سنة مبقدار 16 نقطة أساس.

جدول 4.4: آفاق مديونية اخلزينة )مباليير الدراهم(

20122013201420152016

إلى متم  
أكتوبر

 2017
توقعات*

116,9129,8141,1140,8142,8141,6الدين اخلارجي للخزينة

0,9-0,21,4-17,411,18,7التغير بالنسبة املئوية

376,8424,5445,5488,4514,6539,5الدين الداخلي للخزينة 

13,712,65,09,65,44,8التغير بالنسبة املئوية

493,7554,3586,6629,2657,4681,0املبلغ اجلاري للدين املباشر

14,612,35,87,34,53,6التغير بالنسبة املئوية

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

واخلارجية. الداخلية  التمويالت  إلى تدفقات  التقديرات  2017، تستند  أكتوبر  أواخر  إلى  للدين  * بالنسبة 

وعلى مستوى الدين العمومي املباشر، يرجح أن يكون مبلغه 
السنة  انتهاء  قبل  3,6% شهرين  بنسبة  ارتفع  قد  اجلاري 
ويشمل   .2016 دجنبر  متم  مع  باملقارنة   2017 املالية 
4,8% وتراجع  بنسبة  الداخلي  مكونه  ارتفاع  التطور  هذا 

مكونه اخلارجي بواقع %0,9.  

رسم بياني 7.4: مديونية اخلزينة

املصادر: وزارة االقتصاد واملالية )مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية(، وتقديرات وحسابات بنك املغرب.
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تشير أحدث املعطيات املتعلقة باحلسابات الوطنية إلى تسارع النمو الوطني إلى 4,2% في الفصل الثاني، مقابل %1 
و0,9  الداخلي،  للطلب  بالنسبة  مئوية  نقطة   3,3 مبقدار  إيجابية  مساهمة  مع  املاضية،  السنة  من  الفترة  نفس  خالل 
نقطة مئوية بالنسبة للصادرات الصافية. وحسب آخر املعطيات املتوفرة خالل السنة، من املرجح أن يكون النمو قد تسارع 
إلى 4,1% في الفصل الثاني بعد 1,2% في السنة السابقة، مع ارتفاع القيمة املضافة الفالحية بنسبة 13,5% بعد 

انخفاضها بواقع 13,7%، وحتسن الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي مبقدار 3% مقابل %3,1.

وفي سوق الشغل، شهد االقتصاد الوطني ما بني الفصل الثالث من سنة 2016 والفصل الثالث من سنة 2017 خلق 89 
ألف منصب شغل، 47 ألفا منها في القطاع الفالحي. وأخذا في االعتبار عدد الوافدين اجلدد الباحثني عن العمل والبالغ 
131 ألف شخص، سجلت نسبة البطالة ارتفاعا طفيفا، إذ انتقلت من 10,4% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، ومن 
14,5% إلى 14,9% في الوسط احلضري. وبخصوص تكاليف الشغل، تشير املعطيات اخلاصة بالفصل الثالث إلى ارتفاع 
مؤشر األجور في القطاع اخلاص، على أساس سنوي، بنسبة 3,2% مقابل 1,6% سنة من قبل، وبواقع 3% بعد انخفاضه 

بنسبة 0,3% بالقيمة احلقيقية.

وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يواصل الناجت الداخلي اإلجمالي تطوره في مستوى قريب من إمكاناته خالل النصف الثاني 
من سنة 2017.

5. الطلب والعرض وسوق الشغل

الداخلي 1.5 الطلب 
1.1.5 االستهالك 

االستهالك  ارتفع   ،2017 سنة  من  الثاني  الفصل  خالل 
نفس  في   %2,9 عوض   %4,9 بنسبة  لألسر  النهائي 
النمو  في  مساهمته  رفع  السابقة. مما  السنة  من  الفترة 

إلى 2,8 نقطة مئوية بدال من 1,6 نقطة. 

وبناء على املؤشرات املتوفرة، يرتقب أن يستمر هذا التسارع 
 %4,4 السنة مع حتقيق منو قدره  الثاني من  النصف  خالل 
التسارع  أن يكون هذا  3,6% سنة من قبل. ويرجح  عوض 
الشغل  وأوضاع سوق  الفالحية  املداخيل  بتحسن  مدعوما 
عدده  ملا  صافيا  إحداثا  الثالث  الفصل  خالل  شهد  الذي 
في  منصب  73 ألف  فقدان  بدل  شغل  منصب  89 ألف 

السنة السابقة. 

استقصاء  نتائج  مع  منسجمة  التطورات  هذه  وتعتبر 
الظرفية لدى األسر الذي أجنزته املندوبة السامية للتخطيط، 
85,5 نقطة  بواقع  األسر  ثقة  مؤشر  حتسن  تظهر  والتي 

مقابل 73,8 نقطة خالل الفصل ذاته من السنة املاضية.

غير أن وتيرة منو قروض االستهالك ظلت معتدلة، حيث بلغت 
مع نهاية شتنبر 4,5% عوض 5,4% في السنة السابقة.

وبخصوص االستهالك النهائي لإلدارات العمومية، فقد عرف 
مساهمته  انتقلت  0,6%. وبذلك  2,4% إلى  من  تباطؤا 
مئوية.  نقطة   0,1 إلى  مئوية  نقطة   0,5 من  النمو  في 
وفي النصف الثاني من السنة، يتوقع أن يشهد تطوره منوا 
بواقع 1,9%. و يرجح أن تكون تفقات التسيير قد ارتفعت 
املستخدمني  نفقات  من  كل  بتزايد  4,7% ارتباطا  بنسبة 
تظل  أن  ويرجح  واخلدمات.  السلع  باقي  برسم  والنفقات 
مساهمة استهالك اإلدارات العمومية في النمو إيجابية. 

�رسم بياني 1.5: تطور نفقات االستهالك النهائي الوطني
املئوية(  )بالنسبة 

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب
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2.1.5 االستثمار

 %8,5 فقد االستثمار حيويته حيث تباطأت وتيرة منوه من 
وبذلك،   .2017 سنة  من  الثاني  الفصل  في   %0,9 إلى 
إلى  مئوية  نقطة   2,7 من  النمو  في  مساهمته  تباطأت 

0,3 نقطة. 

سلع  لواردات  قويا  تباطؤا  املتاحة  املعطيات  آخر  وتظهر 
ذلك،  مع  وباملوازاة  البناء.  لقطاع  ضعيفا  وأداءا  التجهيز 
18,7%. أما  بنسبة  العقارية  األصول  معامالت  انخفضت 
األسعار، فارتفعت بواقع 4,7% تشمل تزايد أسعار األراضي 
لالستعمال  اخملصصة  األمالك  وأسعار   %5,9 بنسبة 
مبقدار  السكنية  األمالك  وأسعار   %5,1 بنسبة  التجاري 

 .%4

قروض  منو  تظهر  شتنبر  بنهاية  النقدية  الوضعية  أن  غير 
للمنعشني  املمنوحة  والقروض   %12,3 بنسبة  التجهيز 
النتائج  تشير  آخر،  جانب  ومن   .%1,1 بنسبة  العقاريني 
املغرب  بنك  ينجزه  الذي  الظرفية  الستقصاء  الفصلية 
الصناعات  أرباب  ثلثي  أن  إلى  الثالث،  بالفصل  واخلاص 
يعتبرون مناخ األعمال طبيعا، وأن نفقات االستثمار تشهد 

حالة ركود برأي نصف أرباب الصناعات. 

أن يتواصل تباطؤ  التطورات، يرتقب  وأخذا في االعتبار هذه 
تسجيل  مع  السنة  من  الثاني  النصف  خالل  االستثمار 

تراجع متوقع قدره %1. 

اخلارجي 2.5 الطلب 
الصادرات  ساهمت   ،2017 سنة  من  الثاني  الفصل  خالل 
0,9 نقطة  النمو في حدود  الصافية للسلع واخلدمات في 
مئوية، عوض مساهمة سلبية قدرها 3,8 نقطة في السنة 
ارتفاعا بواقع  السابقة. وسجلت صادرات السلع واخلدمات 
تباطؤا  الواردات  منو  وتيرة  عرفت  بينما   ،%4,5 6% مقابل 

من 12,6% إلى %2,7. 

تتسارع  أن  املرجح  من  السنة،  من  الثاني  النصف  وفي 
الصادرات، بفضل األداء اجليد ملبيعات الفوسفاط ومشتقاته، 
واملنتجات الفالحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وانتعاش 
وبالنسبة  الرئيسيني.  الشركاء  لدى  االقتصادي  النشاط 
غير  الواردات  بتراجع  ارتباطا  تتباطأ  أن  يتوقع  للواردات، 
ملقتنيات  القوي  وبالتباطؤ  الغذائية،  واملنتجات  الطاقية 

سلع التجهيز. 

الفصل  4,2% في  السياق، وبعد حتقيق منو قدره  وفي هذا 
الناجت  منو  يبلغ  أن  املتوقع  من   ،2017 سنة  من  الثاني 
من  الثاني  النصف  في   %4,1 حوالي  اإلجمالي  الداخلي 

السنة اجلارية.

3.5 الـعــرض
النمو  يكون  أن  املرجح  من  السنة،  من  الثاني  النصف  في 
الفترة  نفس  خالل   %1,2 مقابل   %4,1 حوالي  بلغ  قد 
الفالحية  املضافة  القيمة  تزايد  مع  السابقة،  السنة  من 
بفضل   ،%13,7 بواقع  تراجعها  بعد   %13,5 بنسبة 

محصول احلبوب اجليد والبالغ 95,6 مليون قنطار.

كما يرجح أن تكون وتيرة األنشطة غير الفالحية تسارعت 
الداخلي  الناجت  يكون  قد  فيما   ،%2,9 إلى   %2,4 من 

اإلجمالي غير الفالحي بلغ 3% مقابل %3,1. 

�رسم بياني 2.5: الناجت الداخلي اإلجمالي حسب املكونات 
املئوية( بالنسبة  التغير  )أسعار متسلسلة، 

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

وعلى مستوى القطاع الثانوي، من املرتقب أن يكون النشاط 
 %17,9 قدره  منو  مع  املعادن،  قطاع  في  حتسنه  واصل  قد 
السنة  في   %1 مقابل  السنة،  من  الثاني  النصف  في 
السابقة، مما يعكس التحسن املستمر للطلب اخلارجي على 
قد  النشاط  يكون  أن  يرجح  كما  ومشتقاته.  الفوسفاط 
 .%1,2 2,1% بعد  بنسبة  التحويلية  الصناعات  تزايد في 
"الكهرباء  لقطاع  املضافة  القيمة  أن  يرجح  جانبها،  ومن 
بتباطؤ  ارتباطا   ،%2 إلى   %4,8 من  تباطأت  قد  واملاء" 

إنتاج الكهرباء. 

وعلى العكس من ذلك، يرجح أن يكون قطاع البناء واألشغال 
منو  مع  ضعيف،  مستوى  في  تطوره  واصل  قد  العمومية 
النسبي  التحسن  من  بالرغم   ،%1,2 مقابل   %0,3 قدره 
لهذا  املمنوحة  للقروض  اجلاري  واملبلغ  اإلسمنت  ملبيعات 

القطاع خالل الفصل الثالث. 
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رسم بياني 3.5: مساهمات فروع النشاط في النمو )بالنقط املئوية(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب.

أن منوها قد  الثالث، يرجح  القطاع  بأنشطة  وفي ما يتعلق 
 %4,6 وإلى  التجارة،  لقطاع  بالنسبة   %4,3 إلى  تسارع 
 %5,5 إلى  تباطأ  يكون  قد  بينما  النقل،  خلدمات  بالنسبة 
2,4% بالنسبة  واملطاعم" وإلى  "الفنادق  بالنسبة لقطاع 

لقطاع "البريد واالتصاالت". 

وبالنسبة جملموع سنة 2017، من املرتقب أن يتسارع منو الناجت 
 %1,2 4,1% بعد  إلى  ملموس  بشكل  اإلجمالي  الداخلي 
املضافة  القيمة  بتزايد  أساسا  مدفوعا   ،2016 سنة 
لألنشطة  الطفيف  وبالتسارع   %14,7 بواقع  الفالحية 
االعتبار  في  وأخذا   .%2,7 إلى   %2,2 من  الفالحية  غير 
أن  يرجح  الدعم،  من  الصافية  للضرائب  الواضح  التباطؤ 
يتباطأ الناجت الداخلي اإلجمالي غير الفالحي من 3,1% إلى 

.%2,7
اإلنتاجية1 والطاقات  الشغل  4.5 سوق 

1.4.5 النشاط والشغل

السكان  عدد  ارتفع   ،2017 سنة  من  الثالث  الفصل  خالل 
بنسبة  فوق  فما  15 سنة  العمر  من  البالغني  النشيطني 
التطور  هذا  هم  شخص. وقد  11,64 مليون  1,1% ليبلغ 
كال من الوسط احلضري والقروي، بتسجيل ارتفاعات قدرها 
األشخاص  عدد  لتزايد  التوالي. واعتبارا  1% و1,3% على 
تراجعت نسبة   ،%1,7 بنسبة  النشاط  الذين هم في سن 
الصعيد  على   %45,5 إلى  نقطة   0,3 مبقدار  النشاط 
41,5% في  إلى  0,7 نقطة  بواقع  انخفض  الوطني. فقد 
في   %52,4 إلى  نقطة   0,4 قدره  مبا  ارتفع  بينما  املدن، 

املناطق القروية.  

وباملوازاة مع ذلك، وبعد فقدانه لـما عدده 73 ألف منصب 
إحداث  الوطني  االقتصاد  املاضية، سجل  السنة  شغل في 
1جتدر اإلشارة إلى أن األرقام اخلاصة بالفصل األول لسنة 2016 مت تعديلها من طرف املندوبية السامية للتخطيط على أساس 

التوقعات اجلديدة للسكان املبنية على بيانات إحصاء السكان لسنة 2014.

املناطق  60 ألف منصب في  89 ألف منصب شغل، منها 
املشتغلني  النشيطني  السكان  عدد  ارتفع  القروية. وبذلك 
مبقدار  التشغيل  نسبة  تراجعت  بينما   ،%0,9 بنسبة 
إلى  0,8 نقطة  قدره  تراجع  مع   ،%40,7 إلى  0,3 نقطة 
إلى  نقطة   0,4 قدره  ومنو  احلضري،  الوسط  في   %35,3

القروية. املناطق  50% في 

وحسب قطاعات النشاط، يعكس حتسن التشغيل باألساس 
الفالحة، السيما  47 ألف منصب شغل في قطاع  إحداث 
بفضل محصول احلبوب اجليد. أما في القطاع غير الفالحي، 
فتم إحداث 42 ألف منصب شغل، منها 20 ألف منصب 
الصناعة  قطاع  في  منصب  و15 ألف  اخلدمات  قطاع  في 
قطاع  في  منصب  آالف  و7  التقليدية،  الصناعة  فيها  مبا 

البناء واألشغال العمومية.

رسم بياني 4.5: تطور عدد مناصب الشغل احملدثة حسب القطاعات 
)باآلالف(

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

الناقص والتشغيل  2.4.5 البطالة 

في ظل هذه الظروف، تزايد عدد السكان النشيطني العاطلني 
عن العمل بنسبة 3,5% إلى 1,24 مليون شخص. وأخذا 
نسبة  انتقلت  النشيطة،  الساكنة  تطور  االعتبار  في 
الوطني،  الصعيد  على   %10,6 إلى   %10,4 من  البطالة 
مع ارتفاعها من 14,5% إلى 14,9% في الوسط احلضري، 
وبالنسبة  القروي.  الوسط  في   %4,6 في  واستقرارها 
لفئة الشباب املتراوحة أعمارهم بني 15 و 24 سنة، بشكل 
 %29,3 إلى  أوساطهم  في  البطالة  معدل   ارتفع  خاص، 

على املستوى الوطني، وإلى 45,2% في املدن. 

وترافق ارتفاع نسبة البطالة بتزايد جديد للتشغيل الناقص، 
الصعيد  على   %9,9 إلى   %9,7 من  نسبته  ارتفعت  إذ 
ومن  احلضري  الوسط  8,3% في  8,2% إلى  ومن  الوطني، 

القروية2 . املناطق  11,8% في  11,5% إلى 

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

آخر أو مستعدون لتغيير العمل ألنه ال يتالءم مع تكوينهم أو مؤهالتهم أو لضعف مستوى األجر املقترح. 
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واألجور 3.4.5 اإلنتاجية 

غير  األنشطة  في  للعمل  الظاهرة  اإلنتاجية  تباطأت 
 %2,4 من  انخفاضا  سجلت  إذ  طفيف،  بشكل  الفالحية 
غير  املضافة  القيمة  منو  التطور  هذا  2,1%. ويعكس  إلى 
التشغيل  وتزايد   ،%2,3 مقابل   %2,8 بنسبة  الفالحية 

غير الفالحي بواقع 0,7%  بعد تقلصه بنسبة %0,1.  

على  يحتسب  الذي  األجور،  متوسط  ارتفع  جانبه،  ومن 
أساس بيانات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، خالل 
وبنسبة  اإلسمية،  3,2% بالقيمة  بنسبة  الثالث  الفصل 

احلقيقية.  3% بالقيمة 

رسم بياني 5.5: مؤشر متوسط األجور في القطاع اخلاص )التغير على 
أساس سنوي بالنسبة املئوية(

املصادر: الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب

خالل  مستقرا  ظل  فقد  لألجور،  األدنى  احلد  وبخصوص 
الفصل الثالث في 13,46 درهم للساعة بالقيمة اإلسمية. 
بنسبة  االستهالك  أسعار  مؤشر  ارتفاع  االعتبار  في  وأخذا 
احلقيقية،  بالقيمة  لألجور،  األدنى  احلد  سجل  فقد   ،%0,2
أن  ويرتقب  سنوي،  أساس  على   %0,2 مبقدار  انخفاضا 

ينخفض بنسبة 1,2% في الفصل االرابع.  

رسم بياني 6.5: القيمة االسمية واحلقيقية للحد األدنى لألجور 
بالساعة )درهم/ساعة(

املصادر: وزارة التشغيل والتكوين املهني وحسابات بنك املغرب.

وإجماال، يرتقب أن يبقى الناجت الداخلي اإلجمالي في مستوى 
 ،2017 سنة  من  الثاني  النصف  خالل  إمكاناته  من  قريب 

حسب توقعات بنك املغرب.

رسم بياني 7.5: فجوة الناجت اإلجمالي )بالنسبة املئوية(

املصادر: تقديرات بنك املغرب على أساس معطيات املندوبية السامية للتخطيط.

جدول 1.5: تطور املؤشرات الرئيسية لسوق الشغل

ف 2017-3 ف 2016-3

45,5 45,8 املئوية( معدل النشاط )بالنسبة 

41,5 42,2 الوسط احلضري
52,4 52,0 الوسط القروي
10,6 10,4 املئوية( نسبة البطالة )بالنسبة 

29,3 28,9 الشباب البالغون ما بني 51 و42 سنة

14,9 14,5 الوسط احلضري
45,2 44,5 الشباب البالغون ما بني 51 و42 سنة

4,6 4,6      الوسط القروي
89 -73 مناصب الشغل احملدثة )باآلالف(
29 -3 الوسط احلضري
60 -70 الوسط القروي

القطاعات
47 -66 الفالحة

15 -44 الصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية

7 52 البناء واألشغال العمومية
20 -15 اخلدمات

2,1 2,4 �اإلنتاجية الظاهرة للعمل غير الفالحي 
املئوية( بالنسبة  )التغير 

3,2 1,6 االسمي مؤشر متوسط األجور 

املئوية( بالنسبة  3,0)التغير  -0,3 احلقيقي
املصادر: املندوبية السامية للتخطيط، الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وحسابات بنك املغرب.
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تطور التضخم في الفترة األخيرة

بعد أن بلغ مستوى ضعيفا قدره 0,2% خالل الفصل الثالث، ارتفع التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار االستهالك، 
إلى 0,6% في أكتوبر، منهيا بذلك املنحى التنازلي الذي بدأه منذ الفصل األخير من سنة 2016. ويعزى هذا التسارع إلى 
التشحيم،  وزيوت  احملروقات  أسعار  ارتفاع  إلى  أقل،  وبدرجة  األثمان،  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  أسعار  تقلص  تأثير  تراجع 
ارتباطا بارتفاع األسعار العاملية للمنتجات النفطية. ومن جهة أخرى، تغيرت أسعار املنتجات املقننة بنفس الوتيرة املسجلة 
»الكهرباء« و»التبغ«. أما التضخم  1%، مما يعكس استمرار تأثير االرتفاعات السابقة ألسعار  الثالث، أي  خالل الفصل 

األساسي، فقد ارتفع بشكل طفيف، حيث انتقل من 1,2% إلى %1,3.

املنتجات  ارتفاع أسعار  أن يعكس  1,2%. ويتوقع  إلى  التضخم بشكل ملموس  يرتفع  أن  املرجح  الرابع، من  الفصل  وفي 
الغذائية املتقلبة األثمان، بعد ثالثة فصول من االنخفاض، وارتفاع أسعار احملروقات وزيوت التشحيم. كما يرتقب أن تظل 

وتيرة منو أسعار املنتجات املقننة، وكذلك التضخم األساسي، دون تغيير مقارنة بالفصل السابق. 

6. تطور التضخم في الفترة األخيرة

التضخم 1.6 تطور 
بدأ املنحى التنازلي للتضخم، الذي سجل منذ الفصل األخير 
مستوى  سجل  أن  االنعكاس. فبعد  في   ،2016 سنة  من 
 ،2017 سنة  من  الثالث  الفصل  0,2% في  قدره  ضعيفا 
إلى  التطور  هذا  ويعزى  أكتوبر.  في   %0,6 التضخم  بلغ 
املتقلبة  الغذائية  املنتجات  أسعار  انخفاض  حدة  تراجع 
األثمان، وبدرجة أقل، إلى تسارع التضخم األساسي ووتيرة 
املنتجات  أسعار  التشحيم. أما  وزيوت  احملروقات  أسعار  منو 
بنفس  أكتوبر  في شهر  جانبها،  من  ارتفعت،  فقد  املقننة، 

الوتيرة املسجلة في الفصل السابق. 

األثمان  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  أسعار  تراجعت  فقد 
السابق،  الفصل  6,3% في  بعد  أكتوبر  3,8% في  بنسبة 
"الدواجن  أسعار  انخفاض  حدة  بتراجع  باألساس  ارتباطا 
واألرانب" وتزايد أسعار "اخلضر الطرية". ومبوازاة ذلك، تزايدت 
عوض   %5,5 بنسبة  التشحيم  وزيوت  احملروقات  أسعار 
4,2%، بفعل ارتفاع األسعار العاملية للمنتجات النفطية. 

بنفس  منوها  املقننة  املنتجات  أسعار  واصلت  جانبها،  ومن 
السابقة  االرتفاعات  تأثير  بفعل   ،%1 البالغة  الوتيرة 

ألسعار "الكهرباء" و"التبغ".  

1,2% في  التضخم األساسي من  انتقل  أخرى،  ومن جهة 
تراجع  يعكس  مما  أكتوبر،  في   %1,3 إلى  الثالث  الفصل 
 %0,7 بواقع  "السيارات"  شراء  بند  أسعار  انخفاض  حدة 
املؤداة فعال  "األكرية  أسعار  منو  وتبرة  وتسارع   ،%1,4 عوض 

من طرف املكترين" من 1,7% إلى %1,8. 

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

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 
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جدول 1.6: تطور التضخم ومكوناته

على أساس بالنسبة املئوية
شهري )%(

على أساس 
سنوي )%(

غشت 

17

شتنبر 

17

أكتوبر 

17

غشت 

17

شتنبر 

17

أكتوبر 

17

0,10,30,40,6-0,30,8التضخم 

3,8-5,1-6,2-1,5-2,04,3املنتجات الغذائية املتقلبة األسعار

احملروقات وزيوت التشحيم
2,32,10,96,65,85,5

0,10,00,01,01,01,0املواد املقننة

0,10,21,21,21,3-0,2-التضخم األساسي 

0,20,30,21,31,51,5-املنتجات الغذائية 

0,10,20,31,51,61,6-األلبسة واألحذية

السكن واملاء والغاز والكهرباء 
ومحروقات أخرى1

0,20,10,31,21,21,5

األثاث واألدوات املنزلية والصيانة 
العادية للمنزل

0,10,00,00,60,50,5

0,20,00,42,32,32,7-الصحة1

0,20,1-0,3-0,10,10,2النقل2 

0,20,0-0,2-0,00,00,0املواصالت 

0,10,00,10,20,20,2الترفيه والثقافة 

0,02,00,02,92,32,1التعليم 

0,13,13,33,2-0,50,4مطاعم وفنادق 

0,10,81,00,9-0,10,3مواد وخدمات أخرى

املقننة  املنتجات  - باستثناء 
باستثناء احملروقات وزيوت التشحيم و املواد املقننة

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 

التضخم األساسي املنتجات املستثناة من  1.1.6 أسعار 

خالل شهر أكتوبر، تواصل التراجع التدريجي حلدة انخفاض 
الفصل  خالل  األثمان  املتقلبة  الغذائية  املنتجات  أسعار 
هذه  تراجع  نسبة  انتقلت  فقد  أسرع.  بوتيرة  وإن  الثالث، 
وإلى  غشت  6,2% في  إلى  يوليوز  7,5% في  من  األسعار 
5,1% في شتنبر، قبل أن يعود إلى 3,8% في أكتوبر. ويعزى 
هذا التطور، من جهة، إلى تالشي تأثير سنة األساس املرتبط 
باملستوى املرتفع خالل السنة السابقة ألسعار بعض هذه 
املنتجات، خاصة "الدواجن واألرانب" و"البيض" التي تراجعت 
على  و%14,5   %9,1 عوض  و%10,9   %1,1 بنسبة 
ارتفاع  إلى  أيضا  التطور  هذا  سبب  يرجع  كما  التوالي. 
أسعار منتجات أخرى، والسيما "اخلضر الطرية" و"األسماك 
في  املنتجات  هذه  أسعار  تزايدت  فقد  وبالفعل  الطرية". 
2,3% و2,9-%  4,6% و1,8% مقابل  بواقع  أكتوبر  شهر 

على التوالي خالل الفصل الثالث.

وبلغت مساهمة أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة األثمان 
مئوية  0,5 نقطة  في حدود  التضخم مستوى سلبيا  في 
بدال من 0,9 نقطة مئوية في املتوسط خالل الفصل الثالث 

من سنة 2017.

�رسم بياني 2.6: مساهمات أسعار املكونات الرئيسية في التضخم 
)على أساس سنوي(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب 

التشحيم  وزيوت  احملروقات  أسعار  ارتفعت  آخر،  جانب  ومن 
خالل  املتوسط  4,2% في  بعد  أكتوبر  5,5% في  بنسبة 
سعر  متوسط  بارتفاع  يتسم  سياق  في  الثالث،  الفصل 
سعر  استقرار  11,4% وبشبه  بنسبة  النفطية  املنتجات 

صرف الدرهم مقابل الدوالر. 

 %1 بنسبة  منوا  سجلت  فقد  املقننة،  املنتجات  أسعار  أما 
الثالث،  الفصل  املسجلة في  الوتيرة  بنفس  أي  أكتوبر،  في 
بنسبة  "الكهرباء"  أسعار  ارتفاع  تأثير  باستمرار  مدفوعة 
 %2 "التبغ" بواقع  أسعار  2017 وارتفاع  يناير  2,7% في 

في يوليوز املاضي. 

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

املصادر: البنك الدولي، املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب
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2.1.6 التضخم األساسي

انتقل التضخم األساسي من 1,2% في الفصل الثالث إلى 
1,3% في أكتوبر. ويعزى ارتفاعه إلى التسارع الطفيف لكل 
من تضخم السلع التجارية وتضخم السلع غير التجارية. 

جدول 2.6: مؤشرات أسعار السلع التجارية 

 التطور على أساس

(%) سنوي

 التطور على أساس

(%) شهري

غشت 

17

شتنبر 

17

أكتوبر 

17

غشت 

17

شتنبر 

17

أكتوبر 

17

-0,1 0,1 0,4 0,8 0,8 0,9 السلع التجارية
0,1 0,6 -0,1 1,6 1,7 1,7 السلع غير التجارية

-0,2 -0,1 0,2 1,2 1,2 1,3 التضخم األساسي

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

وبالفعل، تزايدت أسعار السلع التجارية بنسبة 0,9% في 
أكتوبر بعد 0,8% في الفصل الثالث. ويعود التطور، جزئيا، 
منها  خاصة  الغذائية،  املنتجات  بعض  أسعار  تسارع  إلى 
"الزيوت" و"الزيوت والذهنيات" التي ارتفعت بنسبة %11,4 
تأثير هذه  أن  التوالي. غير  9% و4,4% على  و8,6% عوض 
اجلافة"  "القطاني  أسعار  انخفاض  منه  حد  قد  االرتفاعات 

بواقع 6,3% عوض منوها بنسبة %3,3. 

وباإلضافة إلى ذلك، ساهم تراجع حدة انخفاض أسعار بند 
أسعار  ارتفاع  0,7% في  1,4% إلى  "السيارات" من  شراء 
املنتجات التجارية بوتيرة أسرع. وبذلك بلغت مساهمة هذه 

األسعار في التضخم األساسي 0,5 نقطة مئوية.  

رسم بياني 4.6: تطور مؤشرات أسعار السلع التجارية وغير التجارية

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك املغرب

وفي الوقت نفسه، انتقل تضخم السلع غير التجارية من 
تأثير  بفعل  خاصة   ،%1,7 إلى  الثالث  الفصل  1,6% في 

بنسبة  املكترين«  طرف  من  فعال  املؤداة  »األكرية  ارتفاع 
 %1,7 بواقع  الطرية«  »اللحوم  وأسعار   ،%1,7 1,8% بعد 
التضخم  في  مساهمتها  بلغت  وبذلك،   .%1,6 بعد 

األساسي 0,8 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 

خالل  محسوس  بشكل  التضخم  يتسارع  أن  املتوقع  من 
الفصل الرابع ليبلغ 1,2%، ليتزايد بذلك متوسطه جملموع 

السنة إلى %0,7. 

ويعكس هذا التطور ارتفاع أسعار املنتجات الغذائية املتقلبة 
االنخفاض،  من  فصول  ثالثة  بعد   ،%1,6 بنسبة  األثمان 

خاصة بسبب ضغوط على عرض بعض هذه املنتجات.  

وزيوت  احملروقات  أسعار  منو  وتيرة  تسارع  يساهم  أن  ويرتقب 
املتوقع  بالتطور  6,8% ارتباطا  4,2% إلى  من  التشحيم 
وإن  بدوره،  العاملية،  األسواق  في  النفطية  املنتجات  ألسعار 
الرابع من سنة  التضخم خالل الفصل  أقل، في منو  بدرجة 

.2017

ومن املرجح أن تتغير أسعار املنتجات املقننة بنفس الوتيرة 
املسجلة في الفصل السابق، أي 1%، وذلك في غياب تدابير 

تتعلق بأسعار هذه املنتجات.

1,3% في  جانبه،  من  األساسي،  التضخم  يبلغ  أن  ويتوقع 
الفصل الرابع وفي مجموع سنة 2017.



44

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 أكتوبر 2017، إلى أن %66 
من أرباب الصناعات املستجوبني يتوقعون استقرار التضخم 
منهم   %29 يتوقع  بينما  املقبلة،  الثالثة  األشهر  خالل 

ارتفاعه و5% منهم تباطؤه.

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

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب

بنك  أجنزه  الذي  االستقصاء  نتائج  تشير  أخرى،  جهة  ومن 
املغرب حول توقعات التضخم برسم الفصل الرابع من سنة 
التضخم من  تباطؤ  يتوقعون  املاليني  اخلبراء  أن  إلى   ،2017

فصول.  ثمانية  أفق  1,6% في  1,8% إلى 

رسم بياني 8.6: توقعات خبراء القطاع املالي بشأن التضخم *

املصدر: االستقصاء الفصلي حول توقعات التضخم لبنك املغرب 
6 فصول من قبل 8 فصول عوض  إلى  التوقع  أفق  رفع  2016 مت  الثاني  الفصل  * ابتداء من 

ويعتبر هؤالء اخلبراء أن تطور األسعار في محطات البنزين، 
الطاقية،  غير  األساسية  السلع  وأسعار  الصرف  وسعر 
متثل أهم العوامل التي حتدد التطور املستقبلي للتضخم 

خالل هذه الفترة. 

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 

باستثناء  االستيراد  أسعار  تطور  وتيرة  تباطؤ  تواصل 
الفصل  في   %3,7 بنسبة  ارتفعت  أن  فبعد  الطاقة. 
الفصل  2,3% في  بواقع  تزايدت أسعار االستيراد  الثاني، 
أما  أكتوبر.  في   %0,6 مبقدار  تنخفض  أن  قبل  الثالث، 
أسعار املنتجات الغذائية املستوردة، فقد سجلت ارتفاعا 
كبيرا بنسبة 9,5% في أكتوبر عوض 1,3% في الفصل 
"القمح" مبقدار  أسعار  بتزايد  باألساس  مدفوعة  الثالث، 
انخفاض  كبير  بشكل  غطاه  الذي  االرتفاع  وهو   %42
والسيما  املستوردة،  الغذائية  املنتجات  أهم  باقي  أسعار 
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و"الشاي"   ، %11,3 بنسبة  أسعارها  تراجعت  "الذرة" التي 
بنسبة 6,9% و"الزيوت النباتية اخلام" بنسبة %3,4. 

رسم بياني 10.6: املؤشرات الرئيسية ألسعار االستيراد )على أساس 
سنوي( 

الصرف وحسابات بنك املغرب  املصدر: مكتب 

املعدنية  املنتجات  استيراد  أسعار  تزايدت  جانبها،  ومن 
بنسبة 12,4% في أكتوبر، أي بنسبة أقل قليال من نسبة 

السابق. الفصل  في  12,8% املسجلة 

ارتفعت  املصنعة، فقد  املنتجات نصف  استيراد  أما أسعار 
نتيجة  الثالث،  الفصل  في   %7,1 عوض   %4,9 بنسبة 
والصفائح  والقضبان  "األسالك  استيراد  أسعار  الرتفاع 
 ،%3,6 مقابل   %3 بواقع  والصلب"  احلديد  من  املصنوعة 
بنسبة  املقوى"  والورق  "الورق  استيراد  أسعار  وانخفاض 

 .%1,4 مبقدار  ارتفعت  قد  كانت  أن  0,6% بعد 
رسم بياني 11.6: تطور املكونات الرئيسية ملؤشر أسعار استيراد 

املنتجات الغذائية *

املصدر: مكتب الصرف وحسابات بنك املغرب 
والسكر القمح  * باستثناء أسعار 

فقد  التحويلية،  الصناعات  في  اإلنتاج  ألسعار  وبالنسبة 
سجلت تزايدا سنويا بنسبة 0,6% في الفصل الثالث وفي 
2017. ويشمل هذا التطور تسارع وتيرة منو أسعار  أكتوبر 
 %4,4 من  الكهربائية"  التجهيزات  "صناعة  بند  إنتاج 
"الصناعات  إنتاج  أسعار  منو  وتيرة  وارتفاع   ،%7,6 إلى 
مما  انخفاضها مبقدار%0,1،  0,3% مقابل  الغذائية" بواقع 

"الصناعة الكيماوية" من  إنتاج  ارتفاع أسعار  عوض تباطؤ 
  .%0 2,2% إلى 

�رسم بياني 12.6: املؤشرات الرئيسية ألسعار اإلنتاج الصناعي 
)على أساس سنوي(

املصادر: املندوبية السامية للتخطيط
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 ملخص

تواصل انتعاش النشاط االقتصادي العاملي وحتسنت اآلفاق اإليجابية على املدى املتوسط، السيما في منطقة األورو، غير أن 
بعض عوامل اخملاطر قد تؤثر على هذه التوقعات. ويتعلق األمر على اخلصوص بسياسات اإلدارة األمريكية األكثر تقييدا في 
مجال التجارة والهجرة، وتزايد الضغوط اجليوسياسية، وكذلك هشاشة النظام املالي في بعض دول االحتاد األوروبي. في 
املقابل، من شأن تطبيق احلكومة األمريكية املرتقب لسياسة مالية أكثر توسعا أن ينعش النمو األمريكي والعاملي بشكل 

أكبر.   

لالحتياطي  النقدية  السياسة  عودة  من  بالرغم  تيسيرية،  النقدية  األوضاع  تظل  أن  املرجح  من  املتحدة،  الواليات  ففي 
الفيدرالي األمريكي إلى طبيعتها، كما يرتقب أن يدعم استهالك األسر النشاَط االقتصادي وأوضاع سوق الشغل على املدى 
املتوسط. ومبوازاة ذلك، من املنتظر أن تستفيد منطقة األورو من حتسن ثقة الفاعلني االقتصاديني ومن األوضاع النقدية 
من حتسن  جانبها،  من  الصاعدة،  االقتصادات  تستفيد  أن  ويرجح  االستثمار.  تنعش  أن  يرتقب  والتي  التيسيرية،  واملالية 
النشاط االقتصادي في البلدان املتقدمة. وبشكل خاص، يتوقع أن يواصل االقتصاد الروسي واالقتصاد البرازيلي حتسنهما، 
بعد جتاوز هذين البلدين لألزمة، بينما يرتقب أن يظل تباطؤ النمو املتوقع في الصني محدودا بفضل تدابير الدعم املالي، غير 

أن املستوى املرتفع للمديونية يشكل خطرا قد يؤدي إلى انخفاض توقعات النمو. 

وفي أسواق السلع األساسية، من املرجح أن تسجل أسعار السلع الغذائية، بنهاية سنة 2017، ارتفاعا معتدال وأن تظل 
قريبة من هذه املستويات على املدى املتوسط. ومن جانبها، يتوقع أن ترتفع األسعار العاملية للنفط بحوالي 26% سنة 
2017. وبالرغم من تباطؤ التوقعات اخلاصة بهذه األسعار، فقد متت مراجعتها نحو االرتفاع، ارتباطا على اخلصوص بتزايد 
الضغوط اجليوسياسية، وبآفاق منو عاملي أفضل مما كان متوقعا، وبتمديد العمل باتفاق الدول املنتجة للنفط بشأن خفض 
اإلنتاج. وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في االعتبار انتعاش الطلب الداخلي، يرجح أن يتسارع التضخم في الواليات املتحدة 
وأن يبقى قريبا من املستوى املتهدف من طرف االحتياطي الفيدرالي األمريكي على املدى املتوسط، بينما يرتقب أن يتجه 

التضخم تدريجيا في منطقة األورو نحو املستوى املستهدف من طرف البنك املركزي األوروبي بنهاية أفق التوقع. 

وعلى الصعيد الوطني، يرتقب أن يتواصل انتعاش الصادرات خالل سنة 2017 على املدى املتوسط، مع توقع ارتفاع ملحوظ 
تتزايد  أن  املتوقع  من  ذلك،  ومبوازاة  بوجو.  معمل  في  اإلنتاج  ببدء  ارتباطا   2019 سنة  السيارات  صناعة  قطاع  لصادرات 
الذي سجلته سنة  الكبير  االرتفاع  الطاقية، بعد  املنتجات  تباطؤ مشتريات  5%، تشمل  تناهز  بوتيرة مستقرة  الواردات 

2017، وانتعاش مقتنيات سلع التجهيز. 

وبأخذ هذه التطورات في االعتبار، وبافتراض تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة بحوالي 3,5% من الناجت الداخلي اإلجمالي 
2017 و7 ماليير  8 ماليير درهم سنة  2018 و2019، وحتصيل هبات من الشركاء مبجلس التعاون اخلليجي مببلغ  سنتي 
درهم سنة 2018  و2,5 مليار سنة 2019، من املتوقع أن تظل االحتياطيات الدولية الصافية قريبة من مبلغ 240 مليار 
درهم إلى غاية  نهاية  2019، مما يضمن تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع واخلدمات خالل السنتني املقبلتني.  

وبخصوص األوضاع النقدية، فقد أصبحت أكثر ليونة خالل سنة 2017، بفعل تأثير اإلبقاء على التوجه التيسيري للسياسة 
النقدية وتراجع سعر الصرف الفعلي احلقيقي، املرتبط بدوره بانخفاض قيمة األورو وباملستوى الضعيف للتضخم باملقارنة 
مع أبرز الشركاء واملنافسني التجاريني. وعلى املدى املتوسط، من املرجح أن يتواصل هذا التوجه، بفضل استمرار انخفاض 
2017. وفي ظل هذه الظروف، يتوقع أن  سعر الصرف الفعلي احلقيقي، بالرغم من تراجع هذا االنخفاض مقارنة بسنة 
يعرف اإلقراض البنكي لفائدة القطاع غير املالي مع متم سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 4,5% وأن يواصل حتسنه على املدى 
اخلاصة  تلك  التوقعات مقارنة مع  اإلبقاء على نفس  بذلك  ليتم   ،2019 2018 وسنة  5% سنة  بوتيرة قدرها  املتوسط 

بشتنبر.  

7.اآلفاق على املدى املتوسط 
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وعلى مستوى املالية العمومية، وبعد التجاوز الطفيف الذي سجل سنة 2016، يرتقب أن يتواصل تعديل امليزانية. ومن 
املرجح أن يتراجع عجز امليزانية من 4,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي إلى 3,5% سنة 2017، وإلى 3,1% سنة 2018، 

وأن يبلغ حوالي 3% سنة 2019. 

االنخفاض  به نحو  التوقع اخلاص  السنة، ما يعني تعديل  4,1% خالل هذه  إلى  االقتصادي  النمو  أن يتسارع  املرجح  ومن 
غير  األنشطة  14,7% وانتعاش  بنسبة  الفالحية  املضافة  القيمة  ارتفاع  التوقع  هذا  مقارنة مع شهر شتنبر. ويعكس 
الفالحية، وإن كان ضئيال. وينتظر أن يكون هذا االنتعاش، من حيث الطلب، مدعوما بانتعاش الصادرات الصافية، نتيجة 
لتحسن الطلب اخلارجي وتراجع سعر الصرف الفعلي احلقيقي. وباملثل، يرتقب أن يظل الطلب الداخلي قويا بفعل تأثير 
حتسن استهالك األسر، بينما ينتظر أن يشهد االستثمار تباطؤا سريعا. وعلى املدى املتوسط، من املتوقع أن يتباطأ النمو إلى 
3% سنة 2018، وإلى 3,6% سنة 2019 مع فرضية حتقيق موسمني فالحيني متوسطني. ويرجح أن تواصل األنشطة غير 
الفالحية حتسنها مع منو قدره 3,4% سنة 2018 و3,6% سنة 2019. وبالنسبة للطلب، وبعد مساهمة إيجابية سنة 
2017، يرجح أن تساهم الصادرات الصافية بشكل سلبي في النمو سنة 2018 وسنة 2019 وإن بدرجة أقل نتيجة لبدء 
اإلنتاج في معمل بوجو، مع انتعاش االستثمار بشكل خاص مع افتراض اإلبقاء على وتيرة االستثمار العمومي ومواصلة 

املشاريع الكبرى.  

وفي سياق يتسم بالتحسن املنتظر للطلب الداخلي وتزايد التضخم املستورد، من املتوقع أن يتسارع التضخم األساسي 
2017، قبل أن يصل بشكل تدريجي إلى  1,3% سنة  2016 إلى  0,8% سنة  تدريجيا على املدى املتوسط، لينتقل من 
كان  مما  أسرع  بوتيرة   ،2018 وسنة   2017 سنة  التشحيم  وزيوت  احملروقات  أسعار  ترتفع  أن  ويرجح   .2019 سنة   %1,9
متوقعا في شتنبر، نتيجة ملراجعة توقعات األسعار العاملية للنفط نحو االرتفاع. ومن جهة أخرى، ينتظر أن تسجل أسعار 
املنتجات الغذائية املتقلبة األثمان خالل سنة 2017 انخفاضا أقل باملقارنة مع توقع شتنبر، ارتباطا بارتفاع أكبر مما كان 
مرتقبا في الفصل الرابع من سنة 2017. وأخذا في االعتبار مجموع هذه العناصر، يرجح أن يبلغ التضخم 0,7% سنة 
يبلغ  أن  يرتقب  التوقع،  أفق  وداخل   .2019 سنة   %1,6 في  يستقر  ثم   2018 سنة   %1,5 إلى  يتسارع  أن  قبل   ،2017

التضخم في املتوسط %1,5. 
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األساسية 1.7 الفرضيات 
تعزيز انتعاش النشاط االقتصادي العاملي 

تواصل انتعاش النشاط االقتصادي العاملي، مدعوما بتحسن ثقة الفاعلني االقتصاديني وباألوضاع النقدية واملالية التيسيرية في البلدان املتقدمة. 
وبذلك، من املتوقع أن يتسارع النمو في منطقة األورو إلى 2,3% سنة 2017، نتيجة النتعاش الطلب الداخلي، وخاصة االستثمار، قبل أن يتباطأ 
إلى 1,8% سنة 2018، ثم إلى 1,6% سنة 2019، بفعل تأثير خروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي. وفي الواليات املتحدة، يرجح أن تؤدي 
املدى  القصير. وعلى  املدى  على  االقتصادي  النشاط  إنعاش  إلى  املتوقعة،  الضريبية  باإلصالحات  ارتباطا  االقتصاديني،  الفاعلني  تفاؤل  استعادة 
األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  تليني  باستمرار  يتسم  في سياق  األسر  باستهالك  مدعومة  الدينامية،  هذه  تتواصل  أن  املرتقب  من  املتوسط، 
لسياسته النقدية، بالرغم من تواصل عملية إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها. وبذلك، ينتظر أن ينتقل النمو األمريكي من 1,5% سنة 
الصني  في  النمو  يواصل  أن  ينتظر  ذلك،  من  العكس  2018 و2019. وعلى  2,3% سنتي  عند  يستقر  أن  2017 قبل  2,2% سنة  2016 إلى 
تباطؤه، بفضل إعادة توازن االقتصاد، وإن بوتيرة أقل سنة 2017 ارتباطا بتدابير الدعم املالي. كما يرتقب أن يواصل النشاط االقتصادي في البرازيل 
وروسيا حتسنه، بعد جتاوز هذين البلدين لألزمة. وفي ظل هذه الظروف، من املتوقع أن يتعزز الطلب اخلارجي املوجه إلى املغرب على املدى املتوسط.    

إال أن التوقعات تبقى محاطة مبخاطر كبيرة نحو االنخفاض أساسا بسبب السياسات األمريكية األكثر تقييدا في مجال التجارة والهجرة، وكذلك 
بسبب تنامي الضغوط اجليوسياسية والشكوك السياسية في إسبانيا. وفضال عن ذلك، قد تؤثر هشاشة النظام املالي في بعض بلدان منطقة 
األورو، وبشكل خاص في الصني، وكذا التباطؤ السريع للنمو في الصني، على توقعات النمو العاملي. وبالنسبة للمخاطر نحو االرتفاع، من املرجح 

أن يؤدي تنفيذ اإلدارة األمريكية لسياسة نقدية توسعية إلى انتعاش النمو األمريكي والعاملي بقدر أكبر. 

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

.2017 املصدر: منوذج التوقعات العاملية1  لنونبر 

من املرجح أن يظل سعر األورو مرتفعا، بفضل حتسن األسس االقتصادية لبلدان منطقة األورو

يرتقب أن يدفع االنتعاش املستمر للنشاط االقتصادي في الواليات املتحدة بنك االحتياطي الفدرالي األمريكي إلى مواصلة عملية إعادة أسعار 
الفائدة على األموال الفدرالية إلى طبيعتها، على املدى املتوسط، وستتمثل هذه العملية في إعادة استثمار األداءات برسم املبلغ األصلي على 
األصول التي ميلكها، في حدود مبلغ 10 ماليير دوالر كل شهر، وهو املبلغ الذي سيتم رفعه تدريجيا إلى أن يصل إلى 50 مليار بعد مرور سنة 
واحدة. ومن املتوقع أن يبقي االحتياطي الفيدرالي األمريكي، من جهته، على برنامجه اخلاص بشراء األصول إلى غاية متم شتنبر 2018، مع خفض 
وتيرته الشهرية إلى 30 مليار ابتداء من يناير 2018. كما يرتقب أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي اخلاص به دون تغيير إلى غاية الفصل األول من 

سنة 2019. 

وفي سياق يتسم بتحسن األسس االقتصادية ملنطقة األورو، شهدت العملة األوروبية املوحدة ارتفاعا قويا خالل الفصل الثالث، وينتظر أن تبقى 
قريبة من هذا املستوى على املدى املتوسط. 

الدولية.  والؤسسات  املركزية  البنوك  االقتصادية وتطبيقاتها لفائدة شبكة من  البحوث  الدولي ومركز  النقد  العاملي وضعه صندوق  االقتصاد  لتوقعات  التوقعات هو منودج  1منودج 
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رسم بياني 3.7 : توقعات سعر صرف الدوالر مقابل األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية لنونبر 2017.

رفع التوقعات اخلاصة بأسعار النفط وخفض تلك املتعلقة باملنتجات الغذائية 

بعد بلوغه 42,8 دوالر للبرميل سنة 2016، من املتوقع أن يصل سعر النفط في السوق العاملية متوسطا قدره 52,8 دوالر للبرميل مع متم سنة 
2017، قبل أن يرتفع إلى 57,8 دوالر للبرميل سنة 2018 وينخفض إلى 55,3 دوالر للبرميل سنة 2019. وقد مت رفع التوقعات مقارنة بالتوقع 
الدول  اتفاق  بتمديد  وكذا  األوسط،  الشرق  في  اجليوسياسية  الشكوك  وتنامي  العاملية،  االقتصادية  اآلفاق  بتحسن  باألساس  ارتباطا  السابق، 
األمونياك مع  ثنائي  الفوسفاط  تبلغ أسعار  أن  ينتظر  2018. وبخصوص األسمدة،  إلى غاية نهاية سنة  اإلنتاج  للنفط بشأن خفض  املصدرة 
طفيف  بشكل  يرتفع  أن  2018  قبل  سنة  املستوى  هذا  في  مستقرا  يبقى  وأن  املتري،  للطن  345 دوالر  قدره  2017 متوسطا  سنة  نهاية 
املتري  للطن  112 دوالر  2017 من  سنة  انخفاضه  فبعد  اخلام،  الفوسفاط  بسعر  يتعلق  ما  2019. وفي  سنة  املتري  للطن  353 دوالر  إلى 
نحو  طفيف  بشكل  التوقعات  هذه  مراجعة  متت  املتري. وقد  للطن  90 دوالر  حوالي  في  مستقرا  يظل  أن  يتوقع  املتري،  للطن  91 دوالر  إلى 
أسعار  أن تسجل  السعودية. ويرجح  العربية  واململكة  املغرب  باخلصوص عن  الصادرة  السوق،  في  املفرطة  القدرات  لتواصل  نتيجة  االنخفاض 
املنتجات الغذائية مع نهاية السنة ارتفاعا معتدال وأن تبقى قريبة من مستوياتها احلالية على املدى املتوسط. وقد متت مراجعة التوقعات اخلاصة 

بها نحو االنخفاض في أفق التوقع أخذا في االعتبار بشكل خاص ارتفاع عرض القمح.

وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يبلغ التضخم في الواليات املتحدة 2,1% سنة 2017، وأن يبقى قريبا من الهدف احملدد من طرف االحتياطي 
املرجح  من  األورو،  منطقة  الفيدرالي األمريكي على املدى املتوسط، مع تسجيل نسب قدرها 2,2% سنة 2018 و2,4% سنة 22019. وفي 
و%1,2   ،2017 1,5% سنة  إلى  ليصل  التوقع،  أفق  نهاية  في  األوروبي  املركزي  البنك  قبل  من  احملدد  الهدف  نحو  أن يتجه التضخم3 تدريجيا 

سنة 2018، ثم 1,7% سنة 2019. 

رسم بياني 5.7 : سعر النفط اخلام رسم بياني 4.7: مؤشر أسعار السلع األساسية الغذائية

2  يتعلق األمر بنسبة التضخم، املتوقعة من قبل منوذج التوقع العاملي، والتي تقاس بالتغير السنوي ملؤشر أسعار االستهالك. ويرتقب االحتياطي الفدرالي األمريكي، الذي يستند إلى مؤشر أسعار االستهالك الشخصي، في توقعاته الصادرة في 13 دجنبر بلوغ 
نسبة التضخم %1,7 في 2017، و%1,9 في 2018 و%2 في 2019. 

املنتجات  باستثناء  أن يصل مكونه  املتوقع  2019. ومن  2018 و%1,5 في  و%1,4 في   ،2017 %1,5 في  التضخم  نسبة  بلوغ  14 دجنبر  في  الصادرة  توقعاته  في  األوروبي  املركزي  البنك  العاملي. ويرتقب  التوقع  منوذج  2017 لشبكة  نونبر   3 توقعات 
الطاقية والغذائية إلى %1 في 2017 وإلى %1,1 و%1,5 في 2018 و2019 على التوالي. 
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رسم بياني 7.7 :  التضخم في الواليات املتحدة رسم بياني 6.7 : التضخم في منطقة األورو

املصدر: منوذج التوقعات العاملية لنونبر 2017.

تواصل ضبط أوضاع امليزانية

يظل توجه السياسة املالية متمحورا حول خفض العجز املالي وفقا لألهداف احملددة من قبل احلكومة. ومن املتوقع أن يتراجع العجز تدريجيا من 
2019. وبالنسبة لسنة 2017، يرتقب أن يتم بلوغ الهدف املعدل البالغ  4,1% من الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2016 إلى حوالي 3% سنة 
التوقعات اخلاصة بشهر شتنبر، مت إجراء تعديل طفيف على مستوى تكلفة املقاصة، بسبب  الداخلي اإلجمالي. ومقارنة مع  الناجت  3,5% من 

إدراج الفرضيات اجلديدة املتعلقة بأسعار الطاقة في األسواق العاملية وبسعر الصرف. 

نحو  بشكل طفيف  العجز  مراجعة  متت   ،2018 لسنة  املالية  قانون  في مشروع  الواردة  املعطيات  االعتبار  في  وأخذا   ،2018 لسنة  وبالنسبة 
النفقات  تعديل  املالية. ومت  قانون  و3% حسب  3,2% الذي كان متوقعا في شتنبر  اإلجمالي مقابل  الداخلي  الناجت  3,1% من  إلى  االنخفاض 
للمداخيل  االرتفاع  االنخفاض، ما يعكس تعديال طفيفا نحو  العادية نحو  املداخيل  بينما مت تعديل  االرتفاع،  واخلدمات نحو  السلع  باقي  برسم 

الضريبية وتقلصا للمداخيل غير الضريبية.

أما بالنسبة لسنة 2019، وبافتراض مواصلة السياسة احلالية التي تتمحور حول تعبئة املوارد والتحكم في النفقات، من املرجح أن يبلغ العجز 
حوالي %3 من الناجت الداخلي اإلجمالي.

بلغ إنتاج احلبوب 96 مليون قنطار خالل املوسم الفالحي 2017-2016 وسجلت باقي الزراعات أداء جيدا 

حسب وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، بلغ إنتاج احلبوب برسم املوسم الفالحي 2017-2016، 95,6 مليون قنطار، 
إلى  التطور  األخيرة. ويعزى هذا  اخلمس  السنوات  و73 مليون قنطار كمتوسط مسجل خالل  السابق  املوسم  33,5 مليون قنطار في  مقابل 
بواقع  ارتفع  قد  اإلنتاج  يكون  أن  يتوقع  األخرى،  الزراعات  واملكان. وبخصوص  الزمان  في  للتساقطات  جيد  توزيع  مع  املواتية  املناخية  الظروف 
الزيتون  أشجار  إنتاج  يكون  أن  ينتظر  فيما  السكر،  قصب  لزراعات  و1,2% بالنسبة  للتمور  و3,4% بالنسبة  للحوامض،  16,1% بالنسبة 

قد انخفض.

وبالنسبة للموسمني الفالحيني 2018-2017 و2018/2019، يتوقع بنك املغرب حتقيق إنتاج حبوب متوسط في الزراعات الرئيسية الثالث قدره 
الزراعات.   لباقي  بالنسبة  أخيرا  املالحظ  املنحى  وتواصل  قنطار،  70 مليون 
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اقـتـصـاديـة  املاكرو  2.7 الـتـوقـعـات 

تقلص عجز احلساب اجلاري على مدى أفق التوقع

أخذا في االعتبار اإلجنازات إلى غاية متم أكتوبر، من املتوقع أن يبلغ عجز احلساب اجلاري 3,6% من الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2017، أي بتحسن 
3,3% سنة  إلى  2018 وأن يتحسن  بالتوقع اخلاص بشهر شتنبر. ويرتقب أن يبقى هذا العجز مستقرا سنة  0,3 نقطة مئوية مقارنة  قدره 
2019. وينتظر أن تتواصل دينامية الصادرات، حسب توقعات بنك املغرب، خاصة مع االرتفاع الطفيف لصادرات صناعة السيارات سنة 2019. 
ومبوازاة ذلك، من املرجح أن تنمو الواردات بوتيرة مستقرة في حوالي 5%، تشمل تباطؤ واردات املنتجات الطاقية وانتعاش مقتنيات سلع التجهيز 

خالل سنتي 2018 و2019. 

وبالنسبة لعائدات األسفار وحتويالت املغاربة املقيمني في اخلارج، فيحتمل أن تسجل ارتفاعات قدرها 4% و3,8% على التوالي سنة 2018، و%4 
2017، و7 مليارات درهم  8 مليارات سنة  التعاون اخلليجي مببلغ  2019. وأخذا في االعتبار حتصيل هبات صادرة عن دول مجلس  و3,6% سنة 
سنة  اإلجمالي  الداخلي  الناجت  3,1% من  حوالي  قدره  املباشرة  األجنبية  لالستثمارات  تدفق  وبافتراض   ،2019 سنة  و2,5 مليار   ،2018 سنة 
2017، و3,5% من الناجت الداخلي اإلجمالي سنة 2018 وسنة 2019، من املرجح أن تناهز االحتياطيات الدولية الصافية 239 مليار درهم سنة 
2017، و238 مليار سنة 2018، و237 مليار درهم في متم سنة 2019، لتضمن بذلك تغطية 5 أشهر و24 يوما من واردات السلع واخلدمات في 

متم 2017، و5 أشهر ونصف سنتي 2018 و2019.

جدول 1.7 : التوقعات اخلاصة مبكونات ميزان األداءات

الفارق )دجنبر/شتنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة 

2012201320142015201620172018201920172018

0,18,88,62,79,16,78,32,62,0-5,8صادرات السلع* )التغير%( 

4,99,95,26,14,50,70,8-1,52,6-8,2واردات السلع* )التغير%(

1,45,04,94,04,01,40,3-0,47,7-1,8-عائدات األسفار )التغير%(

0,60,1-1,53,70,34,32,43,83,6-0,6التحويالت اخلاصة )التغير%(

3,30,30,4-3,6-3,6-4,4-2,1-5,7-7,8-9,5-رصيد احلساب اجلاري )% من الناجت الداخلي اإلجمالي(

االحتياطيات الدولية الصافية بعدد األشهر من واردات 
0,3-4,24,45,16,66,45,85,55,50,1السلع واخلدمات

التجارية اخلارجية * من منظور 

املصادر: مكتب الصرف وتوقعات بنك املغرب.

توجه تيسيري للسياسة النقدية واستمرار حتسن القروض البنكية

حتسنت األوضاع النقدية خالل سنة 2017 مع استمرار التوجه التيسيري للسياسة النقدية وتراجع سعر الصرف الفعلي احلقيقي، املرتبط بدوره 
بارتفاع سعر األورو وباملستوى املتدني للتضخم باملغرب مقارنة مع البلدان الشريكة واملنافسة الرئيسية. وعلى املدى املتوسط، يرتقب أن تتواصل 

هذه الوضعية بفضل استمرار انخفاض سعر الصرف الفعلي احلقيقي بالرغم من تراجع حدة هذا االنخفاض مقارنة مع سنة 2017.

38,8 مليار درهم في متم سنة  وأخذا في االعتبار مراجعة التوقعات اخلاصة باالحتياطيات الدولية الصافية، متت مراجعة عجز السيولة إلى 
2017. وعلى املدى املتوسط، ونتيجة باألساس لتأثير توجه حجم النقد املتداول نحو االرتفاع، يرتقب أن يتفاقم العجز إلى 50,6 مليار في نهاية 

 .2019 نهاية  مع  62,7 مليار  2018 وإلى 

وفي ظل هذه الظروف، من املرجح أن يسجل اإلقراض البنكي للقطاع غير املالي مع متم السنة منوا بنسبة 4,5%، وهو نفس التوقع باملقارنة مع 
شهر شتنبر. ويرتقب أن يواصل حتسنه على املدى املتوسط لينمو بوتيرة تبلغ حوالي 5% سنة 2018 وسنة 2019. وأخذا في االعتبار تطور باقي 
مقابالت الكتلة النقدية، من احملتمل أن يبلغ منو اجملمع النقدي م3  4,9% سنة 2017، قبل أن يعود إلى وتيرة قريبة من 4% سنتي 2018 و2019.   
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جدول 2.7: توقعات منو الكتلة النقدية واالئتمان البنكي

الفارق )دجنبر/شتنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة

201320142015201620172018201920172018

1,73,80,33,94,55,05,00,00,0القروض البنكية للقطاع غير املالي )التغير%(

1,1-3,16,25,74,74,93,83,91,4اجملمع م3 )التغير%(

62,78,03,3-50,6-38,8-14,7-16,5-40,6-68,4-فائض أو عجز السيولة، مباليير الدراهم

املصدر: بنك املغرب

ارتفاع القيمة املضافة الفالحية خالل سنة 2017 واستمرار التحسن البطيء لألنشطة غير الفالحية

نحو  طفيف  بشكل  التوقع  هذا  تعديل  مت  وقد   ،2017 سنة   %4,1 إلى  الوطني  النمو  يتسارع  أن  يرجح   ،2016 سنة   %1,2 بلغ  أن  بعد 
البطيء  14,7% واالنتعاش  إلى  الفالحية  املضافة  القيمة  ارتفاع  التطور  هذا  شتنبر. ويعكس  في  عنه  املعلن  التوقع  مع  مقارنة  االنخفاض 
النمو،  في  إيجابي  بشكل  الصافية  الصادرات  تساهم  أن  يرتقب  الطلب،  حيث  ومن   .%2,7 بواقع  تنمو  قد  التي  الفالحية  غير  لألنشطة 
سعر  بتراجع  ثانية،  جهة  ومن  متوقعا،  كان  مما  أكبر  بقدر  التجاريني  الشركاء  أبرز  لدى  االقتصادي  النشاط  بتحسن  جهة،  من  مدعومة 
نتيجة  شتنبر،  في  متوقعا  كان  كما  لألسر  النهائي  االستهالك  يتسارع  أن  فيرتقب  الداخلي،  للطلب  بالنسبة  احلقيقي. أما  الفعلي  الصرف 
الرتفاع املداخيل خاصة املداخيل الفالحية، بينما ينتظر أن تعرف دينامية االستثمار تباطؤا أسرع مما كان متوقعا، كما يتضح من خالل التباطؤ 
السريع لواردات سلع التجهيز. وبخصوص استهالك اإلدارات العمومية، من املتوقع أن حتافظ على وتيرة منو معتدلة ارتباطا بجهود التحكم في 

نفقات التسيير. 

ومع افتراض حتقيق موسمني فالحيني متوسطني، من املرجح أن يتباطأ النمو إلى 3% سنة 2018 وأن ينتقل إلى 3,6% سنة 2019. كما يتوقع 
مساهمة  وبعد  للطلب،  2019. وبالنسبة  2018 و3,6% سنة  3,4% سنة  قدره  منو  حتقيق  مع  حتسنها  الفالحية  غير  األنشطة  تواصل  أن 
إيجابية سنة 2017، ينتظر أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية خالل سنة 2018، وأن تخف حدتها في سنة 2019 ارتباطا 
ببدء مرحلة اإلنتاج في معمل بوجو. ومن جانبه، يرتقب أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو، السيما مع انتعاش االستثمار بافتراض احملافظة 

على وتيرة مرتفعة لالستثمار العمومي وللمشاريع الكبرى. 

رسم بياني 8.7 : توقعات النمو في أفق التوقع، على أساس سنوي 
)ف3–2017/ف4–2019(*

%10 و90%.  تتراوح ما بني  املركزي مع فواصل ثقة  بالتوقع  *الشكوك احمليطة 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب 
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جدول 3.7 : منو الناجت الداخلي اإلجمالي ومكوناته )%(

الفارق )دجنبر/شتنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة 

2012201320142015201620172018201920172018

0,1-0,2-3,04,52,74,51,24,13,03,6النمو الوطني

1,03,50,00,0-12,814,7-2,211,9-9,117,2-القيمة املضافة الفالحية

0,1-0,2-4,51,82,71,82,22,73,43,6القيمة املضافة غير الفالحي

0,3-1,4-6,814,69,718,18,52,73,94,1الضرائب على املنتوجات دون احتساب الدعم

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وتوقعات بنك املغرب 

2016، ينتظر أن تتطور دورة النشاط  االقتصادي الوطني بشكل عام في  وإجماال، وبعد أن ظلت في مستويات أدنى من إمكاناتها خالل سنة 
للسياسة  التيسيري  التوجه  وكذلك  اخلارجي  والطلب  الفالحية،  السيما  املداخيل،  حتسن  تأثير  بفعل   ،2017 سنة  خالل  إيجابية  مستويات 

النقدية. 

يرتقب أن يتسارع التضخم األساسي تدريجيا، مع بقائه في مستوى معتدل على املدى املتوسط

على املدى املتوسط، من املرتقب أن يتسارع التضخم األساسي بشكل تدريجي، لينتقل من 0,8% سنة 2016 إلى 1,9% سنة 2019، لتبقى 
التضخم  وارتفاع  الداخلي  للطلب  املرتقب  االنتعاش  باألساس  الدينامية  هذه  وتعكس  شتنبر.  توقع  مع  مقارنة  تغيير  دون  التوقعات  بذلك 

املستورد، املتأثر بدوره باالنخفاض املرتقب لسعر الصرف الفعلي احلقيقي. 

�رسم بياني 9.7 : توقعات التضخم خالل أفق التوقع 
)ف4–2017/ف4–2019(*

10% و%90.  تتراوح ما بني  املركزي مع فواصل ثقة  بالتوقع  *الشكوك احمليطة 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب 

جدول 4.7 : توقعات التضخم ومكوناته )على أساس سنوي(

الفارق )دجنبر/شتنبر(النسب املتوقعةالنسب املسجلة

20172018أفق 8 فصول20152016201720182019

1,61,60,71,51,61,50,10,2التضخم

0,1-0,1-1,30,81,31,51,91,6التضخم األساسي 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب

وبخصوص املنتجات املستثناة من التضخم األساسي، من املرجح أن تسجل أسعار احملروقات وزيوت التشحيم ارتفاعا خالل سنة 2017 بوتيرة 
أقوى من تلك التي كانت متوقعة في شهر شتنبر، نتيجة الرتفاع توقعات أسعار النفط في األسواق العاملية. ومن جانبها، يرتقب أن تشهد أسعار 
املنتجات الغذائية املتقلبة األثمان سنة 2017 انخفاضا أقل مما كان متوقعا في شهر شتنبر، ارتباطا باالرتفاع الفصلي الكبير املتوقع في الفصل 

الرابع من سنة 2017.  
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وإجماال، يرجح أن أن يتباطأ التضخم إلى 0,7% سنة 2017، قبل أن يرتفع إلى1,5% سنة 2018، ثم إلى 1,6% سنة 2019. وداخل أفق التوقع، 
يرتقب أن يبلغ التضخم 1,5% في املتوسط. 

�رسم بياني 11.7 : توقعات التضخم األساسي خاللل أفق التوقع 
)ف4–2017/ف4–2019(

رسم بياني 10.7 : تطور التضخم األساسي وفجوة الناجت

10% و%90.  تتراوح ما بني  املركزي مع فواصل ثقة  بالتوقع  *الشكوك احمليطة 

املصادر: بيانات املندوبية السامية للتخطيط وحسابات وتوقعات بنك املغرب. 

اخملاطر 3.7 ميزان 

حتيط بالسناريو املركزي لتوقع النمو العديد من اخملاطر، مع ميزان مخاطر متجه نحو االنخفاض بالنسبة للنمو ونحو االرتفاع بالنسبة للتضخم. 
فبالنسبة للمخاطر نحو االنخفاض احمليطة بآفاق النشاط االقتصادي، فهي مرتبطة بتزايد الضغوط اجليوسياسية في الشرق األوسط، واألزمة 
السياسية في إسبانيا، وكذلك بسياسات اإلدارة األمريكية التقييدية في مجال التجارة والهجرة. وفضال عن ذلك، قد تؤثر هشاشة النظام املالي 
في بعض بلدان منطقة األورو، وكذا التباطؤ السريع للنمو في الصني، بشكل سلبي على توقعات النمو العاملي. وعلى الصعيد الوطني، قد يؤدي 
حتقيق إنتاج من احلبوب أقل من املتوسط التاريخي إلى التأثير سلبا على النمو الوطني. وبالنسبة للمخاطر املتزايدة، من املرجح أن يؤدي تنفيذ 
اإلدارة األمريكية لسياسة مالية توسعية، وكذا تليني الشروط املالية التي قد تترتب عن إلغاء القيود املالية في الواليات املتحدة بعد تعيني رئيس 

االحتياطي الفدرالي اجلديد، إلى انتعاش الطلب الداخلي بشكل أكبر، وبالتالي، النمو األمريكي. 

وبخصوص توقع التضخم، ميكن أن تؤدي اخملاطر املرصودة إلى بلوغ التضخم مستوى أعلى مما كان متوقعا. ويتعلق األمر أساسا بارتفاع أسعار 
املنتجات الغذائية الطرية بقدر أكبر مما كان منتظرا، ارتباطا بتأخر التساقطات املطرية، وبارتفاع أكبر ألسعار املنتجات الطاقية، بفعل تأثير تزايد 

الضغوط اجليوسياسية. 
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